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Vondel na zijn overgang naar de
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I. ‘Op het pad na Roomen’
MAEGHDEBURGHS LIICKOFFER ONTSTEECKEN OP het Hoogh Autaer by
Leypzigh’ zal gedicht zijn in 't najaar van 1631; immers, de slag bij Leipzig-Breitenfeld
was in September van dat jaar. Maar veel later dan September kan Vondel het ook
niet geschreven hebben: de eerste uitgave is nog ‘gedruckt in den jaere MDCXXXI’.
Het valt op, dat de dichter, die toch de lof zingt van de voorvechter van het
Protestantisme, niet schroomde - in de laatste versregel van zijn opdracht ‘Aen den
Koning’ - van Gustaaf Adolf te getuigen: ‘De sterffelycke tong die stamelt van een'
Godt’. ‘Zo'n mens-vergoding past niet in de mond van een gelovig Christen’, moeten
niet alleen de orthodoxe Calvinisten, maar ook de rechtzinnige Doopsgezinden
geoordeeld hebben. Hun ‘eenhertighe broeder’ was Vondel blijkbaar niet meer.
Koopmans sprak in zijn studie over ‘Maeghdeburghs Liickoffer’ zelfs al van
filosofie ‘door de Stoa gepredikt’, al erkende hij tevens, dat de Stoa voor Vondel een
onvoldoend surrogaat was voor hoger aspiratiën, en al voelde hij hier reeds aan, dat
Vondel hunkerde naar de troost die God de Vader aan Zijn kinderen van ouds heeft
beloofd in ‘'t Burgerschap van 't heele Menschdom in Zijn Koninkrijk van den Vrede’.
Hij concludeerde al: ‘de Kerk, die hem de poort werd tot het Groote Rijk, nam hem
met liefde op: Vondel werd Katholiek’(1).
Zo ver was het in 't begin van 1632 echter nog niet, maar wel is - als reactie op
zijn groeiende afkeer van door felle godsdiensttwisten meer en meer versnipperde
Protestantse kerkgenootschappen - Vondels verlangen naar eenheid door vrede en
verzoening kenmerkend voor hem, juist in de dan volgende jaren. Daarvan getuigt
al dadelijk zijn ‘Olyftack aan Gustaef Adolf, Om sijne Majesteit te bewegen datse
Keulen, mijn geboortestadt, verschoone’. Hoeveel milder is de toon van dit gedicht
dan van het ‘Decretum Horribile’ of van de ‘Blixem van 't Noordhollandsche Synode’,
beide van 1631, om van wat oudere gedichten maar te zwijgen! Vondel
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spreekt de wens uit, dat ‘so vreedsaem’ - nl. als de hogepriester voor Jeruzalem
Alexander de Grote begroette - ‘met fluit en cyter Mijn Rijcksstad u onthael, Met
geestelicke prael, En Roomschen bisschops staf, en witten myter’. En als in het
volgende jaar (1633) Constantijn Huygens hem - na de verovering van Rijnberk door
Frederik Hendrik - opwekt: ‘Slaet Vondelen noch vyer, en vatt sijn vonck noch
vonck, En stelt hij noch wat vlam ter eewicheid te pronck, En voert hij noch wat
lichts ontrent Oranges wagen Nu toppswaer van Laurier?’(2), dan antwoordt hij met
een ‘Vredewensch aen Constantijn Huigens’(3), waarin hij zijn uitdager voorhoudt:
‘'t Is veilighst dat ghy den Nassauwer stuit, Op synen toght: dies stel uw gulde luit,
En streel den held, dat het gemoed bedaer En vree verkiest voor oorloogh en gevaer’.
Mocht dan ook de vrede ‘een schat by veelen onbekent’ zijn, aan Vondel behaagde
de olijf boven de laurier.
Dat vredesverlangen, zo zeldzaam gewoonlijk in een land dat de ene overwinning
na de andere behaalt, scheen hier toen tot in de hoogste kringen gedeeld te worden.
Van een verzoenende geest getuigde bijvoorbeeld de oproep door onze
Staten-Generaal in 1632 tot de zuidelijke gewesten gericht, waarin deze werden
uitgenodigd zich vrijwillig bij de Geünieerde Provinciën te voegen, onder belofte
hen te zullen ‘conserveeren ende mainteneeren bij hare privilegiën, vrijheden ende
rechten, alsook bij de publieke exercitie van de Roomsche Katholieke Religie’. Van
de meeste edel-mogenden was dit echter slechts een zet op het politieke schaakbord,
en zeker waren de predikanten fel gekant tegen zó grote inschikkelijkheid. Maar de
vredelievendheid van Vondel sproot voort uit een oprecht verlangen naar hereniging
van alle ware Christenen in één grote katholieke - d.i. algemene - kerkgemeenschap,
waarin de woorden van Paulus in vervulling mochten gaan: ‘dat de vrede van Christus,
waartoe gij ook geroepen zijt in één lichaam, in uw harten heerse’. Met Paulinische
nadrukkelijkheid betoogde de dichter sedert telkens weer, dat de Liefde de vervulling
is van de Wet. Zo zette hij de Erasmiaanse traditie voort, waarmee H.Lz.Spiegel in
zijn ‘Jubel-jaar-liedt’ de eeuw had ingeluid: ‘De liefd die maakt een Christen; De
haat teeldt antichrists ghebroedt.... 't Is duyvels werk te twisten’(4). Het hoeft ons dan
ook niet te bevreemden, dat Vondel een treurdicht schreef bij de dood van een
‘vijandelijk staatshoofd’: ‘Op het overlijden van Isabella Klara Eugenia’. Hij eerde
deze in December 1633 gestorven dochter van Filips II als ‘Vredemoeder’ en ‘eer
van Neerlant’, omdat ook zij - hoewel landvoogdes der zuidelijke Nederlanden steeds ‘dees Hel des oorlooghs’ betreurd en ‘de heilge Vreê’ gezocht had. En weer
enkele maanden later, klagende over ‘de Tweedraght der Christe princen’, richt hij
zich tot de Zaligmaker zelf, en bidt, dat Deze het dreigende gevaar van ‘Christus
schaepskoy’ moge afwenden, zodat ‘de felle Turck’ die - als Satan in Spiegels
‘Jubel-jaar-liedt’ -

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

11
om ‘ons krackeelen... vast lacht in zijn vuist’, zich naar Mekka zal moeten
terugtrekken en de Christenwereld in rust laten.
De totale ommekeer in Vondels geesteshouding - blijkende uit de milde toon in
zijn poëzie sedert ongeveer 1632, in duidelijk contrast met de felheid der hekeldichten
uit de daaraan voorafgaande periode - zou men met de psychologen aan een
‘Dominanzdurchbruch’ willen toeschrijven. Hij doet ons zoeken naar de verklaring
van een zo opvallend verschijnsel. Vinden wij die in 's dichters eigen leven? Zeker
is het, dat Vondel in die jaren, eerst door onaangenaamheden hem aangedaan door
zijn naaste familieleden(5), later vooral ook door sterfgevallen in zijn gezin, veel
verdriet heeft gehad. Al spreekt hij in zijn verzen hoogst zelden over zijn huiselijke
omstandigheden, we begrijpen best, dat ‘de groote zwijger’, volgens Brandts
getuigenis ‘stil en zwaargeestig van aardt, doch diepdenkende’, door dat alles gedrukt,
vaak vervuld is geweest van gedachten aan de dood, en zijn troost heeft gezocht in
meditaties over de eeuwige vrede hiernamaals en over de nietigheid van allerlei
kleinmenselijk gewroet. Zijn de ‘Lyckklaght over Ernest Kazimir’ (van Juni 1632)
en de beide rouwdichten op Huygens' echtgenote Suzanne van Baerle (1637) ook
meer cerebraal dan innig-gevoeld, dit moeten we toeschrijven aan de afstand die de
dichter van de bezongen doden scheidde. Anders is het al met de - terecht beroemd
gebleven - ‘Vertroostinge aen Geeraerdt Vossius over zijn zoon Dionys (1633),
waarin hem zowel Stoïcijnse lotsaanvaarding als Christelijke bereidwilligheid om
aan de Hemelse Vader zijn dierbaarste pand te offeren worden aangeraden. Maar
hoeveel ontroerender nog is ‘Kinder-lijck’! De treurende vader tovert na het sterven
van Constantijntje de beroofde moeder een vizioen voor van de hemelse heerlijkheid,
waarin hun lieveling zich vermeit, en richt dan haar aandacht op de troostgrond der
gelovigen: ‘Eeuwigh gaet voor oogenblick’. Hier is geen sprake van de wijsheid van
de Stoa, hier is alleen Christelijke troost. Maar in het volgend jaar (1633) klopt ‘de
felle Doot die nu geen wit magh zien’ opnieuw aan Vondels woning: Het achtjarig
Saartje, ‘de vreught van de buurt’, wordt de vader van 't hart gescheurd, blijkbaar
onverwachts. Ditmaal vindt hij geen woord van onderwerping aan Gods heilige Wil,
put hij geen troost uit een vizioen van het zalig lot der engelen, maar hij schildert
ons een aandoenlijk tafereel van dartel-spelende kinderen voor het huis! Ach, dat
geluk is voor goed voorbij! Wat wij ons echter afvragen, als wij het verschil opmerken
tussen die beide dodenklachten, toch maar luttele maanden na elkaar geschreven, is
dit: Was Vondel zoveel heviger geschokt door Saartjes heengaan dan door het verlies
van de nog maar zo kleine Constantijn, dat hij in 1633 niet met berusting kon opzien
van de aarde naar de hemel? Men zou 't wel afleiden uit de droevigklagende slotverzen
van de ‘Uitvaert van mijn Dochterken’:
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‘O krancke troost! wat baet
De groene en goude lover?
Die staetsi gaet haest over’.

Stellig had hij, toen hij dit schreef, ‘de goede ruste des gemoeds’ nog niet gevonden.
Nog zwaarder leed wachtte Vondel: In Februari 1635 verloor hij zijn trouwe gade,
Maeyken de Wolff, met wie hij bijna vijf en twintig jaren lief en leed had gedeeld.
In een ‘Lijckklaght aan het Vrouwekoor over het verlies van mijn Ega’ klaagt Vondel
zijn hart uit. Terwijl hij ‘t'Aquileia streefde met Constantijn, den grooten held’, smolt
zijn ‘Kreüse’ in zijn armen weg! Klinkt er iets van zelfverwijt in deze verzen, als
zou de dichter te veel zijn opgegaan in zijn werk? Of brengt de Renaissancist hier
aan zijn betreurde dode een fijnzinnige hulde, door haar te gedenken in woorden en
beelden, die aan zijn bewonderde meester Vergilius herinneren(6)? Wie tussen de
regels kan lezen, voelt uit deze verzen vooral, hoe trouw Vondel en zijn vrouw elkaar
hebben liefgehad, hoe oprecht hij haar heeft betreurd. Inderdaad, ‘haer liefde stond
eeuwigh in zijn hart geschreven’. ‘Besorgh de panden van ons trouw’, vroeg zij hem
bij haar verscheiden. Wat een zorgen zou zijn zoon - de toen 23 jarige Joost - hem
niet baren; maar ook, hoeveel dankbare liefde zou zijn dochter Anna hem nog veertig
jaar lang tonen!
Wanneer is een man er verder af om de waarheid geweld aan te doen, dan bij het
geopend graf van zijn geliefde vrouw? Waarheid moet het wel zijn, dat Maeyken
hem nog in haar laatste dagen aanried zijn epos over Constantijn de Grote te voltooien.
Daaruit is terecht de conclusie getrokken: Vondels vrouw leefde vol belangstelling
met haar man mee, ook waar hij zich wijdde aan kunst en studie. Wellicht was zij al
deelgenote geweest van zijn teleurstellingen, en voelde zij wel aankomen, dat aan
haar steunbehoevende man zonder haar aanmoediging het voltooien van dit epos te
zwaar zou vallen. Stervend drukte zij hem nog op het hart zich vol vertrouwen over
te geven aan Gods vaderlijke leiding. En alles wijst er op, dat Vondel - hoe smartelijk
ook getroffen door zijn verlies - de kracht om zijn leed te dragen putte uit haar
afscheidswoord: ‘Mijn lieve bedgenoot, dees saecken Gebeuren geenssins sonder
Godt’. Sedert de dood van het lieve Saartje had hij blijkbaar geleerd zijn ‘bedruckt
gesicht’ te wenden naar ‘het rijsend licht’. De nadrukkelijke vermelding in dit verband
van ‘de segenrijcke Maeghd... die mijn (d.i. Maeykens) naem oock gaf zijn waerde’,
schijnt te wijzen op een eerbiedige genegenheid voor de Moeder Gods, die eer
Katholieke dan Protestantse sympathieën verraadt.
Het is bekend, dat de Vondels al sedert jaren met verschillende Katholieken
vriendschappelijk omgingen. Maar dat deden in die tijd zoveel andersdenkende
intellectuelen in Amsterdam. Zo kwam de ‘genoeghelicke
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Tymen’, de toonkunstenaar Mr. Cornelis Tymensz. Padbrué, tot wie Vondel in 1633
(?) in een geestig ‘Deuntje’ de aansporing richtte: ‘zing den oorloogh peis’ en ‘zing
de zwaerden in de scheden; zing de welvaert in de steden’, waarschijnlijk wel eens
als gast op het Muiderslot; Mr. Cornelis Gyselbert Plemp kwam er zeker vaak. Van
de laatste, die Brandt een ‘ouden vriendt’ van Vondel noemt, bezitten we een
merkwaardig Latijns epigram ‘ad Casparum Barlaeum’, waarin nl. van Vondel wordt
gezegd, dat die ‘Romam properabat iter’. Men mag er uit besluiten, dat in of vóór
1638 (het sterfjaar van Plemp) in Vondels vriendenkring diens Roomse sympathieën
bekend waren.
Toch moeten we noch in de sterfgevallen in zijn gezin, noch in zijn omgang met
de genoemde - en andere - Rooms-Katholieke vrienden, de eerste aanleiding zien tot
de verandering in Vondels psychische instelling, die ten slotte leidde tot zijn
geloofsovergang. Immers, de structuurverandering in Vondels wezen begint zich al
omstreeks 1632 af te tekenen, dus vóór zijn kinderen en zijn vrouw hem ontvielen.
Naast de weerzin, die de voortdurende twisten over dogmatische geschilpunten - niet
alleen tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten, maar bij voorbeeld ook in
zijn eigen kleine kerkgenootschap der Waterlandse Doopsgezinden - in Vondels
vrede-lievende ziel hadden gewekt, was het vooral zijn persoonlijke kennismaking
met Hugo de Groot, die beslissend werd voor zijn leven. Die Mentor leidde hem naar
de tempel van Concordia, vandaar vond hij de weg naar de Vrede in de Moederkerk.
Hugo de Groot was na tienjarige ballingschap in het vaderland teruggekeerd en
vertoefde van December 1631 tot half April 1632 onder een aangenomen naam te
Amsterdam. Met Vondel hoopten vele Amsterdamse aristocraten des geestes, dat
men ‘het Delfts orakel’ zou toestaan een leerstoel te bezetten aan de 8 Januari 1632
geopende ‘Doorluchtige Schoole’. Maar dat verhinderde de enghartige bekrompenheid
zijner tegenstanders. Vondel had al in 1628 ‘aen den getrouwen Hollander’ zijn naar
Seneca vertaald treurspel ‘Hippolytus of Rampsalige Kuyscheid’ opgedragen. Hij
wijdde Grotius daarbij een sonnet, dat - overeenkomstig zijn toenmalige
geestesgesteldheid - de rechters uit het Oldenbarneveltproces fel striemde. In de
maanden van diens verblijf te Amsterdam leerde hij Hugo de Groot persoonlijk
kennen: soms zat hij met hem aan bij een vriendenmaal, meermalen voerde hij met
hem een vertrouwelijk gesprek. Daarbij moest ook het vraagstuk dat De Groots
voortdurende belangstelling had, de hereniging van alle ware Christenen in één Kerk,
wel vaak ter sprake komen en raakte de zoekende Vondel onder de bekoring van de
irenische zienswijze van Grotius. Uit zijn ‘Wellekomst van den Heer Huigh de Groot
t'Amsterdam’ en uit het terecht bekend gebleven ‘Huigh de Groots Verlossing, aan
Mevrouw Marie van Reigersbergh’ blijkt 's dichters genegenheid voor ‘dat geberghde
Godskleynoodt’, zo vervuld
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van liefde en vredesgedachten, dat hij zelfs ‘het landt en al zijn haters peis kust’. En
we zien ook uit brieven, opdrachten en vertalingen, dat tussen beide grote mannen,
de geleerde vredesapostel en de naar zielevrede hunkerende dichter, een hartelijke
betrekking was ontstaan. ‘Seer geleerde, en treffelyke vrundt’ noemt De Groot Vondel
in een brief van medio Augustus 1632, waarin hij hem o.a. allerlei studie-aanwijzingen
geeft in verband met het dan door de dichter pas begonnen epos ‘Constantijn’.
Opmerkelijk is daarbij de raad om, ten einde dieper door te dringen in ‘de christelyke
coustumen van die tijdt’, studie te maken van kerkvaders als Tertullianus en Cyprianus
en van de beslissingen der oude concilies, met name ook van ‘het generael van Niceen,
't welk gelijk ook dat van Eliberi in Spanje en 't eerste van Arles in Walschlant syn
gehouden ten tyde van Constantijn’. Door kennismaking met de Kerkvaders en met
de oude Christelijke traditie leert Vondel andere idealen kennen, dan de elkaar
verketterende godgeleerden van zijn tijd nastreefden.
Hugo de Groot krijgt van Vondel zelf bericht, als diens huisvrouw is overleden,
en antwoordt daarop deelnemend (in een brief uit Parijs van 5 Juni 1635) met
troostgronden die volkomen passen bij Vondels ‘Lyckklaght’: ‘...God, die ons allen
onder de wet van de sterflyckheidt heeft laten geboren worden, heeft ons oock daerby
't verstant gegeven, om ons te buigen onder synen wille,... niet soeckende met
ondanckbaerheidt ons eigendom toe te schryven 'tgene maer geleent was tot
wederseggen’. We zien hier een hartelijke correspondentie, als tussen Coornhert en
Spiegel, tot steun van de vriend in de moeilijkheden des levens, richtinggevend bij
belangrijke levensvragen. Dat Hugo de Groot zo voor meer dan één zoekende ziel
een gids op de levensweg is geweest, kan men lezen in Rivets Dialysis, maar blijkt
ook overduidelijk uit zijn briefwisseling, o.a. met z'n broer Willem. Hugo neemt
daarin onomwonden het standpunt in, dat sectevorming afkeurenswaardig is, en
overtuigt Willem, dat de oude Christenen ‘meer bezorgd waren om het geheele
lichaam in één gemeenschap en onder één bestuur te behouden dan om halsstarrig
eigen meeningen onder de menschen te brengen’(7).
Dat een zoekend Protestant, als Vondel omstreeks 1632 was, er gemakkelijker toe
kwam zulke uitspraken van een hem door rang, geleerdheid en karakter imponerend
geestverwant als Hugo de Groot te aanvaarden, dan om zich direct te wenden tot
Jezuïeten of andere Rooms-Katholieke geestelijken in zijn omgeving, behoeft
nauwelijks betoog. Maar toen hij, vooral ook onder invloed van De Groot, tot het
inzicht was gekomen, dat de Kerk van Rome de tradities van het oude Christendom
het zuiverst heeft bewaard, toen heeft hij zich - door velerlei levensleed gelouterd
en door de hartelijke genegenheid van Rooms-Katholieke vrienden gesteund - met
volkomen deemoediging gesteld onder de leiding van de ‘hartewinner’, Pastoor
Marius(8), en is niet - als Hugo de Groot -
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blijven tobben over één enkel geloofspunt (in casu dat van het primaat van de Paus)(9).
De - ook naar het oordeel van hedendaagse classici voortreffelijke - vertaling, die
Vondel in 1635 in het licht zond van De Groots Latijns drama ‘Sophompaneas’,
getuigde van zijn diepe verering voor de grote balling. Men leert er ook uit, welke
eisen Vondel aan een goed toneelstuk stelde. En het eerste werk van betekenis, dat
de dichter na ‘Huigh de Groots Josef of Sofompaneas’ schreef, de Gijsbreght van
Aemstel, is niet alleen aan de verbannen vriend opgedragen, maar is ook sterk door
diens ‘Sophompaneas’ beïnvloed. De uitbeelding van de held is - overeenkomstig
De Groots voorstelling van een goed regent - gewijzigd, zodat wat Vondel in Josef
prees, evenzeer voor Gysbreght geldt. In beide stukken wordt het vroeger of elders
gebeurde niet alleen door boden verhaald, maar ook ‘geestigh in schilderyen te pas
gebragt’, al zijn dat dan in de Gysbreght ook in hoofdzaak schilderingen met woorden.
En Gysbreght doet evenzeer als Josef ‘alle toesienders schreyen en tot water smelten
van beweegelijckheyd’. Was bij Seneca het uitbeelden van door wraakgevoelens
meegesleepte helden de hoofdzaak, bij Vondel - als bij De Groot - valt het meeste
licht op de nobele eigenschappen van de held, die zijn beste krachten geeft aan de
hem toevertrouwde burgerij. Wat er in Vondels treurspel nog voorkomt van ruwe
bestialiteit, wordt bedreven door de godvergeten vijand, en alleen verhaald om het
martelaarschap van Aemstels burgerij en van Gysbreght zelf ons des te ontroerender
voor ogen te stellen. Niet minder dan in de Sofompaneas wordt ons in de Gysbreght
ingeprent: ‘d'opperste beleit zijn zaecken wonderbaer’. Dat grote Godsvertrouwen,
zo kenmerkend voor De Groot en voor Vondel, geeft een bijzondere betekenis aan
de heilvoorspellingen die de toeschouwers van beide spelen met een voldaan gevoel
de schouwburg doen verlaten.
Het is bekend, dat de Amsterdamse predikanten de opvoering van de Gysbreght
hebben trachten te verhinderen, bewerende, dat het stuk ‘t'eenemael daerop loopt om
het pausdom smakelyck te maecken’. 't Vermoeden ligt voor de hand, dat zij toen
wel overtuigd waren, dat Vondel naar 't Katholicisme overhelde. Dr Sterck heeft de
gissing gewaagd, dat Vondel na het protest van de kerkeraad ‘blijkbaar een aantal
bijzonder katholiek uitziende scènes geschrapt’ heeft. De dichter heeft, meent hij,
‘aan de predikanten ook nadrukkelijk willen laten blijken, dat hij nog niet roomsgezind
was, doordat hij den hemelgezant Rafaël aan den vroom-katholieken Gysbreght, zeer
te onpas, het minder opwekkende vooruitzicht voorstelde, dat
De Hollandsche gemeent zal, eer dry honderd jaer....
....Schoppen 't Roomsch autaer met kracht uit alle kercken’(10).

Maar Sterck deelt zelf mee, dat de eerste geruchten over die ‘superstitie
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van de paperije als misse en andere ceremoniën in de Gysbreght - blijkens de nog
bestaande protocollen - pas op 17 December 1637 in de kerkeraad besproken werden.
Toen was de Gysbreght echter al in druk verschenen (vermoedelijk reeds in October).
En die oudste druk bevat de bewuste versregels al. 't Kan dan ook niet juist zijn, dat
Vondel ze op grond van de protesten van de kerkeraad in zijn stuk heeft ingevoegd.
En 't zou ook in strijd zijn met Vondels eerlijk karakter om zo laf zijn gevoelens te
verbergen. Wat Vondel de engel in de mond legt, is niet anders dan een historisch
feit, ook door de katholiek Plemp in zijn dichtwerk ‘De Patria’ vermeld, nl. dat bij
een revolutie in Holland de burgerij kerk en regering veranderd en zelf het bestuur
ter hand genomen heeft, terwijl juist dan - ondanks de binnenlandse twisten en de
‘endeloosen krygh’ - Amsterdam tot grote bloei komt en Uw (Gysbreghts) daden
daar dan op het toneel herdacht worden. Daarentegen kwam Vondel kort na het
voltooien van zijn Gysbreght ondubbelzinnig voor zijn Roomse sympathieën uit in
‘De Kruisbergh’, door zijn geleerde Katholieke vriend Corns Gyselbert Plemp (†1638)
nog in hetzelfde jaar in Latijnse verzen geparafraseerd. Het dichtstuk werd spoedig
daarna ‘op Musyck gebraght’ door de eveneens Katholieke Haarlemse componist
C.T. Padbrué, en opgedragen aan Magdalena van Erp, de kunstzinnige vrouw van
Joost Baeck. Niet de kunst der oude Grieken, maar het offer van Golgotha roemt de
dichter als het schoonste voorbeeld van Liefde. En dat offer wordt elke ochtend ‘soo
ras het licht de lucht verklaert’ hernieuwd in de H. Mis. Daarheen spoeden zich de
gelovigen:
‘De Christe byen met verlangen
Sich spoeden naer dien roosengaerd,
Soo ras het licht de lucht verklaert
En swarmen om de roosewangen
Van 's levens bloem en lentespruit....’

Immers, daar wordt ‘uit leliwit’ (zuiver-wit brood) ‘en roosenblos’ (rode wijn) het
manna en de nektar gekneed, die ‘de flaeuwe ziel verquickt, En 't hart... versterckt’.
‘Hier waschtmen het bevleckt gemoed
In 's levens kostelijcken vloed,
Vergadert uit vijf suivre sprongen,
Hier levren d'aders purper uit
Tot pracht der Koningklijcke Bruid,
Wiens lof van David is gesongen
En van den wysen Salomon;’

Als men bedenkt, dat in Vondels omgeving al enige tijd het gerucht liep, dat de
dichter katholiseerde, en dan dit gedicht beschouwt in het licht van zijn niet lang
daarna algemeen bekend geworden overgang tot de Roomse
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Kerk, dan moet men er met Dr J.F.M. Sterck wel uit afleiden, dat Vondel, toen hij
het schreef, practisch al Rooms was(11), hoewel hij wellicht pas in 1639 openlijk
overging.

Eindnoten:
(1) J. Koopmans in ‘Taal en Letteren VI’, blz. 274.
(2) De Gedichten van Constantijn Huygens.... door Dr J.A. Worp, deel II, blz. 254.
(3) Dit gedicht is dan ook niet van 1632, zoals de Vondel-uitgave van de W.B. aangeeft (deel III,
blz. 392). Dat Huygens' gedichtje niet van dat jaar kan zijn, blijkt wel niet uit de dagtekening
er onder (‘29 Jul.’, zonder jaartal), maar wordt zeker door de brief aan Hooft, waarbij 't was
ingesloten, gedateerd ‘4en Aug. 1633’. (De Briefwisseling van Constantijn Huygens, deel I,
blz. 419).
(4) Vgl. de brief van Erasmus aan Antonius van Bergen, dd. 14 Maart 1514: ‘Kan er voor ons op
de wereld iets zoo belangrijk zijn, dat het tot oorlog uitlokt?’ (Erasmus in den spiegel van zijn
brieven door Dr O. Noordenbos en Truus van Leeuwen, blz. 93).
(5) Zie Oorkonden over Vondel en zijn Kring door J.F.M. Sterck, blz. 64-72.
(6) Vgl. Aeneis II, vs. 768 v.v.
(7) Dr C.R. de Klerk: Briefwisseling in 1643 tusschen Hugo en Willem de Groot (zie ‘De Tijd’ van
13 Februari 1943).
(8) Zie Vondels Geloof door Gerard Brom, blz. 196 v.v.
(9) Vgl. de brief van Hugo de Groot aan Joannes Hemelaer dd. 7 November 1623, naar 't handschrift
van de Bibliotheek van 't Vredespaleis te 's-Gravenhage, afgedrukt door Dr J.F.M. Sterck in
Rondom Vondel, blz. 99 v.v., maar zie daarbij ook Dr P.H. Winkelman, Remonstranten en
Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot, vooral blz. 272-284.
(10) Vgl. De werken van Vondel, uitgegeven in 1929 door de ‘Maatschappij voor goede en goedkoope
lectuur’ te Amsterdam, deel III, blz. 517.
(11) Oorkonden over Vondel en zijn Kring, blz. 138.
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II. ‘Aen de treurspelen vervallen’
IN EEN BRIEF DD. 3 SEPTEMBER 1639 BOOD VONDEL aan Hugo de Groot
twee nieuwe treurspelen aan en vertelde daarbij, dat hij er nog een, van ‘Silius en
Messaline’ ongedrukt in portefeuille hield, terwijl een ander, ‘van Sauls zeven zonen’,
‘ten halven voldaen’ was. Het laatste stuk kwam nog vóór eind November van
hetzelfde jaar gereed. Maar van een vijfde treurspel uit 1639, Rozemont, bezitten we
maar ruim 70 verzen. Wel mocht de dichter dus van zich zelf getuigen, dat hij ‘aen
de treurspelen vervallen’ was! Tot het voltooien van zijn grote epos Constantijn had
hij sedert de dood van zijn vrouw in 1635 geen ‘couragie’ meer. Een
gelegenheids-vertaalwerk, als dat bij de ‘Blijde inkomst der allerdoorluchtighste
Koninginne, Maria de Medicis t' Amsterdam’, uit het Latijn van Kasper van Baerle,
is voor ons toch alleen maar merkwaardig, omdat we er uit zien - zoals Sterck terecht
heeft opgemerkt -, dat Vondel ook als schrijver van Nederlands proza door zijn
geleerde stadgenoten werd gewaardeerd. En de uitvoerige bruiloftsdichten die Vondel
in 1639 schreef bij het huwelijk van Hillebrand Bentes en Katharina Baeck, van
Adam van Lochorst en Cornelia Paauw, zijn zeker geslaagde modedichten voor die
tijd, maar toch niet voor de eeuwigheid geschreven. Maar dat deed Vondel wel, toen
hij z'n treurspelen schreef, althans een man als Professor Vossius oordeelde in 1640,
toen hij ‘de Gebroeders’ had gelezen: ‘Scribis aeternitati’. Wat ons bijzonder opvalt,
is de grote vruchtbaarheid van Vondels dichttalent in 1639 en volgende jaren,
vergeleken bij de tijd daarvoor. Het schijnt wel, dat de dichter, zo lang door zijn
aarzelingen op het stuk van de godsdienst geheel in beslag genomen, dan zijn
gemoedsrust heeft hervonden en - als herboren - met nieuwe scheppingsdrang aan
het werk is getogen.
Allereerst verschijnt dan in 1639 Vondels Elektra-vertaling. In de opdracht aan
Maria Tesselscha Roemers zegt de dichter, dat Meester Joan Victorijn hem
herhaaldelijk had aangespoord om het Grieks van Sophokles in het Nederlands over
te brengen. En toen hij de hulp had verkregen van de
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twintigjarige Isaak Vossius, de zeer begaafde zoon van Professor Geraerd Vossius,
had hij het werk ondernomen. Die steun heeft Vondel wel nodig gehad, want... een
Graecus was hij niet, al beweert Brandt dan ook, dat hij al in 1625 met de studie van
't Grieks is begonnen(12). Gelukkig voor de dichter - en misschien ook wel voor zijn
jeugdige helper - konden zij een Griekse Elektra-editie gebruiken met veel noten en
- wat nog meer waard was - met Latijnse vertaling. Immers, een exemplaar van de
beroemde uitgave van J. Camerarius, en nog wel met vele aantekeningen in handschrift
van Jos. Scaliger, bevond zich in de bibliotheek van Prof. Vossius. Het blijkt duidelijk,
dat Vondel het Latijn volgde, ook waar dit de Griekse tekst onjuist weergaf. Soms
is Vondels vertaling nauwelijks verstaanbaar, tenzij men naar 't oorspronkelijk
teruggrijpt of Boutens' Elektra raadpleegt, waarnaar dan ook in de W.B.-uitgave bij
verschillende duistere passages wordt verwezen. Wie die aanwijzing niet volgt, zal
bijv. in vs. 82 uit: ‘Men vang van Vaders lijck, en moordgetij eerst aen’ moeilijk
begrijpen, dat de dichter bedoelt te zeggen: ‘We moeten beginnen met doodenoffers
te brengen aan het lijk van uw vermoorden vader’. Toch was het stuk een groot
succes: Het werd in November en December 1639 achtmaal opgevoerd en ook in de
volgende twintig jaren nog zeker twintig keer. En tijdens Vondels leven verschenen
er vier drukken van. De dichter prijst in zijn voorbeeld de eenheid van stijl, de hechte
samenhang der delen, de duidelijke karaktertekening, de gepastheid der taal. Maar
ook roept hij de welwillendheid van de beoordelaars voor zijn vertolking in, aangezien
het Griekse origineel zoveel moeilijkheden bood. Waren er niet verschillende plaatsen
zo duister, dat de geleerde uitleggers onderling soms ‘hemel en aerde verschillen’?
Maar bovendien had hij, gebonden aan maat en rijm, meermalen wel enige vrijheid
moeten nemen bij zijn vertaling: ‘yet van d'eene tael in d'ander, door een engen hals
te gieten, gaet zonder plengen niet te werck.’
Het voornaamste nut dat Vondel van zijn vooral intellectuele arbeid trok, was
zeker wel, dat hij een beter inzicht kreeg in de Griekse dramatiek. Hij zag er in
bevestigd, ‘dat Gods uitgestelde straf endelijck schelmen en booswichten
rechtvaerdighlijck achterhaelt; welck leerstuck het zout, en een van de zenuwen der
godvruchtigheid streckt’. Hoe waar het echter ook is, dat het vertrouwen op de
goddelijke gerechtigheid de gelovige schraagt in tijden van tegenspoed en beproeving,
ons Christelijk besef aanvaardt toch niet het recht, ja de plicht van kinderen om hun
eigen moeder, hoe schuldig dan ook, van het leven te beroven. In Sophokles' tijd
werd aan de juistheid van diens opvatting al getwijfeld. En hoeveel menselijker lijkt
ons, modernen, Shakespeare, die van Hamlet geen moedermoordenaar maakte, maar
een beklagenswaardige, wiens besluiteloosheid we beter begrijpen dan de aarzelloze
zelfverzekerdheid van Orestes, de jarenlang gekoesterde wraakverlangens van Elektra.
Dat Vondel dit
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bezwaar - 35 jaar nadat Shakespeare zijn meesterwerk schreef - niet gevoelde, althans
niet tot uitdrukking bracht, bewijst wel, hoe groot zijn eerbied was voor de klassieken.
Hij vertaalde Sophokles' drama van haat en wraak zonder meegevoelende kritiek,
en zal wel volkomen ingestemd hebben met het oordeel van Hugo de Groot:
‘Sophokles Electra is altijd gehouden geweest voor uitnemende onder des treffelyken
mans Treurspeelen’. Zo dachten er immers alle intellectuelen over in zijn omgeving!
Des te meer treft ons de verdediging van de barmhartigheid van David door Vondel,
in de opdracht aan Geeraerd Vossius van het drama, dat hij enkele maanden na de
Elektra verschijnen liet, de Gebroeders (1640). Die opdracht is gedateerd ‘den 29
van Slaghtmaend 1639’, dus nog geen half jaar na die van de Elektra. Vondel stelde
hier Koning Saul en de zijnen, ‘door ongehoorzaemheid, hooghmoed,
wrevelmoedigheid, kerckschennis, meineedigheid en wreedheid van de koningklijcke
heirbaene der godvruchtigheid en rechtvaerdigheid afdwaelende’ tegenover de
‘godvruchtigen en dapperen krijghsheld David’. Maar toen hij in zijn drama David
de goddelijke opdracht moest laten vervullen om de wraak des Hemels te voltrekken
over zijn ‘aengehuwt maeghschap’, nl. twee zonen en vijf kleinzonen van Saul, toen
doorleefde de dichter in zijn verbeelding de smartelijke zielestrijd van David! Hoewel
de bijbel (2 Samuel 21, vs.1-15) een zeer sober verslag van het gebeurde geeft, en
Vondel nadrukkelijk de ‘goude regels’ herhaalt, die Prof. Vossius hem inprentte: ‘'t
Geen Gods boeck zeit noodzaeckelijck, 't geen het niet zeit spaerzaem, 't geen hier
tegens strijd geensins te zeggen’, schiep zijn fantasie voor ons een aanschouwelijk
tafereel van de ellende die de jarenlange droogte over het Joodse land heeft gebracht
en van de onmenselijke wraakzucht der heidense Gabaonners, die David vergeefs
poogt te bedaren door er aan te herinneren, dat ‘de lust van wraeck kort is’ en dat
‘heete wraeck staegh verzelt gaet met naberouw’. Ook tegen de aartspriester Abjathar
verdedigt David lang het goed recht van genade, en we delen in zijn smart, als hij
klaagt: ‘De band van maeghschap breeckt met schrickelycke pijn’. Ten slotte overtuigt
de aartspriester hem, dat Saul en zijn geslacht door hun vele misdaden geen beter lot
verdiend hebben, en herinnert er aan, dat God hen als ‘bron der landplaege’ heeft
aangewezen. Saul zelf betoonde ook geen meedogendheid jegens zijn eigen zoon,
Davids halsvriend Jonathan. En nu is het God, die van David tot herstel van het
geschonden Recht de strafoefening over het geslacht van Saul eist. Nog heeft David
een pijnlijke woordenwisseling met Rispe, de moeder en grootmoeder der
veroordeelden, en met Sauls dochter Michol, zijn eigen gemalin. Wel erkent deze
laatste de schuld van haar vader: ‘Een dolle vaders bui kan, op een' sprong verbeuren
Het geen daer, jaeren lang, zijn kinders omme treuren’, maar toch pleit ook zij bij
David voor ‘dees vijf zoons, mijn ouder zusters kroost, twee broers, en eenen neef’.
Ook haar moet de
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Koning antwoorden, dat hij machteloos is om aan haar wens gehoor te geven:
‘Wanneer de hemel spreeckt, moet alle reden wijcken’. David heeft bedongen, dat
het leven van de gebrekkige Mephiboseth, Jonathans zoon, en van de kleine Micha,
het kind van Mephiboseth, zal worden gespaard. Maar meer kon hij niet verwerven.
Daarmee zijn de beide vrouwen niet tevreden. Michol smeekt God in een innig gebed:
...Verlos het land van hongers plagen,
...Verlos hen, die, in droeven schijn,
Alree ter dood verwezen zijn;
Of sterck ons, om dit kruis te dragen...

Maar alles is vergeefs. De Gabaonners voeren de veroordeelden ruw over het toneel
naar de plaats van de terechtstelling. Michol en Rispe zien het klagend aan, Michols
aanbod om haar leven te geven voor dat van de Gebroeders wordt afgewezen, een
losprijs wordt versmaad. Tenslotte vragen de Gebroeders fier:
‘Verbid uw zoonen niet, noch quelt u in hun dood.’

En als dan aan de wraak is voldaan, dan tracht David, als hij in het vijfde bedrijf het
verhaal van de terechtstelling uit de mond van de Levyten aangehoord heeft, zoveel
mogelijk het leed te verzachten. Mephiboseth krijgt een plaats aan 's Konings dis en
de vorst besluit:
‘'t Is meer dan billijck, dat na 's Rechts gestrengigheid
Gena heur beurt bewaer, nu droogh en wisch uwe oogen.
Wij gunnen u al 't geen God stelde in ons vermogen.
Het waer nu tijd de zein te slaen in 't garstenveld,
Maer 't ziet 'er veel te dor en mager toe gestelt.
Zoo ras de wolcken 't land bevochtighen met regen,
Tot teecken van Gods zoen, door 't zevental verkregen,
Zal ick dees lijcken strax doen slaecken van het hout,
En hen in 't graf van Kis, te Sela trots herbouwt,
Met Uw grootvaderlijck en vaderlijck gebeente,
Van Jabes hier gevoert, met staci van gemeente
En Grooten, koningklijck begraeven, naer hun' staet.
Nu volgh my na in 't hof. ick blijf uw toeverlaet.’

Achter de eerste druk van dit aangrijpende drama voegde Vondel een dichtstuk toe
van ‘Davids lyckklaght over Saul en zijn zoonen’, waarin hij II Samuel I, vs. 19-27
parafraseerde. Het gedicht sloot eigenlijk niet aan bij het vertoonde spel, maar had
betrekking op een vroeger voorval, het sneuvelen van Saul en diens zoon Jonathan.
Het bewijst echter wel, hoe Vondel zich met hart en ziel verdiept had in de
geschiedenis van ‘de braefsten, dien ghij hebt gedraegen, O Isrel’.
Met de ‘Gebroeders’ had Vondel blijkbaar een verdiend succes. Hugo de Groot
prees het werk uitbundig in een brief uit Parijs van 10 November
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1640, waarin hij het vergeleek met zeer beroemde klassieke werken; het stuk beleefde
in 1641 twaalf opvoeringen en tot 1658 ging er geen jaar voorbij, waarin het niet
één- of meermalen werd vertoond. Tijdens Vondels leven werd het drama zeven
maal gedrukt, terwijl er in 1662 en in 1698 ook Duitse vertalingen van verschenen(13).
Ook in onze tijd wordt zeer gunstig over de ‘Gebroeders’ geoordeeld. L. Simons zei
in Vondels Dramatiek
‘In dit spel blijven alle verhoudingen groot tot op het wat matte slot,
bestemd om de verbijsterdheid onzer zinnen wat te leggen en de hevigheid
der gewekte aandoeningen te temperen. Zijn dramatiek is, ook door de
onwrikbaarheid van het ‘Hemelsch streng gerecht’ meer dan in eenig stuk
van Vondel, verwant aan die van Aischylos, doch verinnerlijkt en met
meer schakeering naar de pathetiek van Euripides. Zoo zal men haar,
hoewel zij meer de menschen en de idee dan de handeling zoekt te doen
opleven, nog het naast gelijken aan die van Sophocles, mits men daarbij
niet aan uiterlijke, doch aan innerlijke waarden denkt.’
Toegegeven, dat Dr Simons in zijn bewondering voor Vondel niet altijd vrij blijft
van enige lyrische overdrijving, men zal toch moeten erkennen, dat een dramaturg
die de deugden van Aischylos, Euripides en Sophokles in zich verenigde, een
begenadigd kunstenaar was. Zo begreep het ook Professor Vossius, toen die
bewonderend tot hem zei: ‘Scribis aeternitati’.
Wie Vondels overgang tot de Katholieke kerk met Brandt, Molkenboer en Brom
stelt op 1639(14), zal met de laatste eens zijn: ‘Het treurspel Maegden wordt de
levensroep, waarin zijn wedergeboorte zich komt aankondigen’. Zeker is dit treurspel
ter ere van Vondels geboortestad Keulen de prachtige tegenhanger van zijn aan
Amsterdam gewijde Gijsbrecht van Aemstel, dat Brom na ‘het Katholiek karakter
van dit stadsdrama’ te hebben aangetoond, Rooms noemde ‘als een altaar’(15). De
Keulse Heilige, die tevens de patrones was van het Amsterdamse Begijnhof, verbindt
beide steden in 's dichters hart. Dat de pastoor van het Begijnhof, Leonardus Marius,
oud-professor aan een Keuls seminarie, Vondel op deze treurspelstof heeft gewezen,
is geen al te stoute veronderstelling. Aan Marius dankt de dichter dan waarschijnlijk
ook zijn bekendheid met ‘die chronica van der hilliger stat van Coellen’. Dr Rosa
Schömer heeft aangetoond, dat Vondel allerlei trekken, soms zo goed als woordelijk,
aan dit in 1499 gedrukte boek heeft ontleend(16). Maar zijn dichterlijke bezieling
verkreeg het stuk toch pas daardoor, dat Vondel geheel instemde met de strekking
der legende van St Ursula, die ‘haar werk, haar leven den Koning wijdde,’ zoals de
Kerk het in het officie op haar feestdag zegt. Dus werd dit drama Vondels eerste
offerspel. Geen niet-Katholiek zou zó vol geloof en vol verering de offerdood der
heilige maagden en de wonderlijke bevrijding der stad bezongen hebben, waaraan
de dichter zijn hele leven met vrome liefde heeft teruggedacht. Vondel stelt het voor,
dat Keulen reeds tienmaal door Attila is bestormd en nu de ondergang nabij is. Dan
komt het bericht, dat Ursula met haar
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gezelschap, waarbij zich ook de Paus heeft aangesloten, in de handen van de woeste
heidenen is gevallen.
Welk lot staat de weerloze christenschare te wachten? Maar Attila, getroffen door
Ursula's schoonheid, wenst niets zo vurig als de liefde van de Christen-maagd te
winnen. Die blijft echter standvastig in haar trouw aan haar hemelse bruidegom, en
dan haalt de offerpriester Beremond de teleurgestelde minnaar gemakkelijk over tot
een algemene christenmoord. De uit Keulen uitgetrokken ridderschap slaagt er echter
in Ursula's lijk binnen de stad te bergen. En terwijl de bisschop en zijn uitgeputte
bevolking zich op 't ergste voorbereiden, want de legers van Attila en van diens
veldmaarschalk Juliaen vallen van 't Noorden en van 't Zuiden aan, ontstaat er
plotseling verwarring onder de heidenen. Want eerst worden de soldaten, later ook
Attila en Juliaen zelf, door de verschijning van de geesten van Ursula en van
Aethereus, de bekeerde Engelse prins die vroeger naar haar hand had gestaan, in
paniekstemming gebracht. Zij slaan op de vlucht en Keulen herademt, nu door dit
wonder de stad is bevrijd. Evenals aan het eind van de Gijsbrecht, komt hier ook een
hemelse bode de stedelingen troosten met een gelukkiger toekomstbeeld. Want Sinte
Ursula verschijnt en profeteert:
‘Ghy Agrippiners, staeckt dit jammerlijck gesteen.
Ik hebbe op uwen muur met al mijn heir gestreên,
En ging dien Dwingeland in zijne tent bestoocken.
Al 't leger vlught met hem, en is voort opgebroken.
De blixemstrael, die brand in alle hutten sticht,
Vergunt den Hun geen'tijd, dat hij zijn hielen licht.
Gansch Keulen, met den dagh in 't leger uitgevallen,
Sleept eenen grooten roof in zijn verloste wallen.
Die woedende Tyran, zoo wijd en zijd gevreest,
Zal 's nachts, in 't bruilofsbed, op 't vrolijckst van zijn feest,
Smoordroncken van den wijn en 't bloed, allengs gedroncken,
Daer zijn bestorve bruid hem reutlen hoort, na'et roncken,
Haest braecken 't godloos hart, en smooren in zijn bloed,
Dat tegen Christus Kerck, en Gods autaeren woed.
Laet u 't geleden leed noch jammer niet bedroeven.
God wou uw hart door 't vier des oorlooghs dus beproeven.
Bestelt ons lichaemen ter aerde, zoo 't behoort.
De hemel zal uw'Dom, uw Raedhuis, en uw poort,
Van hier, in tijd van ramp, en tegenspoed, vertroosten.
Verwacht in uwen schoot het Drietal, dat van 't Oosten
Zich boogh voor d'arme kribbe, en offerde zoo mild;
Drie Kroonen dan gevoert in eenen rooden schild;
Drie Kroonen zullen braef op onze Armijnen passen.
Ick zie der muuren kreits hoe langer wyder wassen,
Door allerhande ramp; d'Aertsbisschop, in den top
Van 't Keizerrijck te keur, om een' gekroonden kop;
En 't Heiligh Agrippijn, door tegenspoed verzochter,
Volharden, als een echte oprechte Roomsche Dochter.’
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Er is in de ‘Maeghden’ veel, dat Vondels studie der antieken bewijst. Niet alleen in
de bewoording, zo bijvoorbeeld als Beremond in vs.742 zegt: ‘De kruick houd
allerlangst den reuck van 't eerste sap’, maar ook in de voorstelling der gebeurtenissen,
bijvoorbeeld in het verhaal van de bode over het buit maken van Ursula's lijk (vs.1383
v.v.), dat aan Virgilius' Aeneis (IX 314 v.v.) herinnert. Maar nog meer heeft het stuk
een Middeleeuws-Christelijke, een Rooms-Katholieke kleur. Zelfs de heidense priester
Beremond noemt de bijbel ‘Autaerboeck’. Geen wonder dan ook, dat het drama
Gerard Brom aan Hans Memling deed denken, ‘de meester van het St. Ursulaschrijn’,
zoals Paul Lambotte de Brugse kunstenaar naar diens meest beroemde kunstwerk
genoemd heeft(17). Vondels eerbiedige bewondering voor het offervaardig
martelaarschap spreekt ook uit de prachtige reien:
‘Zoo gaet het Christus uitverkoornen
Zoo groeit de leli onder doornen;
De roos op scharpe doornehaegen
Zoo treckt men zegen uit de plaegen.
Geen ackers worden zoo gezegent
Als Ursuls Veld, van bloed beregent.’

Achter de eerste druk van ‘Maeghden’ werd nog een fragment opgenomen van een
onvoltooid drama Rozemont, waarin Vondel omstreeks 1639 de geschiedenis had
willen behandelen van Koning Alboin van de Longobarden, die zijn jonge vrouw
Rozemont toedronk uit een beker, vervaardigd uit het bekkeneel van haar door Alboin
gedode vader. Zij vergeldt hem die gruwelijke smaad met de hulp van haar minnaar
en vermoordt haar gemaal. Van het stuk is niet meer bewaard dan de inleidende
monoloog van 72 verzen. Blijkbaar vond Vondel geen smaak in dit heidense stuk
van bloedige wraak. Dan trok hem veel meer aan de geschiedenis van de voorbeeldige
aartsvader Joseph, op wie zijn aandacht al vroeger gericht was geweest, toen hij De
Groots Sofompaneas vertaalde. Nu behandelde hij de aandoenlijke geschiedenis van
de door zijn afgunstige broeders als slaaf verkochte lievelingszoon van Jacob (in
‘Joseph in Dothan’) en diens wonderbare lotgevallen in Egypte, waar hij het
slachtoffer werd van de wraakzucht van een zedeloze vrouw, aan wier bekoring hij
standvastig weerstand bood, (in ‘Joseph in Egypten’). Zo was in 1640 de trilogie
voltooid, waarvan de drie delen sedert 1653 regelmatig op één dag werden vertoond.
Joseph in Dothan is in 1640 opgedragen aan een aanzienlijk diplomaat, Joachim
van Wickevoort. Vondel verklaart in die opdracht, dat hij liever zijn stof koos uit
‘Mozes onfeilbaren, als uit Wereltsche historie of eenige Heidensche verzieringe,’
al wil hij de ‘Aeloude Tooneeldichteren’ gaarne van verre volgen. Blijkbaar wil hij
van de antieke meesters wel de schone vorm afzien, maar vertrouwt hij voor de
zedeleer, voor de strekking van

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

25
zijn stukken, alleen op de leer der Kerk. Ditmaal had het zien van een schilderij van
Jan Pinas ‘daer de bloedige rock den Vader vertoont wort’ de dichter tot zijn
onderwerp gebracht. De monoloog van Ruben aan het eind van het vijfde bedrijf,
waarin Vondel ‘met woorden des schilders verwen, teickeningen, en hartstoghten,
pooghde(n) na te volgen’, vormt dan ook het hoogtepunt van het drama, dat zich nog
meer in de geest van de toeschouwers, dan vóór hen op de planken afspeelt. Want
ook dit stuk van Vondel is een ‘exempel’, waarmee de dichter wilde doen zien, dat
Gods voorzienigheid uit het tijdelijke kwaad het uiteindelijke goed doet geboren
worden. Als dit exempel zijn door de dramaturg gewenst effect had, dan zouden de
Christenvolken ‘die nu aen alle kanten, te water en te lande, in 't blancke harnas,
tegens een gekant staen, dien vervloeckten degen afleggen, en malkanderen
omhelzende, liever, als Gots eere onze wapens vorderde, dien algemeenen erfvyant(*)
zijnen onrechtvaardigen roof doen slaecken, dan hem, en hunne plaegen noch verder
inroepende, Gots rechtvaerdige zaeck in 't uiterste gevaer stellen’. We zien hier
Vondel, net als nog onlangs in ‘Rozemont’, als de christelijke vredes-apostel, maar
niet minder als de vurige bestrijder van het Turken-gevaar.
Prof. J. te Winkel heeft in zijn ‘Bijdrage tot de Wordingsgeschiedenis van Vondel's
Joseph trilogie’(18) op treffende punten van overeenkomst gewezen tussen dit
toneelwerk en ‘Josephs droef- en blij-eind-spel’ van Jan Tonnis. Dit laatste stuk is
in 1639 verschenen, toen Vondel waarschijnlijk al met zijn werk bezig was, immers,
de eerste opvoering van Joseph in Egypten was in Januari 1640, die van Joseph in
Dothan begin Maart van dat jaar. We mogen dus vermoeden, dat Vondel enkele
trekken aan zijn collega-auteur heeft ontleend. Maar in de uitwerking is groot verschil.
Vondel overtreft Tonnis verre in compositie en karaktertekening. En door zijn
welverzorgde taal is - vooral de Joseph in Dothan - een van de beste werken van
Vondel. Terecht heeft een zo bevoegd beoordelaar als Prof. Molkenboer het als een
van zijn speelbaarste drama's geprezen. Vondels superieur dichterschap blijkt ook
daaruit, dat verschillende van zijn ‘versus memoriales’ in het volksgeheugen zijn
blijven hangen. Wie kent niet die aandoenlijke woorden van levenswijsheid, waarmee
de Joseph in Dothan besluit:
‘Och d'ouders teelen 't Kint, en maecken 't groot met smart:
Het kleene treet op 't Kleet; de groote treên op 't hart’.

Zijn Joseph in Egypten droeg Vondel op aan zijn rechtsgeleerde vriend Joan Vechters
of Victorijn, als een tegenbeleefdheid voor diens welkome hulp bij het vertalen van
de Sofompaneas. De inhoud herinnert aan de ‘Hippolytus of Rampsalige Kuyscheyd,’
meer dan tien jaar te voren

(*) De Turken.
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door Vondel - niet zonder vreemde hulp, maar desondanks toch nog niet feilloos uit het Latijn van Seneca vertaald. Meer nog dan in Hippolytus zag de dichter in ‘den
godvruchtigen en allerkuischten Joseph’ een leerzaam exempel voor de jeugd, een
‘zuiveren spiegel van onverzettelijke kuischeit’. En zijn tot volle wasdom gekomen
woordkunst toonde de wereldwijze zedeleraar in prachtige verzen, zoals in de rey
van Engelen na het eerste bedrijf:
‘Sluit voor Begeerte uw graegh gezicht;
Zy loert, zy loert om in te vaeren.
Sluit d'oogen, vensters van het licht
Indien ghy wilt uw hart bewaren:
Want zoo Begeerte eens binnen sluipt,
Zy zal bederf en jammer baren,
Dat eeuwigh smert, en eeuwigh druipt.
De dingen zijn niet als zy schynen:
De worm zit binnen lecker ooft,
En levent kleur bedeckt venynen.’

In Joseph zag hij bovendien, door diens ‘onbesproken wandel, vernederinge en
verheffinge, een schets en schaduwe... des allerheilighsten Meesters’. Hij leert ons
het lijden met geduld te omhelzen, zelfs dan, wanneer het niet door eigen schuld
verdiend is.
Uit hetzelfde jaar 1640 dagtekenen wellicht ook een paar lierzangen: De
koningklycke Harp, aan Kornelis van Kampen toegewijd, De Roomsche Lier, aan
Daniël Mostert opgedragen. Met bewonderenswaardig talent volgt Vondel in deze
beide gedichten - ook in de keuze van de aanhef - de maat na van Horatius' gezang:
Aen Antonius Julus (uit het vierde boek der Carmina), door hem in dezelfde tijd even
succesvol in Nederlandse verzen overgebracht. De klinkende rijmen van Vondels
verzen verhogen de indruk van deze speelse dichtoefeningen. Maar spoedig keerde
de dichter zich weer tot het treurspel en vond gepaste stof in het martelaarschap van
de apostelen Petrus en Paulus.
Peter en Pauwels werd in November 1641 door Vondel opgedragen ‘aen Eusebia’.
Dr P. Leendertz Jr dacht nog in 1910, dat daarmee 's dichters dochter Anna werd
bedoeld, die al vóór haar vader openlijk tot de Roomse Kerk was toegetreden. Dr
J.F.M. Sterck toonde echter in zijn ‘Oorkonden over Vondel en zijn kring’ in 1918
aan, dat met de naam Eusebia Tesselschade was gehuldigd, aan wie Vondel in 1639
ook zijn Elektra-vertaling had toegewijd(19). Niet lang daarna, begin 1642, ging zij
ook tot het Katholicisme over. In zijn ‘Opdraght aen Eusebia’ komt Vondels
reliquieverering nog duidelijker uit dan in de Maeghden. Niet alleen, dat zelfs de
Tiber verheugd schijnt, waar die schuurt langs de graven der martelaren, maar de
dichter getuigt ook van zich zelf: ‘ick raeck geen aerde, mijne veder Verruckt den
geest naer d'Apostolische asch’. Vondel voelt zich
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boven wereldse ijdelheden en verblindingen verheven, en laat hier op de aarde als
een gedachtenis zijn dichterlijk vizioen van Sint Pauwels en Sint Peter achter.
Natuurlijk baseerde hij zich bij het schrijven van zijn drama op de Handelingen
der Apostelen. Maar vooral steunde hij op de Annales Ecclesiastici van Kardinaal
Baronius, waaraan meer dan één versregel woordelijk herinnert. Waar er aanleiding
toe was, deed Vondel ook zijn voordeel met Tacitus' Annales (waarschijnlijk in de
vertaling van Hooft) en met C. Suetonii De Vita Caesarum libri VIII.
In zijn drama stelt Vondel twee werelden tegenover elkaar: de heidense,
ondergaande wereld, vertegenwoordigd door de dierlijke wreedaard Nero, door diens
‘opperste’ Agrippa en door een Aertsofferwichelaer en de Oppervestaalse Cornelia,
beiden opgehitst door de geesten van de wraakzuchtige Simon Toveraer en van
Elymas (uit de Handelingen der Apostelen bekend). Tegenover die gedegenereerde
typen staan dan naast de beide Apostelen twee dappere christenvrouwen, Petronel
en Plautil, en de rey der gekerstende soldaten, plichtgetrouw en bereid om de keizer
te geven wat des keizers is, maar niet minder vastbesloten om God niet te onthouden
wat Godes is. De Apostelen zitten gevangen in het beruchte Mamertijnse hol. Wie
ter plaatse bekend is, of de zorgvuldig geannoteerde uitgave van Prof. Molkenboer
aandachtig gebruikt, zal verbaasd zijn over de nauwkeurigheid, waarmee Vondel
allerlei locale bijzonderheden te pas brengt, en over de vele en gepaste herinneringen
aan de Heilige Schrift. Peter en Pauwels worden zó getekend, dat we onder de indruk
komen van hun diep berouw en van hun boetvaardigheid. Toch slagen Plautil en
Petronel er in, ze uit de Mamertinus te bevrijden. Maar als de twee apostelen, reeds
buiten de stad gekomen, de kruisdragende Christus ontmoeten, op weg om zich te
Rome opnieuw te laten kruisigen, dan zien zij in, dat hun vlucht een lafheid was, dat
ze verplicht zijn zich over te geven aan de wil des Heren, als bloedgetuigen van de
Heiland hun leven te offeren. En ze keren in gevangenschap weer en ondergaan de
marteldood. Hoe anders is hier Gods wil de causa movens van het treurspel dan het
noodlot in het drama der oude Grieken! Voor Vondel is het toneel een leerschool
van de hoogste waarheden, is ook dit drama een exempel. Bovenal een exempel van
de superioriteit van het Christendom, waarvan de martelaren de triomfantelijke
belijders zijn. Dat Petrus en Paulus vrijwillig terugkeren in hun cel, toont hun
volkomen offerbereidheid. Toch weten de toeschouwers, dat ze niet ‘volmaakt’ zijn.
Hun ‘schuld’ - naar Aristotelische opvatting - maakt ze tot tragische figuren. Daartoe
diende het eerste bedrijf, waarin zowel Petrus als Paulus hun tekortkomingen
rouwmoedig beleden, en hun zwakheid toonden door te vluchten. Maar hun in
volkomen wilsvrijheid daarna aanvaard martelaarschap heeft ze niet alleen gelouterd
in mensenogen, maar doet ze ook ‘triomferen bij God’. Tegenover die
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christelijke superioriteit staat de inferioriteit van de vertegenwoordigers van het
heidendom. Deze komen, aangespoord door boze geesten, tot de grootste
onrechtvaardigheid; ze laten zich beheersen door minderwaardigen als Domitius
Nero, moordenaar en bloedschender, die eindigt in razernij, als Herodes vóór hem.
Petronel en Plautil zijn eenvoudige, welmenende Christenmensen, maar
goedbedoelend, doch kortzichtig, denken ze, dat zij de Kerk moeten bewaren voor
de ramp van het verlies van haar Leiders. En dan blijkt ook hier weer de waarheid,
door Vondel aldus in zijn Joseph in Egypten geformuleerd:
‘Maar anders schickt de mensch, en anders is 't beschoren.’

Terstond nadat Petrus, de eerste Paus, tot de glorie van het martelaarschap geroepen
is, staat Linus gereed om hem als Christus' stedehouder op te volgen en hij troost
Plautil:
‘Der weezen Vader leeft, die zal u niet vergeten,
Daer, in een ringk van licht en Serafijns gezeten,
Hy in kristal vergaert uw tranen, versch geschreit.
Triomfen worden daer Godts Helden toegeleit;
Wier zielen, in den schoot des heils, van daegh herboren,
Gansch onbenevelt zien, gansch onbekommert hooren.
In die gedurige zielkittelende lach,
't Geen onbegrepen, oor noch oogh noit hoorde, of zagh;
Dat is 't volmaeckte Schoon, waer van al 't schoon komt stralen.’

De beide heilige martelaars worden volgens Linus' voorschriften eerbiedig begraven.
Daar zullen later Keizers en Koningen op hun graf nederig komen bidden:
‘En spreien 't purper aen den voet van 's Visschers troon:
Wanneer (Hierusalem in roock en stof vervaren)
Des Weerelts Hooftstat steunt op bey dees hooftpylaren
Der Kercke; en ziet, hoe 't al, wat haer die kroon benijt,
Zijn hart knaegt, en vergeefs op diamantsteen bijt.
Gloria in excelsis Deo.’

Dat Peter en Pauwels zou worden gespeeld in het Amsterdam van zijn dagen, zal
Vondel wel niet hebben verwacht. Het Nederlands Toneel voerde het te Amsterdam
enige malen op in de sombere bezettingstijd (November 1940). De treurige
tijdsomstandigheden maakten, dat het bezoek maar heel matig was. Die echter de
vertoning bijwoonden, kwamen sterk onder de indruk.
J.W.F. Werumeus Buning noemde het ‘een der mooiste Vondelopvoeringen van
de laatste jaren’. Het stuk bleek veel meer handeling, veel meer speelbaarheid te
bezitten, dan men bij lezing had vermoed.

Eindnoten:
(12) Dr A.M.F.B. Geerts, Vondel als Classicus bij de Humanisten in de leer (1932), concludeert op
blz. 48 van dit proefschrift: ‘Vondel heeft het nooit verder dan een zeer oppervlakkige kennis
van het Grieksch gebracht.’
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(13) D.E. Heidenreich, Rache zu Gibeon, oder Die sieben Brüder aus dem Hause Sauls (1662);
Andreas Gryphius, Die Gibeoniter (1698).
(14) Gerard Brom, Vondels Geloof, blz. 200; zie vooral ook de noot op die pagina.
(15) id. id., blz. 143-145.
(16) Ueber die Quellen zu Vondels Maeghden (1926).
(17) Prof. Paul Lambotte: Hans Memling, de meester van het St. Ursulaschrijn (uitg. Van Ditmar,
Antwerpen-Amsterdam, 1939).
(18) Derde Verslag van het Vondelmuseum, 1906-1907.
(19) Oorkonden over Vondel en zijn kring verzameld en uitgegeven door J.F.M. Sterck, blz. 158
v.v.
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III. Vondel als geloofsgetuige
SEDERT 1641 WAS ALGEMEEN BEKEND, DAT VONDEL tot de Roomse Kerk
was overgegaan, al weet men niet met zekerheid, wanneer zijn openlijke overgang
heeft plaats gevonden. Op gezag van de Litterae Annuae, heeft Pater H.J. Allard S.J.
betoogd, dat Vondel door de Jesuïeten was bekeerd en in 1641 was overgegaan.
Tegen de eerste bewering is nog al wat geprotesteerd, o.a. door Mgr B.H. Klönne,
de rector van het Amsterdamse Begijnhof, die de eer opeiste voor een seculier
geestelijke, Pastoor Marius, die van 1631 tot zijn dood in 1652 rector van het
Begijnhof is geweest(20). De verhouding tussen reguliere en seculiere priesters in het
Nederlandse missiegebied liet in die jaren soms veel te wensen over. Ook tegen
Marius is fel geageerd. Het valt nu op, dat Vondel zowel op regulieren als op
seculieren vriendelijke gedichten heeft gemaakt. Met zijn grote eerbied voor
gezagdragers en zijn niet minder grote liefde tot de vrede, heeft de pas-bekeerde zich
zeker niet aangematigd, partij te kiezen. Maar treffend is de eerbiedige
aanhankelijkheid, waarmee Vondel over Marius spreekt. Daar in de Litterae Annuae
wel meer onnauwkeurigheden voorkomen, kon de betrouwbaarheid van haar
getuigenis in deze zaak betwist worden door de voorstanders van Marius. Van eminent
belang is de kwestie niet: iedere bekering is toch in diepste wezen Gods werk, en
wie het werktuig daartoe zijn mag, zal zich daarop wel nooit beroemen. Dat Vondel
‘niet als Roome, Roome roept’, werd hem nog in 1647 door zijn vijanden verweten,
die daarbij niet schroomden, hem voor bedrieger uit te maken(21). Men kan dit moeilijk
een gegrond verwijt noemen, gericht als het was tot een dichter die uit volle
overtuiging was overgegaan. Maar 't is waar, dat Vondel zijn overtuiging allerminst
onder stoelen of banken verstak. Dat bewijzen al dadelijk de Brieven der heilige
Maeghden, Martelaressen, in 1642 gedrukt en opgedragen aan de Heilige Maagd
met een gloeiende lofzang. Hij noemt de Hemelkoningin ‘Godts rechte Moeder’,
voor wier troon hij zich eerbiedig neerwerpt. Duidelijk spreekt uit deze haast
Middeleeuws aandoende verzen Vondels meest typerende eigenschap, zijn
nederigheid:

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

31
‘Uw ootmoet komt het nedrigh hart te baet,
Door ootmoet hebt ghy zelf Godts hart gewonnen.’

En vol eerbied getuigt hij:
‘Mijn note rolt te laegh: ghy rijst te hoogh.
Wie kent de maet van al uw wonderwercken?
Wie zweeft zo laegh, dat hy de kracht niet merckt
Van uw gebeên; een toevlught wis en veiligh’.

Aan die liefderijke Moedermaagd, tegelijk Hemelkoningin en toonbeeld van
nederigheid: ‘En slechte Maeght, waer van de hooghmoet yst’, wijdt de dichter nu
zijn ‘martelstarregordel’ toe, een krans van gedichten, waarin hij het heldhaftig
martelaarschap bezingt van twaalf maagden, die haar bloed offerden aan de
‘Kruiszon’.
Maar voordat de dichter aan de twaalf maagdelijke geloofsheldinnen zijn pen leent,
geeft hij eerst nog een meesterlijke vertaling van het Magnificat, naar het Latijn van
de Vulgata. Bij Brandt lezen we, dat Vondel, alvorens zijn Brieven der heilige
Maeghden te schrijven, zich in de klassieke briefstijl oefende door het vertalen in
proza van ‘Nasoos Heldinnebrieven’. Die vertaling is - niet geheel compleet - in
Vondels handschrift bewaard en berust nu op de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
Ze lijkt echter meer op een klad dan op een persklaar stuk net-werk en tijdens Vondels
leven is ze nooit uitgegeven. En terecht, want bevoegde beoordelaars achten ze zo
gebrekkig, dat het voor de zelfkennis van de vertaler pleit, dat hij ze niet in druk liet
verschijnen. Het handschrift kwam, een poos na Vondels dood, in het bezit van David
van Hoogstraten, die de tekst zo goed mogelijk verbeterde en er in 1718 een uitgave
van bezorgde. Wat nu de Maagdenbrieven zelf aangaat, zelfs de Protestant Brandt
erkent, dat ze ‘waaren vol kunst en aardigheit’. Gerard Brom noemt ze, ‘een gestileerd
Offer des Heeren’. Inderdaad heeft Vondel hier meermalen voortreffelijke verzen
gegeven, maar dat de gemartelde heiligen zelf haar lof uitspreken, hindert niet alleen
andersdenkende lezers. Ook Brom erkent, dat deze eigen lof ‘meermalen vreemd,
om niet te zeggen vals klinkt’, maar acht dit ‘voor de pronkerige smaak van een
barok geslacht hoegenaamd geen bezwaar’. De gedichten hebben dus vooral waarde
als historisch document. Was het de publicatie van de ‘Brieven der Heilige
Maeghden’, die de verwijdering tussen Vondel en Hooft, al verergerd door een
onhandig pleit van de pasbekeerde voor de Katholieken in het rechtsgebied van de
Muider drost, nog groter maakte?
In elk geval werd die kloof nog dieper, toen Vondel na zijn geruchtmakende
heiligenverering, eerst door de Maeghden, nu door de Maeghdenbrieven, een ander
punt met betrekking waartoe Katholieken en Protestanten fel tegenover elkaar stonden,
tot onderwerp van zijn poëzie koos, de verering
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van het H. Altaarsacrament. Het is zeker niet toevallig, dat we ook hier de naam van
Marius met die van Vondel in de gedachten krijgen. Marius toch had in 1639 het
verhaal van het hostiewonder van Amsterdam in het licht gegeven onder de titel
‘Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied
aen en door het H. Sacrament des Altaers’. Het boekje was niet het eerste gedrukte
verslag van het in 1345 gebeurde wonder, trouwens Willem van Hildegaersberch
had er al lang voor het eind van de veertiende eeuw een gedicht over gemaakt, en in
de 16e eeuw is er in Leiden een verhaal van gedrukt, waarnaar ook Marius verwijst.
Maar de druk van 1639 was aantrekkelijk gemaakt door acht gravures, door Boëtius
à Bolsward gesneden naar de acht schilderingen van Jacob Cornelisz van Oostzanen,
in 1518 voor de Heilige Stede gemaakt.
Al was het boekje van Marius te Antwerpen gedrukt, het werd natuurlijk te
Amsterdam druk gelezen, en gecritiseerd door andersdenkenden. Toen nu 15 Maart
1645 het derde eeuwfeest van het mirakel in de kring der Katholieken werd herdacht,
liet Vondel een door hem gemaakt lierdicht op het Eeuwgetij der Heilige Stede
t'Amsterdam, in plano gedrukt, ‘openbaarlyk voor de boekwinkels ten toon hangen,
gelijk de voorvechters de messen in de luifels steeken, om de oogen der
voorbygangeren te tergen’. Het was dit feit, dat Hooft in April 1645 tot de
overbekende en hem typerende uitlating aan Prof. Barlaeus bracht: ‘My deert des
mans, die geenes dings eerder moede schijnt te worden dan der ruste’. Vondel en
Hooft waren beiden oprechte vaderlanders, vrijheidslievende mannen. Maar de
Amsterdamse burgemeesterszoon kon niet begrijpen, dat de uit Keulen geïmmigreerde
kousenkoper de vrijheid voor zich opeiste om fier voor zijn geloof uit te komen, om
frank en vrij te getuigen van wat hem het heiligst was. Toch werpt het wel een
bijzonder licht op de verhoudingen in het toenmalige Amsterdam, dat Vondel zover
kon gaan, niet alleen zonder beboet te worden door de Heren van den Gerechte, maar
zonder zelfs dat ‘d'een oft andre heetharsen by ontyde de handen aan hem schenden’
durfde, zoals Hooft vreesde. Het enige bewijs van de ‘brabbeling in de wacht’ die
Vondels optreden veroorzaakte, waren een aantal hekelende verzen van zijn
tegenstanders, maar die geen bijzondere kunstwaarde hebben. Vondel verdedigde
zijn standpunt met een beroep op de ‘Bevestiginge door den Magistraet van
Amsterdam’ aldus:
‘Die Gods maght, als onalmaghtigh
En der vromen Eedt bestrijt,
Kan die klaerder Waerheit wenschen?
Neen; maer zulke blinde menschen
Zijn Geloof en Reden quijt’.

Ook over een ander gedicht uit die tijd ontstond nog al wat twistgeschrijf. Toen op
11 Januari 1645 de Nieuwe Kerk afbrandde, wijdde Vondel aan die
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ramp een uitvoerig gedicht: ‘Klaghte over het verongelucken der Kercke van Sinte
Katharine, t'Amsterdam’. Dat de dichter klaagde over de ondergang van ‘de Koningin
van Aemstels hooftgebouwen’ nam niemand hem natuurlijk kwalijk. Maar dat hij
zich in zijn klacht de kerk voorstelde in haar oude Roomse luister, was voor
verschillende poëtasters aanleiding, om Vondel in ‘dichtmaat’ te bestrijden of te
verdedigen. Uit de jaren 1642-1645 heeft men nog een aantal andere religieuse
gedichten, waar niemand aanstoot aan nam: Op het Pater noster des zaligen Vaders
en Apostels van Oostindien, François Xavier (1642) en Psalmvertalingen, door
Vondel rond 1642 tot stand gebracht. Davids Tranen of Boetpsalmen, nam hij in
1642 op achter de ‘Brieven der Heilige Maeghden, Martelaressen’. Vijftien jaar later
worden ze herzien en met andere psalmvertalingen afgedrukt in een verzamelwerk
Koning Davids Harpzangen (1657). In of voor 1644 schreef Vondel nog een
Uitbreidinge des LXXXVI Psalms, die een plaats vond in zijn ‘Verscheidene
Gedichten’ van 1644. Deze psalm trok Vondel bijzonder aan, omdat er - zoals ook
de ondertitel zegt - een profetie in te lezen is ‘spellende de geduurzaemheit en
wijtstreckentheit der algemeene Kercke’. Want wat David er in schreef over de Stad
Gods op Sion gebouwd, schreef Vondel toe aan de ‘Kristkerck’, ‘op Christus en zijn
Apostels vast gegront’.
Buiten die ‘Heilstadt’ ‘is enkel jammer, en verdriet, En hartewee, van uur op uur’.
We zien hier bij Vondel - als bij Hugo de Groot en andere tijdgenoten - het
diepgeworteld besef uitgedrukt, dat de éénheid in Christus een onmisbaar kenteken
van de ware kerk is. Men kan deze psalm in verband zien met Kenteken des Afvals,
een gedicht van 1645, waarin hij de Katholieke leer met Misoffer en Eucharistie als
de enige onveranderde voortzetting voorstelde van de leer, door de Heiland zelf
gepredikt. Zoals de ‘Uitbreidinge’ besluit met de woorden, dat die
‘God aanschouwende als hij is
Bezit de hooghste zaligheit’,

zo eindigt ‘Kenteken des Afvals’ aldus:
‘Wie Kristus eeuwigh Offer stuit,
Die bluscht de zon des Godtsdiensts uit’.

Dat deze beide gedichten Vondels tegenstanders prikkelden, is te begrijpen. Dat
Vondel in hun bestrijding ‘Ouwe geck, verwaende schrijver, Twist en
oproersrotten-styver’ werd gescholden, en verder o.a. een ‘schantvlek van het
Nederlant, overgeven leugendichter, Paepse ketteryen-stichter’ werd genoemd, toont
wel, dat deze ‘nakrabbelaers’ in waardigheid bij onze dichter ver achterstonden.
Innig godsdienstig gevoel daarentegen bleek uit Vondels vertaling van het Stabat
Mater onder de titel Kruisklaght der zalige Kristmoeder en Maeght Maria, in de
‘Verscheide Gedichten’
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van 1644 opgenomen, en uit Het Christelijk Geduld, dat Vondels ‘Poëzy’ van 1647
siert. Wel terecht heeft men van deze innige verzen vermoed, dat ze als bijschrift
bedoeld zijn bij een plaat, die dan zal hebben voorgesteld, hoe een figuur die de
Christelijke lijdzaamheid uitbeeldt, op een rots verlaten zit te midden van de
stormachtige zee der beproeving, en geen andere bemoediging vindt dan ‘'t goed
geweeten, 't eenig goed Van 't afgemartelde gemoedt’, waarbij de deugd der berusting
als troostgrond aanvoert: ‘Gods wille moet geschien.’
Er zijn van Vondel - juist uit die tijd - nog al wat gedichten, door schilderijen
geïnspireerd, o.a. de Byschriften op de twalef Maenden... geschildert door Joachim
Sandrart (1643), Op het groot Altaarstuck, den Sint Sebastiaen en Op St. Marie
Magdaleen, beide geschilderd door Sandrart (1644). Ook bij allerlei schilderijen van
anderen, die hij bewonderd had in het kabinet van die schilder, maakte Vondel
bijschriften.
Dan verschijnen in 1645 twee werken die veel tegenspraak uitlokken. Daar was
dan eerst Grotius Testament of Hooftpunten getrocken uit sijn jongste antwoort aan
D. Rivet.
Hugo de Groot keerde in dat jaar uit Parijs naar Zweden terug. De reis ging over
Amsterdam, maar de aanhoudende Noordenwind belette voorlopig het hem door het
stadsbestuur ter beschikking gestelde schip uit te zeilen. Daaraan danken we niet
enkel Vondels Danckdicht aen Boreas die zijn Excellentie Huigh de Groot
t'Amsterdam een poos ophielt, maar het oponthoud gaf de dichter tevens een goede
gelegenheid, om met Grotius te spreken over diens jongste boek: ‘Rivetiani
Apologetici, pro schismate contra Votum pacis, Discussio’, dat in 1645, zogenaamd
te Irinepolis apud Hesychium Candidum, verscheen, maar in werkelijkheid gedrukt
is door J. Blaeu te Amsterdam. Dit werk was dus in zekere zin een vervolg op Grotius'
pleidooi voor kerkelijke vrede: ‘Votum pro pace ecclesiastica’ (1641), waartegen de
Leidse hoogleraar André Rivet, de opvoeder van de latere stadhouder Willem II, in
een ‘Apologeticus’ had geprotesteerd. Niet zonder nader overleg met anderen,
bijvoorbeeld met Vondel en met pastoor Marius, stelde De Groot nu zijn nadere
verdediging, de bovengenoemde ‘Discussio’, samen, waarin hij allerlei Katholieke
geloofspunten, met een beroep op historische getuigenissen, als juist erkende. Uit
deze Discussio vertaalde nu Vondel een aantal passages, en maakte deze bloemlezing
voor de druk gereed. Juist was hij daarmee klaar, toen het bericht van Grotius'
onverwacht overlijden ons land bereikte. Vondel veranderde toen de titel van zijn
vertaalde bloemlezing uit de Discussio in ‘Grotius Testament’.
Maar dat hij zo zijn propaganda voor het Katholicisme kracht bijzette, door zich
te beroepen op het gezag van het Delfts Orakel, van de man, wiens imponerende
geleerdheid en wereldfaam de grootste luister aan ons vaderland verleende, maar
wiens miskenning op zijn volk ook het odium
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wierp van kleinzielige bekrompenheid en kleingeestige onverdraagzaamheid, dat
werd door vele fanatici hem ten zeerste kwalijk genomen. Nu was men in die dagen
niet al te kieskeurig in politieke of kerkelijke strijdschriften. Noch zijn positie, noch
zijn hoge leeftijd hebben bijvoorbeeld Rivet weerhouden, om op weinig elegante
manier zijn standpunt tegen De Groot te verdedigen, zodat zelfs de Franse gezant
hem zijn misnoegen daarover te kennen gaf. Maar zoals anonymi ditmaal tegen
Vondel optraden, dat liep bepaald over de schreef. In Grotius' Testament kon men al in het tweetal citaten op het titelblad - een ondubbelzinnige verdediging lezen van
Rome en van het Pausschap. Trouwens, De Groot had al jaren lang tegen Protestantse
theologen staande gehouden, dat zij ten onrechte de Paus vereenzelvigden met de in
de bijbel enige malen genoemde Antichrist. Ook de onmisbare regelmatige successie
der bisschoppen werd door hem in Katholieke zin volgehouden, een beroep op de
voorbede van Maria en van andere heiligen gebillijkt, wonderen geloofwaardig
geacht, de reliquieënverering en de leer der zeven sacramenten verdedigd, dat de H.
Mis terecht een sacrificie genoemd wordt uit Augustinus, Chrysostomus en anderen
aangetoond.
Nu waren in 1644 J.v. Vondels ‘Verscheide Gedichten’ door enige bewonderaars
gebundeld. Deze nieuwe verzameling bevatte alleen die gedichten, die Vondel nog
voor de zijne wilde erkennen, met weglating dus van al wat hij als kunstenaar geen
herdruk waard vond, en van al wat hij om geest en strekking - met name in verband
met zijn veranderd geloofsinzicht - liever wilde laten vergeten. Kenmerkend voor
Vondels gemoedsstemming is zeker wel, dat de hekeldichten niet werden herdrukt.
Hierin nu vonden zijn vijanden gelegenheid om zich op Vondel te wreken over de
ergernis die hij hun gegeven had met zijn propagandistische Roomse geschriften,
vooral met Grotius' Testament. Zij gaven - ondanks Vondels verwerping van zijn
ander jeugdwerk in diens ‘brief aan zijnen afwezenden Vrient’ (blijkbaar Hugo de
Groot), afgedrukt achter de bundel van 1644 - een ‘tweede deel’ van Vondels Poëzy
uit, dat in 1647 verscheen en waarin niet alleen de opzettelijk door Vondel vroeger
gesupprimeerde gedichten werden herdrukt, maar in een hatelijke voorrede de dichter
als een onbetrouwbare windvaan te pronk gesteld werd. Geeraardt Brandt, die vijf
en dertig jaar later - dus na 's dichters dood - ‘J. van Vondels Poëzy’ op keurige wijze
herdrukte, en die uitgave verrijkte met een voortreffelijk levensbericht, zegt er van,
dat het uitgeven van dat ‘Tweede deel, als behelzende verscheide dichten, die de
Dichter naa zijn afwijken tot het Pausdom verwierp, en liefst hadde gesmoort, hem
smertelijk viel: met naame de Voorreden’. Maar deze kon, althans in de eerste jaren,
niet te weten komen, wie daar de schrijver van was. Brandt wist het blijkbaar wel,
want hij zegt: ‘'T was een jongeling van twintig jaaren, dien hy korts te vooren, op
verkeert aanbrengen, 't onrecht en scherp hadt bekeven,
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en die dat ongelyk, door een ander voort gaande gemaakt, met zulk een Voorrede
hadt willen wreeken. Maar ik weet dat hy, tot meer jaaren gekoomen, en de zaak van
achteren inziende, aan verscheidene vrienden, ook aan Vondel zelf, heeft betuight,
hoe leedt hem was, dat hy zulk een' vermaarden man zoo schendig had
doorgestreeken’(22). Men houdt het op goede gronden voor zeker, dat G. Brandt zelf,
die in 1626 was geboren, die ‘jongeling van twintig jaaren’ is geweest, en het pleit
voor de man, dat hij later zijn ongelijk ruiterlijk heeft erkend. Maar nog groter is de
eer voor Vondel, dat hij met Christelijke vergevensgezindheid na die bekentenis aan
de jeugdige schrijver van die grievende voorrede zijn vriendschap niet heeft
geweigerd. Dat feit tekent de nobele Mens, van wie terecht gezegd is: ‘Ootmoedigheid
had hem de zachtmoedigheid van 's Meesters harte leeren begrijpen’. Wat nu verweet
de voorrede aan de schrijver van Grotius' Testament? Dat hij zoveel ‘kercken uit en
in gong’, dat men later zal oordelen, ‘dat er meer als één Vondel moet zijn geweest’,
en zal moeten besluiten, ‘dat Hij, een Voorvechter van zoo veel Gelooven, zelf niet
gelooft heeft’. ‘En bespeurt gy eenige onordre in dees verzaameling, zoo denk dat
het leeven van den Dichter ook vol onordre (is), en billijk is, dat'er geen verschil
tusschen den Poët en sijn werken zij’. De auteur vreesde, dat Vondel, evenals Tasso,
in krankzinnigheid zou eindigen, immers, ‘hij begaat alreede mislaagen die men van
niemant als van een zinneloose behoorden te dulden’. Dan verwijt hij Vondel
opzettelijk bedrog. Vondel toch zou, door verdraaiing en weglating, de zin veranderd
hebben, van wat Grotius, als die tenminste de auteur van het Latijnse origineel was,
had geschreven(23). Nu heeft vergelijking van het Latijn en het Nederlands
onomstotelijk bewezen, dat niet Vondel de bedoeling van De Groot verkeerd
weergeeft, maar dat juist de auteur van de voorrede de waarheid heeft verdraaid. Er
schuilt dan ook niet weinig farizeeïsme in het slot van die voorrede, waar staat:
‘Vergeef Vondel dat hij u bedrogen heeft: en mij dat ik u zoo lang ophieldt, om 't
bedroch te ontdekken. Vermaak u, naa 't hooren van dus lang een Voor-reeden, in
sijn onnavolgelijke Saterdichten en geloof: dat hij beeter Poët als Theologant is’.
Vondel schreef geen vlammend hekeldicht in antwoord op deze gruwelijke
beledigingen, hem aangedaan. Dat hij het zou gekund hebben, bewijst zijn afstraffing
aan Claudius Salmasius, toen die de eer van Vondels grote vriend na diens dood had
aangerand:
Aen den Lasteraer
van wylen den Konincklycken Gezant
Huigh de Groot
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O Pharizeeusche grijns, met schijngeloof vernist,
Die 't GROOTE lijck vervolght, oock in zijn tweede kist;
Ghy Helhont, past het u dien Herkles na te bassen?
Te steuren op 't Altaer den Phenix in zijn assen,
Den mont van 't Hollantsch Recht, by Themis zelf beweent?
Zoo knaegh uw tanden stomp aan 't heilige Gebeent.

Het tweede werk, waarin Vondel zijn overtuiging fier uitsprak en waarmee hij dan
ook scherpe tegenspraak uitlokte, was Altaergeheimenissen, Ontvouwen in drie
hoecken door J.V.V. Het werk verscheen - zogenaamd ‘te Keulen, In de Nieuwe
Druckerye’ - in het najaar van 1645 en verdedigde met lyrische gloed het centrale
geloofspunt van het Rooms-Katholicisme, de wezenlijke tegenwoordigheid van
Christus' lichaam en bloed in het heilig Misoffer. Al was G. Brandt Protestant, hij
erkende - maar dat bleek pas in 1682 - dat 't werk ‘geleerdt en kunstig uitgevoert’
was. Maar ook in onze eeuw erkent een niet-Katholiek als Prof. Dr Jan te Winkel
volmondig zijn verdiensten en noemt dit poëem van ‘Godtvruchtigheit en
Godtgeleertheit t'zamen:’ ‘geen droog leerdicht, maar frissche, stralende poëzie van
het begin tot het eind, waarin stoute en lieflijke beelden en vergelijkingen elkaar als
verdringen op den welluidenden maatslag van den iambischen vijfvoet’. Vondel had
al jaren lang veel studie van het Rooms verleden gemaakt, toen hij nog werkte aan
zijn nooit-voltooide ‘Constantijn’, en later voor zijn ‘Gijsbrecht’, zijn ‘Maeghden’,
zijn ‘Peter en Pauwels’. Die jarenlange studie draagt nu in de ‘Altaergeheimenissen’
vruchten. Maar bovendien vertelt Brandt ons: ‘Hij hadt zich gedient van den raadt
en hulpe der allergeleerdtsten en spitsvondighsten der Roomsche kerke, die hij
t'Amsterdam kon vinden’. Daarbij was zeker de ‘begijnenvader’ Leonardus Marius,
en die zal hem wel gewezen hebben op het tractaat van Robert Bellarminus S.J.
getiteld ‘Controversia de Sacramento Eucharistiae sex libris explicata’, dat - meer
nog dan Thomas Aquinas - de bron is, waaruit Vondel veel theologische wijsheid
heeft geput. Maar niet alleen mensen en boeken hadden hem ten dienste gestaan. Om
het dichtwerk nog sprekender te maken voor mensen als Walch Syvaertsz, die in
1604 met zijn ‘Roomsche mysterien ontdeckt’ het hier behandelde geloofspunt had
bestreden, opende hij het met een plaat en bijbehorend explicerend gedicht: ‘Op de
Titelprint van d'Altaergeheimenissen’. Die titelprent was gesneden door een
geloofsgenoot van Vondel, Theodoor of Dirck Matham, naar een in 1638 uitgegeven
prent van Cornelis Galle, die op een schilderij van de Antwerpse schilder Erasmus
Quellinus berustte. De prent illustreert de machtige hymne van S. Thomas Aquinas:
‘Adoro te devote, latens Deitas’. Vondel volgde in zijn gedicht ‘Op de Titelprint’ de
originele tekening van Galle, had dus blijkbaar dit gedicht al geschreven, voor Matham
er met enige vrijheid een reproductie van maakte voor de gedrukte tekst. Zoals er
drie hemelse

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

38
uitleggers zijn van het dagelijks in de H. Mis zich herhalend Eucharistische Wonder,
Sint Joannes de Evangelist, de aartsengel Godvruchtigheid en Sint Paulus, zo deelt
Vondel zijn eigenlijke stof over drie boeken. Maar de plaat van Galle - als de hymne
van S. Thomas Aquinas - legt er nadruk op, dat het geloof moet aanvullen, wat aan
de waarneming der zinnen ontbreekt: ‘praestet fides supplementum sensuum defectui’.
Met die les eindigt dan ook ‘Op de Titelprint’. En ook de hierop volgende koorzang,
ondertekend Piè, en die men wel terecht toeschrijft aan Pastoor Marius, wekt de lezer
op, zich niet door de uiterlijke schijn te laten verblinden:
‘De rechte wijsheit acht geen slechte schijn.
't Geloof ziet op onzichtb're zaken’.

Voor rationalisten en sceptici zijn de drie leerdichten van de ‘Altaergeheimenissen’
niet geschreven.
Het eerste dier leerdichten heet Offerspijze. In zijn klassiek-epische beginverzen
deelt Vondel ons mee, dat hij van ‘Godts Altaergeheimenissen gaat zingen, van
Offerspijs, Offereere, en eeuwige Offerhant’. Hij roept daartoe de hulp in van
Serafijnen en andere dienaren Gods, en draagt zijn werk nederig op aan de
Aartsbisschop van Mechelen, Jacob Boonen. De dichter bespreekt dan eerst de offers
van het Oude Verbond, van Melchisedech, van Mozes en zovele andere
voorafbeeldingen van wat door de vervulling van de Wet pas zal worden: het
volmaakte Offer van het Paaslam Christus. Dat deze grootste van Gods weldaden
bedoeld werd in allerlei profetieën, begreep het Joodse volk nog niet.
Vondel interpreteert bijvoorbeeld op van elders niet bekende wijze het verhaal
van ‘Gedeons droom van het legerbroot’ als een voorspelling van het Brood des
Hemels, dat de duivel zal overwinnen, en dan verschijnt hem Sint Jan d'Evangelist,
die de ware bedoeling van de oudtestamentische getuigenissen zal kenbaar maken,
vooral op gezag van Christus' Eucharistische rede na de Broodvermenigvuldiging
(zie vooral Joan. VI vs. 26-60). Wel loochenen ketters de leer der transsubstantiatie,
maar overduidelijk blijkt, uit de woorden van Christus zelf, dat ‘d'oprechtste tong
die nimmer veinzen kan’, zichzelf als offer heeft aangewezen en het H. Sacrament
voor alle komende eeuwen heeft ingesteld.
‘Zoo menigmael de mensch.... ontfanght in zijnen mont Godts Lam’....
‘zoo menigmael vermaent hem d'Offerspijs
Uit danckbaerheit aendachtigh t' overwegen
Zoo groot een deught en liefde en schat en zegen,
Te kost geleit aen 't reuckeloos geslacht;
Terwijl het Godt noch zijn' verzoener acht.’

Die aanhef ‘Zoo menighmael’ keert nog herhaaldelijk terug om de nadruk te leggen
op de voordelen die de Christen verkrijgt door het veelvuldig
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ontvangen der H. Communie: Hij krijgt deel aan de verdiensten van Christus, versterkt
de vrede onder de mensen, en verwerft de genade, waardoor al wat zijn ziel belet op
te stijgen ‘naar 't hof der Eeuwigheit’, wordt verteerd... De dichter eindigt aldus:
‘Zoo sprack Sint Jan, en d'arent snel en vlugh
Van slaghveêr, droegh zijn meester op den rugh,
Van waer hy quam; de zon verzonck, en daelde:
Ick sleet den nacht met dencken aen 't verhaelde.’

Het tweede leerdicht heet Offer-eere. In de vroege ochtend, zo lezen wij daarin,
verscheen aan de Dichter een schoon jongeling.
't Was Godtvruchtigheit,
d'Aertsengel, die genegen my te leeren,
Zich quam zoo laegh, in 's weerelts damp, verneêren.’

De aartsengel betoogt, hoe aan het H. Sacrament eer moet worden bewezen. De mens
moet allereerst zijn ziel in de gesteltenis brengen, nodig om het Allerheiligste waardig
te ontvangen, door zijn geloof te versterken, zijn geweten te zuiveren, zijn ootmoed
te vergroten. Door boetedoening en versterving make hij de liefde tot Christus in
zijn hart vurig. Vondels historische kennis blijkt niet alleen uit het vermelden van
allerlei eerbetoon aan het Heilige in het Oude Testament, aan het Christuskind vóór
en na de blijde geboorte (door Sint Jan, Elizabeth, Maria, de drie Koningen) en later
door de goede Moordenaar, de Hoofdman en diens Romeinse soldaten. Nog telkens
is Christus in het H. Sacrament daarna geëerd, al door Sint Paulus, die de Korinthiërs
(I Cor. XI, vs. 23-30) op hun plicht wees; door Willebrord, die in ons vaderland de
heilsleer van het H. Lam grondvestte, en te Amsterdam, waar zoveel wonderen ter
Heilige Stede geschied zijn. Het is dan ook begrijpelijk, dat er een bijzondere feestdag
werd ingesteld om het H. Sacrament met grote luister te vereren. Dit werd gedaan
door Urbanus IV (1261-1264), de naamgenoot van de nu regerende Paus. Daar
Urbanus VIII in Juli 1644 stierf, volgt uit deze passage, dat Vondel in de zomer van
dat jaar dus ten minste tot zover gevorderd was met zijn gedicht. Trouwens ook in
het begin van het ‘derde boeck’ wordt Paus Urbanus VIII nog als levend voorgesteld.
Het Sacramentsfeest, vooral te Rome met grote plechtigheid gevierd, mag men niet
smalend vergelijken met de dans om het gouden kalf. Het is de uiting van een levend
geloof en van diepe eerbied. Zulke ommegangen waren al van ouds gebruikelijk,
zoals weer met een overvloed van getuigenissen wordt bewezen.
‘Nu treckt de Kerck uit alle vier de hoecken
Der weerelt aen, en zegent al dat vloecken,
En bidt dat lijf, dat bloet, die wonden aen,
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En eert zijn Kruis, met haer gekruiste vaen,
En bouwt met vreught triomfen op zijn lijden,
Uit danckbaerheit, in deze ondanckbre tijden.
Zy triomfeert met pracht van wit en root,
De verf van schimp, voor des Gekruisten doot.
Al 't kruistuigh, bits op knellen, quetsen, steken,
En prickelen, gedijt ten zegeteken
Voor 't bloeiend heir, dat in zijn orden treet;
Braveerde met klock en keel den kreet
Des lastermuils; met wieroock, zulck een aessem
Der lasterkeele, een graf vol stanck en waessem.
De blijde Bruit vertoont 't heelheiligh pant
Haers Bruidegoms, van gout en diamant
En 't flickeren des hemels, rijck van steenen,
Zoo heerlijck, als godtvruchtighlijck, beschenen.
Zy looft hem, die met eere en majesteit
Opvarende, zijn tegenwoordigheit,
Hoewel bewolckt, haer liefde noit beroofde;
Gelijck zijn mont op 't uiterste beloofde.’

Als de aartsengel op deze wijze heeft betoogd, dat de Katholieke kerk terecht met
de allergrootste luister het H. Sacrament vereert, al ‘bedeckt d'Almogentheit haer
alvermogen’ ook voor aardse blikken, zodat ‘'t Geloof alleen aenschouwt met openen
oogen Zijn grootheit, glans en licht en maght en kracht’, dan keert hij naar de hemel
terug en laat de dichter alleen, die de nacht verder met overpeinzen doorbrengt.
Het derde boeck, Offerhande, begint met een herinnering aan een plechtigheid die
op 29 Juni te Rome plaats heeft. Dan toch biedt de Spaanse gezant namens zijn
Koning aan Paul Urbanus een sneeuwwitte hakkenei aan, als erkenning van 's Pausen
leenhoogheid over Napels en Sicilië. Hoeveel meer hulde behoort de mens te brengen
aan zijn Schepper 1 Terwijl de dichter hierover mediteert, verschijnt hem Sint Paulus
en wat die hem heeft verklaard, deelt de dichter ons nu mee:
Het H. Misoffer is voorafgebeeld onder de oude wet door velerlei offers, als die van
Abel en Noah, en later door de offers, die Mozes, Gods tolk, heeft voorgeschreven
in het Wetboek van het Joodse volk.
Ten slotte bezegelde dit Gods Eoon op tweeërlei wijze:
‘Hij offert zich ten offerdranck en spijs,
In schijn van weite en wijnstock; eerst onbloedigh,
Daer na bebloet, en lijdzaam en langkmoedigh,
En tastelijck en zichtbaer aen 't altaer
Van 't Heidensch Kruis, met zuchten en misbaer.
Dit Offer nam een einde met zijn leven;
Maer 't ander slagh van offren is gebleven
Eeuw in eeuw uit, na zijn verrijssenis;
En duurt, zoo lang hy zelf Aertspriester is,
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En offert door Stadthouders op der aerde
Zijn lijf en bloet, van onwaerdeerbre waerde.’

Er is een groot verschil tussen het offer van Melchisedech en het door Christus
ingestelde offer. Het eerste was een voorafbeelding. Zo zijn er nog andere, het Paaslam
der Joden bijvoorbeeld. En nog vele andere plaatsen uit het Oude Testament zijn
getuigenissen van het komende offer van Christus.
Ook uit het nieuwe Testament kan men bewijzen van Christus' priesterschap
aanhalen. Zo bevestigt Sint Lukas de nieuwe offerande. En ten overvloede kan men
wijzen op het Griekse woord ‘liturgie’, dat immers niet anders betekent dan ‘offer’.
Verder is er dan nog de eerbiedwaardige reeks van Oudvaders en Concilies, die ons
eenstemmig overleveren, dat ten allen tijde de oude Christenkerk het offer van
Christus heeft vernieuwd. Wat nu de ketters daartegen mogen inbrengen, hoe
smadelijk ze ook liturgische handelingen en woorden bespotten, met tal van
argumenten betoogt Vondel uit ‘Sint Pauwels rede’, met een beroep op de apostel
Andreas, op Sint Ireneus en op Augustinus, de waardeloosheid van de door
andersdenkenden aangevoerde bezwaren. Men blijve dus getrouw aan de zuivere
leer van Christus:
‘Hij heeft zijn Kerck, zijn nieuw Jerusalem,
Noch bloeiende, nu 't oude leit aen kolen,
Dit reine altaer, dien reinen dienst bevolen,
Dees offerhande en onbevleckten disch.
Hy zelf bedient dat koorgeheimenis,
Zoo zegenrijck, verzoenende en vol levens,
Als Offeraer en Offerhande t'evens:
Een lieve geur voor 't hemelschblaeuw gewelf.
Wie schaemt zich nu des diensts, van Kristus zelf
Zoo dier belast tot zijn gedachtenisse,
Die niet gevoelt een brantmerck in 't gewisse?’

En weer - als vroeger in dit werk, en al veel eerder in ‘de Kruisbergh’ - wordt de
aansporing tot de dagelijkse H. Communie, nu met de woorden van St. Joannes
Chrysostomus uit het officie van de H. Sacramentsdag, herhaald:
‘O Kersten hart! wat traegheit let u dan
Des morgens vroegh te rennen, daer dit Man,
Die zuivre dauw des offers, zoo gezegent
U in den mont en op de lippen regent?’

Toen Sint Pauwels zo zijn betoog had ten einde gebracht, keerde hij naar de hemel
terug, terwijl hij de dichter
‘vermoeit van ydel dolen,
Gerust den schoot der Kercke liet bevolen.’
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‘Het hooglied van Vondels bekeering’ heeft Prof. Molkenboer de Altaergeheimenissen
eens genoemd, niet alleen een leerdicht in dogmatische zin, maar bovendien het
getuigenis van de geloofsstrijd op het stuk van de H. Eucharistie, die hij zelf te voeren
had voor hij het Rooms-Katholieke geloof omhelsde. Dat verklaart, dat in het
dichtwerk ook bestrijders van dit geloofspunt aan het woord worden gelaten en dan
met andere getuigenissen worden wederlegd. Dat tegen de Altaergeheimenissen met
kracht is geprotesteerd, is dan ook niet te verwonderen. Het felste protest kwam van
Jacob Westerbaen, Heer van Brandtwijck, de auctor intellectualis van de uit de pen
van Geeraardt Brandt gevloeide beruchte voorrede voor het zogenaamde ‘Tweede
deel’ van Vondels Poëzie. Dat deze voorrede en Westerbaens ‘Kracht des Geloofs
van den voortreffelijken ende vermaarden Nederduytsche Poeet Joost van Vondelen
te speuren in de Altaergeheimenissen’ niet onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan,
is door Dr J.F.M. Sterck overtuigend aangetoond(24). Bovendien werd in de 2de druk
van het ‘Tweede deel’ ook Vondels ‘Uitvaert van Henricus de Groote’ opgenomen,
en wel met een toevoeging van 16 regels, die een felle aanval bevatten op de
Rooms-Katholieke kerk, maar die niet van Vondels hand zijn. Dat die 16 regels uit
de koker komen van dezelfde Jacob Westerbaen, die Vondel door Geeraardt Brandt
voor bedrieger liet uitmaken, werd sedert door geleerden als Dr G. Penon, Dr H.
Moller en Dr J.F.M. Sterck aannemelijk geacht. Vondel zelf heeft het auteurschap
van die verzen nooit erkend, in de uitgave van de ‘Uitvaert van Henricus de Groote’
van 1622 komen ze niet voor (van de plano-uitgave van 1610 is geen exemplaar
bekend).
Vondels opvatting van het goddelijk recht der vorsten maakte, dat hij met afschuw
constateerde, dat de independenten in Engeland hoe langer hoe meer het koninklijk
gezag met voeten traden. Daarin stond hij natuurlijk niet alleen. Zo had al in Juli
1641 C. Huygens een paar Latijnse grafdichten op de 22 Mei 1641 onthoofde graaf
Strafford gemaakt. Een daarvan werd kort daarna onder de titel ‘Pyramis Proregis
Hiberniae’ te Leiden bij Elsevier uitgegeven, samen met een Nederlandse vrije
vertaling door Vondel: Grafnaelt van 's Konings Stadhouder in Yrlandt. Het verdere
verloop der zaken in Groot-Brittannië noopte Vondel nog meermalen om zijn mening
kenbaar te maken. Zo schreef hij in 1644 enige hekeldichten: Klagbte over de
weerspannelingen in Groot Britange, verder Morgenwecker der Sabbatisten en Het
Radt van Avonturen. Het eerste wijt de ellende in het ‘moederslaghtigh Rijck’, waar
de bijl die Strafford trouweloos in de dood joeg, feitelijk geslepen was om Koning
Karel I te treffen, aan de goddeloosheid, waardoor de Engelse natie 's Hemels zegen
heeft verbeurd. De oorzaak van alle rampen die over dat volk komen, is de moord
op Maria Stuart, ‘die 't aertsche Rijck versmade om 't Kristaltaer’, en wier
afstammelingen de oproerkraaiers nu ook willen verdelgen. Volgens de
‘Morgenwecker’
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halen de Puriteinen, door Vondel ‘halve Joôn’ en ‘verstockte Sabbatisten’ genoemd,
‘het Troische paert der Schotten met pijp en trommel in het Rijck’. En toch
‘Apostolycke Orakels leeren Godt vreezen, en den Koningk eeren’. Engeland zal nu men ‘'t heiligh Recht der Majesteiten’ schendt, verarmen, de ploeg zal er
verroesten, de handel verlopen. Als een waarschuwing schrijft de dichter dan ook
onder zijn Morgenwecker: ‘1. Pet. 2. Eert den Koningk’.
Maar die waarschuwing slaan de verdwaasden in de wind. En wat ziet men nu
gebeuren, nu het rad der fortuin is gedraaid?
De Schotse bedelaars, eens zo geminacht, genieten in Londen van het vette der
aarde en krijgen er nog ‘ponden sterlinx toe, gemunt met Pymbroers hamer’(*). ‘Heel
Engelant wort Schotlands slaef, En elcke Schot een Engelsch Graef’. Wel kan het
verkeren!
‘Want Londen broet het ledich nest,
Maer Schotlant sit op d'eyers.’

Het blijkt niet, dat deze gedichten hier te lande Vondel kwalijk werden genomen.
Evenmin Op den Burger-twist van Britanje van 1647 en Op den Vader-Moort in
Groot Britanje, na de terechtstelling van Karel I op 1 Feb. 1649.
Maar toen hij in Maria Stuart of Gemartelde Majesteit, in 1646 anoniem zogenaamd ‘te Keulen in d'oude druckerye’ verschenen - Elizabeth fel veroordeelde,
regende het protesten, meest op rijm. Men nam Vondel niet zo zeer kwalijk, dat hij
zich in de Engelse politiek mengde, juist in de tijd dat Maria's kleinzoon Karel I in
een hulpeloze strijd met het Parlement verwikkeld was, maar vooral, dat hij Maria
Stuart als een vlekkeloze heilige voorstelde, na langjarige martelende gevangenschap
ten offer gevallen aan de staatzucht van haar nicht Elizabeth, die de Maria rechtens
toekomende troon had ingenomen. De dichter werd bij schout en schepenen
aangeklaagd en met 180 gld. beboet. Maar de boekverkoper Abraham de Wees, die
alleen in 1646 vijf of zes drukken van de Maria Stuart kon laten verschijnen, betaalde
die boete, en daarmee was de zaak afgelopen. Vondel droeg zijn toneelstuk op aan
Eduard, achterkleinzoon van Maria Stuart en zoon van de Winterkoning, die juist in
1645 tot de Rooms-Katholieke kerk was overgegaan, wat de dichter in zijn opdracht
met grote ingenomenheid vermeldt. Wij lezen daar verder, dat Vondel al enige jaren
het plan had gekoesterd, naast de buitenlandse stukken over de ter dood gebrachte
koningin, ook in een Nederlands drama deze gemartelde Majesteit ten toon te stellen.
Hij voelde zich daar te eerder toe gedrongen, omdat hij geboren was in Maria's
‘moortjaer (marteljaer

(*) ‘Broeder’ Pym, een der Engelse aanvoerders der Independenten, felle tegenstanders van
Strafford en Karel I.

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

44
most men zeggen)’. Het is dan ook zeker niet toevallig, dat Vondel sedert 1645
Maria's spreuk ‘Justus fide vivit’ tot de zijne maakte.
Er was echter wel een bezwaar bij het componeren van het drama te overwinnen
geweest. De toneelwetten van Aristoteles, zoals Vondel die begreep, leren, dat de
held of heldin van een treurspel ‘nochte heel vroom, nochte onvroom’ mag wezen.
Nu is Maria Stuart in Vondels ogen zo volmaakt, als een sterfelijk mens maar wezen
kan. Hij vond er nu dit op, dat ‘hy Stuarts onnozelheit en de rechtvaerdigheit van
haere zaeck met den mist der opspraecke en lasteringe en boosheit van dien tijdt
benevelde’. Toch moet men erkennen dat - al zijn de ‘drie eenheden’ goed in acht
genomen - het stuk moeilijk als typisch voorbeeld van een klassieke tragedie kan
gelden. Het duurde tot 1929 voor het drama werd opgevoerd, en toen was het nog
ter gelegenheid van een Vondel-herdenking. Maar zeker is het, dat allen die toen de
opvoering bijwoonden, sterk onder de indruk kwamen van Vondels heerlijke verzen.
Was het dan niet de handeling die het publiek betoverde, wel deden dat de meesterlijke
dialogen en de prachtige reien en andere lyrische partijen, bijvoorbeeld Maria's innig
gebed tot
‘Mijn Hartekenner, die daer boven
Uw 'stoel met Cherubijnen schraeght,
En aller sceptren scepter draeght,
Daer d'Engelen u eeuwigh loven,
En Eendraght en Rechtvaerdigheit
En liefde en Trouw met blyschap kroonen,
Op nimmer wanckelende troonen;
Aenbiddelijcke Majesteit,
Ontfarm u mijner: sla uw oogen,
Uw alziende oogen, uit gena
Op my, uw dienstmaeght, die nu ga
Veroordeelt, zonder mededoogen,
Gelijck een Offerhande, daer
Ick, na veel smaets, mijn bloet ten leste,
En al mijn aders geef ten beste,
Ter eere van het Roomsche altaer,
En uwen grooten naem ter eere....’

Niet zelden neemt Vondel de weemoedig-stemmende indruk van een treurspel weg,
door een bemoedigende profetie aan het slot. Zo deed hij o.a. aan het slot van de
Gijsbrecht en van de Maeghden, zo deed hij ook door aan zijn drama van de
gemartelde Majesteit onder het pseudoniem Prudenter toe te voegen een door Maria's
geest uit te spreken monoloog: Triomf van Maria Stuart.
Daarin geeft zij een overzicht van haar lotgevallen, wijst op het vergankelijke van
aardse vreugde, maar ook op het voorbijgaande van aards verdriet. Ook de laster
vervliegt en de deugd triomfeert na rampen:
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‘Hoe feller weên het hart doorsnijden
Hoe grooter, hoe volmaeckter loon.
Wie zich getroost voor Godt te sterven,
Zal 't eeuwig Rijck en leven erven.’

Vondel moet heel wat studie gemaakt hebben, voor hij zijn Maria Stuart kon schrijven.
Hij zelf noemt één van zijn bronnen: W. Camden: Annales rerum Anglicarum regnante
Elizabetha. Camden was een beroemd Protestants historicus, die echter
onvoorwaardelijk partij koos voor Maria Stuarts goed recht. Zijn boek verscheen in
1615 te Londen (dus tijdens de regering van Maria's zoon Jacobus I). Bovendien
bestudeerde Vondel nog heel wat Katholieke bronnen. De moderne historiografie
erkent dan ook in vele delen de juistheid van Vondels voorstelling.
In dezelfde tijd dat Vondel zijn Maria Stuart schreef, voltooide hij ook zijn
proza-vertaling van Vergilius' verzamelde werken. Hij zond een exemplaar aan Hooft
ten geschenke, met een brief, gedateerd 12 Juli 1646, waarin hij herinnerde aan het
sterven van beider vrienden Reael, Plemp, Baeck, Blaeuw, Victorijn en Mostert.
‘Onze goede en wyze Grotius is oock al heene’. Hij zag in dit alles ‘een teken dat
wy volgen zullen’. Blijkbaar verlangde Vondel de oude vriendschap met Hooft te
hernieuwen. Maar - hoewel Vondel er in een postscriptum nog aan herinnerde, dat
het hier betrof ‘Maro, en geen kerckgeschil’ - Hooft antwoordde vormelijk; noch
onvriendelijk, noch hartelijk. Hij kon toen ook nog niet denken, dat ook hij enige
maanden later ‘in de Nieuwe kerck onder de zercken’ zou liggen.
Vondel droeg zijn vertaling van ‘Publius Virgilius Maroos Wercken’ aan C.
Huygens op, in het vertrouwen, zoals hij zegt in het begeleidend schrijven van ‘den
12en van Hoymaent 1646’, dat die dat niet onaangenaam zou vinden, ‘alzoo hier
geen zaken verhandelt worden, waerover men tegenwoordigh strijt voert, en Maro
een iegelyck even na is’. Ook in deze brief dus een nadrukkelijke betuiging, dat
Vondel zich met dit werk buiten alle geschillen had gehouden. Bovendien had hij
zich eerst bij Brosterhuisen vergewist, dat door Huygens geen bezwaar tegen die
dedicatie zou worden gemaakt. In zijn opdracht zei Vondel wel: ‘Den Latijnen zal
deze vertalinge min dan de Nederduitschen behagen’. En dat bleek ook al spoedig:
Prof. Barlaeus liet zich in een Latijnse brief van 14 December aan Huygens zeer
ongunstig over de vertaling uit, die hij ‘exsanguem, exuccum, elumbem’ vond. Toch
had Vondel al heel wat voorstudie achter de rug.
In de eerste plaats verdietste hij al veel vroeger - waarschijnlijk al voor 1625 - in
proza Tasso's ‘La Gerusalemme liberata’, van welk Italiaans dichtwerk Vondels
vertaling pas op het eind van de 19de eeuw te Oxford werd teruggevonden (een ander
handschrift hiervan, een autograaf van Vondel zelf, werd door Prof. W. de Vreese
in 1906 te St. Petersburg
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ontdekt). Deze vertaling was echter nooit persklaar gemaakt en bewijst, dat de vertaler
het Italiaans nog niet voldoende machtig was(25). Uit het Latijn had Vondel ook al
heel wat in het Nederlands overgebracht, maar ook die vertalingen, al had hij er nog
al wat hulp bij gehad van klassiek gevormden, waren niet altijd bijzonder goed
geslaagd. Vandaar zeker ook, dat Vondel er, volgens Brandt, over klaagde, dat hij nu vele geleerde vrienden en helpers van hem gestorven waren - ‘zich hadt moeten
behelpen, en met zyn eige riemen langksaamer voortroeyen’. Maar Brandt begreep
al, dat men Vondels werk niet alleen moet bekijken met de critische ogen van een
Latinist, zoals de geleerde Van Baerle had gedaan, maar dat men het moet genieten
als een proeve van natuurlijk Nederlands proza, als het werk van een kunstenaar, die
wel zo goed mogelijk in de geest van Vergilius was doorgedrongen, maar zich er
vooral op had toegelegd om diens bedoeling weer te geven in vloeiend, welluidend
en duidelijk Nederlands. Zijn conclusie was dan ook, dat ‘die grondige kennis hadden
van de Hollandtsche taale en haare eigenschappen, oordeelden dat zyn (Vondels)
taal in dit werk onverbeterlijk was; en dat men nergens, daar Duitsch gesprooken
wordt, iemant vinden zou, die Hollandtsche woorden en spreekwyzen zou weeten te
vinden, de kracht van Maroos Latyn zoo naa uitdrukkende’. - Het is treffend om te
zien, dat ook in onze tijd een artistieke beoordelaar, als bijvoorbeeld Prof. Dr J.
Prinsen JLzn, in zijn studie over ‘Vondels proza’, enthousiast wordt als hij over diens
Vergilius-vertaling spreekt:
‘Bij Vondel gaat in triomf uit een frank, nobel Nederlandsch proza, dat
het proza van Vondel is; vrij en ongebonden geeft het naar Vondels eigen
persoonlijkheid een schoon en trouw voorbeeld van den inhoud, zich
gemakkelijk en soepel voegend naar de Virgiliaansche schoonheid. Het
is een proza met eigen innerlijk leven, een proza dat de prozakunst in
Holland moet vooruit gebracht hebben, er een natuurlijke vastheid en
kracht aan moet gegeven hebben’(26).
Daarentegen wijst een classicus als Dr A.M.F.B. Geerts in zijn dissertatie ‘Vondel
als classicus bij de humanisten in de leer’ (1932) telkens op 's dichters tekortkomingen
bij het zelfstandig vertalen van moeilijker Latijn, ook als gevolg van zijn gemis aan
zelfvertrouwen. Vondel had zich met veel ijver op de studie van Vergilius toegelegd,
maar desondanks bezat hij nog in 1646 niet de nodige geoefendheid ‘om
moeilijkheden te vermijden, die men ook zonder een schrander classicus te zijn
gemakkelijk uit de weg gaat’. ‘De door zijn tijdgenoten en Prof. Kalff zo hoog
geroemde Vergiliusvertaling is een middelmatige overzetting van een groot
taalkunstenaar’(27). Op één ding mag daarbij echter nog wel bijzonder worden gewezen:
Hoeveel nut die volhardende studie van de klassieke dichters voor Vondels vorming
tot Nederlands woordkunstenaar heeft gehad, is moeilijk te overschatten.
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Veel meer dan in onze dagen waren de dichters van de zeventiende eeuw óók
gelegenheidsdichters. Dat geldt ook voor Vondel. Wat heeft hij niet een menigte
eerdichten geschreven voor allerlei personen, bij geboorte, huwelijk, sterfgeval, en
ook bij andere gelegenheden. Toen Maria de Medicis in de eerste dagen van
September 1638 Amsterdam bezocht, gaf Professor van Baerle in statig Latijn een
beschrijving van de feestelijkheden en vertaalde Vondel het geheel, deels in proza,
deels in Nederlandse verzen, onder de titel Blyde inkomste der allerdoorluchtighste
Koninginne Maria de Medicis t' Amsterdam. Blijkens een passage uit een brief van
de Hooggeleerde aan Hooft, dd. 9 Juli 1639 (‘versio Medicae Vondeliana ad quam
etiam suffragium tuum et Praetorias voces sermonis Belgici Dictator contulisti’) was
laatstgenoemde - en zeker ook Barlaeus zelf - er mee ingenomen. Des te meer treft
het ons, dat 14 December 1646 Van Baerle zich zo ongunstig uitliet over Vondels
Vergilius-vertaling, en dat nog wel in een brief aan Huygens, aan wie Vondel zijn
werk had opgedragen. Maar men moet erkennen: het Latijn van Barlaeus was wel
wat anders dan dat van Vergilius! Dit laatste stelde inderdaad veel hoger eisen aan
de vertaler!
In 1642 kreeg Amsterdam nogmaals koninklijk bezoek. Als in 1638 kreeg Dr
Coster weer opdracht van Burgemeesteren om de ‘vertooningen’ te regelen, maar
nu was Vondel de feestdichter en die schreef Henriette Marie, Koningin van Groot
Britanje, Vranckrijck en Yrlant, t'Amsterdam, een uitvoerig eerdicht van ruim 540
verzen, waarin de feestelijkheden werden beschreven en aan de oude
bondgenootschappen van ons land met Engeland en Frankrijk werd herinnerd. De
koningin kwam niet alleen om haar dochter Maria, de jonge gemalin van de latere
stadhouder Willem II naar Den Haag te brengen, maar ook om de financiële en
politieke belangen van de koningspartij in Engeland te bevorderen. Vondels sympathie
ging onverdeeld uit naar de wettige overheid. Ook nu waarschuwde hij dus tegen de
opstandelingen in Groot-Brittannië en Ierland.
‘Want nydigheit is blint en brusk in haer bedrijf,
En volght de kroon alsins, gelijck de schaduw 't lijf.’

Maar eens heeft Michaël Gods ere verdedigd tegen Lucifer, en zo zal 't ook hier gaan,
want....
‘Godt, een wreecker der verwate lasterstucken,
Laet wel verdrucken, maer niet ganschlijck onderdrucken.’

en dan zal de ‘zoete en vorderlijcken vrede’ door de koning hersteld worden. En
tenslotte zal de vrede onder de Christenvolken terugkeren, ook in de Nederlanden.
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‘Want, als haer Haerer kauwt.(*) in 't knarsen van zijn toren,
Hoe Koning Phlips nu oom staet over hem en haer,
Die, droomende uit zijn'arm, 's nachts opschiet, om 't gevaer
Des oorlooghs; en haer lief, op zachtgespreide bedden,
Eer van een'minnescheut, dan zwaertquetsuur kan redden;
Terstont zal hy, om 't bloet van 't wroegende misdrijf
't Ontlasten, vader Nais gezegenden olijf
Aenvaerden, voor eene eeuw van hondert gulde jaren,
Die ongelijck meer lofs dan 't gruwlijck moortspel baren.’

Dan zullen de Christen-vorsten vrede sluiten ‘om 't Mahometsche zwijn te klincken
uit Europe’.
‘Dan zal Godts vier zoo veel gedeelde harten smelten,
En gieten, in den vorm der kercke, weêr tot een,
En eene ziel: dan schat men 's weerelts schat gemeen.
De vorsten zullen zich in 't stof voor JESUS buigen.
De lammers leeuwemelck, de wolf de schaepsspeen zuigen.
De lantbouw erft zijn eer, geen ackers leggen woest.
Het zwaert, in zein hersmeet, gaet weiden in den oegst
Vol airen, daer het flus dorst beckeneelen maeien.
't Is vrede al wat'er wanckt, wat winden dat 'er waeien,
Wat regen dat'er valt, het zegent vee, en vrucht:
Gelijck in 't paradijs, daer aerde en vier en lucht
En water eensgezint malkandren wel verstonden;....’

Bij dit gedicht sloot zich nog een zangstukje aan: De Hymen van Oranje en Britanje,
ook in 1642. Daarin wordt het blijde vredesvooruitzicht in verband gezien met dit
vorstenhuwelijk, want de Vader heeft die vrede al voor zijn zoon verworven ‘en zal
van de oorlogswagen op de vredewagen treên’. En als in 1646 de oudste dochter van
Frederik Hendrik trouwt met de Brandenburgse keurvorst Frederik Willem, en Vondel
‘aen de doorluchtighste Princes Louise van Oranje’ zijn huwelijkszang, De Kleefsche
Hofzwaen opdraagt, dan ziet die ‘Hofzwaen’ van de Zwanentoren te Kleef, waar het
jonge paar zal gaan wonen, hoe er een eind komt aan de twisten die het land
verscheuren, en ‘de rijcke vredeschat tot rust des volcks gevonden’ wordt. En is niet
de vrede het schoonste bruiloftsgeschenk?
Geen wonder dan ook, dat het belangrijkste gelegenheidsgedicht uit deze jaren,
geschreven en gedrukt in 1647, maar bestemd om de vrede van Munster in 1648 te
vieren, begint met het motto ‘Pax optima rerum’ op het titelblad, en de feeststemming
laat culmineren in een blij bruiloftslied aan het eind.
De opdracht tot het schrijven van het feestspel bij de viering van de Westfaalse
vrede aan de Katholiek Vondel bewijst wel, dat de grote meerderheid der bevolking
- en zeker van de magistraten en andere

(*) als Willem II overdenkt.
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Joost van den Vondel naar een gravure van Jacobus van den Bergh.
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intellectuelen te Amsterdam - hem het schrijven van zijn Maria Stuart evenmin zwaar
aanrekende als zijn verdediging van de Roomse leer in Altaergeheimenissen en
andere recente werken. Niet alleen is het waar, wat Prof. Huizinga in 1927 in De
Gids constateerde, ‘dat onze geheele zeventiende eeuw, in tal van opzichten, veel
roomscher is geweest, dan de vroegere overheerschende protestantsche interpretatie
onzer geschiedenis ook maar had kunnen vermoeden, laat staan toegeven’. Maar ook
bewijzen de levensgeschiedenissen van mannen als Pastoor Marius en Vondel
overtuigend, dat de leidende persoonlijkheden - althans in Amsterdam - ruimdenkend
genoeg waren om verdraagzaam te zijn tegen zulke karaktervaste mensen, die een
sieraad waren voor hun stad. Erkend moet echter worden, dat Vondel bij het schrijven
van zijn Leeuwendalers grote voorzichtigheid in acht nam. Hij had genoeg Italiaans
gelezen om zijn voordeel te doen met Tasso's algemeen bewonderde ‘Aminta’, zoals
meermalen, o.a. door Jan ten Brink, J.A. Alberdingk Thijm en W.L. van Helten is
aangetoond. Te eerder mocht hij zo'n voorbeeld volgen, waar Rodenburg dat indertijd
ook had gedaan, toen die in 1609 bij het schrijven van zijn ‘Trouwen Batavier’ ter
viering van het sluiten van het Twaalfjarig Bestand, uit de ‘Aminta’ en uit Guarini's
‘Pastor Fido’ had ontleend. Vondels ‘lantspel’ is echter veel meer eigen werk, veel
meer nationaal. Hoe goed het karakter van de auteur het spel heeft doordrongen,
bemerkt men bij een vergelijking met Hoofts ‘Granida’. Daar is alles elegant, maar
onwerkelijk. Daifilo is geen echte herder en al de andere figuren zijn ook alleen in
de romantisch-arkadische sfeer van de pastorale acceptabel. Maar Vondel ontleent
alleen de bukolische vorm voor zijn lantspel, de mensen zijn landgenoten, naar het
werkelijk leven gebootst. Daar zijn bijvoorbeeld de beide ‘huismans’ Warner en
Govaert in het tweede bedrijf, wier kribbige lichtgeraaktheid en koppige
haatdragendheid ons doen begrijpen, hoe moeilijk de eenmaal verstoorde vrede tussen
de volken te herstellen is, zelfs al worden ze bestuurd door verstandige, bezadigde
‘heemraden’ als Heereman van de Zuidzijde en Volckaert van de Noordzijde, die de
vrede evenzeer wensen als de ‘heerschappen’ Lantskroon en Vrerick. En al lijken
de nobele Adelaert en de preutse Hageroos nog al veel op figuren uit de Italiaanse
herdersspelen, toch zijn ook deze twee veel natuurlijker uitgebeeld dan bijvoorbeeld
Daifilo en Granida in het spel van Hooft. Zeker was het een goede inval van Vondel,
om Adelaert tot slachtoffer van de oorlogswoede te bestemmen. Als op hem het lot
valt, en hij dus de prooi zal moeten zijn van de wrede Wildeman, dan is niet alleen
zijn voedstervader Lantskroon ten einde raad, en verwacht die nog slechts hulp van
Heereman, maar is ook Hageroos wanhopig, al mag zij haar eer niet in gevaar brengen
om zo wellicht Adelaert te redden. Wel dringt haar vurige liefde haar om haar leven
te willen offeren ten einde Adelaert te beschermen, en daardoor wordt juist de
godspraak vervuld.
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Dan is een huwelijk van twee jonge mensen het prachtige eind van twist en ramp,
een echt blij-eindend slot van het spel. De rei van Leeuwendalers bezingt dan de
heerlijkheid van de vrede. Ook andere reien uit dit spel worden terecht geprezen,
bijvoorbeeld die na het tweede bedrijf met het slot:
‘Zoo blusch den brant der lantgeschillen:
Vereenigh Zuidt - en Noorderzy:
En zijtghe met een' bock te stillen,
Ja heele kudden; eischt het vrij.
Ontslaze, die u eeren,
Van 't heilooze offer, van dit bloet.
En is het lot te keeren,
Ontlast ons: eisch een zachter boet,
Ons vee, geen vleesch van menschen;
Het ooghmerck van ons wenschen.’

Zo blijkt telkens één grote gedachte Vondel te bezielen: het verlangen naar vrede en
eendracht onder de Christenen, waarvan hij niet enkel getuigt in dit ‘lantspel’, maar
ook in zijn ander werk; telkens weer: ‘Pax optima rerum’.
Vondel droeg zijn stuk op aan Michiel le Blon, ‘agent der Kroone en Koninginne
van Zweden by de doorluchtighste Majesteit van Groot Britanje’. Bij menig blijde
en droeve gebeurtenis in de familie Le Blon toonde Vondel, hoe hij met haar
meeleefde. In deze opdracht worden echter ook de overleden Prins ‘Vrederyck
Henrick, de Nassausche Vredehelt’, diens zoon, Prins Willem, de Hoogmogende
Heren Staten en onze Burgemeesteren, ‘die getrouwe Vredevaderen’ eerbiedig
vermeld. En zo als Vergilius keizer Augustus met Herderszangen eerde, zo vertrouwt
Vondel ‘den Heer Agent aen den boerendisch te mogen noodigen, op natuurlijck
veltgewas, in teene korfkens, houte nappen, en aerdewerck aengerecht’. Want de
bedoeling van Vondel was geen andere, dan dit ‘gezegende vredefeest dankbaer te
vieren... zonder gal, zonder erghwaen, zonder de helderheit van dien schoonen
zomerschen zonneschijn, en dat zuivere hemelblaeuw met een allerminste neveltje
te rimpelen en misverwen’. De ervaring heeft de dichter blijkbaar geleerd, dat het
nuttig was op zijn zuivere bedoelingen met nadruk te wijzen. Hij waarschuwt zelfs
voor de spinnekop, die hier des ondanks venijn uit zou willen zuigen: ‘het komt bij
haren aert, niet bij de bloem toe’. Men mocht dan ook geen bijzondere toespelingen
in het werk zoeken, waarin hij er voortdurend op bedacht was ‘om alle hatelijckheit
te schuwen’. Hij streefde er alleen naar ‘om jeught en burgery by deze gelegenheit
vermakelyck te stichten, niemant t'ontstichten, met dit Lantspel’. Dat dit hem wel
gelukt is, blijkt uit het feit, dat na de eerste opvoering op 7 Mei 1648 het stuk diezelfde
zomer nog ten minste vier maal is vertoond. Ook zijn er nog vier herdrukken van
verschenen in de 17de eeuw. En in de moderne tijd hebben er niet
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alleen verschillende uitgaven van het licht gezien, maar zowel bij de herdenking van
Vondels sterfdag in Amsterdam en Den Haag in 1879 als bij de viering van zijn
driehonderdste geboortedag te Antwerpen in 1887 werd ‘de Leeuwendalers’ opnieuw
ten tonele gebracht. En bij de herdenking van de vrede van Munster in 1948 verscheen
er een prachtige jubileum uitgave van Vondels landspel door Anton van Duinkerken.
‘Aen onze Vredevaders, Vaders des Vaderlandts, De Heeren Burgemeesters van
Amsterdam’, wijdde Vondel nog in ‘Oegstmaent’ 1647 ‘op hope van den algemeenen
Vrede’ een gedicht De getemde Mars. Hij beschreef daarin de algemene ellende,
door de oorlog in Europa verwekt, en de boosheid van Mars, die zelfs de hemel
poogde te bestormen. Komt daar al een voorspel van de Lucifer in Vondels geest op,
als hij Mars laat zeggen:
‘...wij moeten hooger gaen;
Wy moeten naer den opperscepter staen
En ons een' weg ter eeuwige eere baenen’?

Maar in dit gedicht was het de ‘Vredegodinne’, die uit Nederland Jupiter te hulp
kwam en Mars deed walgen van zijn moordbedrijf. Hij gaf zich gewonnen, zij boeide
hem met zachte Oranje-banden, ‘En voert hem in triomf heel Neêrlant door’.
Dat die lang gewenste Vrede en de gewonnen Vrijheid een zegen was voor
Amsterdam, sprak Vondel ook dankbaar uit in een Vredezang ter ere van de
burgemeesters Geeraert Schaep, Garbrant Pankras, Kornelis de Graef en Wouter
Valckenier. Dat Amsterdam een grote tijd te gemoet ging, bleek al dadelijk in 1648,
toen de zonen en kleinzonen van die vier burgemeesters de eerste steen legden voor
het nieuwe stadhuis. In een schone ode, Bouwzang, vierde Vondel deze blijde
gebeurtenis.

Eindnoten:
(20) Zie de literatuuropgave betreffende Vondels bekering samengesteld door Dr J.F.M. Sterck in
deel IV van De Werken van Vondel, uitgegeven in 1930 door de ‘Maatschappij voor goede en
goedkoope lectuur te Amsterdam’, blz. 833-834.
(21) In de ‘Voor-reden’ van het zogenaamde ‘tweede deel der Poëzy’, zie in de uitgave van Vondels
werken door Mr J. van Lennep, deel V (1859), blz. 544 v.v.
(22) Dr P. Leendertz Jr: Het leven van Joost van den Vondel door Geeraardt Brandt (1932), pag.
43.
(23) Twijfel aan Grotius' anoniem auteurschap hebben alleen enige vrienden van hem voorgewend
uit schaamte, dat hij zich zo had vergooid. Aldus A. Rivet in de Praefatio van zijn ‘Dialysis’.
(24) De Werken van Vondel, deel IV, uitgegeven in 1930 door de ‘Maatschappij van goede en
goedkoope lectuur te Amsterdam’, blz. 20-23. - Vgl. echter dit deel der Gesch. blz. 143.
(25) Dr J. Aleida Nijland: Vondels ‘Godefroy of Hierusalem verlost’ (veertiende verslag van ‘Het
Vondel-Museum’, 1931).
(26) De Werken van Vondel, deel I, uitgegeven in 1927 door de ‘Maatschappij van goede en
goedkoope lectuur te Amsterdam’, blz. 124.
(27) Vondel als classicus bij de Humanisten in de leer door A.M.F.B. Geerts (1932), blz. 40.
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IV. Op de top van de zangberg
OP DE 17DE NOVEMBER 1647 WERD VONDEL ZEStig jaar oud. Menigeen is
op die leeftijd lang over zijn hoogtepunt heen, maar Vondel behoorde tot de sterke
mensen, aan wie een langer leven is beschoren, die na hun zestigste jaar nog toenemen
in werklust en werkkracht. Hij vierde zijn 60ste verjaardag met een Geboortezang
aen Gregorius Thaumaturgus, mijnen Geboorteheiligh. Deze beroemde wonderdoener
was immers op 17 November 265 tot de eeuwige zaligheid ingegaan en om dat
samentreffen van data had Vondel voor hem een bijzondere verering.
Ook uit de opdracht van de Maria Stuart bleek al, dat Vondel aan zulke
coïncidenties veel hechtte. In deze ‘Geboortezang’ heeft Vondel bij uitzondering iets
over zich zelf meegedeeld. We lezen daar toch:
‘Hoe slijt het leven, als een kleet!
Waer is de vlugge tijt gevaren,
Dat dierste kleinoot, waert besteet
In aendacht, en bespiegelingen
Van Godt en 't allerhooghste goet,
En wat wij van den Zoon ontfingen,
Die door de stralen van zijn bloet
Ons zuiver wiesch, en openbaerde
De beste Perle, die zoo diep
Begraven lagh, bestulpt met aerde,
Eer hij ons tot zijn Waerheit riep,
Uit geen verdienste, maer genade.
Geluckigh zijnze, die voor 't ent
Met vleesch noch bloet niet gaen te rade,
Noch dit vergangklijck element (= de wereld).
De melck der voester, slimme wennis
En d'eerste ploy van errefleer
Wort spa verleert door betre kennis,
Zoo lang men d'Ootmoet noch ontbeer;
Die schiet te traegh haer eedle wortelen
In steen van 't eigenzinnigh hart,
Het welck verhardt in tegensportelen,
En by zijn opzet blijft verwart.’
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Men heeft wel met recht hierin een herinnering aan Vondels eigen
bekeringsgeschiedenis gezien. Blijkbaar heeft hij daarbij bezwaren te overwinnen
gehad, die kwamen van de zijde van zijn naaste familie. Nu kunnen daarmee niet
zijn kinderen bedoeld zijn, want die zijn ook tot de Roomse Kerk overgegaan. En
zijn vrouw en zijn vader waren al voor zijn bekering overleden. Maar het zou zijn
moeder, Sara Kranen, kunnen zijn, die in Mei 1637 is gestorven, en van wie bekend
is, dat zij met haar zoon niet in volmaakte harmonie leefde. Er is dan ook wel eens
verondersteld, dat in deze verzen op de verhouding van de dichter tot zijn moeder is
gedoeld(28). Nog in 1648 publiceerde Vondel een nieuw treurspel, Salomon, en droeg
het op aan Justus Baeck, de zwager van Hooft. Het treurspel draagt als motto:
‘Quantum mutatus ab illo’, en inderdaad was hij wel zeer veranderd, de oude koning
Salomon, eens beroemd als ‘die allerwijste Profeet, en gezegentste Vredevorst’.
Maar, door voorspoed en weelde tot ijdelheid vervallen, gaf hij zich over aan de
wellust, en ging maar al te veel te rade met vlees en bloed, toen hij op aandrang van
zijn heidense gemalin Sidonia - tegen beter weten in - aan Astarte offerde. Al roemt
Brandt dit treurspel ‘den dagh overwaardig’, toch moet men erkennen, dat er meer
in dit drama wordt geredetwist dan gehandeld. Daar het echter binnen tien jaar - van
1650 tot 1659 - te Amsterdam niet minder dan 27 maal is opgevoerd, moet men
aannemen, dat het stuk bij Vondels tijdgenoten zeer in de smaak viel, misschien ook
om de ‘uitnemende versifikatie, waarin het wellicht door geen treurspel van Vondel
overtroffen wordt’, zoals J. van Lennep getuigt(29). Maar vooral wilde de auteur de
toeschouwers ontroeren, als hij ze toonde, hoe ‘die grote ziel’, Koning Salomon, ten
val werd gebracht. Hij wilde ze daardoor tot nadenken brengen, immers, die staat,
zie toe, dat hij niet valle.
En zo is in dit stuk al iets, dat ons doet denken aan ‘Adam in Ballingschap’, waarin
ons voor ogen gevoerd wordt, hoe ons aller stamvader ten val kwam, doordat ook
hij te veel te rade ging met een geliefde vrouw. En Salomon, eens de allerwijste der
Koningen, is ook te vergelijken met Lucifer, de uitmuntendste der engelen, en
desondanks toch gevallen!
Aan die wijsheid en grootheid van Salomon worden we al dadelijk in het eerste
bedrijf herinnerd, want daarin komt een bezoeker uit het rijk van Scheba naar
Jeruzalem, om met eigen ogen al die heerlijkheid te aanschouwen, waarover men in
zijn ‘Moorenland’ de mond vol heeft. Maar de wetgeleerde verzuimt niet, hem te
spreken over de schennis, ‘waer van al 't aertrijck zal gewagen’, nl. de versmading
van God en de priesters door de eens zo vrome koning. Op aansporing van de heidense
priester Ithobal vleit Koning Hirams dochter Sidonia haar grijze man Salomon, dat
hij toch ook aan haar godin Astarte zal offeren. Wel poogt het Sanhedrin de vorst
onder het oog te brengen, dat hij ergernis geeft door zijn heidens gedrag, maar vindt
geen gehoor bij Salomon zelf, en geen begrip
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bij de veldheer Benajas en nog minder bij 's koning vertrouweling Sabud, al belooft
die ook, de bezwaren van het Sanhedrin ter kennis van de koning te brengen. Zelfs
de Hogepriester Sadock slaagt er niet in, de koning op de goede weg terug te brengen.
Salomon wijst op de stoffelijke welvaart die er in zijn rijk heerst, alsof stoffelijke
welvaart het hoogste doel van het leven ware. Maar wat de koning aanvoert, zijn ook
maar drogredenen; de waarheid is, dat de oude man zich niet durft verzetten tegen
de vleierijen van zijn gemalin. Hij is als de admiraal van de goudvloot, die juist toen
uit Ofir werd terug verwacht, maar schipbreuk leed vlak bij de haven en met zijn
admiraalschip, dat ‘de Salomon’ heette naar de koning, ten onder ging. Zo lijdt ook
Salomon schipbreuk op de levenszee, kort voor zijn levenseinde, vlak voor de haven
der eeuwige zaligheid. Want hij bezwijkt voor de verleidingskunsten van Sidonia en
brengt het goddeloos offer aan Astarte. En als dan een noodweer losbarst, erkent
zelfs Benajas, dat dit een teken is van Gods toorn. Ten slotte verkondigt de profeet
Nathan, Salomons oude leermeester, welke straffen de hemel over de koning, diens
nakomelingen en over het volk en hun naburen zal laten komen, want
‘Wie Godt verlaet, en eert den Wellust boven Godt,
Verbeurt zijn kroon, en wort zijn vyants schimp, en spot.’

In de eerstvolgende jaren schreef Vondel in hoofdzaak gelegenheidsgedichten. Zo
Op het overlijden van den Heere Geeraert Vossius (de bekende hoogleraar te
Amsterdam) en De Dootbaer van den Heere Gerbrant Nikolaesz Pankras
(Burgemeester en Raet van Amsterdam), beide van 1649. En toen Pastoor Marius,
overste van het Begijnhof, op 22 October 1652 onder zo grote belangstelling van de
Amsterdammers naar zijn laatste rustplaats in de Oude kerk werd gedragen, dat de
nieuwsgierigen zelfs op de daken van de huizen waren geklommen om de stoet te
zien voorbijtrekken, herdacht Vondel hem in een innig-gevoelde uitvaartzang:
Lijckstaetsi van den E. Heere Leonardus Marius.
Dankbaar getuigde hij daarin van zijn geestelijke raadsman:
‘Wie kon zoo harten winnen?
Door eendraghts bant verbinden zoo veel zinnen,
En stierenze, in dees zee
Der zwarigheên, aen een behoude ree?’

In 1649 werd de Amsterdamse burgemeesterszoon Geeraert Bicker als Drost van
Muiden en baljuw van Gooiland en Weesperkarspel ingehuldigd. Aan die opvolger
van Hooft wijdde Vondel een eredicht, waarbij hij niet naliet op de verdiensten van
burgemeester Andries Bicker, als medebewerker van de Munsterse vrede, te wijzen.
Bij andere feestelijke gelegenheden liet de dichter zich evenmin onbetuigd. In Juni
1649 beleefde de Apostolische
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Vicaris der Nederlanden zijn gouden priesterjubilee. Al was hij ook uit zijn
ambtsgebied gebannen, zodat de jubilaris in de Zuidnederlandse abdij te Vorst zijn
feest moest vieren, Vondel riep de engelen uit de hemel te hulp bij het Jubeljaer des
Priesterdoms van den Heere Philippus Rovenius, Aertsbisschop van Philippen en
Apostolischen Stedehouder om met hem ‘'s herders eeuwkrans te strengelen, Op zijn
Gulden Misgetij’. Eveneens bezong hij in een uitvoerig gedicht in 1652 het Eeuwgety
van Franciscus Xaverius, Apostel van Oostindien en droeg hij omstreeks die zelfde
tijd ‘aen de Neêrlantsche Societeit van Jesus’ de Vierbaeck van Ignatius Lojole op,
waarin hij van de Orde der Jezuïeten getuigt, dat
‘Wie in noot
Van d'allerzwaerste schipbreuck drijft,
En schrickt voor d'endelooze doot;
Wort van dit heiligh licht gerijft.’

Ook andere, historische feiten gaven hem aanleiding tot gelegenheidsgedichten.
Allereerst natuurlijk de Neerlaegh der Turcksche Vlote in 1649, een gedicht
opgedragen aan de republiek Venetië, die - met hulp van Nederlandse schepen - de
door Vondel als erfvijanden van het Christendom verfoeide Turken bij de Dardanellen
had verslagen en daarbij 500 Christenslaven had bevrijd. Maar ook de door Vondel
zo betreurde gebeurtenissen in Engeland, waar Cromwell, ‘vermomde Lucifer’, in
1649 de moordbijl door ‘'s Koninghs Hals en Kroon’ had gedreven, gaven hem
aanleiding tot felle hekeldichten: Op den Vader-Moort in Groot Britanie en
Graf-naeldt van Montrosse (1650). Nog scherper was De Monsters onzer eeuwe,
waarin de dichter in 1650 betoogde, dat men om monsters te zien niet naar Afrika
hoefde te reizen. In Europa vond men er maar al te veel: de moordenaars van Koning
Karel I, de moeder van Sultan Ibrahim, die in 1649 haar zoon door de Janitsjaren
had laten worgen, de trouwelozen die Creta aan de moordzieke Turk ten prooi hadden
gelaten en stadhouder Willem II, immers
‘Oranje, in 't harnas opgezeten,
Ruckt Hollant in,
Op Amsterdam te helsch gebeten,
's Lants nootvriendin,
Hij wenscht zijn dol rappier te stooten
Door 't hart des lants,
Hoe heeft de Deught haer verf verschoten!
Waer is haer glans?
Verbeet oit wolf een lam verwoeder?...’

Maar Amsterdam had zich weten te verdedigen! Vandaar zijn fier lofdicht Aen de
Blokbuizen van Amsterdam, ‘duo fulmina belli’.
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‘Gebroeders op den stroom, in 't Gulden Jaer geboren,
Toen dat Trojaensche paert de Vecht afdrijven quam;
Toen ons een dageraet belooft was, en gezworen,
Godt zelf, geen sterflijck mensch, ons Recht ter herte nam;
Als uit- en inlantsch schuim gereet stont in te spatten,
En steden, huis, en hof te zetten in een meer
Van brant en jammeren; te schenden, en te schatten,
En wat naer vroomheit aert te stooten uit hun eer...’

De verbittering van Vondel sproot voort uit zijn diepe teleurstelling over de schending
van het Recht. Want een van de meest sprekende karaktertrekken van de dichter, die
de spreuk ‘Justus ex fide vivit’ tot zijn lijfspreuk had gekozen, was ‘een hunkeren
naar vrijheid, vrede en rechtvaardigheid’(30). Wie aan die drie kostbare goederen
raakte, verviel in Gods toorn. En zo zag Vondel dan ook in het plotseling sterven
van de Prins - zo kort na de aanslag op Amsterdam - Gods straffende hand. Het
stadsbestuur liet door Sebastiaen Dadler een gedenkpenning slaan, voorstellende aan
de ene zijde een hollend paard, blijkbaar bedoeld als het paard van Troje, want onder
het dekkleed ziet men gewapenden uitkijken. Op de achtergrond staan de blokhuizen
die de stad, in het verschiet zichtbaar beschermen. Het geheel werd verduidelijkt
door het onderschrift: ‘Quia bella vetabat’, dus: omdat (Amsterdam) de oorlog belette.
De keerzijde vertoonde de val van Faëton, met als datum de sterfdag van Willem II
in het randschrift. In de penningdoos had men twee kleine gedichten van Vondel
afgedrukt, getiteld Overval en Afval, die de penning duidelijk toelichtten.
Het nieuwe stadhuis van Amsterdam was nog niet voltooid, toen het oude, reeds
gedeeltelijk afgebroken, door vuur werd vernield (7 Juli 1652). Vondel bezong deze
gebeurtenis in een gedicht Op het verbranden van 't Stadhuis van Amsterdam, waarin
hij het nieuwe stadhuis toewenste:
‘De Hemel zegen' het met Heeren,
Die niet verkuischt zijn met veel schijns;
Maer zien den weerwolf door de grijns:
Zoo zal men best dees lantplaegh keeren.’

Blijkbaar dacht hij bij deze verzen nog weer met bitterheid terug aan de aanslag op
Amsterdam door Willem II (‘den weerwolf’ en ‘dees lantplaegh’).
Intussen was de eerste Engelse Oorlog uitgebroken.
De roemrijke driedaagse zeeslag op 28 Feb., 1 en 2 Maart 1653 bezong onze dichter
in Vrye Zeevaert ‘onder de vlagge van den Doorluchtigen Zeeheldt Marten Harpertsz.
Tromp’ en de overwinning op 14 Maart 1653 bij Livorno behaald in de Scheepskroon
van Joan van Galen. Deze overwinning werd duur betaald: Joan van Galen sneuvelde.
Vondel gedacht hem in
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Titelpagina van de eerste uitgave van Vondel's ‘Lucifer’. Vermoedelijk een gravure van Salomon
Saverij.
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een Grafschrift en in een dialoog Ter Lyckstaetsi van wijlen den edelen Heere, Joan
van Galen. Nog datzelfde jaar sneuvelde ook Tromp in de slag bij Ter Heijde. Daarop
schreef Vondel het door Brandt terecht uitmuntend genoemde treurdicht Uitvaert
van wylen den doorluchtigen Zeehelt, Marten Harpertsz Tromp en nog een tweetal
bijschriften, in een waarvan hij getuigt:
‘Hy heeft zich zelv in 't hart der Burgren uyt gehouwen
Dat beeld verduurt de pracht van graf en marmersteen.’

Gelukkig had Vondel, ook in deze jaren, wel blijder onderwerpen te bezingen. Toen
de Bickers, na de dood van Prins Willem II, weer in hun burgemeestersambt te
Amsterdam werden hersteld, juichte de dichter ze toe met De Bickers in Marmer en
vergeleek ‘die Helden, om hun deught gehaet’ met Cicero en Aristides, beiden ook
eens verbannen, maar in betere tijden teruggeroepen in hun vaderstad. En toen
koningin Christina van Zweden, door Vondel in 1647 gehuldigd in een gedicht
Afzetsel der Koningklijcke Printe, de dichter in 1649 vereerde met een gouden keten,
waaraan een medaille met haar beeltenis, droeg deze een Danckoffer aen Koningin
Kristine op en huldigde hij de zoon en de schoondochter van Michiel Le Blon, toen
die hem op last huns vaders het koninklijk ereblijk om de hals hadden gehangen, met
een dankdicht: Wieroock voor Cornelis en Elizabeth Le Blon. Niet lang daarna, in
1653, schreef Vondel nog twee gedichten op de Zweedse vorstin, en als zij in het
volgend jaar de kroon neerlegt, volgt nog Op den Afstant Der Kroone, en het Reizen
van Koninginne Christine. Hij prijst haar om haar ‘liefde tot den Duitschen pais’,
maar nog meer, omdat zij, ‘in 't allerbloejenst van haer tyt, Den stoel der Wysheit
toegewyt’ de roepstem van de Hemel volgt. In datzelfde jaar ging zij tot het
Rooms-Katholiek geloof over en in 1656 werd zij te Rome plechtig ingehaald. Dat
Vondel daarop een uitvoerig gedicht schreef, waarin hij haar nogmaals prijst als
vrede-vorstin, maar vooral omdat zij ‘kiest voor 't aertsch den grootsten schat der
schatten.... het beste deel, dat oit werd uitgekoren’, is niet te verwonderen.
Geestige bruiloftsdichtjes maakte Vondel ook af en toe. Toen Hans de Wolf,
Vondels zusterszoon, in 1649 trouwde met Agnes Block, wijdde hij aan het jonge
paar niet alleen een Mayboom voor Joan de Wolf en Agnes Block, maar maakte hij
ook een opschrift voor hun trouwpenning. Daarin liet hij, met een aardige
woordspeling de Liefde de Wolf en 't Lam (Agnes!) ‘aen een bant’ leiden. Dergelijke
woordspelingen waren toen zeer gewild. Vondel maakte er bijvoorbeeld ook een in
De Leeuw aen Bandt bij het huwelijk van David Leeuw en Cornelia Hooft (1651)
en een ander in een bijschrift Op d'Afbeeldinge van Suzanna van Baerle, de Bruidt
van G. Brandt, waarin van de dochter van wijlen Prof. van Baerle gezegd wordt, dat
zij ‘stoockt in 't kilste Hart een overkuischen Brandt’.
Gedichten bij schilderijen maakte Vondel graag.
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Aan Joannes Six droeg hij een gedicht op, waarin hij Lastmans Offerstaetsi van
Listren beschreef, de uitbeelding van het bekende verhaal uit Handelingen XIV,
8-18, en de kunstminnaar Kretzer, eigenaar van een - ten onrechte - aan Titiaan
toegeschreven schilderij, verheugde hij met een gedicht op Ste Marie Magdalene
door Titiaen geschilderd.
Deze en andere gedichten bewijzen wel, hoe nauw toen de band was die
schilderkunst en dichtkunst verbond. Dat bleek ook op het Sint-Lucasfeest, dat 30
October 1653 op de Sint-Jorisdoelen te Amsterdam werd gevierd. Daar waren, zegt
Brandt, omtrent honderd schilders, Poëten en Liefhebbers der dicht- en schilderkunst
bijeen en die huldigden Vondel, die als gast mee aanzat aan het feestmaal, door hem
met een lauwerkrans te kronen. ‘Hier werdt Apelles en Apollo, de schilder- en
dichtkunst vereenight, als door eenerhanden bandt van onderlinge gemeenschap
verknocht en gelyk vermaaghschapt: gelijk men ook van oudts de schildery een
stomme Poëzy, en de Poëzy een spreekende schildery noemde: dewyl de schilder
zijne gedachten met streeken en verwen, de dichter zynen zin met woorden uitbeelt.’
In 1650 liet Vondel een uitgave van zijn Poëzy verschijnen en leidde die in met
een ‘beknopte renaissance-aesthetica’, getiteld: Aenleidinge Ter Nederduitsche
Dichtkunste. Natuurlijk was dit werkje niet geheel oorspronkelijk. Dr E. van de Velde
heeft in zijn dissertatie in 1930 invloed van de denkbeelden van de schilder Joachim
Sandrart op Vondels kunsttheorie aangenomen, maar dat is door anderen ‘een
sprookje’ genoemd(31). Daarentegen is wel terecht op tal van klassieke reminiscenties
in de ‘Aenleidinge’ gewezen. Die klassieke trekjes ontleende hij meermalen door
bemiddeling van ‘De Pictura Veterum’ van Franciscus Junius. Maar al die van anderen
ontvangen gedachten waren in Vondels geest verwerkt en zo ontstond een verzameling
zeer behartigenswaardige raadgevingen voor aankomende dichters. Voorop werd
gesteld: ‘de natuur baert den Dichter, de kunst voedt hem op’. Daarom was dus ook
voor de begaafde vakstudie nodig. Dan volgde de lof van onze moedertaal, ‘van
bastertwoorden en onduitsch allengs geschuimt en gebouwt’ en nu zeker om te dichten
even bruikbaar als welke vreemde taal ook.
Een bijzonder voorrecht is daarbij het vermogen van onze taal om allerlei nieuwe
woordvormen te maken. Daarin evenaart haar alleen het Grieks. We moeten dus onze
eigen taal in ere houden, ‘niet al te Latijnachtigh, nochte te naeu gezet en nieuwelijck
Duitsch spreken’, maar ook ons hoeden voor onbeschaafde dialekten (‘out
Amsterdamsch is te mal, en plat Antwerpsch te walgelijck’). Vooral moeten we ons
wachten, om de woorden ‘tegens den aert onzer tale, te verstellen’, dus de zinsbouw
te vervormen.
Pas na veel oefening bereikt men een ongedwongen rijmvaardigheid, en heeft men
geen stoplappen meer nodig: ‘Bijnamen (epitheta) moeten niet
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ledigh staen, nochte voor stopwoorden dienen, maer de beelden slachten, die eenen
balck of het gewelf onderstutten, en hun werck doende, met een tot cieraet des
gebouws strecken’. Eenvoud en natuurlijkheid zijn kenmerken van de ware dichter.
Daarom moet men nog niet ‘plat op d'aerde vallen’, maar ‘gelijck een goet muzikant,
den toon naer den aert der zaecke weten te schicken’. Vooral mag men niet ‘willens
duister’ schrijven; wel door veel en goede lectuur zich gepaste uitdrukkingsvormen
eigen maken. Daartoe is ook een goede oefening uit vreemde talen te vertalen. ‘Zoo
ziet men den besten meesteren de kunst af, en leert, behendigh stelende, een' ander
het zijne te laten.’ Aan Horatius ontleent Vondel ook de raad ‘nonum prematur in
annum’. De jonge dichter kenne zijn krachten en wenne zich aan ‘bij trappen eenen
toren op te klimmen’. En win daarbij de raad in van goede kunstrechters, zonder
voor kritiek te vrezen: Vleierij brengt niemand verder! Hoeveel belangrijke wenken
Vondel in dit opstel ook aan zijn jonge kunstbroeders gegeven heeft, hij is overtuigd,
dat er nog veel te zeggen overblijft. Zo slaat hij opzettelijk ‘de voeten en maet der
vaerzen, en den ommetreck en aert van allerhande rijmen en dichten’ over. Trouwens,
‘vele andere dingen willen liever met de levendige stemme en voorbeelden, dan met
de penne beduit worden’. Wenselijk ware daarom wel, dat er ten onzent - naar het
voorbeeld van Italië - letterkundige bijeenkomsten werden gehouden, om daar elkaars
werken te toetsen en de inzichten der kunstbroeders te bespreken.
Het is wel geen toeval, dat juist in deze tijd Q. Horatius Flakkus Lierzangen en
Dichtkunst, door Vondel veel eerder met hulp van Daniël Mostert en Joan Vechtersz.
‘in het rijmeloos’ vertaald, voor de druk werd gereed gemaakt. Dat gebeurde buiten
Vondels kennis, hoewel hij er later in berustte en, toen het werk in 1654 verscheen,
het opdroeg ‘aen de Kunstgenooten van Sint Lucas t'Amsterdam, schilders,
beelthouwers, teekenaers, en hun begunstigers’. Hij wees er in zijn opdracht op, dat
ook Horatius in zijn Ars poetica menigmaal poëzie en schilderkunst samen paarde.
De vertaling wordt - ook in onze tijd - zeer geprezen.
Het hoogtepunt van zijn dichterlijk vermogen bereikte Vondel echter, toen hij in
1653 zijn Lucifer voltooide. Het drama verscheen - en werd gespeeld in de
Amsterdamse schouwburg - in het begin van 1654. Maar na de tweede opvoering
klaagden de predikanten bij Burgemeesteren, omdat in dit stuk ‘op een vleesselijke
manier de hooghe matery van de diepten Godes, met veele ergerlijcke en ongheregelde
verdichtselen wort voorgestelt’, zoals 't in de kerkeraad heette.
De opvoeringen werden daarop belet, de verspreiding van het stuk in boekvorm,
echter pas na herhaald aandringen van de predikanten, tegengegaan. Desondanks
verschenen er - alleen al in 1654 - zeven drukken van het drama, dat daarna nogmaals
werd herdrukt in 1661. Maar toen duurde het tot 1826 eer er een nieuwe oplage van
verscheen. In de negen-
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tiende en twintigste eeuw is het aantal uitgaven weer zeer groot; bovendien werd het
drama meermalen in het Duits overgezet, en ook in het Engels, het Frans, het
Hongaars, het Tsjechisch, het Maleis en het Japans. Men kan dus wel zeggen, dat
Vondel door zijn Lucifer een plaats in de wereldletterkunde veroverd heeft.
Roijaards bracht het drama in 1910 opnieuw ten tonele en deed dat op zo
voortreffelijke wijze, dat alleen daardoor al het toekennen door de Rijks-Universiteit
te Utrecht van een eredoctoraat in de Nederlandse letteren aan de grote acteur en
regisseur volkomen gewettigd was. En in 1940 waren de opvoeringen door Johan de
Meester - al werd, vooral op de enscenering, ook nog al wat critiek uitgeoefend velen tot troost in die donkere dagen. Uit dit alles blijkt wel, dat de dichter van de
Lucifer nog in hoog aanzien staat bij de kunstzinnigen van onze tijd. Maar onder
Vondels eigen tijdgenoten waren toch heel wat ‘kwade tongen’. Dat men in de
kerkeraad smalend sprak van ‘Luisevaers treurspel’ - waarbij in het midden gelaten
wordt, of dit doelde op de ‘luizige vaerzen’, zoals Sterck vermoedt, dan wel of met
Luisevaer de dichter werd aangeduid - is op te vatten als een staaltje van de
beledigingen, waarmee zelfs notabelen toen de dichter te lijf gingen, die immers ook
al ‘Sotje vol van Sonden’ was genoemd. Ds Petrus Wittewrongel overtrof al zijn
ambtsbroeders door de felheid waarmee hij in die dagen van de kansel het toneel in
het algemeen en de Lucifer in het bijzonder bestreed. Brandt verhaalt, dat hij de
schouwburg en de toneelspelen noemde ‘schoolen der ydelheit, zondige hooghtens,
overblyfsels van 't Heidendom, aanleidingen tot zonden, godloosheit, onreinigheit,
lichtvaardigheit en tydtspillinge’. We zullen later zien, dat Ds Wittewrongel deze
mondelinge critiek in 1661 herhaalde in de 3de druk van zijn ‘Oeconomia Christiana’,
wat Vondel toen aanleiding gaf tot een verweerschrift ‘Tooneelschilt’.
Maar voorlopig beet Vondel alleen in poëzie van zich af: in een paar gedichten:
Uitvaert van Orfeus en Speelstrijt van Apollo en Pan verdedigde hij zich tegen
onbehouwen critiek, daarbij niet onduidelijk zinspelende op Ds Wittewrongel. Een
andere Amsterdamse predikant, Ds Petrus Leupenius, had nog andere grieven tegen
Vondel. Leupenius had nl. in 1653 in zijn ‘Aanmerkingen op de Nederduitsche taale’
voorgesteld, de heldere klinkers ook in open lettergrepen door verdubbeling van het
letterteken aan te duiden. Vondel kwam daartegen in verzet in een Noodigh Berecht
over de nieuwe Nederduitsche misspellinge (1654), en beriep zich daarbij op de
mening van wijlen Prof. Vossius en op het gebruik in andere talen. Ds Leupenius
verdedigde zich in een ‘Naberecht gedaan op J. van Vondelens noodigh berecht over
de nieuwe Nederduitsche misspellinge’, en haalde er in die verdediging de Lucifer
bij. Hij wenste de dichter toe, ‘dat de spookerye van Lucifers vall een voorspook is
van synen eigenen val’ en noemde het zeker, dat niemand anders dan ‘Lucifer zijn
meester, de
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vaader der Leugenen’ Vondel dit gruwelstuk in de pen had gegeven. Zo weinig wist
men in de zeventiende eeuw sine ira et studio te polemiseren! Van Lennep het eerst
(sedert 1844) en daarna Prof. Jonckbloet (sedert 1849) hebben bij herhaling trachten
aan te tonen, dat de Lucifer een politieke allegorie zou zijn, en nog wel gericht tegen
Willem de Zwijger. Het is echter ondenkbaar, dat Vondel de grondlegger van onze
nationale vrijheid ooit gelijk zou hebben gesteld met de Overste der duivelen, en nog
minder, dat de dichter, aan wiens grote godsvrucht wel niemand twijfelt, God ten
tonele zou hebben gevoerd om zo een schepsel, al was het dan ook nog zo'n machtig
vorst, voor te stellen. Dat heeft dan ook geen van Vondels tijdgenoten in het drama
gezien, en de verklaring van dit feit van Jonckbloet, die dat aan hun verblindheid
toeschrijft, is onaannemelijk(32). Bovendien zou Vondel zijn doel volkomen hebben
gemist, want een allegorie waarvan de bedoeling door niemand wordt begrepen, is
een mislukking. Ook gaven Van Lennep en Jonckbloet ieder een heel verschillende
interpretatie van de door hen in de Lucifer vermoede allegorische toespelingen. Dit
feit, en de omstandigheid, dat Lucifer als opstandeling van groot formaat ook wel is
vergeleken met Wallenstein en met Cromwell, zijn sprekende argumenten voor hen
die volhouden, dat in Lucifer door Vondel wel de ondeugd der weerspannigheid is
gekarakteriseerd, maar niet aan een bepaalde opstandeling is gedacht. Vondel
behandelde in zijn treurspel het afschrikwekkende voorbeeld van het eerste schepsel,
dat misbruik maakte van de vrijheid, hem geschonken, om te kiezen tussen volmaakte
gehoorzaamheid aan zijn Schepper en een onvruchtbare poging om zijn eigen
zinnelijkheid, hoe schoon ook verbloemd, te volgen. Zonder die vrije wil om tussen
goed en kwaad te kiezen, ware er voor de mens geen deugd en geen verdienste, dóór
die vrijheid dreigt hem het gevaar van zonde en schuld. Dat zelfs een zo begenadigd
schepsel als Lucifer was, ‘den Hemel dorst bekryghen’, dus zich niet voor zondeval
wist te behoeden, doordringt ieder toeschouwer of lezer van het drama van de
waarheid van de les: ‘die staat, zie toe, dat hij niet valle’. Wie was van die waarheid
meer overtuigd dan de dichter van het schone vers:
‘Al wie door ootmoet wort herboren,
Is van het hemelsche geslacht.’

Het besef, dat hij zo tegen de hoogmoed moest waarschuwen, heeft de dichter van
de ootmoed van zijn eerste optreden (‘Pascha’) af, tot na zijn vijf en zeventigste jaar
(nog in zijn ‘Faëton’), bezield. En daarbij getuigt hij ook telkens van zijn eerbied
voor ‘de groote goetheyt Gods’, maar nergens zo indrukwekkend schoon als in de
onvolprezen rei na het eerste bedrijf van de Lucifer. Wat een halve eeuw voor hem
Spiegel in zijn ‘Lieden op 't Vader Ons’ (vooral in strophe 22 en strophe 51) al
treffend had uitgedrukt, verwoordde Vondel op onnavolgbare wijze in de engelenrei

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

62
na het eerste bedrijf van zijn Lucifer, waarvan de aanhef herinnert aan Psalm 115,
vs. 5 Quis sicut Dominus noster, qui in altis habitat’. Het is deze rei, die ieder
ontwikkeld Nederlander in het geheugen bewaart, waarmee Vondel zich een plaats
verwierf in de wereldletterkunde. Deze verzen - en zoveel andere uit de Lucifer bewijzen, dat Lord Byron gelijk had, toen hij Vondel prees als de Nederlandse
Calderon.
Vondel noemde in zijn sonnet Op de Afbeeldinge van Keizerlycke Majesteit
Ferdinandus den Derden de Duitse keizer aan wie hij zijn Lucifer opdroeg, een
‘Vader van de pais’. Al was dit in Vondels oog de schoonste eretitel, men kan niet
ontkennen, dat de dichter allesbehalve vredelievend was jegens zijn oude vijanden,
de predikanten, die hem nu weer beletten zijn meesterstuk verder te vertonen. Hij
overwoog, dat het toneelspel wel is waar ‘voor geen gewelt van eenen hoop dringeren
en dommekrachten zwicht, nochtans past het den voorstanderen der tooneelen niet
altijt stomme honden te zyn, maer hunne loflijcke kunst tegens dwarsdryvers en
tooneelvlegels te verdaedigen, op dat het stichtelijck gebruick des Schouwburghs in
aenzien en eere blyve’. Daartoe schreef hij ook zijn treurspel Salmoneus. Aan het
‘Berecht’ voor dit drama zijn deze woorden ontleend. - 't Is opmerkelijk, dat Vondel
in zijn ‘Berecht aan alle Kunstgenooten, en Begunstigers der Tooneelspelen’, vóór
zijn Lucifer, al de aandacht vestigt op Salmoneus, ‘die midden in Elis, Jupyn, op
zynen wagen en metale brugh, braveerende, en met een brandende fackel den blixem
en donder nabootsende, van den donder geslagen wert’. Dat verhaal was echter maar
een heidens ‘gedichtzel’. Maar nu de uitbeelding van een gebeurtenis, voor de
waarheid waarvan de onwraakbare getuigenissen van Izaias en Ezechiël, ja, van
Christus zelf, ‘het allerwaerachtighste orakel’, ons borg zijn, de dramaturg werd
belet, nam hij zijn toevlucht tot dit verzinsel der antieken. Dus dichtte hij - nog in
1654 - ‘Salmoneus treurspel’, ook om het decoratief, dat met veel kosten door de
bestuurders van het Wees- en Oudemannenhuis voor de Lucifer-opvoering was
aangeschaft, tenminste productief te maken. Door onbekende omstandigheden werd
het stuk pas in 1657 gedrukt en toen in October en November enige malen gespeeld.
Om de belangstelling van het publiek te vergroten, werden er drie ‘vertooningen’
bijgemaakt, en op dat ‘Goden-Balet’ maakte Vondel een drietal vierregelige
gedichtjes. Maar een ‘successtuk’ is toch de Salmoneus, al werd het nog een paar
malen herdrukt, niet geworden. De stof had de dichter ontleend aan Vergilius' Aeneïs
VI, waarin verhaald werd, dat Aeneas in de onderwereld zag, hoe Salmoneus er voor
zijn goddeloze hoogmoed gestraft werd. Blijkbaar had Vondel ook kennis genomen
van het werk van een commentator op Homerus uit de 12de eeuw, bisschop Eustathius,
van wie hij blijkens het ‘Berecht’ geleerd had, dat Salmoneus ‘een natuurkundige
en wiskunstigh toesteller van stormgevaerten was, die... donder en blixem
nabootsende, stof beschafte aen dit ge-
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dichtzel van het staen naer de vergodinge...’. Wel wat opzettelijk bracht hij hierbij
een anecdote te pas, die Hooft hem eens had verteld, betreffende krankzinnigen, die
een ware heksensabbath van allerlei diergeluiden ontketenden, toen een fluitist muziek
begon te maken. Blijkbaar was het hem er om te doen, de volgende schimpscheut te
plaatsen: ‘Toen nu mijn leerachtigh treurspel van Lucifer zoo veel spels maeckte,
docht my het verhael van den Heere Drossaert hier niet qualijck op te sluiten, en dat
ick mede onder diergelijck gezelschap vervallen was’. Maar hij geeft te kennen, dat
hij zich troost met de oude wijsheid van Theognis, dat zelfs Jupiter het niet iedereen
naar de zin kan maken. Want ook nu wordt de dichter gelaakt, als hij bijbelstof ten
tonele brengt, alsof daarmee Gods eer ware aangetast. Maar als hij heidense fabelen
dramatiseert, dan beschuldigt men hem van ijdelheid en lichtvaardigheid. Vroeger
dacht men daar anders over. Zo herinnert Vondel zich, dat zijn zuster te Keulen heeft
meegespeeld in een schooldrama, dat de geschiedenis van Mozes behandelde; toch
was de schoolmeester die daarbij de leiding had, ‘van de Geneefsche gezintheit’.
Zelf zag hij te Utrecht de ‘Latijnsche schoolieren’ voor het stadhuis een spel van
David en Goliath vertonen, verder haalt hij nog veel voorbeelden aan van respectabele
mensen: Schoneus, Hugo de Groot, Theodorus Beza, die bijbelse treurspelen hebben
gedicht. En de Schotse Buchanaen, leermeester van Koning Jakob Stuard, heeft
Jeptha en Sint Jan den Dooper ten tooneele gevoert’. Het is overduidelijk, dat dit
hele ‘Berecht aen alle kunstgenooten en voorstanders van den Schouwburgh’ vooral
is gericht tegen de het toneel bestrijdende predikanten, op wie ook in het treurspel
zelf herhaaldelijk wordt gezinspeeld.
Intussen brachten die jaren Vondel ook veel huiselijke zorgen. Zijn zoon Joost
was, nadat diens eerste vrouw, Aeltje van Bancken, in 1648 gestorven was, op 21
Mei 1650 hertrouwd met Baerte Hooft, die nog verre familie was van de Muider
drost. Dat huwelijk was zeer naar de zin van Vondel. Hij prees de schoonheid van
Baerte in 1651 in een gedicht Op een gekleurt wassen beelt. Maar het duurde niet
lang, of het bleek, hoe ‘quaalyck gepaart’ de loszinnige jonge Joost was met die
spilzieke vrouw. De zaken van Vondels zoon raakten hopeloos in de war en ook
werd de verstandhouding van het echtpaar tot hun vader blijkbaar zeer slecht. In
1656 werd de jonge Joost, die toen makelaar was, insolvent verklaard. Zijn vader
werd een der beide curators, die de boedel moesten zien te redderen. Maar het bleek,
dat Joost en zijn vrouw niet alleen te royaal hadden geleefd, ‘hij verquiste en verloor’,
zegt Brandt, ‘binnen weinig jaaren niet alleen zijn eige middelen, maar ook zooveel
van 't geen hem anderen hadden toebetrout, dat hy op 't punt stondt van te breeken
en door te gaan.’ Op dat kritieke ogenblik greep de vader in. ‘Uit vaderlyke zucht
en eerlieventheit’ nam hij de schulden van zijn zoon op zich, betaalde zoveel hij kon,
tot hij zelf niets meer bezat. Vondel reisde in 1657 naar Denemarken,
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in de hoop daar uitstaande vorderingen van zijn zoon te innen. Die reis had niet veel
succes.
Het nageslacht dankt er echter een bundel gedichten aan: De Parnas aen de Belt
(1657). Het zijn lofdichten bij schilderijen van Karel van Mander, de hofschilder,
op koning Frederik III, op Sofia Amalia, de koningin, op hun zoon Prins Christiaan,
op de minister Erik Seesteed en op de grootvader van de hofschilder, de schrijver
van het ‘Schilderboeck’ Karel Van Mander. Ook Vondel werd er op zijn zeventigste
jaar afgebeeld. Daarop schreef de dichter ‘Op mijne afbeeldinge door Karel van
Mander. Toen koning Frederik aan Zweden in 1657 de oorlog verklaarde, dichtte
Vondel een ‘Afscheit van Mevrouwe de Koninginne te Denemarck en Noorwegen,
etc. Sofia Amalia, Toen haer gemael, Koning Frederick de derde, ten oorlogh voer’.
Dit gedicht overtreft zeker Hoofts ‘Klaghte der Prinsesse van Oranjen, over 't oorloogh
voor 's Hartogenbosch’ niet. Verder bevat de bundel nog een paar eerdichten aan de
Rijxhofmeester Joachimus Gerstdorp, als een Mecenas geprezen, een ‘Groete’ aan
de Nederlandse gezanten Koenraet van Beuningen, Godefried van Rheede en Mathias
Fiersen, aan de Poolse gezant Tobias Mordin, en een gedicht op De bestendigheit
der Kercke, opgedragen aan Bernardino de Rebolledo, Spaans gezant te Kopenhagen.
Gelijk men ziet, richtte Vondel zich wel tot de aanzienlijkste personen in Denemarken.
Maar toen hij tegen het eind van 1657, met vrijwel lege handen, in het vaderland
terugkeerde, moest er in de familiemoeilijkheden raad geschaft worden. Op 31 Januari
1658 werd Vondel benoemd tot Boekhouder van de Beleenbank, op een voor die tijd
niet onaanzienlijke jaarwedde (f 650)(33). Anna van Hoorn, de echtgenote van
Burgemeester Kornelis van Vlooswijck, had dit weten te bewerken. De dichter was
daardoor voor gebrek bewaard, kon zelfs nog voortgaan met het afbetalen van de
schulden van zijn zoon. Deze had nog meer dan eens onaangenaamheden veroorzaakt,
ook door zijn twistziek karakter. Daarom zag zijn oude vader zich in 1659
genoodzaakt, de hulp van Heren Burgemeesteren in te roepen, die de verkwister
dwongen in December 1659 naar Oost-Indië te vertrekken, opdat hij zich daar zou
rehabiliteren. Hij stierf echter op reis, voor hij in Indië voet aan wal had kunnen
zetten. Voor zijn vier kinderen, drie uit het eerste huwelijk, een uit het huwelijk van
Joost met Baertgen Hooft, nam de oude Vondel de zorg op zich. Alleen de zoon uit
het tweede huwelijk, ook Joost geheten, overleefde zijn beroemde grootvader.
Baertgen had zich al in 1657 van haar man laten scheiden en is - kort na diens dood
- in 1660 in de Hervormde kerk hertrouwd met een man, veel jonger dan zijzelf was.
Ondanks deze betreurenswaardige levensomstandigheden heeft Vondel in die jaren
nog tal van belangrijke gedichten geschreven. Allereerst enige godsdienstige
gezangen, die het eerst werden afgedrukt achter de eerste druk van de Lucifer. Naar
de Vulgaat is vertaald Moyses Gezang, de
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vermaning door Mozes tot zijn volk gericht kort voor zijn sterven (Deuteron. XXXII);
Het Geloofs-teken der Apostelen was een periphrase in dichtvorm van het Symbolum
Apostolorum, Het Gebedt des Heeren een uitbreiding van het Onze Vader, niet zo
uitvoerig als de (niet-voltooide) ‘Lieden op het Vader-Ons’ van Spiegel. Deze drie
gedichten zijn dus van 1654 of eerder. Uit datzelfde jaar dateert ook de Eenzaeme
Aendacht in de Vasten, waarschijnlijk bij een afbeelding van een kluizenaar gedicht,
Gethsemani of Engeletroost, waarin beschreven wordt, hoe een engel, ‘het was
misschien d'Aertsengel Gabriel, die voortijts broght de bootschap van Godts zegen
Aen Josefs bruit, in d'onbesmette cel’, door God de Vader gezonden wordt om Jezus
te troosten en te bemoedigen, en Ecce Homo, ook al weer naar alle waarschijnlijkheid
een bijschrift bij een plaat. Het is niet zeker of de Lof-zang Van Sinte-Agnes uit
hetzelfde jaar is, of van vroeger dateert. Het is immers bekend, dat Vondel al vroeg
een bijzondere belangstelling had voor de H. Agnes. En zou de dichter, die in de
Halve Maan de grootste vijand van 't christendom zag, niet vol bewondering een
Lofzang van Sinte Klara aanheffen, ter ere van de Heilige, die onbevreesd bleef, toen
de Muzelmannen haar klooster bestormden? ‘Door 't merk van 't heilzaam kruis
Verdreefse 't helsch gespuis’. Wel verdiende ze een graf in de kerk, waar ook St
Franciscus zijn laatste rustplaats vond! Ook gebeurtenissen uit eigen tijd werden
door Vondel bezongen: In 1655 schreef hij een merkwaardig Klinckdicht voor de
keuze van zyne Heiligheit Alexander VII, waarin met allerlei voorbeelden wordt
aangetoond, dat een ‘gewettight ambt’ onderscheiden moet worden van de persoon
van de - niet steeds onfeilbare - ambtsdrager. Daarom is de Pontifex Maximus
onaantastbaar, ook al zijn er onder de 240 pausen wel enkele geweest, die als persoon
grote gebreken hadden. Van datzelfde jaar is ook nog een jubelzang Op het inwyden
van zyne Heiligheit Alexander VII, en een tweetal vaderlandse bruiloftszangen, één
Ter Bruilofte van den E. Heere Joan de Witt, Raetpensionaris van den Lande van
Hollant en Westvrieslandt en de Ed. Joffer Wendela Bickers met de hartelijke wens:
‘De hemel zeegne hen en 't lant met gulde tyen’, en een ander Ter Bruilofte van den
E. Heere Joan Six en de E. Joffer Margarite Tulp, voor welke rasechte
Amsterdammers de Amsterdammer Vondel van de hemel afsmeekt:
‘Geen ramp den bloessem van dit huwelyck verniele,
Een bruiloft, zonder endt, voor lichaem en voor ziele,
Die, even onverzaet, verlangen naer het zoet,
Dat lijf en ziel vernoeght, door't onbegreepen Goet.’

Maar al deze gelegenheidsgedichten worden toch in de schaduw gesteld door J.v.
Vondels Inwydinge van 't Stadthuis t'Amsterdam (1655), terecht ‘het Hooglied van
Amsterdams grootheid’ genoemd. Het plan werd definitief vastgesteld, toen de vrede
van Munster een voldongen feit was

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

66
geworden. Toen het bouwwerk zeven jaar later voltooid was, juist bij het begin van
de kermis, luidde de dichter het in met zijn even monumentale zang. Natuurlijk werd
die ‘toegeeigent’ aan ‘den E.E. Heeren Burgemeesteren en Regeerderen der zelve
Stede’. Zij toch stutten de stad, ‘gelijck vier hooftpylaeren Met raet en wysheit’
stutten, en het hart van die stad is het raadhuis. Het oudste raadhuis stond (volgens
een betwistbare hypothese) aan het IJ bij de Sint-Olofskapel, daarna bouwde men volgens een even onzekere overlevering - een nieuw stadhuis aan het Damrak; het
derde stadhuis werd gesticht op de Dam. Maar toen dat oude stadhuis, ‘moede, en
afgereden, Van hoogen ouderdom, en arbeit, zorge, en last’, vervangen moest worden,
wist de Raad van Amsterdam geen beter plaats te vinden dan ‘'t midden van de stadt,
het hart in 't lichaem’. Maar heel wat tegenspoeden vertraagden de bouw. Daar werd
eerst - in 1650 - een aanslag op Amsterdam ondernomen, nog wel ‘met vendelen,
Door Amsterdam betaelt’, maar gelukkig ‘vanden haenenkraey, ontdeckt, eer 't
nachtgedroght belande aen wal, en kaey, Dat van verbaestheit zwichte, in ste van
aen te vallen’. Toen veroorzaakte een felle Noordoostenwind overstromingen, daarna
vertraagde de Engelse oorlog het werk. En ten slotte brak er brand uit in 't ten halve
gesloopte oude stadhuis en bedreigde het nog niet voltooide nieuwe. Gelukkig wist
men het laatste te redden. Merkwaardig was 't, dat ‘heele regementen Van rotten zich
verbaest begaven op de vlught’ drie dagen voor de brand uitbrak. Zo kwam ten slotte
het nieuwe stadhuis klaar, geflankeerd ter linker zijde door de Sint-Kathrijnekerk,
waarin zoveel goede vaderlanders een laatste rustplaats vinden. Dan ziet men bij het
nieuwe Stadhuis nog de Waag, de Vismarkt, de Beurs. Dus heeft de Dam in aanzien
niet onder te doen voor het Sint-Marcusplein te Venetië of voor het Campus Martius
te Rome. Uitvoerig beschrijft Vondel het uitwendige en het inwendige van het
gebouw, waar zoveel kunstwerken te bewonderen zijn, dat het de vergelijking kan
doorstaan met de schoonste bouwwerken der antieken, bijvoorbeeld, ‘met Latinus
raethuis, daer Eneas aen quam vaeren’. Aan de al te zuinigen, die vinden, dat
Amsterdam te kwistig met het geld heeft omgesprongen bij de bouw van dit stadhuis,
zegt de dichter:
‘Zijn stadts Wethouders zelfs Godts stoel- en stedehouders;
Wie weigert hun een huis, gelijck hun waerde voeght,
Een onbekrompenheit, waeraen 't gebruick genoeght,
De burger, en de Heer, en zoo veele amptenaeren,
Al slaven der gemeente, en wit van gryze hairen,
Geploeght met rimpelen, in 't voorhooft, door den last
Der koop- en zeestadt, vol uitheemschen, en vermast
Van dit zwaermoedigh pack, door Athlas t'onderschraegen?
Die hier op zynen hals den weereltkloot moet draegen?
Wie gunt elck ampt geen plaets, en voeghelijck besteck,
En elcke kamer niet een eerlijck amptvertreck?’
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In het oude stadhuis was alles veel te bekrompen; daardoor werd de gezondheid der
ambtenaren aangetast, want ‘die vuile stanckgioolen Vergiftighden terstont,
verstickten, als een pest, Het lichaem, dat gezont beklemt wert in dit nest’. - Het was:
‘Een yslijck rottenest, zich zelf een overlast.
De schrijver en de klerck verschrickten voor de dieren,
Wanneerze menighmael de boecken en papieren
By avont knaeghden, of, niet zonder meer gevaers
Van brant, al brandende het einde van de kaers,
En lecker op dat aes, in hun deurboorde kloven
Versleepten, - -.’

Maar het nieuwe stadhuis is een symbool van Amsterdams durf en welvaart,
vrijheidszin en liefde voor wetenschap en kunst.
Uit de omstandigheid, dat Vondel J.v. Campen, de eigenlijke bouwmeester van
het stadhuis, maar één keer met name noemt, en daarentegen de stadsarchitect
Stalpaert meermalen, heeft men wel afgeleid, dat Vondel voor laatstgenoemde partij
had gekozen in de strijd die tussen beide mannen was uitgebroken. Daartegen valt
evenwel in te brengen, dat Vondel Van Campen later nog enige malen met eerbied
heeft genoemd, en o.a. bij diens dood in 1657 een grafschrift wijdde aan de ‘Aerts
Bouheer,
‘Die 't Raedthuys 't Amsterdam
Gebout heeft, 't achtste wonder.’

‘Indien ik de troost en verquicking der Psalmen niet hadde, ik verging in myn elende’,
placht Vondel te zeggen, als het verdriet over zijn zoon Joost hem al te zwaar drukte.
We weten, dat de dichter al veel eerder enige psalmen had vertaald. Die vertalingen
werden door hem - enigszins gewijzigd - opgenomen in zijn volledige uitgave van
Koning Davids Harpzangen Den Nederduitschen toegezongen. Dat dit werk
ondernomen werd in 1656, blijkt uit een gedichtje Op myne Afbeeldinge in het kleen
door Filips de Koning:
‘Zoo schildert my een Konings hant
In 't kleen, terwyl ik 's Konings snaeren,
En heiligh harpgezang, en trant
Vast volge, in top van 's levens jaeren,
Een min dan seventigh. Wat is 't?
Noch min dan verf, een damp, een mist.’
M D C L VI.

Vondel vertaalde naar de vulgaat, met gebruikmaking van Buchanans aan Maria
Stuart opgedragen psalmbewerking ‘Psalmorum Davidis paraphrasis poetica’.
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Meer nog had hij echter te danken aan de ‘Explanatio in Psalmos’ van Bellarminus,
zoals Joh. Vollenhove al heeft opgemerkt.
Toen ‘Het Harpgezangk des Konings, op wiens maet De hemelen en Engelen
juichen moeten’ in ‘Neêrduitsch’ was overgebracht, wijdde de dichter het eerbiedig
toe aan Koningin Christina van Zweden, die hij huldigde, omdat zij ‘den Pais alom
wil voeren Ter weerelt in, hoe kranck zy walght van Pais’. Hij deed dit te eer, omdat
de Koningin, ‘die de kerne en kracht van veele tongen, Oock 't Neêrlantsch kent’,
een bevoegd beoordeelaarster was en dus kon proeven, of Vondel ‘wel
hebb'nagezongen Den Harpenaer, die heilrijck juicht of treurt’. Deze opdracht is
weer kenmerkend voor Vondel: zij toont hem in zijn vurig vrede-verlangen en in
zijn wat pompeus uitgedrukte eerbied voor gezagdragers, waartegenover zijn
nederigheid te meer uitkomt.
‘Uw heuschheit plagh den blooden moedt te geven,
Die voor uw' stoel bezweecken uit ontzagh.
Door deze hoop, van uw gena gesteven,
Beproef ick wat mijn flaeuwe stem vermagh.
De groote naem van David magh vergoeden
Wat hier ontbreeckt aen 's dichters klanck, en maght.
Uw troon verstoot geen willige gemoeden,
Dat's d'eigenschap van 't goddelijck geslacht.’

De Harpzangen verschenen in 1657 en werden nog tweemaal herdrukt in 1696, daarna
nog eens in 1723.
Behalve deze vertaling uit het Latijn van de Vulgata heeft Vondel de grootste
Latijnse dichters in Nederlandse verzen overgebracht. We zagen al, dat hij in 1646
een proza-vertaling van Vergilius liet verschijnen. Dat was eigenlijk een voorstudie
geweest, in proza vervat, omdat - zoals hij in de opdracht aan Huygens schreef: ‘het
vertaelde te rymen, zonder afdoen of toedoen, is qualyck mogelyck, ja onmogelyck,
en dwaelt meest al min of meer af van het vertaelde’. Dat neemt niet weg, dat Vondel
in zijn ‘Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste’ aan zijn jonge kunstbroeders de
raad gaf om ‘eenige heilige of weereltsche historien, oock verzieringen uit Virgilius,
Ovidius, Amadis en Bokatius, te rijmen, om zich van de rijmkunste meester te
maecken, en op de baen te geraken’. Nu, dat Vondel de rijmkunst meester was, had
hij ruimschoots bewezen. En dat zijn geest door Vergilius was en bleef geboeid,
bleek zowel uit de Gysbrecht van Aemstel in 1637 als uit J.v. Vondels Ondergang
van Troje, Vergilius tweede boeck van Eneas, in Nederduitsch gedicht (1655). De
samenhang van beide werken werd al op het titelblad gedemonstreerd, doordat daarop
hetzelfde motto voorkwam, ‘Urbs antiqua ruit’, ‘d'aeloude stad gaet te gront’, ontleend
aan het tweede boek van de Aeneis, vs. 363. Vondel droeg deze laatste vertaling op
aan Peter Hooft de Graeff, zoon van de Amsterdamse burgemeester Cornelis de
Graeff, en verklaarde in zijn opdracht:
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‘dit tweede Boeck heeft in mijne gedachten altijt uitgescheenen, boven d'andere my
menighmael verruckt, en noit mijnen lust genoegh konnen verzadigen’. Dit laatste
typeert de dichter die jaren lang met hetzelfde onderwerp in zijn gedachten bezig
kon zijn, tot hij ten slotte het als een gaaf kunstwerk in het licht liet verschijnen. Zo
gunstig oordeelde Vondel echter in 1655 nog niet over zijn werk, waarin hij gepoogd
had met zijn ‘nederduitsche vertaelinge van het wijt befaemde Trojaensche treurspel,
vol hartroerende treurspeelen’, den jonkheer van Zuidpolsbroek ‘ten minste Virgilius
ter liefde’ te behagen. ‘Aldus kopieert men aeloude marmere en metaele stambeelden,
gedenckpenningen, schilderyen en tekeningen van uitsteeckende meesteren, om
hunnen dapperen voortredt in de kunste, zoo veel het mogelijck zy, al hygende in te
volgen, en te leeren hoe veel weghs den nakomelingen, die steil naer den top der
volkomenheit opklimmen, noch af te leggen staet’. We zien hier de echte
Renaissance-geest, terwijl Vondels nederigheid weer uitkomt in zijn slotzin: ‘Hoe
verre mijn dichtlust en yver nu in deze renbaene achterblyft, of van de rechte streecke
der Latynsche Hofzwaene afdwaelt, kan my niet ondienstigh aengewezen worden’.
Men zou kunnen vermoeden, dat de dichter hier in zijn nederigheidsbetoon de
waarheid te kort doet, ware het niet, dat telkens blijkt, hoeveel eerbied Vondel heeft
voor aanzienlijken, vooral wanneer die het voorrecht van een degelijke klassieke
vorming hebben genoten. Want terecht is opgemerkt, dat Vondel - ondanks al zijn
volhardend studeren - toch steeds de nadelen gevoelde, die nu eenmaal verbonden
zijn aan het pas tot de antieken naderen op hoger leeftijd: de leergierige knaap stelt
zijn eer in het doordringen in de finesses der grammatica en wordt bij zijn geleidelijke
vorderingen in de taal der Ouden voortdurend gesteund door bekwame leermeesters;
de naar kennis dorstende man - veelal autodidact of tenminste hoofdzakelijk op eigen
krachten aangewezen - heeft haast om de gedachten, de wijsheid van de door hem
bestudeerde auteur in zich op te nemen, en gunt zich daardoor veelal geen tijd, om
rustig aandacht te schenken aan de bijzonderheden van de taalvorm: Prof. Michels
heeft er echter terecht op gewezen, dat Vondel ten slotte ‘iets anders, en beters, was
dan een filoloog’(34). Dat toonde hij ook in de monumentale verzen ‘Aen den zelven
Heer’, die Vondel aan zijn proza-opdracht toevoegde, en waarin hij op de waardij
van goede regenten wees, ‘die ter behoudeniss des volcks alleen regeeren’ - zoals in
Nederland bewezen wordt door de doorluchtige regenten-familie De Graeff.
De volledige uitgave van Publius Virgilius Maroos Wercken in Nederduitsch dicht
vertaelt verscheen in 1660 en werd opgedragen aan burgemeester Cornelis de Graeff
zelf.
Blijkbaar was deze Maecenas beminnaar der klassieken, althans, Vondel zegt in
zijn opdracht Parnasloof, dat de burgemeester zich in zijn uren van verpozing bezig
hield met zijn Tacitus te overpeinzen. Wel mag men deze
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Vergilius-vertaling een levenswerk van de dichter noemen, want zeker al een
kwart-eeuw was zijn dichtvuur door Vergilius aangewakkerd. Met Dr J.F.M. Sterck
kan men dan ook instemmen, waar die zegt: ‘Virgilius' invloed op den dichter heeft
hem als een anderen Dante, zijn geheele leven geleid; een veilige gids dien hij volgde
vol vertrouwen. Telkens brengt hij aanhalingen uit het werk van den “Goddelijcken
Mantuaan” te pas bij zijn verzen als motto's die steeds volkomen passen op den
inhoud of den bezongen persoon’(35). Mag dan ook een classicus van professie hier
en daar wat aan te merken hebben op de wijze waarop Vondel een Latijns woord of
een Latijnse uitdrukking heeft vertaald, Vondel was geen classicus, en heeft zich
daar ook nooit voor uitgegeven. Zelfs kennen we maar een enkel briefje van Vondel
in de taal der geleerden. Wat hij wel was? ‘Een autoriteit van rang op het gebied van
het letterkundig vakmanschap’(36), een Dichter bij Gods genade en een kenner van
onze Moedertaal, waarbij hij zijn geest ook voortdurend had verrijkt door bestudering
der klassieke meesters.
Er is in de zeventiende eeuw nog één herdruk van Vondels Vergiliusvertaling
verschenen, in 1696. Dit mag weinig schijnen en niet op populariteit wijzen, men
bedenke, dat een aanzienlijk deel der intellectuelen in die eeuw, als ze zich voor de
antieke dichters interesseerden, ze konden lezen in de oorspronkelijke uitgaven, en
ook, dat Vondel zich door zijn gedrukte proza-vertaling van 1646 - die wel meermalen
is herdrukt - en door zijn berijming van het tweede boek van de Aeneis in 1655 - zelf
concurrentie had aangedaan. Behalve Vergilius en Horatius vertaalde Vondel ook
Ovidius. Ook met deze dichter heeft hij zich van zijn jeugd af bezig gehouden, althans
G. Brandt vertelt ons op het jaar 1635, dat hij ‘het groote klaagh- en smeekdicht van
Naso uit Pontus aan Augustus, jaa ook de Herschepping’ in proza heeft overgezet.
Het heeft echter tot 1671 geduurd, eer Publius Ovidius Nasoos Herscheppinge vertaelt
door J.v. Vondel het licht zag.
Deze berijming is opgedragen aan Diedrik Buisero, de beschermer van Antonides.
Antonides had de drie en tachtigjarige dichter geholpen bij het overzien van dit werk,
waarvan een handschrift van Vondel - wellicht een klad? - nog over is en berust in
de bibliotheek der Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam. 't Is
geen wonder, dat dit werk van Vondels oude dag de gebreken van de ouderdom
toont. Evenwel zijn ook de gelukkig geslaagde passages zo talrijk, dat de dichter in
het werk, als geheel genomen, zijn meesterschap nog met ere handhaaft.
Gedurende de tien jaren dat Vondel boekhouder van de Bank van Lening was,
heeft Vondel nog heel wat meer gedaan dan zich met klassieke studiën bezighouden,
al blijkt nergens de gegrondheid van Brandts insinuatie, dat hij in zijn diensturen
allengs begon, ‘het Lombaardtwerk meer en meer moede, den dienst hem opgeleidt,
te verzuimen, en in plaats van panden
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vaarzen te schrijven’. Maar allerlei gebeurtenissen maakten, ook in die jaren, zijn
dichtpen vaardig. Zo maakte hij verschillende bruiloftsdichten o.a. op de Vorstelycke
Bruiloft t'Amsterdam van Johan Georg, erfprins van Dessau met Henriëtte Catharina,
een dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms (1659), en allerlei bijschriften
bij schilderijen en beelden, o.a. op het portret van hem zelf, getekend en gesneden
door Cornelis de Visscher in 1657, op Blekers Triomferende Venus in 1658, op allerlei
schilderijen van Govert Flinck, bijv. Salomon biddend om wijsheid, en Op de
Historieschilderyen Ter eere van de Keurvorstinne, den Vorst van Anhalt, en alle
Nassausche Heeren en Vrouwen op het stadthuis geschildert van dezelfde kunstenaar
(1659). Toen de schilder in het volgend jaar stierf en dus de hem opgedragen
kunstwerken voor de burgerzaal in het stadhuis niet kon voltooien, schreef Vondel
zijn grafschrift en getuigde van hem:
‘Kunst braveert de Doot en 't graf.’

Maar van al die bijschriften is er geen zo bekend geworden en gebleven als Het
stockske van Joan van Oldenbarnevelt, vader des vaderlants, dat op 1657 wordt
gesteld, hoewel de dichter een groot deel van dat jaar in Denemarken was en Vondel
de indruk vestigt, dat hij het stokje voor zich had, toen hij zijn weemoedige
herinnering aan ‘den uitgangk van dien Helt’ dichtte. In 1657 was het stokje nog in
het bezit van Jacob Westerbaen, die er toen een gedichtje van zijn hand op publiceerde
‘Op een Hand-stockie zijnde in mijne bewaeringhe, Daer den Heer van Oldenbarnevelt
mede ter dood gingh’. Vondels gedicht is het eerst gedrukt in 1658 (in ‘Apollo's
Harp’). Als Vondel het stokje bij Westerbaen heeft gezien en zijn gedicht - zoals
Sterck vermoedt, wellicht naar aanleiding van het verschijnen van Westerbaens vers
gemaakt - aan die dichter heeft aangeboden(37), dan zou dat een hoffelijk gebaar zijn
geweest van de oude dichter, een bewijs, dat er in diens hart geen boosheid was
gebleven over het ‘Tweede deel van Vondels Poezy’, en over Westerbaens ‘Kracht
des Geloofs’ van 1645. Het is wel meer gebleken, dat Vondel vergevingsgezind wist
te zijn.
Er waren ook allerlei nationale gebeurtenissen, die Vondel in 1658 en 1659 naar
de pen deden grijpen. Daar was dan allereerst de oorlog tussen Denemarken en
Zweden. Kopenhagen werd belegerd, maar daar vrije vaart door de Sont voor ons
een levensbelang was, zonden de Staten een vloot onder Wassenaar van Obdam, om
de stad te ontzetten. Toen de Zweedse vloot door onze admiraal verslagen was en
het beleg van Kopenhagen was opgebroken, dichtte Vondel in 1658 Vrije Zeevaert
naer Oosten, met een Latijns motto ‘Sic cunctus Pelagi cecidit Fragor’ (zo bedaarde
de onstuimigheid der zee geheel), natuurlijk aan Vergilius ontleend. Maar toen
Engeland zich daarna in het geschil mengde en Zweden te hulp kwam, probeerden
wij ons eerst onzijdig te houden. Vondel, aangespoord door een
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dichter van veel mindere rang, Jan Zoet, schreef toen een Staetwecker, waarin hij de
Staten voorhield, dat magazijnen vol oorlogstuig niet baten, als men er geen gebruik
van maakt, wanneer de eer en het belang van het land dit vorderen. Dus moet men
tegen ‘weiflaers en verraeders’ optreden, want
‘hy spaert geen bloet,
Die schelmen spaert. men recht te spade,
Daer staetsrecht voortgang eischt, en spoet.’

Vondels oproep vond weerklank. In 1659 kon hij juichen over de Triomf van
Kopenhagen onder Frederik III, krachtig bijgestaan door Wassenaar, en nog voor
het eind van dat jaar wegens de Triomf over Funen. Toen zong hij ook zijn Noortsche
Nachtegael, een allegorisch triomfliedje in volkstoon (‘Op de wijze van Arent Pieter
Gijzen etc’), toen de vrije toevoer van graan uit de Oostzee naar ons land weer was
verzekerd. Juist vóór deze oorlog ook aan onze vloot zo hoge eisen stelde, had men
te Amsterdam een nieuw magazijn van oorlogsbehoeften gebouwd. Vondel dichtte
daarop in 372 statige alexandrijnen een lofdicht: Zeemagazijn Gebouwt op
Kattenburgh t'Amsterdam, en droeg dit op aan Heren Zeeraden ter Admiraliteit
(1658).
Athene toonde haar wijsheid, ‘op Delfis raet en mont’ toen ze haar vrijheid op zee
zocht te verzekeren, achter houten muren. Nu heeft de Zeeraad besloten te Amsterdam
een wapenslot te bouwen
‘En 't Magazijn des lants haer scheepstuigh te betrouwen,
Ten dienst van Nereus volck’...,

om dadelijk paraat te zijn, ‘als een wolck van roof de vaert verduistert,
‘Op dat hy 't water schuim' van dit baldaedigh schuim,
Van pesten, die den vloet bevlecken, en, te ruim
Op 't water weidende, de koopvaerdyen steuren.’

Als Janus had ook dit zeemagazijn ‘dubble tronjen’. Het frontispies van vóór- en
achtergevel stelde in beeldwerk door Quellijn gehouwen ‘'s lants zeebewint’ voor,
‘verheerlijckt met een kroon van schepen op het hooft. de rechte vingers grepen Een
jaght, de slincke 't roer, den breidel van de schepen’, terwijl we zien, hoe 't
scheepsvolk tonnen buskruit voortrolt en de kanonnen gereed maakt. Maar - het hele
gebouw nauwkeurig te beschrijven, zegt Vondel, ‘vereischte een bael papiers, vol
letteren en printen’. Zeker is het, dat het hele gevaarte ‘reedtschap voor een vloot
van hondert schepen uitrust ten oorloge’, en als nu de eendracht in het land maar
bewaard blijft, hoeft men niet te vrezen.
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‘Bedenckge dit, men ziet uw vyanden in ly,
Triomfen op triomf uit zee in 't zeilrijck
Opdondren, en den roof op Kattenburgh gehangen,
Daer duizent duizenden het aenzien met verlangen,
Op 't lossen der kortouw die vier geeft op den stroom,
En heet den Amirael met jaghten wellekoom.’

Ook enige gebeurtenissen in Roomse kringen gaven hem in die jaren een gedicht in
de pen. Toen Anna Bruining, zijn nicht, (dochter van zijn zuster Katharina) in 1658
in de orde van de arme Klaerissen intrad, dichtte hij, haar ter ere Maeghdepalm ter
kloosterstaetsie Van zuster Anna Bruining, en toen in hetzelfde jaar Karel Couvrechef
zijn gouden priesterfeest vierde, zong Vondel een Eeuwgety van den E. Heere Karel
Couvrechef, Karmelyt en Priester, dat hij toewijdde aan de H. Maagd. Ook bij de
kroning van Keizer Leopold I in 1658 schreef hij een gedicht.
Maar zijn hoofdwerk van het jaar 1659 is zijn bijbels drama Jeptha, of Offerbelofte,
dat hij volgens zijn gewoonte liet voorafgaan door een belangrijk ‘Berecht’. Het
werk is opgedragen ‘aen Mevrouw Anna van Hooren, Gemaelin van den edelen
Heere Cornelis van Vlooswijck,.... Burgemeester, en Raet van Amsterdam’. Deze
opdracht is - al wordt het er niet met zoveel woorden in gezegd - een fijnzinnig
dankbetoon van Vondel aan de beschermster die hem door haar voorspraak zijn post
aan de beleenbank had bezorgd. Wat er wel in wordt uitgesproken is, dat Ifis, Jeptha's
dochter, de Messias voorafbeeldt door haar offer-bereidheid. Zoals Ifis dan sterft als
zoenoffer voor haar volk, zo stierf Christus voor de hele mensheid. Moge dit drama
aan Mevrouw van Hooren welgevallig zijn, die als kenster van de Franse, Italiaanse
en Nederlandse letteren, tot oordelen bevoegd is.
Uit het ‘Berecht aen de begunstelingen der tooneelkunste’ vernemen we, dat
Vondel al vele jaren het plan heeft gehad de geschiedenis van Jeptha te dramatiseren.
Maar hij wist eerst niet, hoe de moeilijkheid te boven te komen, dat Jeptha aan Ifis
twee maanden uitstel toestaat, alvorens het offer te volbrengen. Want hij meende
niet te mogen afwijken van de ‘eenheid van tijd’, naar hij het begreep door Aristoteles
aan de treurspeldichter dwingend voorgeschreven. De Schot Buchanan had die
tooneelwet in zijn Latijns schooldrama ‘Jephthes sive votum’, waarvan Vondel het
laatste toneel heeft vertaald(38), verwaarloosd, maar dat had Prof. Vossius dan ook in
een gesprek met Vondel zeer afgekeurd. Maar toen Vondel bij verschillende
godgeleerden las, dat de krijgstocht tegen de weerspannige Efraïmmers in die twee
maanden kon hebben plaats gehad, zag hij een oplossing van de moeilijkheid. Zo
heeft hij een stuk geschreven, dat naar zijn overtuiging ‘opwassende en leergierige
Nederduitschen als een tooneelkompas’ zou kunnen dienen. Het is zeker
opmerkenswaardig, dat de steeds zo bescheiden Vondel hier de deugden van zijn
werk zo
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nadrukkelijk in het licht stelt. Het is, alsof hij zich van zijn meesterschap bewust is
geworden. Inderdaad is de Jeptha een van Vondels beste stukken, dat zelfs naast de
Lucifer met ere genoemd mag worden. Het is waar, dat er weinig handeling - maar
daarom nog niet weinig spanning - in het stuk is, waarom het op het moderne toneel
niet bijzonder voldoet. Het ‘Rotterdamsche Tooneel’ voerde de Jeptha op in 1919,
met muziek van Henri Zangwijn, maar het spel bleef niet op het repertoire. In Vondels
tijd echter viel het stuk wel in de smaak: er zijn drie drukken bekend van 1659, daarna
een van 1661, dan nog een van 1697. En in de winter van 1659-1660 werd het
treurspel achtmaal opgevoerd. Men moet echter bedenken, dat onze
zeventiende-eeuwse treurspelen misschien nog meer leesdrama's dan speeldrama's
zijn. Het toneel, zou Vondel zeggen, wordt dan opgeslagen in de verbeelding van de
lezer. En als leesdrama is de Jeptha voortreffelijk. De boeiende dialogen en de
muzikale reien treffen iedere aandachtige lezer of hoorder. De levendige beschrijving
van de veldslag tegen Efraïm is - meer dan men uit de sobere vermelding van
Buchanans naam in het ‘Berecht’ zou opmaken - beïnvloed door diens Jepthes. Ook
in de prachtige taal treffen ons soms reminiscenties aan Vondels lectuur, zo
bijvoorbeeld in de tweede rei, waar de dichter ons herinnert, dat
‘Door duizent moeilijckheên
Rolt de tijt, en verslijt ongenadigh
Verbrijzelt stael, en steen.’

Dit is zeker wel geschreven onder de invloed van Ovidius' Epistulae ex Ponto
IV,7,49-50:
‘Tabida consumit ferrum lapidemque vetustas,
nullaque res maius tempore robur habet.’

Men zal echter gaarne erkennen, dat hij in zo'n geval op onovertroffen wijze zijn
voorbeeld heeft nagedicht.
Vondel ziet - blijkens zijn opdracht aan Anna van Hooren - in zijn drama een soort
voorafbeelding van het offer dat door Christus is gebracht. Men zou dan haast
vermoeden, dat Ifis, die zo willig is om haar vader de vervulling van zijn gelofte
mogelijk te maken, de hoofdpersoon van het treurspel is. Dat dit niet zo is, blijkt niet
alleen uit de titel ‘Jeptha’ en uit Vondels woorden in het ‘Berecht’. Het is Jeptha,
die door zijn onverstandige gelofte en vervolgens door zijn stijfhoofdig vasthouden
aan eigen inzicht, het onheil over zich heeft ontketend. Hij deed dat - tegen de raad
van de hofpriester en de wetgeleerde in, maar ook tegen zijn innerlijke stem, waaraan
hij het zwijgen oplegt; anders zou hij immers zijn vrouw wel de waarheid hebben
durven zeggen en niet zoveel argumenten hebben gezocht, dat hij heus zijn woord
moest houden. Pas als
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de daad is verricht en de spanning is gebroken, is hij in staat om de waarheid in te
zien. Zo wordt Jeptha voor ons een exempel. Want op het eerste gezicht lijkt ons
diens trouw aan zijn woord een deugd, pas later ontdekken ook wij, dat de ondeugd
der eigengereidheid soms de schone schijn van deugd aanneemt, dat wij in onze
verblinding het verschil niet zien tussen eigengerechtigheid en gehoorzaamheid aan
Gods wil. Het is niet de geringste verdienste van Vondel, dat hij deze waarheid aan
zijn lezers heeft geopenbaard. Dat Jeptha dan berouwvol zijn schuld erkent, dat hij
niet vertwijfelt, maar ‘hoopt op Godts gena’, en dan eerbiedig goede raad aanvaardt,
vindt de hofpriester al een bewijs, dat hij vergiffenis mag verwachten. En zo is 't ook
met de diepbedroefde Filopaie, eens wat al te menselijk trots op haar dappere man,
op haar bloeiende dochter, nu in de grootste ellende gestort, maar dan, als door een
vizioen haar gemoed wat verlicht is, ook bereid en in staat om te berusten ‘indien
het Godt behaeg' Mijn kleen gedult door zulck een bitter lijden Te proeven’. Kon de
smart van de moeder bij de urn van haar kind inniger zijn uitgedrukt, dan in de
volgende klacht?
‘Och, Ifis, och, ick scheide flus:
Gy trockt ten berge met uw reien
En komtme t'huis in deze bus.
Gy scheide, om eens voor al te scheien.
Godtvruchte lentebloem, gy zijt
Ontijdigh, als een damp verdweenen,
In 't vrolijckste van uwen tijt.
Uw morgenzon heeft uitgescheenen.
Een wolck benyde uw' schoonen glans,’

met de droevige conclusie:
‘O weerelt, vol veranderingen!
Wat is het aerdtsch betrouwen broos!
Nu treur ick droef, en kinderloos.’

Wanneer we de Jeptha lezen en er het sobere verhaal uit het boek ‘Richteren’ naast
leggen, dan treft ons vooral, hoe kleurloos de gebeurtenissen ons in het bijbelboek
worden meegedeeld. Alles draait er om Jeptha; behalve de dochter - die nog weinig
in het licht treedt - blijven alle andere betrokkenen volkomen in de schaduw. Vondel
doorleefde echter het spannend gebeuren en gaf het ons weer als een droevige, maar
van leven tintelende familietragiek. Was 't het huiselijk leed dat hem - juist toen hij
zijn Jeptha schreef - getroffen had, was 't de herinnering aan zijn vrouw, die hem op
haar sterfbed op 't hart had gedrukt: ‘Bewaer de panden van ons trouw’, dat hem zo
gevoelig had gemaakt voor dit drama van leed door eigen schuld?
Dat Vondel door meer dan gewone werkzaamheid zich boven het leed
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heeft trachten te verheffen, mag men wel opmaken uit de indrukwekkende rij van
spelen, die hij in 1660 liet verschijnen. Allereerst kwam in dat jaar in het licht ‘Koning
Edipus’. ‘Uit Sofokles’ staat er op het titelblad bij, en inderdaad is het een vertaling
van ‘Oidipous Turannos’ van die grote Griekse dichter. Vondel heeft echter niet naar
het Grieks vertaald, maar gebruikte een tweetalige uitgave, waarvan hij de Latijnse
prozatekst heeft gevolgd. Dit blijkt uit enkele onjuistheden van Vondel, die alleen
uit het Latijn kunnen worden verklaard. Trouwens, al vroeger zagen we, dat Vondel
niet genoeg Grieks kende om zelfstandige beslissingen te nemen, wanneer de Griekse
tekst niet geheel overeenstemde met het Latijn van de classicistische vertalers. Dat
verklaart het verschil tussen de Edipus van Vondel en die van Boutens. De laatste
blijft zoveel mogelijk aan het Griekse woord getrouw, Vondel laat het door Sophokles
verbeelde gebeuren - met behulp van de Latijnse vertaling van Winsemius - op zich
inwerken, en geeft er dan een verdietsing van. Hij droeg zijn werk op aan de
Amsterdamse burgemeester Joan Huidekooper van Maerseveen. Evenals in het
‘Berecht’ voor de Jeptha wijst Vondel ook nu op de verdiensten van zijn treurspel,
dat al door Aristoteles als een voorbeeld is genoemd, omdat er in ‘de twee
hooftcieraden, herkennis en staetveranderinge, krachtigh uitschijnen’. Zeker zal ieder
lezer of toeschouwer van deernis vervuld worden met Edipus, ‘eenen rampzaligen
man, die buiten zijne schult ongeluckigh is’. Vandaar dat zijn treurig lot zo vaak ten
tonele is gebracht, door Eschylus, door Euripides en vele andere Grieken, wellicht
ook door Seneca en door Julius Cezar. Dit treurspel wordt dan ook door Plutarchus
‘mede gerekent onder de vijf tooneelspelen, welcker toestel d'Atheners, wien de
tooneelkunst, die hun meer dan het uitbreiden van 's lants paelen ter harte ging,
hooger quam te staen dan de befaemde oorlogen, voor het gebiet en de vrijheit tegen
Persen gevoert’. Behalve dat beide stukken in het ‘Berecht’ om hun dramatische
kwaliteiten zo bijzonder worden geprezen, is er nog een punt van overeenkomst
tussen de Jeptha en de Edipus: In beide treurspelen bedient Vondel zich niet van de
alexandrijn, maar schrijft hij ‘vaerzen van tien en elf lettergreepen; naerdien de edele
heer Ronsard, de vorst der Fransche dichteren, deze dichtmaet hooghdravender
oordeelt, en beter van zenuwen voorzien, en gesteven dan d'Alexandrijnsche, van
twalef en dertien lettergreepen, die, zoo veel langer, naer zijn oordeel, flaeuwer
vallen, -’ Ook in deze uitspraak treft ons weer de bescheidenheid van onze grote
dichter, die zich telkens op andere beroemde autoriteiten beroept, hoewel hij te over
bewezen had, in zijn kunst zelf een man van gezag te zijn. Zijn Edipusvertolking
viel blijkbaar bij zijn tijdgenoten wel in de smaak. Tijdens Vondels leven zijn er vier
drukken van verschenen, drie dragen het jaartal 1660, één 1661. Volgens Brandt is
het treurspel ook vertoond. Tegenwoordig is het een van de minst bekende van
Vondels spelen.
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Van de drie andere toneelstukken door Vondel in 1660 uitgegeven, staat de volgorde
niet vast. Men mag aannemen, dat ze ook al vroeger zijn geschreven, althans
begonnen. Het zijn: J.v. Vondels Koning David in Ballingschap, treurspel, opgedragen
aan Andries de Graeff, aan wie de dichter al in 1658 een bundel lofdichten, getiteld
Afbeeldingen der stamheeren en zommige telgen van de Graven, Boelensen, Bickeren
en Witsens had toegewijd; vervolgens: J.v. Vondels Koning David Herstelt,
opgedragen aan Cornelis van Vlooswijck, en ten slotte: J.v. Vondels Samson of
Heilige Wraeck, opgedragen aan Cornelis van Outshoorn.
Zo waren dus drie van Vondels treurspelen opgedragen aan drie der vier tot 31
Januari 1658 regerende burgemeesters van Amsterdam, aan wie Vondel zijn
benoeming tot boekhouder aan de Bank van Lening dankte. Cornelis van Outshoorn
was in 1660 burgemeester. Van ‘Koning David in Ballingschap’ zijn twee drukken
bekend uit 1660, één van 1661 en één van 1691. Dat het in 1660 ook gespeeld is,
blijkt uit de woorden ‘onlangs gespeelt’ in de opdracht van ‘Koning David Herstelt’.
De stof voor de beide David-spelen ontleende de dichter aan de bijbel en aan Flavius
Josephus. Tekenend voor Vondels karakter is wel de deernis die David in het eerste
stuk heeft voor de opstandige Absolon. De dichter begrijpt het leed van de vader,
die teleurgesteld is in zijn weerspannige zoon:...
‘de harpenaer en zinger
Die met zijn aengezicht,
En voorhooft eerst een licht
Van vreught gaf, zijnen vinger
En keel volghde, in 't schakeeren
Van klancken, scheen een wijl
Te flaeuwen in dien stijl,
En zijne vreught t'ontbeeren,
Als of hem d'eerste moedt ontviel.’

Inderdaad, ook Vondel had 't maar al te smartelijk ondervonden: ‘Wat is ons blyschap
kort van aessem!’ David kan in zijn ongeluk niet geloven: ‘Van Absolon kan niet
dan blijde tijding komen’ zegt hij, als de bode reeds in 't zicht is, die het bericht
brengt: ‘Prins Absolon dreight u, en gansch Jerusalem’. De koning onderwerpt zich
aan Gods wil:
‘Belieft het Gode dat zijn knecht dien kelck zal proeven,
Ick sta gelaeten, wil my niet te vroegh bedroeven.
Hy kan dit keeren, hem veranderen van zin...’

Ondanks alles blijft de vader ‘min voor zich dan om den zoon verlegen’ zodat de
vrouwen uitroepen: ‘Hoe sterck en krachtigh zijn de banden van natuur!’ Dat was
zo met David, eveneens met Vondel. En beiden hebben geleerd:
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‘met een onverwricht betrouwen
Op Godt alleen te staen;
De weerelt, als de maen,
Is wisselbaer, dan heel volscheenen,
Dan half, dan minder, dan verdweenen.’

In ‘Koning David Herstelt’ komt, al zijn de kansen gekeerd, die liefde van de vader
tot de ondankbare zoon nog meer uit. Al dadelijk in de opdracht wordt ‘der ouderen
kinder-liefde, Storgê bij de Griecken geheeten’ als de overkrachtigste der ‘natuurlijcke
hartstoghten’ gekenmerkt. ‘In dezen tooneelhandel draeft de onuitbluschbaere liefde
van koning David tot Absolon, onder zoo veele en verscheide hartstoghten van
d'andere personaedjen, doorgaens vooruit, onaengezien hy den vader naer de kroon
en het hart stack, en zijnen opluickenden Salomon, namaels 's vaders grooten nazaet,
niet dan onheil van dien verwaten broeder te verwachten stont’. Is het niet, alsof
Vondel bij Cornelis van Vlooswijck ook zich zelf verontschuldigt over zijn overgrote
toegeeflijkheid jegens de zoon die hem wellicht genoopt had zijn kousenhandel op
te geven en een bedreiging was voor het onbezorgd bestaan van Vondels vrome
dochter Anna, als de vader er eens niet meer zou zijn? Als Vondel 6 Augustus 1660
opnieuw zijn testament maakt en daarbij de belangen van zijn dochter veilig stelt,
weet hij blijkbaar nog niets van het sterven van Joost Jr. Maar hij had wel begrepen,
dat het afscheid aan de Schreierstoren een afscheid voor eeuwig was. En hoe erg
hem de gebeurtenissen die tot dat afscheid hadden geleid, hadden aangegrepen, blijkt
wel uit een brief van 16 December 1659 aan Constantijn Huygens, waarin ‘de grote
zwijger’ niet nalaten kan te zinspelen op ‘een donckere nevel van weereltsche
moeilyckheit, die juist omtrent dien tyt, mynen onmaghtigen geest benevelde’. Aan
die ‘weereltsche moeilyckheit’ moeten we voortdurend denken bij het lezen van
‘Koning David herstelt’, waarin David telkens zijn slechte zoon verontschuldigt, die
hij immers opgestookt acht door Achitofell Veel meer ziet de koning zijn eigen schuld
in:
‘O schulden, die zoo luide schreiden
Gy terght Godts streng gerecht tot wraeck.
Gy houdtme wijdt van Godt gescheiden.
De Godtheit, die in my haer zaeck
Voorheen hanthaefde, heeft geene ooren
Om mijn gekerm en droef geklagh
Van haeren hoogen berg te hooren -’

En als Joab, de veldheer van David, aandringt op krachtige maatregelen, dan verdedigt
de vader zijn kind nog:
‘Het is en blijft mijn zoon, al stont hy in geen reden.’
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Terecht voert Joab daartegen aan:
‘Een zoon naer 't lichaem, en alleen slechts met den naem.
Wat baet de naem van zoon, als zich de vader schaem,
En eeuwigh schamen moet dat hy dien zoon oit teelde?
Zoo dees zijn' vader eerde, en naer 't gemoedt afbeelde,
Gelijck men d'ouders kent aen 't uiterlijcke kroost,
Hoe zou de jonge prins den ouden tot een' troost
En stock des ouderdoms verstrecken, zijne jaeren
Ontlasten, daer hy nu des vaders grijze haeren
Ten grave heenvoert,....’

Van de bovenkant van de poort van Manaïm ziet Berseba - in een tafereel dat aan
de strijd om Troje herinnert - het beslissende gevecht aan. Ze vraagt David, wie wel
die held mag zijn die een ‘roode krijghspluimaedje’ voert. Dat is dan Absolon, van
wie Berseba nog kort te voren met recht had gezegd:
‘Gy hebt hem al te ruim den toom geviert, verschoont.
Veel nutter waer hy kort en ingetoomt gehouden.’

Dit verwijt had men ook tot Vondel mogen richten met betrekking tot zijn zoon.
Maar als Vondel, wist ook David nog altijd maar moeilijk zijn hart van zijn zoon af
te trekken. Als in het vierde bedrijf - naar de eis van de eenheid van plaats - een bode,
hier Jonathan, bericht komt brengen van het elders voorgevallene en vertelt, hoe
Achitofel zich in wanhoop verhing, deert dit de koning niet. Hij ziet er een bewijs
in van Gods rechtvaardigheid:
‘Godt is rechtvaerdigh in 't beleit van zijne wraeck.
Hy handhaeft Davids rijck, en zijn gerechte zaeck,
En luistert uit zijn' troon naer mijn geduurigh smeecken.’

Maar tevens bidt hij:
‘wou de hemel slechts mijn bloet,
Den lieven Absolon, beschutten, en verschoonen.’

Heel anders is de reactie van Berseba op het bericht:
‘Mijn grootste vyant is in 't leven.
Dat 's Absolon.’

Immers, zij denkt alleen aan haar eigen zoon, aan de jeugdige Salomon:
‘De koning oorlooght met gebeden,
Bevreest voor dien weêrspanneling.
Hy bidt voor zijnen uitverkoren,
Die heiligh en onheiligh tart,
Hem 't punt des degens zet op 't hart.
Helaes, waer blijft dees jongstgeboren?’

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

80
En wat de koning betreft,
‘wie dorst den vader raên
Den zoon voorzichtigh in te toomen?
Nu voelt hy dien gedreighden slagh,
Dus out, en hoog op zijne dagen.
Men hoort hem, blint van liefde, klaegen,
En deerlijck kermen, nacht en dagh:
Och, moght men Absolon behouden,
Dien schoonen, zonder wederga:
Ick nam hem weder in gena,
Omhelst, gekust, en quijt geschouden!’

Vondel heeft, aan het eind van de rey van het vierde bedrijf, als het grote Leitmotiv
van dit treurspel zijn eigen levenservaring uitgesproken:
‘De zoonzucht van den vader zou
Den zoon voor zijnen rijxstaf stellen,
Eer hy hem zaegh ter aerde vellen.
Wat is een vaders hart getrou.’

Dan brengt in het vijfde bedrijf een bode de verlossende tijding van de overwinning.
Maar meer dan dit interesseert David het antwoord op de telkens herhaalde vraag:
‘Hoe ging 't met Absolon?’ En als dan blijkt, dat Joab de vluchtende opstandeling
heeft gedood, dan klaagt de bedroefde vader:
‘Waer leghtge, ô Absolon? waer leght dat schoone lijck?
Waer anders dan in 't hart des vaders...’

De politiek mag eisen, dat David zich voor 't volk verheugd toont wegens zijn
overwinning, in waarheid is hij verpletterd, ook door besef van eigen schuld. En in
verzen die aan een bekend Middeleeuws lied herinneren, betuigt de beroofde, die
vóór alles vader is:
‘Och Joab, wanneer kon het vaders hart oit liegen?
Natuur ontlast zich, die kan veinzen, noch bedriegen.
Dit's aengeboren, dit's eene ingeschapenheit.
Natuur, Godts dochter, heeft dien bloetbant vast geleit.’

Zijn zo de beide David-spelen sterk beïnvloed door Vondels eigen familieleed,
waardoor zijn visie op de koninklijke harpzanger geheel werd beheerst, ook in het
laatste treurspel van 1660, ‘Samson of Heilige Wraeck’, heeft men allerlei
reminiscenties aan de ervaringen van de dichter menen op te merken. Hier echter
zou het de verbittering zijn over de predikanten, die zijn ‘Lucifer’ van het toneel
hadden geweerd, die zich lucht gaf in verschillende versregels. Daarom ook zou
Vondel in zijn opdracht de nadruk hebben gelegd op zijn bedoeling met dit treurspel,
nl. ‘om wulpsche
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zinnen in te tomen van alle ongeregeltheit en hen te leeren de natuurgaven Gode,
den oirsprongh van alle goet, ter eere te gebruicken’. Want, ‘wanneer de menschen
Godts gaven misbruicken en verwaerloozen, dan ontruckt d'allerhooghste hun zijne
genade, en laetze onderdrucken, om hen te leeren hoe los zy buiten Godt en zijne
invloeiende kracht staen’. Waar nu Vondel met dit treurspel, als met al zijn drama's,
zulke goede lessen leert, mag men toch dit werk niet als ongodsdienstig veroordelen,
zou hij dus willen zeggen. Hij ontleent zijn stof aan het boek Richteren en aan het
bijna even eerbiedwaardige geschiedwerk van Flavius Josephus.
Op de bouw van het stuk zou men wel iets kunnen aanmerken. Niet zozeer, dat
Vondel de evenredigheid der delen niet in het oog houdt, waar het eerste bedrijf maar
180 verzen telt, het tweede bijna 480, het derde 370, het vierde 440, het vijfde 210.
Maar het eerste bedrijf is voor ruim de helft gevuld met een lange monoloog van de
Filistijnse afgod Dagon, die verder niet meer optreedt in het treurspel. Ook in het
tweede bedrijf komen lange gesprekken voor. Daar waarschuwt Samson in een
gesprek met de rey, waarbij hij soms meer dan zestig verzen lang ononderbroken
aan het woord is, tegen de Filistijnse vrouwen, voor wier verleiding hij tot zijn ongeluk
bezweken is. Samsons ‘tuchtknaep’ concludeert dan ook:
‘Zoo vaerenze met recht, die zich niet spaenen konnen
Van schoone boelen, valsch en trouweloos van aert.’

De Joodse vrouwen die de rey vormen, zijn met het lot van de blinde Samson begaan
en vragen de vorst vergeefs genade voor hem. 't Enige wat zij verwerven, is de belofte
van een eervolle begrafenis na zijn dood. Dan zaait Vondel meteen ‘zaad van het
toekomende’, als hij de vorst tot de ‘Hebreeusche joffers’ bij die toezegging, bezworen
bij Dagon, laat zeggen:
‘Is ergens stercker Godt, waer by men zweeren magh,
Hy rucke't kerckgewelf van Dagon dezen dagh,
In 't midden van de vreught, op 't hooft der Filistijnen,
Begrave en overstulpe al die te feest verschijnen...’

Immers, dat zal Samson met Gods hulp juist doen. De gelegenheid daartoe wordt
hem geschonken, als op verzoek van de Vorstin de Vorst in Dagons tempel door
Samson laat toneelspelen. In de uitbeelding daarvan heeft Vondel nu meermalen
gelegenheid om zijn mening te laten zeggen over het toneel. Allereerst al, waar de
vorst verklaart:
‘Tooneelspel heeft voorheene ons meer dan eens bedrogen
Met schijn van waerheit, en niet ongeluckigh: want
Zoo wort de deught met vreught den vorsten ingeplant,
Al 't weereltlijck beloop naer 't leven afgeschildert,
Door spreeckende schildry’, ... bovendien:
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‘hier geeft de bloem van spreuck
En hemelval een' geur, een' liefelijcken reuck,
Die meer dan wieroockgeur, den Goden opgedraegen
Met gouden wierroockvat, en schaelen, hun behaegen.
Tooneelspel sticht een' staet, verschoont geen lastervleck,
En smet in heiligh, noch onheiligh. elx gebreck
Wort, zonder iemants naem te quetsen, aengewezen.
Tooneelspel wort alleen van dommekracht misprezen,
Die recht noch reden volght.’

Maar: ‘Hier valt een zwaericheit, het priesterdom verstaet Niet licht tot nieuwicheit,
en steunt op oude zeden’, meent de Vorst. Maar aan de Vorstin antwoordt de
Aertspriester: ‘Tooneelspel was van outs verdienstigh by de Goôn’. De vraag is maar,
welk spel zal worden opgevoerd. Dat weet de Vorstin:
‘Wy zullen in de kercke een spel van zinnen speelen,
Hoe Wellust Sterckheit leght al slaepende aen een' bant
Van rozen, en den helt ontwapent. - - -’

Ondanks de waarschuwingen van de Koorwaerzeggerin uit Akkaron wordt Samson
gedwongen te spelen en wat daarop volgt, vertelt in het vijfde bedrijf de Bode aan
de Rey van ‘Hebreeusche Joffers’, die zich op Samsons raad ver van de Dagonstempel
hebben gehouden:
‘Ick zagh een wraeck, daer al de weerelt van gewaeght,
De koorwaerzeggerin wist dit zoo klaer te spellen,
Als zaghze Dagons kerck bouvalligh overhellen,
Dat komt van speelen en tooneelspel in Godts kerck.’

Toch was 't ‘geen onstichtigh spel, een zedigh spel van zinnen’, dat opgevoerd zou
worden. Maar ‘dat blyspel voor de grooten Wert met hun treurspel al 't afgrijsselijck
besloten’, toen Samson met Gods hulp de Filistijnen begroef onder het puin van de
ingestorte tempel.
Samsons beschermengel Fadaël spreekt dan een profetie uit en verklaart, dat ‘'t
voorbeelt van zijn doot en leven doorgaens slaet Op een'verlosser, van Godts Geest,
als hy gedreven, Die stervende den Doot den dootsteeck noch zal geven, En door
een zachter wet elx hart van wraecke ontlast, Een wet van liefde, daer de hooghste
kroon op past’. Dat Vondel met zijn Samson bedoeld had zich te wreken over de
bestrijders van zijn Lucifer, achtte Prof. te Winkel aannemelijk, aangezien in een
anoniem gedicht ‘Tegen Vondels Lucifer’, waaruit men ook al gelezen heeft, dat
Vondel met zijn Lucifer een allegorische voorstelling van Cromwell had willen
geven, ‘Joostens dicht’ van Lucifer in een adem genoemd werd met ‘de heilige Ark
van Gods verbond’, die overgebracht zou zijn ‘naar Dagons huis’.
Zeker was de verdediging van het toneel in Vondels anoniem verschenen
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Tooneelschilt of Pleitrede voor het tooneelrecht in 1661 overtuigender, dan de
verdediging door Filistijnse vorsten en priesters in ‘Samson’. Tot het schrijven van
zijn ‘Tooneelschilt’ was Vondel uitgelokt door Ds Wittewrongel, die in de - in 1661
sterk uitgebreide - derde druk van zijn ‘Oeconomia Christiana’ een hoofdstuk had
opgenomen om te bewijzen, ‘dat de Schouw-tooneelen ende Schouw-spelen rechte
Scholen der ydelheit, ende sondige hooghten zijn; van de welcke alle Christelicke
Huys-vaders ende Huys-moeders een afkeer ende grouwel moeten hebben; op dat
noch sy, noch hare Kinderen, noch yemandt van hare Huys-ghenooten, zich daer aen
en komen te besondigen, noch oyt aenschouwers der selve en syn. Aan het slot van
dit hoofdstuk werd Vondel vinnig doorgehaald, vooral om de ‘Berechten’ voor zijn
Lucifer en zijn Salmoneus. Dit trok Vondel zich te meer aan, omdat Wittewrongel
zijn boek had opgedragen aan Burgemeesteren van Amsterdam, dus aan dezelfde
Heren aan wie Vondel zijn Salmoneus had toegewijd. Nogmaals wijst Vondel dus
er op, dat ‘het ooghmerck der treurspelen is, den verwilderden aert in te toomen, en
zeden in te scherpen’. ‘Most men altijt, om der dingen misbruick, het recht gebruick
verworpen; wat zou'er ter weerelt onomgewroet en in zijn geheel blijven?’ En dan
herinnert hij er aan, hoe ook Samson ‘in Dagons kerck speelde’, maar geeft er zich
geen rekenschap van, dat dit ‘spelen’ nu nog niet ‘toneelspelen’ hoeft te betekenen.
Ook de ‘voetmuzijck’ waar Vossius over sprak, was niet precies hetzelfde als de
toneeldansen waartegen - soms wel met recht - bezwaar werd gemaakt. Maar Vondel
wil natuurlijk alleen het respectabel toneelspel verdedigen, en wijst daarbij dan ook
met recht op de uitvoeringen in de scholen door Jezuïeten geleid, die bij het
‘zedevormen der leergierige jonckheit’ hun paedagogische doeleinden mede bereiken
‘door Godtvruchtige en stichtelijcke tooneelspelen, en tooneeldansen, wijt
afgescheiden van lichtvaerdigheit en bederf van goede zeden, by haer ten hooghste
gehaet’. Nog in hetzelfde jaar verscheen er te Amsterdam - ook anoniem - een
‘Tooneel-schilds-verplettering, of grondig bewijs, van d'ongesoutenheyt der
Pleyt-reden voor het tooneelrecht’, maar dit bracht al evenmin nieuwe gezichtspunten
als de berijmde bestrijding door Jacob Koemans, ‘Schouwspels Beschouwing, ofte
ware afbeelding van de hedendaeghse tooneelhandel’ 1662, waarin inderdaad wel
krasse dingen over minderwaardig toneelspel worden verteld, maar... daar staat
Vondel buiten, want die heeft zulke dingen ook nooit verdedigd.
In diezelfde tijd zond Vondel nog wel wat anders dan toneelwerk in het licht. Bij
bruiloften was een huwelijkszang van hem welkom, en bij verjaardagen en
sterfgevallen liet hij zich ook niet onbetuigd. Zo schreef hij in 1660 een feestzang
‘Op het iaergetyde van Mevrouwe Anna van Hoorn, gemaelinne van den weledelen
heere Cornelis van Vlooswijck’, en een treurdicht ‘Ter begraefenisse van den
hooghgeleerden heere Peter Schryver’. Ook juichte
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hij Karel II van Engeland toe bij diens troonsbestijging en bezong hij ‘De Bruiloft
van Den Teems en Aemstel t'Amsterdam’, toen Maria Stuart, de weduwe van
stadhouder Willem II, in Juni 1660 met haar zoon, de latere Willem III, vorstelijk
onthaald werden te Amsterdam. En toen het stadsbestuur om Joan Maurits in 1660
te eren door Artur Quellinus een marmeren beeld liet maken, zorgde Vondel voor
een toepasselijk gedicht ‘Op de marmere Pallas Van den doorluchtighsten Vorst en
heere Joan Mauritius, Prince van Nassau, Stadthouder te Kleef’. Zo zijn er uit die
tijd nog wel meer gelegenheidsgedichten, een op ‘Het Lyckbedde van wylen Heer
Ioan Banning Wuytiers, Priester’ en een heel lief klaagliedje ‘Opvaert van Mejoffer
Margarite van Vlooswyck’, toen zij als twaalf- of dertienjarige was gestorven. Dit
laatste gedicht is eigenlijk een bijschrift bij een portret, zoals Vondel er in die tijd
nog veel meer heeft gedicht, bij portretten van Isabelle Benzi, van Cornelis van
Vlooswijck, van Anna van Hoorn, van Joan Six, van Filippus Rovenius, van Herman
Zachtleven. Maar geen van de kleinere gedichten van omstreeks 1660 bleef bekender
dan Wiltzangk, op de hofstede van de Hinlopens buiten Naarden. Dat zingen onze
schoolkinderen nog altijd. Op dezelfde hofstede dichtte Vondel ook nog De gestuite
Minnegodt en De getrouwe Haeghdis. Ze komen voor in de bundel ‘Hollantsche
Parnas’, van 1660, waarin ook het fraaie Kersliedt is opgenomen, dat in drie strofen
Maria, Jozef en Jezus zelf bezingt, met deze slotregels als refrein:
‘Englen, daelt van 't Paradijs;
Zingt den hemel eer en prijs,
En met vre de harten kroont
Daer een goede wil in woont.’

Maar in 1661 verscheen er weer een bijbels treurspel: J.v. Vondels Adonias of
Rampzalige Kroonzucht.
Het werd opgedragen aan de jeugdige burgemeesterszoon Jacob de Graeff, en
behandelde de poging van Adonias om zijn jongere halfbroer Salomon van de troon
te stoten, hoewel David duidelijk had te kennen gegeven, dat Salomon hem moest
opvolgen. Adonias was begonnen, met Abizag, een jeugdige bijvrouw van David,
tot vrouw te vragen, maar Salomon doorzag de ware bedoelingen van de oudere
koningszoon, die al een grote aanhang had bij het volk, en zijn invloed hoopte te
vergroten door met Davids weduwe te trouwen. Als Adonias merkt, dat zijn plannen
doorzien zijn, zoekt hij nog te vergeefs hulp bij Abizag, wordt weldra uit zijn
schuilhoek gehaald en gedood. Van zijn medestanders wordt Abjathar wegens zijn
vroegere verdiensten in het leven gespaard, maar Joab wordt gedood. Het treurspel
van Adonias werd in 1662 herdrukt. G. Brandt noemt de Adonias niet, de beide
Davids en Samson wel, onder de spelen die op het toneel zijn gebracht. Dan zijn er
nog enige kleinere gedichten te ver-
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melden, o.a. een Lyckklaght over den hooghwaerdighsten Heer Zacharias de Mets,
de in 1661 te Amsterdam gestorven coadjutor van de Vicarius Apostolicus, verder
een waarschuwing tegen Vondels oude vijanden, de Turken: Nootweer Tegens den
inbreuck van Turckyen en een lofdicht Op het Klokmusyk t' Amsterdam, waarin de
klokkengieter François Hemony en de beiaardier Frans Verbeek worden gehuldigd.
Maar het grootste werk dat Vondel in die moeilijke jaren tot stand bracht, waren de
in 1662 voor het eerst compleet verschenen Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst.
Zeker heeft Vondel jaren lang aan dit uitvoerige leerdicht gewerkt, want reeds in
1659 had hij al een kleine vierhonderd verzen uit het vijfde boek onder de titel
Onderwys van het Geloofshooftpunt der H. Dryeenigheit met een opdracht ‘Aen den
heilgeerigen Lezer’ uitgegeven. Een exemplaar daarvan zond hij, nog kort voor diens
dood, aan de Haarlemse pastoor Alsten Bloemaert. Maar niet alleen de omvang van
het vijfdelige werk verklaart, dat Vondel er zo lang aan heeft moeten werken, ook
de menigte bronnen, meest Latijnse auteurs, die hij óf moest doorwerken, óf althans
in citaten bij anderen bestudeerde. De voornaamste van die bronnen zijn S. Thomas
Aquinas, Lactantius, Petavius, Lessius en Vossius. ‘Bespiegelingen’ noemde hij zijn
werk, met een woord, dat hij al meermalen gebruikt had, o.a. bij zijn vertaling van
de 62ste psalm (‘Verruckt in mijn bespiegelingen Van uwe almogentheit En eere,
en majesteit’: ‘ut viderem virtutem tuam, et gloriam tuam’). Maar het doet ons om
zijn meditatief karakter ook denken aan Spiegels Hertspiegel en aan Anna Bijns, die
al overwoog: ‘Och hoe schoon moet Hij sijn, die 't al heeft geschepen’. Zo bespiegelt
Vondel dan in drie boeken, dat God moet bestaan, welke eigenschappen Hij heeft
en hoe Hij zich openbaart in Zijn werken, daarna in twee boeken, dat en hoe God
moet gediend worden, waarbij in het laatste boek een historisch overzicht gegeven
wordt om te bewijzen, dat ‘de Christensche godtsdienst is geplant en gewettight van
Godt, en Christus door Apostels, en bisschoppen, hunne nazaeten, hiertoe geordent,
en gemaghtight, om tweedraght, en scheuringen te verhoeden’. Want ook dwalingen
zijn voorgekomen. En daarom:
‘Geluckigh is de man, die, uit de wilde zee
Zoo veeler dwaelingen en jammeren en wee,
Door alle klippen heen, by wijle in schuim begraven,
Van barningen bestulpt, in 't eindt de stille haven
Des godtsdiensts innezeilt, en veilighlijck belant
By Godt, der menschen heil, in 't Hemelsch vaderlant,
En Godts onsterflijckheit, van boozen afgescheiden:
Daer wenscht mijn godtsgedicht een ieder te geleiden,
Te stuuren, buiten noot van schipbreuck, en gevaer.
Zoo zy het Godt gewijt, op zijn gewijt altaer.
Soli Deo Gloria.’
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Vondels Bespiegelingen zijn gericht ‘Tegens d'ongodisten, verlochenaers der Godtheit
of goddelijcke voorzienigheit’. Of hij daarbij bepaalde personen op het oog had?
Heel nadrukkelijk heeft o.a. Th. de Valk O.P. Spinoza als een dier ‘verlochenaers’
aangewezen, wat door Dr A. Zijderveld ‘een legende’ wordt genoemd(39). Een andere
vraag, of Vondel met zijn doorwrocht en dichterlijk werk velen tot het geloof heeft
gebracht, wordt door Van Lennep, die het een der schoonste dichtstukken noemt die
uit Vondels pen gevloeid zijn, ontkennend beantwoord. Zouden dan de drie drukken
van 1662, 1700 en 1723 en de moderne uitgaven in de grote Vondel-edities geen
effect hebben gehad? Niemand zal ooit kunnen zeggen, welke middelen God gebruikt,
om iemand op de weg naar de Waarheid te brengen. Maar al had Van Lennep gelijk,
dan zou nog dit blijven staan, dat stellig velen, die de Waarheid kenden, door Vondels
leerdicht zijn gesterkt, beter bestand gemaakt tegen de aanvallen die - nu wellicht
nog meer dan in Vondels tijd - tegen het geloof worden ondernomen.
Nog een ander groot godsdienstig werk zag in 1662 het licht: J.v. Vondels Joannes
de Boetgezant, Begrepen in zes boecken. Vondels hart was - al had hij dan ook zijn
plan om Constantijn te bezingen opgegeven - altijd naar het epische blijven trekken.
Van een zo groot bewonderaar van Vergilius' Eneïs als Vondel was, viel trouwens
niet anders te verwachten. 't Is mogelijk, dat Constantijn hem bij 't dieper doordringen
in diens karakter tegenviel. Maar nu vond hij in de heilige die gekomen was om de
weg des Heren te bereiden, de held naar zijn hart. Reeds eerder had diens geschiedenis
stof gegeven voor een letterkundig kunstwerk: De Schot Buchanan, dezelfde die ook
Jeptha tot onderwerp van een treurspel heeft gekozen, schreef ‘Joannes Baptistes
tragoedia’. Vondel gaf nu, terwijl hij de hulp inroept van de ‘englekooren die om
hoogh, van trans in trans Het Lam eeren’, in zes boeken - dus niet in twaalf, zoals
op voorbeeld van Vergilius traditioneel was geworden voor een epos - zijn
levensverhaal van de grote Boetgezant. Hij hoopte met zijn werk ook ‘de heirbaen
voor Messias, Aertspriester, koning, en waerachtigen profeet, Te baenen’ en tot
boetvaardigheid op te wekken, niet het minst de overspeligen, opdat de zondaars
‘voor Godts heiligh Lam boetvaerdigh nederknielen’. In opzet en compositie, in
verschillende situatietekeningen en beeldspraak, ja zelfs in klankplastiek toont Vondel
in ‘Joannes de Boetgezant’ dat hij voortdurend beïnvloed wordt door de Eneïs. Maar
hij heeft die elementen gekerstend, zodat Pater Maximilianus O.F.M. Cap. terecht
concluderen kon: ‘Voor de vorm zag hij naar de klassieken, voor de ziel naar de
bijbel. Zijn held triomfeert dan ook op een aards plan, zoals de helden van Homerus
en Vergilius; de boetgezant is een voorloper van Christus, die triomfeert op het Kruis,
de Christenen een glorie, de heidenen een dwaasheid. Vondel heeft de kunst van
Vergilius gekerstend en, zoals reeds de Middeleeuwen

(39) Pater Th. de Valk O.P. publiceerde zijn artikel Spinoza en Vondel in ‘De Beiaard’, deel VI,
in 1921. Hij vond instemming bij Dr Sterck (‘De Beiaard’, 1922) en bij Prof. Molkenboer
(in de ‘Vondelkroniek’, 1932 en 1937). Bestreden werd zijn opvatting door Dr A. Zijderveld
in 1937 (Heeft Vondel Spinoza bestreden? in ‘Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en
Letterkunde’, deel LVI); zie ook: E.A. Leemans, Vondel en Spinoza, Versl. en Meded. Kon.
Vl. Acad., 1937.
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deden op háár manier, de “Spolia Gentium” dienstbaar gemaakt aan de katholieke
cultuur, op zijn manier, de manier van de barok’(40). Vondel droeg ‘Joannes de
Boetgezant’ op aan Joannes Mauritius, Prince van Nassau, enz., die gouverneur van
Brazilië is geweest, maar niet - zoals Vondel hem ten onrechte betitelt - grootmeester
der Orde van Sint-Jan was. In de tekst zelf noemt hij nog iemand, aan wie hij het
gedicht toewijdt, nl. aan zijn nicht Anna Bruining, die, in 1658 ingetreden bij de
arme Klarissen in het klooster Bethlehem bij Brussel,
‘Joannes boetbazuin, en goddelijcke stem
In armoe volghde, wyt van 't ydel afgescheien’.

Zoals van zelf spreekt ontleende Vondel zijn stof in hoofdzaak aan de bijbel, al zijn
er ook enkele aanrakingspunten tussen Vondel en Dante aangewezen. In de ruim
3300 verzen van zijn zes boeken stelde hij echter de geschiedenis ‘wijtluchtiger voor,
dan ze door de gewijde pen der Evangelisten beschreven wort’. In een naschrift ‘aen
den Lezer’ erkent Vondel dit, maar meent er op te mogen wijzen, dat het ‘den dichter,
gelijck den schilder, vry staet zijn werck naer den eisch en voeghlijckheit op te zetten,
en rijckelijck te bekleeden’. Maar natuurlijk moet de kunstenaar zich houden ‘binnen
de paelen van eene eerbiedige godtvruchtigheit en zedigheit’. Dat hem dit gelukt is,
wordt door deskundige beoordelaars volmondig erkend.
Er verschenen van dit werk in de 17de eeuw drie drukken, in 1662, in 1696 en in
1697. Bovendien is het in de 18de eeuw nog in Latijnse verzen vertaald, en zo in
1761 en in 1766 uitgegeven.
Een derde godsdienstig leerdicht De Heerlyckheit der Kercke, alleen met 's dichters
initialen I.V.V. op het titelblad, verscheen in 1663, zogenaamd ‘in Kolen, Ter oude
Druckerye’. Of het werk inderdaad te Amsterdam of te Antwerpen is gedrukt, blijft
een onopgeloste vraag. Als bronnen gebruikte Vondel de bijbel en verder Augustinus'
De Civitate Dei en een sterk verkorte samenvatting van de Annales van Beronius
door de Jezuïet Bisciola. De dichter heeft stellig weer jarenlang studie gemaakt voor
hij zich zette tot het schrijven van zijn driedelig dichtwerk. We bezitten nog een in
Vondels eigen handschrift bewaard manuscript met de opdracht van de ‘Heerlyckheit
der Kercke’ aan Paus Alexander VII.
De dichter wil dan ‘Christus kerck met zijnen zang bouwen, Haer Heerlyckheit
en eer en wonderheên ontvouwen’, zo zegt hij in zijn klassiekepisch begin van het
eerste boek: ‘Ingang’. En dan verhaalt hij, van de schepping af, hoofdfeiten uit de
oudtestamentische geschiedenis, vooral nadruk leggend op de voorafbeeldingen
daarin, immers eer ‘Godts eeuwigh Kerckbesluit in vervulling was gegaan,
‘Wil d'opperwijsheit zelf, door schemeringe en schimmen
Van heilbelofte en eedt, en schets en beeldewerck.

(40) Pater Maximilianus O.F.M. Cap.: Vergilius en Vondel's Joannes de Boetgezant, blz. 153 van
de ‘Annalen’ der ‘Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening der wetenschap onder
de Katholieken in Nederland’, 1942.
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En hant en vinger van voorspellingen, de Kerck
Ontworpen, en ons eerst in 't ruw het voorbeelt geven.’

Als de dichter dan in bijna duizend verzen gekomen is tot de komst van de Messias
en hij de tegenspraak der Israëlieten heeft weerlegd, eindigt hij zijn eerste boek met
een innig gebed voor de Joden:
‘Aertsherder, die aen 't Kruis, door 't openen der aderen,
Uw bloet liet straelen, uit den hemel quaemt vergaderen
De kudden, die verstroit, angstvalligh overal,
Van niemants staf gehoedt, op heuvel, en in dal,
By duister afgedwaelt, vast jammerden van kommer,
En misten bron, en weide, en gras, en loof, en lommer;
Vergeef toch 't overschot van Abrahams geslacht
Dat schendigh lasterstuck: ontruck het eens de maght
En klaeuwen van den wolf, en draegh het in de koie
Der Kercke, op uwen hals. Men drenck' het daer: men stroie
Het heilzaem voeder voor, en wasch' het van zijn smet.
Aertsherder, neem, ay neem, door kracht van uw gebedt,
Aen 't bloedigh Kruis gestort, d' elendige in genade.
Al zoeckenze u zoo spa, hun boete is niet te spade.’

Het tweede boek behandelt dan de ‘Opgang’ der Kerk. De Kerk, begonnen met de
Doop van Christus, werd ‘door Sint Peter en d'andere apostels uitgebreit’. Ondanks
lijden en vervolging - waarbij ook Petrus en Paulus hun leven geven - groeit de Kerk.
‘De graven van het een en ander martellijck
Verstrecken pylers van 't grootmaghtigh Roomsche rijck;
Verleenen al de Kerck, gedruckt van 't heiloos duister,
Een triomfeerenden en goddelijcken luister.’

En als ten slotte Konstantijn in het teken des Kruises overwint en met Keizerin Helena
het Christendom steunt, komt - ondanks de tegenstand van verblinde heidenen - de
Kerk tot volle luister. Ook dit tweede boek eindigt met een gebed, nu voor het
onverlichte Heidendom.
Het derde boek heet ‘Voortgang’ en bespreekt de vroege Middeleeuwen. Ketters
staan op, als Arius, maar door de kerkvergadering van Nicea wordt de ketterij
bestreden, en door krachtige geloofshelden, als de H. Hilarius, zegeviert de Waarheid
in Frankrijk.
‘Dees dwaelingdorscher wande al 't kaf der Arianen,
Van boosheit overtuight, door zoo veel bloet, en traenen:
En Vranckrijck dankt, naest Godt, zijn deugt, die, noit versaegt,
Den Franschen dorschvloer van dit onkruit heeft gevaeght.’

Zo gaat de Kerk ‘door druck en vreught bij beurten’, tot de opkomst van het
Mohammedanisme de Christenheid in het allergrootste gevaar
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brengt. Maar te Klaerenbergh (Clermont) luisterden 400.000 Christenen, ‘gemerckt
met kruislievreien’, naar de oproep van Paus Urbanus II en dan wordt Jeruzalem
veroverd. Maar 't blijft niet voor goed in de macht der Christenen. Daarom worden
de ridders van Sint Jakob, van Sint Jan, Hooghduitsch, en Tempelier, de verdedigers
van het Christendom,
‘Om 't Heidensch overschot, en Mahomet te stuiten:
En had de tweedraght niet de Christe maght geplaeght,
Europa waer al lang van zulck een pest gevaeght,
Die eerst uit Mecha quam besmetten Christus luchten,
En plonderde den oogst der aengewonne vruchten.’

Gelukkig, dat Oostenrijk ‘de Turcksche halve maen’ tegenhoudt! Vondel vat nu de
Middeleeuwse kerkgeschiedenis nog eens kort samen, getuigt van de majesteit der
Christenkerk op aarde, die ‘eeuwigh en alom heeft getriomfeert’, heeft dan nog een
vizioen van de heerlijkheid der triomferende Kerk in de hemel en besluit ook dit
boek met een gebed, ditmaal voor de afgedwaalden.
Dr Moller kent vier oude uitgaven van ‘De Heerlyckheit der Kercke’. In zijn
uitvoerig gedocumenteerde editie van 1907 volgt hij de oudste druk van 1663. Hij
maakt daarbij een opmerking, die van betekenis is, ook voor andere Vondel-uitgaven,
nl. deze, dat op latere drukken dikwijls het jaartal van de editio princeps wordt gezet,
zodat het voorkomen van dat jaartal op het titelblad geen afdoend bewijs is voor de
datering van de druk. Dit verklaart dan, dat we zo vaak verschillende drukken met
eenzelfde jaartal aantreffen.
In zijn ‘Parnasloof’, de opdracht van Vondels berijmde Vergilius-vertaling aan
burgemeester Cornelis de Graeff, sprak de dichter de hoop uit, nog eens in twaalf
zangen op het voorbeeld van de Eneïs de heldendaden van Bato te bezingen. Van
dat plan is niets gekomen, wel heeft Vondel een begin gemaakt met de voorstudie
er toe, door Tacitus' Germania nauwgezet te bestuderen. Aan die voorstudie dankt
het treurspel Batavische Gebroeders of Onderdruckte Vryheit zijn ontstaan, hetwelk
in 1663 verscheen en aan burgemeester Simon van Hooren werd opgedragen. Vondel
had zich ook geïnspireerd door de beschouwing van enige prenten, gegraveerd door
de Italiaanse schilder Antonio Tempesta. Vooral één daarvan had hem diep getroffen,
nl. die waarop hij ‘den Romainschen stadthouder op den stoel zagh zitten, daer Julius
Paulus in zijn bloet geverft lagh, en Nikolaes Burgerhart geketent naer Rome gevoert
wiert’. Het stuk speelt te Castra Vetera. De inhoud vat Vondel aldus samen met de
woorden van Tacitus' vierde boek: ‘Julius Paulus, en Nikolaes Burgerhart’ (dat is:
Claudius Civilis), ‘uit koningklijcken stamme, overtroffen verre alle anderen. Fonteius
Kapito benam Julius, onder valschen schijn van misdaedigh aen rebellye, het leven,
en zondt Burgerhart geketent naer Nero’. Al meent
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Van Lennep ook, ‘dat het onder de beste van Vondels dramatische gewrochten behoort
gerangschikt te worden’, de meeste lezers zullen te weinig handeling in ‘de Batavische
Gebroeders’ vinden, om het bijzonder te waarderen. Het beleefde in Vondels tijd
dan ook maar drie opvoeringen, nl. op 11, 14 en 18 Juli 1663. Na de beide drukken
met het jaartal 1663 verscheen er pas een nieuwe (school-)editie in 1867.
Aan Ovidius ontleende Vondel daarop de stof voor zijn treurspel Faëton of
Reuckeloze Stoutheit, dat hij - eveneens in 1663 - opdroeg ‘Aen De
tooneelbegunstigers’. Dit treurspel werd blijkbaar wel gelezen, het is nl. herhaaldelijk
herdrukt, drie maal met het jaartal 1663, maar werd pas gespeeld na Vondels dood,
in 1685. Toen werden er ‘vertooningen’ aan toegevoegd, tableaux-vivants, waarbij
werd gezongen. Ook later is het stuk, met minder succes in 1809, onder grote
belangstelling bij de Vondelherdenking in Amsterdam in November 1937, enige
malen ten tonele gebracht. Bij deze laatste opvoeringen, die onder auspiciën van de
Wagnervereniging plaats hadden, schreef Willem Pijper de muziek. Het drama
vertoont de aanmatiging van de zonnezoon Faëton, die - bastaard gescholden door
zijn oom Epafus - van zijn minderwaardigheidscomplex genezen wordt, als hij van
zijn moeder verneemt, wie zijn vader is, maar dan in roekeloze zelfoverschatting
vervalt en het ondanks alle waarschuwingen waagt de zonnewagen te besturen. De
onderneming mislukt deerlijk en Faëton vindt daarbij de dood. De smart van Vondels
vaderhart over de dood van zijn zoon Joost klinkt nog door in de klachten van Febus,
als de Faem verkondigt, hoe Jupiter de verdwaasde Faëton, wiens roekeloosheid de
hele aarde in gevaar bracht, met zijn bliksem heeft geveld:
‘De vreught is uit. 't is tijt mijn aengezicht te decken.
Dees rouwesluier kan een regenboogh verstrecken,
Waerachter Febus glans der sterfelijcken oogh
Ontschuilt, en 't volck misgunt mijn straelen van om hoogh,
Om hunne ondanckbaerheit. het lustme nu te treuren,
De locken uit het hooft te trecken, 't kleet te scheuren,
Te huilen door 't gewelf des hemels zonder endt.
Och, dochters, popelbosch, och Faëton, geschent,
Geblixemt, och mijn zoon. och waertge noit geboren!
Was my dit ongeluck, dit hartewee beschoren?
Is dit rechtvaerdigheit? is 't hemelsch hof zoo dra
Verkeert in een gerecht van wraecke en ongena?’

Maar dan overtuigen Jupiter en de Hemelraet de vader, dat dit gebeuren moést: ‘Het
hollend zonnepaert was anders niet te temmen’. En daarmee wordt tevens nadruk
gegeven aan Jupiters bevel tot Febus om zijn zegenrijk werk weer voort te zetten:
‘Herspan de paerden, noch verbijstert, en gezengt.
Wisch af uw traenen, en den dau, die 't oogh besprengt.’
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J.v. Vondels Adam in Ballingschap of aller treurspeelen treurspel verscheen in 1664.
Prof. Molkenboer noemde het in zijn voortreffelijke uitgave van dit treurspel (Nederl.
Schrijvers No 13) 't ‘derde hoogtepunt van Vondels dramatisch vermogen’ na Lucifer
en Jeptha. Ja, hij vraagt zich af, ‘of het niet van algemeen menselijk standpunt de
erepalm toekomt’. Inderdaad immers mag Adams misbruikte wilsvrijheid als ‘prima
malorum causa’, de oorzaak genoemd worden van alle mensenleed. Daardoor voelt
ieder zich zelf bij dit drama betrokken. De titel is ontleend aan die van H. de Groot's
‘Adamus exul’. Ook aan de tekst van dit Latijnse werk heeft de dichter van de ‘Adam
in Ballingschap’ grote verplichting. Verder gebruikte hij voor zijn ‘Berecht betreffende
den staet van den eersten mensche, voor en na den val’ vooral Bellarminus' tractaat
‘De Gratia generi humano in primo parente collata’, dat hij soms nauwkeurig navolgt,
en voor de inleidende monoloog van Lucifer een hoofdstuk van de Exercitia Spiritualia
van S. Ignatius. Vondel droeg zijn spel op ‘Aen de Kunstbeminnende heeren vaders
van het oudemannenhuis en weeshuis, voorstanders van het recht gebruick der
tooneelspeelen’. Maar al leek het de dichter ‘niet onstichtigh maer leerachtigh Adams
ballingschap, het treurspel aller treurspeelen, tooneelwijs t'ontvouwen’, er kwam
toch al spoedig verzet tegen het treurspel. Jacob Steendam schreef er een (prul-) dicht
tegen in 1664 en nog twee anderen, J. Pietersz. en Meynarda Verboom, protesteerden
in hetzelfde jaar. De ‘Beelthouwer’ Jan Pietersz. bestreed Vondels opvatting van het
leerstuk van de erfzonde, juffrouw Verboom nam het voor haar sexe-genote Eva op,
en betoogde, dat die door Vondel met te zwarte kool was afgetekend, want dat ze
toch veel minder schuld had dan Adam. Zeker is het, dat de Adam niet werd
opgevoerd, vóór Willem Royaerds het stuk in 1910-1911 ten tonele bracht, o.a. te
Bergen. Ondanks de oorlogsellende verzorgde Albert van Dalsum in 1940
openluchtvoorstellingen te Nijmegen en in het Vondelpark te Amsterdam, die de
speelbaarheid van het drama bewezen. De prachtige verzen, vooral ook van de reien,
lieten bij het publiek een onuitwisbare indruk na.
Het duurde twee jaren, voor er een nieuw drama van Vondel verscheen na de
Adam in Ballingschap. Er zijn van 1664 nog wel enkele gelegenheidsdichten, o.a.
op burgemeester Cornelis de Graeff en op Maria de Wolf, Vondels nicht, die beiden
in dat jaar overleden, en op de overwinning door de keizerlijke veldheer Montecuculi
in 1664 op de Turken in de slag aan de Raab behaald. In 1665 is de poëtische oogst,
vergeleken bij de voorafgaande jaren, zeer schraal. Werkte hij toen aan zijn later
verschenen drama's, of waren huiselijke moeilijkheden, misschien ook zijn eigen
gezondheidstoestand, een belemmering voor zijn werklust? We weten, dat Vondel
in die jaren bij een familie op de ‘Princegraft by de Beerenstraat’ inwoonde, met zijn
dochter Anna en drie kleinkinderen, twee zoons en een dochter van Joost Jr en Aaltje
van Bancken. Adriaan, de oudste
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van de kleinkinderen, stierf in Augustus 1664 en het volgend jaar April stond de
dichter tegen taxatie-waarde al zijn bezittingen aan zijn dochter Anna af. Blijkbaar
hield hij toen rekening met de waarschijnlijkheid van een spoedig einde. Bovendien
zal hij in 1665 gedeprimeerd zijn geweest, toen noch bij de heropening van de
vernieuwde en vergrote schouwburg in Mei, noch in de weken daarna, een van zijn
stukken werd gespeeld. Hij zal wel gehoopt hebben, dat de Adam in Ballingschap
zou worden opgevoerd, maar in die verwachting werd hij teleurgesteld. En toen
wegens de oorlog met Engeland de schouwburg gedurende de winter van 1665 op
1666 gesloten bleef, was er geen kans meer op een opvoering. De
oorlogsgebeurtenissen gaven Vondel aanleiding tot verschillende gedichten. Toen
de Engelsen, al vóór de oorlog verklaard was, onze bezittingen op de kust van Guinea
roofden en onze handelsschepen - zelfs in een neutrale haven - aanvielen, namen de
Staten daartegen hun maatregelen. Vondel dichtte toen Op het gezegent voorspel van
den Zeestryt en De Havenschendery te Bergen in Noorwegen. Weldra had hij reden
te juichen over De Zeetriomf der Vrye Nederlanden, d.i. de vierdaagse zeeslag in
Juni 1666, en zong hij daarbij nog zijn Zegezang over den zeestrijt der doorluchtighste
Heeren Staeten door den weledelen en gestrengen Heer Michaël Ruiter, een
enthousiaste ode, met zangen en tegenzangen, en besloten met deze toezang:
‘Geluk en heil, doorluchtste Staeten,
Met zulk een zege, zonder ga,
Behaelt, tot heil der onderzaeten
En 't Christendom, door Godts gena.
Zoo moetze uw vlooten vry geleiden
Aen alle kusten oost en west,
Zoo lang de dagh den nacht zal scheiden.
Zoo dempe uw vier dees waterpest,
Dees helsche poelslang van de Britten,
Terwijlwe in uwe schaduw zitten.’

Daarop volgde nog in September 1666 de Jammerklaght Over de gruwsame
verwoestinge van Londen; door Vondel en zijn landgenoten immers werden de pest
en de brand die Londen teisterden, beschouwd als een straf des hemels over de
onchristelijke wijze van oorlogvoeren der Britten. Bij deze gelegenheidsgedichten
sluiten zich twee lofdichten aan: Op d'afbeeldinge van den doorluchtigen Heere
Michaël Ruiter en Op d'afbeeldinge van den onsterfelijken Zeehelt Kornelis Tromp,
beide van 1666, en een lijkzang Uitvaert van den onsterfelyken Zeehelt Abraham
van der Hulst, die in de vierdaagse zeeslag sneuvelde. In de kring van Vondels familie
ontlokte een blijde gebeurtenis hem in 1665 een lied Ter bruilofte van den E.
bruidegom Peter de Wolf, en zyne E. Bruit, Clementia van der Vecht. De bruidegom
was een stiefzoon van Agnes Blok, aan wie Vondel waarschijnlijk de Minnedeuntjes
opdroeg,
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die hij bij die gelegenheid dichtte. Het volgend jaar zong hij haar toe Op het verjaeren
van Agnes Blok.
Intussen had Vondel ook weer een groter werk voltooid: in 1666 verscheen J.v.
Vondels Ifigenie in Tauren, treurspel uit Euripides, opgedragen aan Joan Huidekooper
van Maerseveen, aan wiens vader hij in 1660 zijn ‘Koning Edipus’ had toegewijd.
In Mei 1666 werd de ‘Koning Edipus’ in de heropende nieuwe schouwburg gespeeld.
De ‘Ifigenie in Tauren’ hangt samen met de Elektra, waarvan de stof behalve door
Sophokles, ook door Euripides en door Aischylos dramatisch was bewerkt. We leren
er uit, dat Orestes, na de moord op zijn verdorven moeder, door de Furiën werd
vervolgd, maar dat zijn schuld zou zijn uitgeboet, als hij het beeld van Artemis uit
de tempel in Taurië zou hebben geroofd en overgebracht naar Athene. Met zijn vriend
Pylades gaat hij nu naar Taurië, maar wordt er gevangen genomen en zal - als àlle
vreemdelingen die in dat woeste land durven komen - worden geofferd bij het altaar
van Artemis. Daar ontdekken zij, dat Orestes' zuster Ifigenie de priesteres van Artemis
is. Na de herkenning van broer en zuster weten zowel Ifigenie als de twee vrienden
door een welgeslaagde list een Grieks schip te bereiken en - ondanks aanvankelijke
tegenspoed - ontkomen zij, doordat Pallas Athene verschijnt en als een Deus ex
machina de storm doet bedaren en de achtervolgers terug doet keren. Evenmin als
vroeger de Edipus vertaalde Vondel dit stuk naar het oorspronkelijke Grieks, maar
hij volgde een Latijnse overzetting. In zijn opdracht wijst hij op een hoofdverdienste
van Euripides, ‘het beweegen der hartstoghten’, vooral van schrik en medelijden.
Ook vermeldt hij ‘d'uitspraek van Apollo te Delfis’, dat Euripides Sophokles in
wijsheid overtreft, waarom dan ook Hooft hem uitriep ‘voor den wijsten, die oit pen
op papier zette’. Hij herinnert er aan, dat zowel Erasmus als Hugo de Groot werken
van de door hen ook zeer bewonderde Euripides hebben vertaald. Vondel stelde
echter de ‘Ifigenie in Tauren’ nog boven de door De Groot in het Latijn overgebrachte
‘Phoenissae’, omdat in dit laatste werk de ‘agnitio’ (de herkenning, hier van Ifigenie
en Orestes) ontbreekt, die juist in de Ifigenie in Tauren zo schoon is te pas gebracht,
terwijl ook de ‘catastrophe’, ‘waeraen d'ommezwaey van ongeluk tot geluk vast
hangt door het verschijnen van Minerve’, hier bijzonder goed tot zijn recht komt. Na
de eerste uitgave van 1666 is de Ifigenie in Tauren herdrukt in 1695, maar veel
opgang maakte het stuk niet. ‘Hic labor extremus, longarum haec meta viarum’ (deze
arbeid is de laatste, de grenspaal van mijn lange tocht) schreef Vondel op het titelblad.
Dit is nu wel niet juist gebleken, er volgden nog verschillende belangrijke werken,
maar wel toont de Ifigenie-vertolking de gebreken van de oude dag van de auteur.
Zelfs Van Lennep, anders steeds zo vol lof voor zijn bewonderde dichter, weet er
weinig in te prijzen. In het volgende jaar dichtte Vondel weer een opgewekt
verjaarsvers
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Op Sinte Agnes Feest, aen Agnes Blok, nadat hij nog op het eind van 1666 een loflied
had geschreven Op het inhuldigen van den weledelen Heere Nikolaes van Vlooswyck,
toen deze zoon van Vondels beschermster Anna van Hoorn drost van Muiden was
geworden. En toen in 1667 Paus Alexander gestorven was, dichtte hij Uitvaert van
zijne Heiligheit Alexander den zevenden en begroette hij diens opvolger met Op zijne
Heiligheit Clemens den IX, te voren Julius Rospigliosi. Dat hij ook de roemrijke
tocht naar Chattam en de spoedig daarna gesloten eervolle vrede bezingen zou, was
te verwachten. Hij dichtte dus Zeegevier der Vrye Nederlanden op den Teems, De
Zeeleeu op den Teems en ten slotte De vrepylaer der Vrye Nederlanden - Vooral ‘de
Zeeleeu op den Teems’ bewees dat, al naderde de dichter ook zijn tachtigste
verjaardag, er nog jeugdig vuur in hem kon bruisen, als hij juicht:
‘Maer wat kan een keten baeten,
Als de Leeu van Hollant brult,
En de zee met dootschrik vult?
Hy rukt stael, als ragh aen flarden,
Sloopt kasteelen langs het strant,
Steekt met zijn gezicht den brant
In de schepen, wie kan 't harden!
Voor het vier van 't leeuwenoogh
Vlieght het magazijn om hoogh.’

Vondels belangstelling blijft niet tot zijn vaderland bepaald. Dat toonde hij door het
schrijven van Zungchin of Ondergang der Sineesche Heerschappye, welk treurspel
in 1667 verscheen. 't Is mogelijk, dat hij zich bijzonder voor de gebeurtenissen in
het Chinese missiegebied kort te voren voorgevallen interesseerde, omdat enige van
de daar werkzame Paters-Jezuïeten kennissen of zelfs verre verwanten van hem
waren.
Ook Cornelis de Nobelaer, aan wie het treurspel werd opgedragen, had familieleden
en vrienden onder de Jezuïeten in China. De verdiensten van de Sociëteit van Jezus
op bekeringsgebied kwamen in het drama goed uit. De stof had Vondel hoofdzakelijk
gevonden in een boek van Martino Martini S.J.: ‘De bello Tartarico’, in een werk
van Athanasius Kircher S.J.: ‘China Illustrata’ en misschien ook in de ‘Historica
Narratio de Initio et Progressu Missionis Societatis apud Chinenses’ van dezelfde
Pater Schall, die als ‘Adam Schal, Agripyner, overste der priesteren van de Societeit’
een hoofdrol speelt in het treurspel. Het behandelt een troonstrijd in China, waar in
1644 keizer Zungchin, de laatste der Mingdynastie ten val werd gebracht door de
tyran Lykungzus (die echter niet lang daarna verdrongen werd door de dynastie der
Mandsjoes). De paters blijven in de moeilijkheden bij de troonwisseling gespaard,
en aan het einde van het vijfde bedrijf voorspelt de geest van Franciscus Xaverius
aan de missionarissen, dat wel aan de heerschappij van Lykungzus spoedig een eind
zal komen, maar dat onder de nieuwe heerser, die daarna Tartarye,
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Sina en Kathay tot één groot rijk zal verenigen, de Missie een gezegende tijd zal
hebben tot later weer kerkvervolgingen zullen komen.
Xaverius eindigt aldus:
‘Het wettigh strijden gaet voor 't heerlijk triomfeeren.
Wie kan Godts oordeel en voorzienigheit grondeeren!
Want kraghtigh treftze 't wit en oogmerk daerze op mikt,
Terwijlze lieflijk 't voorgeziene in orde schikt.’

Waarop de rei besluit:
‘Al zienwe boven 't hooft veel donkre wolken hangen;
Wy geven ons aan Godts voorzienigheit gevangen,
Met onvermoeit gedult, uit ootmoedt en ontzagh.
Het licht komt, na den nacht, veel schooner voor den dagh.’

Van het drama Zungchin verscheen in 1692 een tweede druk. Dezelfde historische
stof gaf de jonge Antonides in 1667 aanleiding tot een treurspel: ‘Trazil, of
Overrompelt Sina’, waarmee Vondel zeer ingenomen was. Hij maakte er een lofdicht
op.
Er zullen niet veel dichters in de wereldliteratuur zijn, die op hun tachtigste jaar
een zo geslaagd drama hebben gepubliceerd, als J.v. Vondels Noah, of ondergang
der eerste weerelt van 1667 was. Het werd opgedragen aan Joan de Wael, de
toekomstige Heer van Ankeveen. Met dit treurspel voltooide Vondel de trilogie
Lucifer - Adam in Ballingschap - Noah. De Lucifer toonde Gods wrekende
gerechtigheid. Voor de opstandeling die, hoog boven alle schepsels door God
bevoorrecht, zich in zijn hoogmoed brutaal tegenover zijn Schepper had gesteld, ook
na de dringendste waarschuwing van de oprechte Rafaël en in wie zelfs de straf geen
berouw opwekte, gold geen enkele verzachtende omstandigheid. Nog na zijn val
trachtte hij zijn haat voldoening te verschaffen door Gods lieveling, de Mens, in het
verderf te storten. In de ‘Adam in Ballingschap’, ‘aller treurspelen treurspel’ wordt
de verleiding van het eerste mensenpaar door de listige Belial ons voor ogen gesteld,
en schijnt het de oppervlakkige waarnemer inderdaad, of de duivel dus toch zijn zin
krijgt, de zondige mens onwaardig maakt om in de hemel te komen, dus dat Lucifer
in dit opzicht over God triomfeert. Maar al spoedig zien we in, dat Lucifers triomf
slechts schijnbaar is. Voor de rouwmoedige gevallen mensen volgt wel de straf, hun
opgelegd door de rechtvaardige Rechter, maar niet zonder dat aan de onder de
verleiding bezwekenen de hoop wordt gegeven op een herstel, opdat zij in hun aardse
verworpenheid zullen gevoelen, ‘hoe d'opperste het recht beneên genade stel’. En
de belofte: ‘uit het zaet en bloet van d'eerste vrou, Den Stercken, die de Slang, den
Draeck, het hooft zal pletten’ te wekken, doet Lucifer wellicht al beseffen, dat juist
zijn gemene verleiding van Eva, verklaarbaar maakt, waarom de Godmens zal komen
om de
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aardse mens te redden en dan Zijn plaats in te nemen aan de rechterhand des Vaders.
Nu zouden we als logisch sluitstuk van de trilogie het drama van Christus'
Menswording, Lijden en glorierijke Overwinning op Satan kunnen verwachten. Maar
Vondel zag wel in, dat dit voor zijn tijd en zijn land geen aanvaardbare toneelstof
was. Wat zouden de Amsterdamse predikanten tekeer gegaan hebben, als hij zich
zulke paapse stoutigheden had veroorloofd! Maar bovendien, met hoeveel recht Prof.
te Winkel Vondel onze laatste mysterie-dichter heeft genoemd, er ligt toch een
reusachtige afstand tussen de dankbare vroomheid, die in 1634 in 't Beierse dorpje
Oberammergau het nog steeds wereldberoemde Passiespel schiep, en de door klassieke
en theologische studiën gerijpte wijsheid van Vondel, die er in zijn ootmoedige
schroom voor zou zijn teruggedeinsd om van de lijdende Christus een toneelfiguur
te maken, juist omdat hij zo vol eerbied geloofde. In het dorpse Oberammergau
stellen de naieve spelers de duizenden voor ogen, wat de lezers van het evangelie in
hun verbeelding zien; de gerijpte Vondel doet meer, hij vertoont ons niet enkel wat
de gewijde boeken ons vertellen, maar hij trekt met ons - in zijn reien en ook wel
door de woorden van zijn dramatis personae - uit het vertoonde de les, die het treurspel
zijn hoge opvoedende waarde geeft. Daarom kon hij, voor wie ‘het heiligdom des
bijbels’ vol was van voorafbeeldingen van de Messias, wel het verhaal van Noah
kiezen als derde deel van zijn trilogie, daar immers de Ark was ‘'t voorbeelt van de
Kerck, waerin godtvruchtige zielen Zich bergen voor den vloet, die alles komt
vernielen Wat 's hemels raet beschimpt’ (De Heerlijckheit der Kercke II, 257 v.v.).
Maar zelfs in dit episch dichtwerk had de dichter eerbiedig de geschiedenis ‘van
Godts Zoon, gekent in Zijn geboorte, En leven, sterven, en verrijzen uit het graf, En
blijde hemelvaart’ overgeslagen, omdat hij kon verwijzen naar het zoveel waardevoller
verhaal van de evangelist Lukas, wiens hand werd ‘gestiert van 's hemels geest’. Zo
was het dus de Noah, die het sluitstuk moest vormen van zijn trilogie. Het treurspel
geeft allereerst een inleidende monoloog van Apollion, die in het drama niet veel
meer belang heeft, dan het te verbinden met de Adam in Ballingschap, waarin Lucifer
op soortgelijke wijze het spel opent. En zoals daarop in dit stuk de dankbare gebeden
volgen van Adam en Eva, zo komt terstond na Apollion in de Noah de aartsvader
ten tonele, en begroet, evenals zij, het morgenlicht, ‘als een heraut, uit Godts paleis’.
Maar weldra zien we de verdorven mensheid, die noch door boze voortekens, noch
door de prediking van Noah zich laat beïnvloeden. Liever luisteren de lichtzinnigen
naar de verdorven grootvorstin Urania, wier Joffers het nog altijd beroemde
Zwanenlied zingen:
‘Zou het al zinken en vergaen
Waer bleef de zwaen?
Waer bleef de zwaen,
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De zwaen, dat vrolijke waterdier,
Noit zat van kussen?
Geen watren blussen
Haer minnevier.’

Het was werkelijk haar zwanenzang, want weldra is het einde der zondige mensheid
gekomen. De zondvloed overvalt de zondaars in hun lichtzinnigheid, maar ‘de deur
van Godts genade en d'ark is toegesloten’ voor degenen die te laat om genade
smeekten. Doch, zegt Uriël, ‘komt gy met berou te sterven, Zoo kuntge, hier gestraft,
genade omhoogh verwerven’. De rey zingt het slotwoord:
‘Wie Godts almogenheit en zijn gena beseft,
Bekent dat Godts gena zyn werken overtreft.
Verlosser, lang belooft, verschyn, als een versterker,
Den geesten, streng gedoemt in schaduw van den kerker,
Den geesten, vuil besmet door ongehoorzaemheit;
Godts goetheit tergende, toen d'ark wert toebereit;
Een voorbeelt van de kerk, waerin gy uw vertrouden,
Als in een' vryburgh, door het water zult behouden,
Het afgebeelde badt en eenigh middel van
Genade, die de smet der ziele afwasschen kan.
Zoo zullenze, eens verlost, in 't ende u eeuwigh loven.
Zoo ga uw heilgenade uw wonderdaên te boven.’

Met deze laatste regels sluit Vondel ook de hele trilogie af. Want hij grijpt er in terug
naar hoofdmotieven uit de vorige drama's: naar de belofte van de Messias uit Adam
in Ballingschap, van de verheffing van de Mens tot de hemelse heerlijkheid uit
Lucifer. Van de zekerheid, dat de machten der hel de poorten der Kerk nooit zullen
overweldigen, dus van Lucifers fiasco, is de mislukte poging om de afbouw van de
ark te verhinderen een voorafbeelding, nog verduidelijkt door het getuigenis, dat
Gods ‘vertrouden’ Hem ‘in 't ende eeuwigh loven’ zullen.

Eindnoten:
(28) Oorkonden over Vondel en zijn kring - door J.F.M. Sterck (1918), blz. 71-72.
(29) De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven - door Mr J. van Lennep, Vijfde deel
(1859), blz. 763.
(30) Staat en Recht bij Vondel door Dr J. van der Velden (1939), blz. 8.
(31) Vondel en de plastische kunsten door E.v.d. Velde (1930).
(32) De opvatting, dat de Lucifer een politieke allegorie zou zijn, werd door Van Lennep het eerst
uitgesproken, toen hij in 1844 in Felix Meritis te Amsterdam lezingen hield over Vondel, en
meer bepaaldelijk diens Lucifer behandelde. Prof. Jonckbloet kwam, onafhankelijk van Van
Lennep, tot de conclusie, dat de Lucifer op Willem van Oranje doelde, in een artikel in de
‘Overijsselsche Almanak voor 1850’: Vondels Lucifer, een politieke allegorie. Kort na het
verschijnen van Vondels drama werd in een anoniem gepubliceerd gedicht beweerd, dat ‘Joostens
dicht’ geschreven was: ‘Quansuys tot stichtelijke leer Op dat hy England gae te keer’. In Het
Leven van Vondel door Dr P. Leendertz Jr (1910) wordt in verband hiermee opgemerkt: ‘Maar
al zou men enkele regels kunnen aanwijzen, waar Cromwells beeld Vondel voor oogen stond,
dat het geheel een allegorie is op de Engelsche geschiedenis, gelooft niemand meer, en geloofden
in dien tijd ook zeker maar enkelen. Tot die enkelen kan Oudaen behoord hebben, die eenige
jaren later een gedicht schreef “De Neergeplofte Lucifer”, Treurspel, te Londen vertoont in
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(33)

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Mey 1659, waarin zelfs verscheidene uitdrukkingen uit Vondels treurspel zijn overgenomen’
(a.w. blz. 305).
Dr J.F.M. Sterck meent (deel VI van De Werken van Vondel, blz. 6; zie ook Oorkonden, blz.
250), dat Vondel 31 Januari 1657 aan de Bank van Leening benoemd is, en dat hij dus zijn taak
aan de Beleenbank heeft moeten onderbreken voor zijn tweede reis naar Denemarken (eind
1657), ‘tenzij hij de reis gedaan had, voordat hij in betrekking trad’. Daarentegen deelt Leendertz
(Het Leven van Vondel, blz. 325) mee, dat Burgemeesteren Vondel pas 31 Januari 1658
benoemden. De gewone voorstelling is, dat de dichter tien jaar in functie zou zijn geweest. Hij
werd 10 Aug. 1668 ontslagen. 't Schijnt dus wel aannemelijk, dat hij zijn betrekking pas in 1658
zal hebben aanvaard.
L.C. Michels: Ten Geleide van Vondels Herscheppinge (De Werken van Vondel, deel VII, blz.
17).
Dr J.F.M. Sterck in De Werken van Vondel, deel VI, blz. 9.
L.C. Michels, t.a.p. blz. 16.
Oorkonden over Vondel en zijn kring, blz. 244.
Oorkonden over Vondel en zijn kring, blz. 92.
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V. Vondel emeritus
HOE GEEST-KRACHTIG VONDEL BLIJKENS ZIJN Noah ook nog was, zijn taak
aan de Bank van lening begon hem toch allengs zwaar te vallen. Ook schijnen zijn
financiële omstandigheden in die tijd wat beter te zijn geworden. Hij vroeg daarom,
dat hij ‘behoudens sijn tractement Emeritus soude worden verclaert’, wat 10 Augustus
1668 werd toegestaan. Zijn dankbaarheid toonde hij door aan de ‘regeerende
Burgemeesteren en Raeden van Amsterdam’ op te dragen: ‘Euripides Feniciaensche
of Gebroeders van Thebe, treurspel verduitscht door J.v. Vondel, (1668)’. Het werk
berustte op de Latijnse bewerking door H. de Groot in 1630 gemaakt, en gaf de
geschiedenis van Eteokles en Polynices, die elkaar in een tweegevecht de heerschappij
over Thebe betwisten en vallen door elkanders hand. Na hun dood aanvaardt Kreon
de heerschappij. Als laatste toneelwerk schreef Vondel daarop Sofokles Herkules in
Trachin, dat ook nog in 1668 verscheen, en werd opgedragen aan Jakob Hinlopen
Vermaes, oudbewindhebber der Noordse Compagnie. Ook dit oorspronkelijk Griekse
drama bewerkte Vondel in hoofdzaak naar een Latijnse vertolking, nl. naar die van
Winsemius. In de opdracht prijst hij Sophokles zeer en stelt hem met name hoog
boven Seneca, omdat ‘de Latijnsche speelen van geleertheit gepropt zijn, maer boven
hunne kracht gespannen staende, met luit roepen en stampen, de Grieken poogen te
verdooven, die ondertusschen hunne natuurlijke stem bewaeren, en, gelijk afgerechte
musikanten, met kennisse begaeft, op de vereischte maet, de stem, naer den zin der
woorden, weeten te verheffen, en te laeten daelen’. Dit oordeel van de oude dichter
vertolkt ook nog de mening van de hedendaagse kunstrechters. Het drama van Herkules' levenseinde was ook het laatste van Vondels treurspelen.
Er volgen dan nog een aantal gelegenheidsgedichten, o.a. Op het jaergetyde van
Agnes Blok, zijn oude vriendin, in 1678, en enige lijkdichten, waarvan wel het
aandoenlijkste is Uitvaert van Maria van den Vondel, zijn twintigjarige kleindochter,
die in December 1668 stierf. Ook prees hij Antonides wegens diens IJstroom (1671).
Bitter trof hem de moord op de De Witten: ‘Verdient hun trou en deught den naem
van lantverraders?’ vroeg hij in zijn gedicht Ter eeuwige gedachtenisse van den
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Heer Joan de Wit. Maar verheugd dichtte hij Op de doorluchtige zege van Groningen,
al was 't een bisschop, die daar in 1672 't hoofd stootte; trouwens, Vondel noemt
hem niet ‘bisschop’, maar ‘Vorst’ van Munster. Nog enkele andere gedichten maakte
hij: op de professie van enkele bekenden als begijn of als minderbroeder, op het
sterven van pastoor Henricus Blessius. In de laatste jaren ging hij, ook lichamelijk,
hard achteruit. Daarbij trof hem het grote leed, dat zijn trouwe verzorgster, zijn
dochter Anna, reeds lang sukkelend, 2 December 1675 hem voorging naar de hemel.
Hij zelf overleed 5 Februari 1679 en werd drie dagen later begraven in de Nieuwe
Kerk. Geeraardt Brandt, die zich in 1647 zo onheus tegenover de grote dichter had
gedragen, bracht hem na diens dood de schoonste hulde: hij verzamelde in 1682 J.v.
Vondels Poëzy of verscheide Gedichten in twee respectabele delen. De waarde daarvan
werd zeer verhoogd, doordat hij er niet alleen J.v. Vondels Aenleidinge ter
Nederduitsche Dichtkunste in opnam, maar er een belangrijke biografie, ‘Het Leven
van Joost van den Vondel’ aan toevoegde. Algemeen is men er van overtuigd, dat
Brandt er ernstig naar gestreefd heeft, een onpartijdig levensverhaal van de door hem
zeer bewonderde dichter te geven. Wat hij niet uit Vondels eigen mond had vernomen,
trachtte hij te weten te komen door navraag te doen bij Vondels persoonlijke vrienden,
met name bij Antonides en bij Ds J. Vollenhove. Waar bewaarde documenten ons
in staat stellen, de mededelingen van Brandt te controleren, wordt hij maar zelden
in het ongelijk gesteld. Iets anders is het, dat hij bij zijn oprechte poging om objectief
te zijn, toch nu en dan niet kan nalaten te kennen te geven, dat hij het op een of ander
punt met de dichter oneens is. Zijn boek is en blijft de voornaamste bron voor onze
kennis van het leven van de dichter. Het is te begrijpen, dat op een man die ‘een
aenqueker van jonge Dichters’ was geweest, heel wat lijkdichten zijn geschreven.
Zo vinden we in de ‘Poëzy’ er een van J. Vollenhove, een van J. Antonides v.d. Goes
en een van J. Oudaen, vooral de beide laatste zijn nogal uitvoerige overzichten van
's dichters werk; verder een paar korte grafschriften: een in 't Latijn van P. Francius,
een in 't Nederlands van G. B(randt). De schoonste lof schreef Brandt voor zijn
bewonderde Meester aan het eind van zijn biografie. Hij prees hem als ‘den vader
der allerzuiverste en volkomenste Poëzy: in wien zommigen by na niet anders
berispten, dan 't geen anderen te hooghste preezen, te weten zijn overgang tot het
Pausdom’, vermeldde zijn ijver in 't stuk van Godsdienst, zijn liefde tot staat en stad
en tot de vrijheid, zijn vlijt en studiezin, zijn nederigheid, zijn eerlijkheid in 't
beoordelen van andere kunstenaars, al verzweeg Brandt niet, dat Vondel wel werd
nagegeven, dat hij soms te mild in zijn oordeel over anderen was. Daartegenover
staat, dat hij - vooral in zijn jeugd - vinnig kon hekelen. Zeker is het een eervol
getuigenis, dat Brandt van Vondel kon geven: ‘Voorts droeg hij zich in al zijnen
handel en wandel onbesprooken, zeedig,
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needrig, vreedtzaam, zonder gewinzucht en zoo maetig omtrent den drank, dat ik
niet weet, of hem iemant ooit beschonken zag’. Zo kan de Mens en de Dichter voor
de nakomelingschap een stralend voorbeeld zijn.

Literatuur
Voor de bibliografie betreffende Vondel zij verwezen naar hetgeen Prof. Overdiep
op blz. 453 en 454 van deel IV heeft meegedeeld, en naar de noten achter de
voorgaande hoofdstukken van dit vijfde deel. De Vondelkroniek werd in 1940
tengevolge van de wereldoorlog gestaakt. Van Dr J.F.M. Sterck moeten, behalve de
reeds genoemde Oorkonden over Vondel en zijn kring, nog vermeld worden:
Hoofdstukken over Vondel en zijn kring (1923), Rondom Vondel (1927), Oud en
Nieuw over Joost van den Vondel (1932) en Vondel-Brieven (1935). Het uitvoerig
artikel van Th. de Jager in Roeping over Vondel of de Majesteit, in het Vondeljaar
1937 verschenen, werd ook in boekvorm uitgegeven. Na de oorlog zagen o.a. nog
het licht: Prof. Dr J.H. Scholte: Rembrandt en Vondel (Apollo-Boekerij Nr 1) in 1946,
Jos. Vandervelden: Vondels Wereldbeeld, 1948 en Vondel's Pleitrede voor God,
1950, en gaf Prof. Dr W.J.M.A. Asselbergs onder zijn nom de plume Anton van
Duinkerken een prachtuitgave van De Leeuwendalers uit in het herdenkingsjaar van
de vrede van Munster. Van Dr J.G. Bomhoff verscheen in 1950 Vondels Drama,
studie en pleidooie en in 1949 van Dr J. Aleida Nijland: Joost van den Vondel
1587-1679.
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In de schaduw der groten
door Prof. Dr G.A. van Es
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HET IS MOEILIJK VOOR DE BESCHRIJVING VAN HET dichtwerk der kleine
figuren in de zeventiende eeuw, in Noord-Nederland, een bevredigende grondindeling
te vinden. Ongetwijfeld wordt de eerste aanblik der zeventiende-eeuwse letterkunde
beheerst door de indrukwekkende gestalten van Hooft en Breero, van Cats en
Huygens, van Revius en Vondel. In deze dichters komen de kenmerken van de
Nederlandse renaissance en barok het meest sprekend, het meest intensief en het
veelzijdigst tot uitdrukking. Hun werk bepaalt de grondlijnen van het beeld dezer
periode. Zij hebben op de kleinere dichters in hun tijd of in de eerste decennia na
hen vaak een diepgaanden invloed uitgeoefend. Zij golden voor velen als de illustere
voorbeelden. Deze lieten zich door hen leiden, zowel bij de keuze van stof en
motieven, als bij de wijze van bewerking daarvan en bij de stilering van hun
uitdrukkingsvormen. De versstructuren van velen verraden, meer of minder praegnant,
de sporen van de grote meesters. Toch is een verdeling van deze ‘kleine’ dichters in
groepen volgelingen van Hooft of Huygens, Cats of Vondel niet zonder bedenking.
Groot is het gevaar, dat men daarbij den invloed van de toonaangevende dichters
overschat ten koste van het eigene in die leerlingen, of dat men al te eenzijdig de
maatstaf der groten aanlegt bij de beoordeling der kleineren. In de bestaande
litteratuurgeschiedenissen zijn dan ook verschillende figuren van klein formaat
miskend en in de schaduw der groten weggedrukt. Ik heb als reactie daartegen in de
volgende hoofdstukken meer dan één ‘verschoveling’ uit zijn schuilhoek naar voren
getrokken en aan sommige veronachtzaamde dichters, die in vroegere handboeken
slechts terloops werden vermeld, ettelijke bladzijden ruimte gegeven. Een andere
mogelijkheid van indeling biedt de beschrijving naar het plaatselijke letterkundige
leven. Maar ook tegen die werkwijze zijn voor Noord-Nederland grondige bezwaren
te opperen. Zeker, in een groot aantal plaatsen, vooral in de Hollandse provincies,
zetten de rederijkers langen tijd hun dichtkunstige activiteit voort, door het houden
van vergaderingen, het uitschrijven van wedstrijden, het werken naar opgegeven
themata of door het geven van toneelvoorstellingen. Zo werkt in Dordrecht ‘De
Fonteyn’, in Gouda ‘De Goudsbloem’, in Rotterdam ‘De blaeu Acoleyen’,
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om slechts enkele rederijkerskamers te noemen(1.). Voor een beeld van het cultuurleven
in de Nederlanden is dit alles niet geheel onbelangrijk. Maar de letterkundige prestaties
van zulke kamers staan niet hoog. Al zien we nu en dan zich een figuur uit deze
rederijkersmilieus omhoog werken, karakteristiek voor het aspect der ‘schone letteren’
zijn de dichtproeven van de overgrote meerderheid der kamerleden zeker niet. In de
tweede helft der eeuw wordt hun invloed ook zeer gering.
Wel ontwikkelt zich in enige plaatsen, zoals in Hoorn en Enkhuizen, in Dordrecht
en Rotterdam, in Den Haag of Haarlem, ook buiten die kamers letterkundig leven in
verschillende sociale, culturele en geestelijke milieus, op hoger peil dan in de
rederijkerskamers. De collegianten, maar ook andere kerkelijke groepen met een
eigen geestelijk klimaat, dichten godsdienstige liederen voor samenkomsten of
stimulering van het geestelijk leven hunner geloofsgenoten. In andere kringen trekt
meer het voorbeeld van de ‘hogere’ litteratuur. Zo vormt zich in Dordrecht een groep
rondom Cats(2.), in Rotterdam is tot op zekere hoogte Oudaen een middelpunt; althans
onderhoudt hij er contact met de dichters van eigen leeftijd, als Antonides en Dullaert,
en wekt hij belangstelling bij jongeren. Zeer gecompliceerd en gevarieerd is het
letterkundig leven in Amsterdam. Maar bij een beschrijving die uitgaat van dit
gezichtspunt, verliest men zich spoedig in allerlei onbelangrijke détails of moet men
zich in de ruimte van deze Geschiedenis der Letterkunde tevreden gaan stellen met
het opsommen van namen en titels. Ook zijn er nog te weinig diepgaande voorstudies
van de plaatselijke letterkundige milieus om een verantwoorde samenvatting te
kunnen geven. Onbevredigend blijft verder ook een indeling naar leeftijden of
generaties. Zeer heterogene figuren komen daardoor groepsgewijze bij elkaar, zonder
innerlijk verband. Het beeld der geestelijke ontwikkelingen of stromingen wordt er
eerder door gebroken dan dat het helderder zichtbaar wordt, of men vervalt
voortdurend in herhalingen en hervattingen. Meer zin heeft een groepering naar de
genres. Van belang is het de toneellitteratuur en den strijd tussen de richtingen op
de planken als een afzonderlijk geheel te behandelen. Omdat zich in de tweede helft
der zeventiende eeuw de tegenstelling tussen romantiek en klassicisme toespitst,
bewaar ik het verhaal daarvan tot een volgend deel, als overgang naar wat men de
‘achttiende eeuw’ pleegt te noemen. Ook de voortzetting van het overzicht van het
proza vindt daar haar plaats. Voor behandeling blijft hier dan over de lyriek, de
realistische of romantisch-barokke beschrijvingskunst, de satire en de didactiek, vóór
de klassicistische wetgeving ook hier vervlakkend en steriliserend doorwerkt. De
grenzen tussen deze genres zijn echter te vaag om een consequente indeling mogelijk
te maken. Bovendien zou daardoor het werk van de meeste dichters, die gewoonlijk
verschillende genres naast elkaar beoefenen, te zeer uiteengetrokken en verspreid
worden. Van belang is juist dat men in een Geschiedenis der Letterkunde het
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dichtwerk van de afzonderlijke personen in zijn geheel analyseert, om daardoor
tevens, tegen den achtergrond van biografische en historische uiterlijkheden, een
beeld van de geestelijke ontwikkeling en van het innerlijk leven der dichters te
ontwerpen en een indruk te geven van de daarmee samenhangende ontplooiing en
gecompliceerdheid van hun dichterschap. Daarom heb ik er naar gestreefd ook de
kleinere figuren zoveel mogelijk in hun geheel te behandelen, en heb ik hen
gegroepeerd naar de uiterste tegenstelling in levenshouding en levensbeschouwing.
Aan den enen kant degenen die zich beslissend laten kenmerken door hun
belangstelling voor de aardse dingen; aan de tegenovergestelden kant degenen die
zich geheel of in hoofdzaak richten op het bovenwereldlijke leven. Tussen die
uitersten, de mystiek verrukten en de genieters van aardse schoonheid, staan de
practische moralisten, de didactici en de dichters van stichtelijke poëzie, als pleiters
voor een deugdzaam leven op deze aarde of wegwijzers naar hemelse sferen.
Verschillende dichters krijgen hun plaats in deze scala slechts aangewezen om een
deel van hun werk, en moesten om andere aspecten of ontwikkelingsfazen ook elders
vermeld worden. Om de synthese van hun persoonlijkheid en werk te handhaven
heb ik hen echter de plaats van volledige behandeling daar doen innemen, waar zij
vanwege den dominerenden karaktertrek van hun poëzie of de beslissende phase van
hun ontwikkeling het meest tot hun recht kwamen.
We beginnen met de aards-gerichte poëzie, geschikt naar vier gezichtspunten: de
erotiek, het buitenleven, de plaatselijk bepaalde beschrijvingskunst, en de heroische
barok.

Eindnoten:
(1.) Zie voor een overzicht van de werkzaamheden der rederijkerskamers bij TE WINKEL III, blz.
310 vlg.
(2.) Over de Dordtse kring zie SMILDE, Jacob Cats in Dordrecht, hfd. IV.
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I. Dichters van aardse schoonheid en geneugten
1. Erotische poezie
EEN VAN DE KENMERKENDE GENRES DER RENAISsance-poëzie was de
hoofse minnelyriek, gehuld in fijnbewerkte vormen, zwierig en welluidend, precieus
van taal, hartstochtelijk en zinnelijk, maar veredeld door een verheven opvatting van
de vrouw, in wie niet enkel de lichamelijke schoonheden doch in harmonische eenheid
daarmee ziele-adel, deugd, fijnzinnigheid en geestrijkheid werden bewonderd. Bij
de navolgers van de grote bezielde minne-dichters der renaissance ging veel van die
aristocratische idealen te loor. De motieven, kunstig en speels bewerkt, werden wel
opnieuw en met enige variatie toegepast, de vormen herhaald en lichtelijk gewijzigd
of uitgebreid, beelden van mythologischen oorsprong, vergelijkingen met goden en
godinnen of personen uit klassieke verhalen, hyperbolische omschrijvingen, flitsende
tegenstellingen en vernuftige spelingen met woordvormen en woordbetekenissen
bleven in dit genre ook bij de lateren de gangbare uiterlijkheden. Maar bij velen werd
die kunstvorm tot een manie. De ziel ging ontbreken, de persoonlijke aandrift, het
waarmerk van de eigen, door schone vormen verhulde ontroering. Daarmee vervlakte
de minnelyriek tot een kunstvaardig, doch onnatuurlijk spel met traditionele
sentimenten in voorgeschreven vormen. Bij anderen werd, door verlies van het hoofse
ideaal, de schijnvorm tot een soms bijna potsierlijke mom voor grove zinnelijkheid.
Er zijn enkele uitzonderingen. Een vleug van die vroegere, hoofse sfeer, van die
voorname gratie hervinden we in de kuise minnedichten van Joannes Six van
Chandelier. Maar de liefde voor ‘Roselle’ is bij hem slechts kort aanleiding tot het
schrijven van fraai gevormde sonnetten en liederen, bekentenissen van liefde,
bewonderende beschrijvingen van vrouwelijk schoon, uitdrukking van verlangen en
klachten van versmading. Ik kom op dit voorbijgaand stadium in Six' poëtische
ontwikkeling terug bij een vollediger schets van zijn leven, persoon en werk in ander
verband. Verwonderlijker nog is de late opleving van het genre in de Duytse Lier
van Jan Luyken, een verjonging, met nieuwe aspecten in eigen geluid, fris, bevallig
en vol temperament, maar plotseling hardhandig afgebroken, door den dichter zelf
verloochend en radicaal uit zijn leven gebannen. Die
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vlammende jeugd-erotiek van Luyken kunnen we beter nader bespreken bij de
beschouwing van zijn gehele werk. Een sprekend voorbeeld van de verburgerlijking
en vergroving van het genre der minne-poëzie levert het vroege werk van Jacob
Westerbaen. Dit komt in het volgende hoofdstuk ter sprake. Het werk van Krul vindt
zijn plaats in het hoofdstuk over de moralisten(1.).
In dit overzicht beperk ik mij tot enkele dichters voor wie het minnedicht of althans
het thema der liefde het meest kenmerkende van hun litteraire productie is geweest.
Het zijn enkele, niet slechts door den tijd, maar vooral door den aard van hun
dichtwerk, sterk uiteenlopende typen: Daniël Jonctijs, Joh. van Broekhuyzen en
Matthijs van de Merwede.
DANIEL JONCTIJS werd in 1630 als twintigjarige student te Leiden ingeschreven voor
de philosophie en de medicijnen. Daaruit kan opgemaakt worden, dat hij 1609/10
werd geboren(2.). Na zijn studie bezocht hij Frankrijk, Duitsland en Italië. Daarna
vestigde hij zich als medicus, blijkbaar speciaal als vrouwenarts, in zijn geboorteplaats
Dordrecht. Hier liet hij ook door geschriften van zich horen. Gegrepen door de
rationalistische en critische beschouwingen van Descartes schreef Jonctijs zijn
‘Verhandelingh der Tooversieckten’ (1638)(3.). Hoewel hij het bestaan van een
persoonlijken duivel niet ontkent, noch de absolute mogelijkheid van tovenarij en
hekserij, bestrijdt hij het bijgeloof en het te hulp roepen van duivelse machten, lang
vóór Balthazar Bekker; ook komt hij als nuchter medicus op tegen allerlei dwaze
inbeeldingen betreffende zwangerschap en de geboorte van wanschepsels. Bekend
is vooral zijn pleidooi tegen pijniging van gevangenen bij het vooronderzoek, om
hen tot bekentenis te dwingen, en evenzeer tegen openbare lijfstraffen en zelfs de
doodstraf: ‘De pijnbank wedersproken en bematigt’ (1651)(4.). De preventieve werking
van het ‘schavotteeren’ ontkent hij. Integendeel werkt het de schaamteloosheid in
de hand. Met sprekende voorbeelden toont hij aan hoe onschuldigen werden gepijnigd
en gedood: onrecht dat nimmer hersteld kan worden. Zedelijke verbetering van
misdadigers of luie bedelaars en rondzwalkende leeglopers bereikt men niet door
afschrikwekkende terechtstellingen, maar moet men nastreven in landstuchthuizen,
waarin voor eigen onderhoud moet gewerkt worden; en bedelaars kan men opvoeden
tot arbeid, door den stok van den dwang achter de deur te zetten. Afschaffing van de
pijnbank is helaas nog wel niet mogelijk, maar het gebruik moet zoveel mogelijk
worden beperkt en vergrijp aan onschuldig beklaagden door den rechter en zijn
dienaren moet worden gestraft. Door dit geschrift in helder, doeltreffend proza bewijst
Jonctijs zijn tijd ver vooruit te zijn. Van zijn poëzie kan dat niet worden gezegd. In
1639 publiceerde hij een nogal bekend geworden en door sommigen sterk geprezen
bundeltje minnedichten: ‘Roseliins Oochies ontleedt door Dan. Jonctijs’(5.).
Vermoedelijk zijn ze enige jaren tevoren geschreven,
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wanneer ze althans in verband gebracht mogen worden met zijn liefde voor een
Rotterdams meisje met wie hij in 1636 is getrouwd. De lange verhandeling echter,
die als inleiding dient ‘Geschil, wat de meeste kracht heeft, om Liefde te verwecken’,
zinspeelt op blz. 22 op zijn geschrift over de ‘tooversieckten’ van 1638, en zal dus
wel na dien zijn opgesteld. Daarmee is echter het geopperde, door niets gestaafde,
vermoeden van een vroegeren druk dan de bekende uit 1639 niet ontzenuwd, maar
de besliste opgaven in oude geschiedenisboeken dienaangaande zijn evenzeer
onjuist(6.). Dat de gedichtjes ouder zijn dan de inleiding zou men met enigen goeden
wil kunnen opmaken uit het bericht aan den lezer, waarin de dichter zich
verontschuldigt voor het in het licht geven van deze dartele versjes, ‘malligheden’
waarvan zijn ‘eerste Jeugd’ een ‘baarmoeder is geweest’. Hoe het zij, genoemde
inleiding bestaat in een alleraardigst betoog over de rol die de ogen spelen bij het
opwekken en uitwisselen van de liefde, levendig proza, lichtelijk ironisch, spottend
soms en satirisch, dan weer lyrisch en uitbundig bijna; speels door geestige wendingen,
en doorzaaid met illustratieve citaten uit klassieke schrijvers - vertaald in goede
verzen - en ook uit moderne dichters. De compositie van het betoog boeit door
afwisseling, tegenstellingen en climax. Tegenover allerlei verkeerde opvattingen
verdedigt de schrijver zijn stelling: ‘liefde is trek tot schoonheid’. Daarom zal het
schoonste de grootste kracht hebben om tot de liefde te verlokken. De schoonheid
van het menselijk lichaam is het hoogste goed. In rhythmisch fraai gebouwde zinnen
zingt Jonctijs den lof der schoonheid. Spottend bestrijdt hij het geloof in de toverkracht
van heksen en minnedrankjes. Meermalen neemt hij de gelegenheid te baat de
ijdelheid der vrouwen te hekelen, terwijl ook de mannen met hun gepoederde pruiken
den dans niet ontspringen. Daarbij citeert hij Huygens' Costelick Mal, maar zijn
satire, minder scherp en wrang dan van dezen zedengisper, beweegt zich luchtig in
de toonaarden van plagend vermaak en ironie. Ten slotte voert hij zijn analyse van
de menselijke schoonheden op tot een beschouwing over het bekoorlijkste
lichaamsdeel, het oog, zijn eigenlijke thema. En dan ontwikkelt Jonctijs dat
merkwaardige betoog over de werking der glinsterende ogen, schijnbaar critisch
overtuigend, mengeling van poëtische voorstellingen en natuurphilosophische of
medische theorieën, waarin we ronddraaien in kleurige vicieuze cirkels als de dichters
worden aangehaald om de natuurtheorieën toe te lichten en omgekeerd de uitspraken
van ‘natuurkundigen’ om de beeldtaal der poëten reëlen inhoud te geven. De ogen
zijn de vensters der ziel, ze verraden de innerlijke bewegingen en stemmingen van
het gemoed. De invloed die de wederzijdse blikken der geliefden op elkanders
gevoelens en gedragingen uitoefenen lijkt op - en sommigen noemen dat ook zo tovenarij. Maar de natuurlijke verklaring, gebaseerd op ‘exacte’ waarneming en
‘logische’ redenering komt in 't kort op het volgende neer. Als het bloed in de longen
zich mengt met lucht, stijgt de ‘levendige geest
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naar het brein’, doorloopt alle zenuwen, maar vooral de wijde toegangen naar de
ogen, en vervult deze klare, doorzichtige bollen ‘die geestige stralen gelijck als door
gelase vensters uytlaten’. Die uitschietende stralen ‘voeren met haer een onsichtelijcke
bloedwasem en geestige damp’ die door de ogen bij den ander indringt. ‘Seker 't is
geen wonder, indien sij in sulcker vougen elkanders ingewant door een geestigen
minneschicht verwonden en tegelijck met het gesichte elkanders onderlinge Liefde
in-drincken’. Uit die zo ontstane vermenging is de innerlijke beroering te verklaren
door het blikken-spel der gelieven, alsook hun onderlinge gelijkstemmigheid, eenheid
van verlangens en zelfs de neiging om steeds elkaars bijzijn te zoeken. Jonctijs
bewaart bij dit ‘geleerde’ fantastische betoog doorgaans een effen gelaat, maar aan
het slot breekt de glimlach der ironie zich weer baan, als hij zegt dat zijn betoog
alleen bestemd is voor hen die deze taal kunnen verstaan: ‘Geen minnend breyn sal
in dit geschil ons weder-streven; geen jeugdig herte, overvloeyende van een levenden
en lievenden bloedwasem, sal ons seggen tegen spreken; waer aan wy ook maer
alleen dit deel van onse Kalfs-klauwen tot een staeltjen opofferen: het welcke soo 't
met smakelijcke lippen van U.E. geprouft, en buyten walging opgenomen werd,
sullen wy het overige van onse jeugdige tijd-verdrijfjes U.E. van gelijcken niet
onthouwen. Alle vijse Grimmers, die de geheuchenisse van hare Ieugd te gelijck met
die selfdige verloren hebben, en die gheen ander tijdverdrijf en achten, dan die de
borse swellen doet, ontseggen wy geheel en al dese jeugd-geëygende spijse’.
Feitelijk is dit inleidende vertoog, ondertekend met den doorzichtigen schuilnaam
‘Syt Jonck’, en mogelijk met enige uitdaging geschreven tegen de opvatting van
Cats, veel amusanter dan de 59 minnedichtjes zelf. Deze komen daardoor ook in de
eigenaardige ‘valse’ belichting der ironie. In die toon zijn ze oorspronkelijk zeker
niet geschreven, maar achteraf geplaatst. Voor de helft (30) zijn het vertalingen of
meermalen vrije bewerkingen van de Ocelli die in 1579 bij Plantijn verschenen van
de hand van Jean Lernout (Janus Lernutius) van Brugge. Jonctijs heeft ze anders
gegroepeerd en er 29 andere tussen door gevlochten, maar ook daarin zijn de motieven
niet steeds origineel. De taal is gekunsteld, vaak zijn de syntactische vormen stroef,
het rijm gezocht, de beeldspraak en de woordspeling bizar, soms zelfs dwaas. Veel
daarvan zou men kunnen accepteren als die buitenissigheden slechts waren opgenomen
in een meevoerende melodie, of als er een werkelijke, hartstochtelijke emotie door
heen straalde. Nu blijft het gewoonlijk bij een spel met tierlantijnen, en geposeerde,
zoetelijke sentimenten, vernuftig en soms wel aardig, of soms zelfs bekoorlijk, maar
nooit meeslepend. Op den duur verveelt deze serie decadent-barokke bewerkingen
van hetzelfde thema. Al wisselt telkens de versstructuur, er is te weinig variatie in
den inhoud, er loopt geen boeiende lijn door den bundel, er is geen verdieping, geen
of althans nauwelijks opvallende wen-
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ding, ontwikkeling of oplossing. Het niet naar Lernutius vertaalde gedichtje, dat
begint met ‘Stel ick mijn bewoge Luyt, / tot een Oogenlofgeluyt, / van mijn waerde
Roseliin’, behoort door melodie en compositie tot de beste, al zijn de motieven zeker
niet origineel(7.).
Na de ‘oochies’, waarvan het 56ste een vertaling is van het derde ‘Basium’ van
Secundus, volgt nog een sterk erotisch gedicht met refrein ‘Eerste
Houwelycks-kusies’, op de geneugten van de eerste huwelijksnacht, zogenaamde
vertaling van ‘Basium XX Joh. Secundi’, dat in werkelijkheid niet bestaat. Daarmee
is het met Jonctijs' erotische lyriek uit, maar de liefde zelf heeft nog niet als litterair
thema afgedaan.
Legde Jonctijs reeds in de inleiding op zijn minnedichtjes het accent op een
zinnelijke bekoring door het verrukkend aanschouwen van de lichamelijke schoonheid
- de deugd kwam als minnewekster niet in aanmerking, een typerende beperking dus
van het oorspronkelijke renaissance ideaal - en spotte hij reeds terloops met
wetenschap en geleerdheid, in zijn omvangrijke tweede dichtwerk plaatste hij nog
opzettelijker, raillerend en satirisch, de geneugten en de macht der liefde tegenover
die der wetenschap: ‘Hedensdaegse Venus en Minerva of Twistgesprek tusschen
diezelfde’(8.). Na een korte inleiding in vijfvoetige jambische verzen, waarin Juppiter,
die het, sinds Paris' oordeel heersende, conflict tussen Venus en Pallas, wenst te
beslechten, beide tegenstandsters de gelegenheid geeft zich voor den raad der goden
uit te spreken, vangt eerst Venus aan met haar pleidooi in alexandrijnen. Ze stelt
eerst haar grote macht in het licht die zij uitoefent zowel over Goden, mensen, dieren
als de plantenwereld; en betoogt dat haar werking niet alleen noodzakelijk is tot
instandhouding van het menselijk geslacht - en wat zou het god-zijn betekenen zonder
de verering door mensen! - maar ook vele deugden schept, en daarom juist door ieder
gewaardeerd wordt. Daartegenover steekt zij den draak met Minerva, die nooit eens
jolig en vrolijk kan zijn, maar altijd wijs en ernstig, en daarom bij niemand van harte
welkom is. In plaats van vreugde wekt zij bij haar volgelingen allerlei ongeneugten
en verdrietelijkheden, en de weinige dienaren die haar trouw blijven, maakt zij vroeg
oud, gebrekkig van lichaam en ongezond, terwijl Venus daarentegen de mens jeugdig
en glanzend houdt. Na het vlotte en betrekkelijk beknopte betoog van Venus, trekt
Minerva van leer, ruim dertig bladzijden lang, waarvan een groot deel in beslag
genomen wordt door een hatelijke satire op de mingeneugten. Haar volgelingen zijn
het puik der mensheid, maar die van Venus het uitschot, de luie lediggangers, die
door Venus' werking nog luier en zotter gemaakt worden. De macht van Venus
bestaat bovendien in bedrog en is afhankelijk van de hulp van Bacchus en de
Munt-godin, wat met enkele spottend vertelde anecdoten wordt toegelicht. Niet de
matigheid en ingetogenheid van Minerva's volgelingen, maar de overdaad van
Bacchus' genietingen die samengaan met Venus' vreugden, breekt voortijdig de
levensdraad der
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mensen af. Door dit scherpe en venijnige betoog, is Venus niet verslagen. Haar grote
aanval komt eerst nu, spottend en honend tegen Minerva die niet verliefd kon worden,
omdat zij op onnatuurlijke wijze uit het hoofd van Jupijn is voortgekomen! Na enige
weerlegging van Minerva's argumenten, opent Venus een geestige persiflerende
critiek op alle wetenschapsbeoefenaars; verschillende categorieën gaan onder haar
gesel door. Allereerst de krakélende godgeleerden, die de mensen tot twijfel en
tweedracht brengen. Daarna krijgen de rechtsgeleerden een veeg uit de pan, die
onbeschaamd en listig het recht verdraaien ‘ten dienste van haer beurs’; en in
aansluiting daarop de ‘regeerders’, die eigenzinnig telkens wat nieuws willen invoeren
en het land in onrust brengen; de staat kan beter door ongeleerde mensen uit de
practijk, dan door ‘letterige hoofden’ bestuurd worden. Uitvoerig hekelt Jonctijs bij
monde van Venus zijn eigen klasse: de dokters, met hun geheimzinnigheid die
onkunde verbergt; hun waanwijsheid, terwijl hun succes grotendeels afhangt van het
oordeel van het publiek; hun weinig oorbare practijken en listen om in de gunst te
komen; hun gebrek aan kennis; velen hebben niet eens aan een hogeschool gestudeerd,
hebben zelf wat in oude boeken gesnuffeld en dokteren er maar op los, brengen door
laster hun medeartsen in discrediet, maken schandelijk misbruik van de artsenijkunst;
ze zijn meer een plaag voor de mensheid dan dat ze tot hulp en heil zijn; vele patiënten
jagen ze door hun wanpractijken de dood in; en goed bekeken is die hele artsenijkunst
overbodig want de Natuur is ‘Meester van de Qualen’, en als ‘de ziekt den mens zal
laten by het leven’ is het onnodig ‘hem 'n bitter kruyd te geven’; en als de dood er
mee gemoeid is, worden die dure sappen ‘vruchteloos geplengt’. Even weinig heeft
Venus op de rekening voor de zotte sterrekijkers, die met hun onzekere voorspellingen
de mensen maar van de kook brengen en die menen uit de sterrestralen de ware kennis
der dingen te kunnen aflezen, terwijl ze niet eens opmerken dat hun vrouw hen
bedriegt ‘schoon het all de sterren zien’! De poëzy wordt uitgemaakt voor een ‘nietig
leugenlied’; ze laat haar Meesters arm, vooral als zij in plaats van lofdichten voor
grote heren, hekeldichten schrijven. Hier steekt Jonctijs ook den draak met eigen
litteraire producten en hun succes: ‘Maer die zijn Lief minjoot met Refereynen prijzt,/
Licht dat hy uyt den drek door een goed Houwlijk rijzt./ Die op de Toovery van
Roselyntjes Ogen/ zyn stomppe penne scherpt, en valt niet al bedrogen:/ maar roert
ze 't nutte pit der Hexen Toovery,/ een Buyr-mans Vijzelstok vindt meerder gunst
dan zij’. Met de wetenschap is het niet beter want de ‘arremoe is de eygenziekte der
Geleerden’; en wie in de wereld vooruit wil komen heeft geen geleerdheid van node,
maar list, bedrog en schijnheiligheid. Ook gaat zotheid, mirabile dictu, vaak gepaard
met geleerdheid, en geleerden gedragen zich in de maatschappij gewoonlijk als
dwazen, ze hebben geen verstand van de dagelijkse dingen, worden op allerlei wijze
beetgenomen,
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maken zich belachelijk in gezelschap en in de conversatie over gebeurtenissen van
den tegenwoordigen tijd. Ja, vroeger waren de geleerden in hoog aanzien, maar sinds
de deugd de wereld heeft verlaten, is dat veranderd, en is ‘het Negen-tal verbannen
uyt de Hoven’. Een edelman heeft thans geen kennis meer nodig, maar hij moet de
schermdegen kunnen hanteren, en dansen en een liedje op de luit slaan, en met dames
weten om te gaan en over alle nieuwtjes weten te ‘discoureren’. Geleerde mannen
zijn niet in trek bij de vrouwen, maar evenzeer worden geleerde vrouwen gemeden
door de mannen. Geleerden worden hoogstens een poosje na hun dood geëerd, nooit
tijdens hun leven, maar de volgelingen van Venus zijn geëerd in hun jeugd; en zij
zelf is gezien juist bij de groten der aarde. Ze beschikt ook over ambten, staten en
schatten, al moet men dan niet te zeer op de eerbaarheid letten. Daarentegen brengt
ze de mensen ook tot allerlei deugden, door haar wordt de vrek bv. scheutig, de blode
moedig, terwijl Minerva de mannen laf maakt; luiaards worden door de ‘minne’
vlijtig, slordevossen en slonzen worden keurig en netjes; ouden jong en zotten wijs.
De liefde wekt bij de poëten een goddelijke drift tot dichten, zie slechts naar Propertius
en Ovidius en ‘een onbedreven gast, begluyren hem de lichten/ Van Roselijne, tijdt
gezwind aen 't Ooge-dichten’. Ondanks alle kwaadsprekerij van Minerva verschaft
de min ware vreugden, ook in de buitenechtelijke verhouding, die tegenwoordig
onder den naam van vriendschap als normaal wordt geaccepteerd; en het is niet zo
erg als de minnenden door schijn bekoord worden, als het resultaat maar vreugde en
genot is. Bespottelijk daarentegen zijn de genoegens van poëten en geleerden, die
allerlei dwaze en onnutte kwesties onderzoeken en er uitvoerig over redekavelen, en
zich belachelijk maken door hun waanwijsheid en beuzelachtigheid. En ten slotte,
van bedrog gesproken, een burlesk verhaal van een weduwe moet aantonen dat bedrog
juist door Minerva's satellieten gebruikt wordt. Daarmee eindigt haar pleidooi en
Pallas wil zich opnieuw verdedigen. Maar Juppiter die al tijdens de lange redevoering
van Minerva zijn ogen op een aardse schone had geslagen en naar een galant avontuur
verlangt, maakt er een eind aan en stelt het vonnis uit tot gelegener tijd. Maar die
tijd is helaas nog nooit gekomen en daardoor is op aarde ware deugd schaars te vinden
en tieren welig lust, bedrog en schijn. Mochten de goden toch eindelijk een eerlijk
vonnis vellen: ‘zoo mag de deugd eens recht behartigt zijn.../ zoo mag de lust tot
Pallas zijn ontwaekt,/ die nu alom aen 't dooven is geraeckt’.
Dat Jonctijs, door Venus het laatst aan het woord te laten en Minerva den mond
te snoeren, den indruk maakte ‘alsof hij inderdaad alle wetenschap voor ijdel hield
en in ernst alleen zingenot aanbeval’(9.) is blijkens den ironischen toon en het geciteerde
slot onjuist. Hij constateert slechts den feitelijken toestand in de wereld, waar Venus,
schaamteloos, oppermachtig is en Minerva niet in tel. Zijn spot met de wetenschap
betreft
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niet de wetenschap op zichzelf, maar haar misbruik en wanbeoefening. Overigens
is heel dit raillerende en persiflerende gedicht een uiting van zijn speelse spotzucht
met vele menselijke hebbelijkheden en tekortkomingen. De motieven zijn meestal
niet nieuw, maar de verwerking in vlotte alexandrijnen die meer aan Cats dan aan
Huygens doen denken en de compositie is boeiend. Het aardige schuilt juist hierin
dat niet één ondeugd wordt gehekeld, maar twee tegengestelde objecten tegen elkaar
worden uitgespeeld, en dat die beide ieder van twee kanten worden bezien, bespot
en verdedigd. De conclusie wordt aan den lezer overgelaten, maar de bedoeling van
den schrijver schijnt heen door zijn ironie en satire. Daarom was het kortzichtig van
de Dordtse Kerkeraad Jonctijs ter verantwoording te roepen voor zijn boutade op de
godgeleerden, en nog onbegrijpelijker is het dat zij in hun oordeel volhardden en
hem onder censuur stelden(10.). Tevergeefs schreef Jonctijs zijn ‘Apologie of gedrongen
onschuld, roerende zijn misduide hedendaegse Venus en Minerva’ (1642). Hij wenste
geen schuld te bekennen, waar hij zich onschuldig wist, en verhuisde naar Rotterdam.
Daar was hij spoedig in aanzien, en werd hij in 1648 tot schepen verkozen. Pas in
1649 wist de kerkeraad van Rotterdam gedaan te krijgen dat de Dordtse zijn uitspraak
introk. In 1646 had Jonctijs de degen opgenomen tegen Dr Joh. van Beverwijk, dien
hij in het Dordtse milieu had leren kennen. Hij bedoelde geen persoonlijken aanval
maar vond dat Van Beverwijk teveel de vrouwen in het gevlei kwam met zijn in
1639 verschenen boek ‘Van de Wtnementheyt des Vrouwelicken Geslachts’. Tegen
de daarin met veel geleerd vertoon geponeerde stelling dat de vrouwen wijzer waren
dan de mannen, verdedigde Jonctijs in proza ‘Der Mannen Opper-waerdicheyt’(11.).
Het reeds genoemde tractaat over de pijnbank (1651) was niet zijn laatste werk. Het
vrouwenvraagstuk, dat in dien tijd vele pennen in beweging bracht, bleef ook hem
interesseren, en hij verzamelde allerlei gegevens daarover in den vorm van verhalen
en vertogen. Na zijn dood (1654) werd die niet voltooide verzameling uitgegeven in
twee kloeke delen als ‘Tooneel der Jalouzijen’, waaruit de latere Spectators, als Van
Effen, meermalen hebben geput(12.).
Na verwant aan Jonctijs' Oochiis, doch minder gekunsteld, zijn de verliefde
‘Veirzjes van JAN DE BRUNE’ (de Jonge), die ik hier slechts in het voorbijgaan
noem(13.). De Brune - geboren in 1618 te Middelburg en daar gestorven in 1649 - is
meer bekend om zijn prozawerken, waarop ik in een ander verband terugkom(14.). Dit
bundeltje minnedichten verscheen in 1639, in hetzelfde jaar dus als waarin Jonctijs
het zijne uitgaf. Ook hij verontschuldigt ze lichtelijk tegenover den ‘beleefden Lezer’
als ‘een deel van d'uitwerpselen van (zijne) jongheid’. Het zijn meest korte gedichtjes,
variërend van 8 tot 12 regels; vaak bestaande uit combinaties van een zesvoetig met
een drievoetig jambisch vers, in kruisrijm (abab). Daarnaast komen ook enige
vierheffige trochaeische versjes voor met
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gepaard rijm; minder vaak andere vers- en strophe-structuren. Het boekje lijkt een
verzamelbundeltje. Er komen althans afzonderlijk getitelde afdelingen in voor, nu
en dan zelfs met herhaling van den naam van den dichter, terwijl toch de aard der
gedichtjes daartoe niet steeds aanleiding kon zijn. Zo volgen er na blz. 64 een negental
‘Kusjes’ - veel minder sensueel dan die van Janus Secundus - daarna een bundeltje
‘Gesangen’, meest herdersliedjes, maar ook een gedichtje ‘op de Inkomste van de
Koninginne Maria de Medicis binnen Amsterdam’; verderop ‘De Honich-Bye’ en
nog eens ‘Veyrsies’ beide geheel van den zelfden aard als de eerste afdeling(15.). De
meeste van deze minnedichtjes bevatten hoffelijkheden aan het adres van schone
juffers met bruine of blauwe ogen en andere bekoorlijkheden, herinneringen aan
genoten minnevreugden of wensen tot verkrijging of vernieuwing daarvan. Niet sterk
gepassioneerd, zelden gewaagd erotisch; vernuftig wel vaak en speels, zonder de
onnatuurlijkheid te ver te drijven; vlot en gemakkelijk van vorm al wordt nog wel
eens de zinsstructuur geweld aan gedaan terwille van metrum of rijm; bijna nooit
boeiend door klank of rhythme. De natuurlijkheid is vooral ook bevorderd door het
ontbreken van mythologische namen of omschrijvingen. Vreemd staan tussen deze
erotische versjes in, enkele, litterair weinig betekenende, religieuze gedichtjes:
Christus geboren, verloren, gestorven, etc.(16.).
Ranker van vorm en warmer van toon zijn de liefdesgedichten van JOAN VAN
BROEKHUIZEN, die bijna dertig jaar verder afstond van den bloeitijd der
renaissancistische minnepoëzie dan Jonctijs, maar naar den geest er nauwer bij
aansloot(17.). Zo zeer bewonderde hij de melodieuze elegance en tevens den praegnanten
stijl van Hooft en zo geheel nam hij zijn liederen in zich op, dat hij eigen gevoelens
en stemmingen onwillekeurig uiten ging in diens lyrische vormen: rhythmen en
melodieën, strophestructuren, beelden en omschrijvingen, woordvormingen en zelfs
de lichtelijk verbogen en omgezette syntactische constructies zijn gelijk aan die van
Hooft, dien Broekhuizen noemde ‘den adelijken schrijver,... de eeuwige eer van den
Nederlantschen Parnas, en den Prins der Hollantsche dichteren’(18.). Hoewel hij dan
Hooft, soms woordelijk, navolgt, is er iets levends en ontroerends in Broekhuizens
verzen dat den lezer vanaf den eersten regel tot luisteren dwingt. Men kan zijn
verhouding tot Hoofts poëzie vergelijken met de verhouding van de neo-latijnse
poëzie tot de klassieke. Evenals de filologisch fijn ontwikkelde zeventiende-eeuwse
dichters van latijnse verzen diep waren ingedrongen in vorm en geest van hun
hartstochtelijk bewonderde meesters, hetzij ze in overeenstemming met hun
persoonlijken aanleg en smaak Horatius of Ovidius, Vergilius of zoals Broekhuizen
Propertius tot illuster voorbeeld namen, en toch in hun latijnse verzen een eigen
geluid deden horen - zo maakte de filologisch begaafde en artistiek gevoelige
Broekhuizen Hoofts poëtische dictie dienstbaar voor eigen gebruik. Zijn
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kleine bundeltje Nederlandse gedichten raakt ook slechts enkele momenten uit zijn
levensverhaal. Op de hem eigen elegante en gevoelige wijze heeft David van
Hoogstraten, die voor Broekhuizen diepe verering koesterde, dat verteld als inleiding
op de door hem in 1712 uitgegeven gedichten(19.). Het is het verhaal van een man die
herhaaldelijk de omstandigheden tegen had en daardoor niet is geworden wat men
van hem verwachten mocht op grond van zijn buitengewonen aanleg. Men kan
omgekeerd ook zeggen: die ondanks de wangunsten van het lot en de tegenkantingen
van zijn onrustig leven als soldaat, dank zij zijn bijzondere begaafdheden en
doorzettingsvermogen buiten universitaire vorming om, is geworden tot een van de
sterren op het gebied van de klassieke filologie en neo-latijnse litteratuur in de 17e
Eeuw. Hij werd in 1649 te Amsterdam geboren. Of hij verwant is aan het bekende
adellijke geslacht der Broekhuizens uit Utrecht is aan twijfel onderhevig. Vroeg
verloor hij zijn vader, die eerst een hoedenwinkel had gedreven, later klerk was bij
den Zeeraad. Zijn oom Joan, zelf boekhouder bij dien Raad, stuurde hem naar de
Latijnse School van Hadrianus Junius, waar hij opviel door zijn zeldzaam geheugen
en zijn wonderbaarlijke gevoeligheid voor latijnse poëzie. Zijn voogd, die weinig
vertrouwen had in de wetenschap als economische basis voor het leven, deed hem
in de leer bij den apotheker Herman Angelkot, welk lot hij deelde met Antonides
van der Goes, zijn makker van de latijnse school. Hoewel hij zeer bevriend raakte
met den geletterden ‘kruidtmenger’ stond het geestdodende werk van ‘wassen en
plassen’ hem na twee jaar zo tegen, dat hij wegliep en dienst nam in het leger,
waarschijnlijk in het spannende oorlogsjaar 1672. Hij vocht mee in Groningen,
Koevorden en Bentheim tegen den bisschop van Munster; daarna tegen de Fransen
in Holland, en klom spoedig op tot vaandrig. In 1674 maakte hij, zeer tegen zijn zin,
den onfortuinlijken tocht mee van De Ruyter tegen de Franse bezittingen in
West-Indië. In de volgende jaren werd hij naar verschillende plaatsen gedirigeerd,
belandde in 1676 in Trier, zwierf vervolgens door Duitsland en lag ook in allerlei
Zuid-Nederlandse steden in garnizoen. Zo ver zijn gevaarlijk en avontuurlijk
soldatenbestaan hem toeliet, zette hij zijn studies in de klassieke en humanistische
dichters en schrijvers voort. Reeds in Holland had hij vele relaties aangeknoopt met
vooraanstaande filologen: Francius in Amsterdam, die hem bij anderen introduceerde,
zoals Graevius in Utrecht, Heinsius en vele anderen. Zij bewonderden hem om zijn
uitgebreide kennis der filologie, om zijn levendige gesprekken en discussies en om
zijn sierlijke Latijnse gedichten(20.). Hevig verlangt hij zelf in den vreemde naar hun
leerzamen omgang. In 1682 wordt Utrecht zijn garnizoenplaats en eindelijk gelukt
het zijn vrienden hem de rustiger militaire post te bezorgen van kapitein-commandant
over een compagnie stadssoldaten in Amsterdam. Dan kan hij zich intensiever wijden
aan zijn geliefde studies. Met veel geleerden staat hij in correspondentie of wisselt
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hij gedichten uit; en meermalen mengt hij zich in hun discussies én... ruzies. Geroemd
worden vooral zijn, voor den stand der filologie in dien tijd voortreffelijke,
gecommentarieerde uitgaven van Propertius en Tibullus(21.). In 1697 werden de
stadsvendels opgeheven en kreeg Broekhuizen ontslag met behoud van zijn jaarwedde.
Hij trok zich terug in een eenvoudige woning bij Amsterdam. In die ‘Eremitagie’
isoleerde hij zich, bij het achteruitgaan van zijn gezondheid, meer en meer van de
wereld en verdiepte zich tenslotte hoofdzakelijk in religieuze litteratuur, tot hij in
1707 overleed.
Zijn Nederlandse gedichten nu hebben in hoofdzaak betrekking op enkele liefdes
met een ongelukkig verloop. De eerste geschiedenis speelt zich af in 1676-77. In
Utrecht had hij voor zijn vertrek naar Trier, Charlotte Lochon lief gekregen, die
getrouwd geweest was met een zwager van Joan Pluimer(22.). Verschillende latijnse
gedichten zijn aan haar gewijd. Maar tijdens zijn verblijf in Trier en op zijn zwerftocht
door Duitsland begon hij zijn gepassioneerd verlangen naar haar verloren
aanwezigheid ook in Nederlandse verzen uit te drukken. Een van de eerste is
waarschijnlijk het bekoorlijke liedje ‘Aan de Moezel’ in lichte strophen van vier
jambische regels (4-4-3-3-; aabb)(23.). Breder van structuur (strophen van vier
alexandrijnen abab) is de Klagende Zang (blz. 31), die niet is gedateerd maar blijkens
den laatsten regel nog wel in Trier geschreven. Uit zijn herderszangen zou men
kunnen opmaken dat zijn liefde niet onbeantwoord bleef, doch dat hij zelf de
verhouding heeft verbroken. Het is echter gevaarlijk uit enkele van die speelse,
grotendeels waarschijnlijk op fantasie berustende gedichten een werkelijk gebeuren
te willen aflezen. Bovendien, niet alle zijn gedateerd. Wel de dialoog tussen ‘Veldman
en Zwaantje’ (Trier 21 Aug. 1676). Dit herdersdicht vertoont in versstructuren en in
motieven grote overeenkomst met den dialoog van Daifilo en Dorilea uit de Granida,
maar het herderinnetje is minder uitdagend en minder schalks. Veldman dringt echter
als Daifilo met soortgelijke bloemrijke argumenten in sierlijke verzen van wisselenden
omvang aan op meer tegemoetkoming van Zwaantje, die niet afkerig van zijn liefde,
toch voorlopig zijn liefkozingen ontwijkt. Ongedateerd zijn de andere drie
herderszangen. In de soms wel wat gezwollen zang ‘Hageroos’ spoort Veneman,
popelend uitziende naar de toegezegde komst van zijn geliefde, de zon aan onder te
gaan. De volgende heet ‘Veldman’ maar is in feite een klacht over diens afwezigheid,
in den mond gelegd aan de door argwaan en jalouzie gekwelde Zwaantje, en
gelocaliseerd in de Utrechtse contreien van de ‘schoone Vecht, die met zijn
zilverklaare horens/ bewaakt d'aloude pracht der Bisschoplijke torens’. Daarbij knoopt
de laatste herderszang aan, van ‘'t Klagende Zwaantje’, waarin deze treurt over de
ontrouw van Veldman, die zelfs ‘geen naar geklag, nog treurig zugten hooren’ wil.
Merkwaardigerwijze is deze elegie ondertekend met ‘Charlotte Lochon’. Is deze
zang,
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als antwoord op de vorige, werkelijk van haar hand? Of is hij slechts het speelproduct
van Broekhuizens verbeelding? De overeenkomst in stijl zou dit doen vermoeden.
Een uitdaging dan? Of heeft hij inderdaad, tegen Charlottes hoop in, de relatie
verbroken, omdat hij als arm en zwervend officier toch niet in staat was haar te
trouwen, en was dit werkelijk haar verwijtende reactie? Het blijft bij vragen. Voor
de waardering van deze aardige herderszangen, zo zuiver gehouden in den idyllischen
toon van het genre, heeft een concreet antwoord op die vragen ook weinig betekenis.
Dat Broekhuizen de bekoorlijke weduwe diep vereerde blijkt uit zijn charmante
gedicht ‘Aan Mejuffrouw Charlotte Lochon’ (blz. 29). En spreekt uit de laatste
strophen van dien groet, die eigenlijk al op een afscheid vooruit loopt, niet zijn
welgemeende spijt dat een vereniging niet mogelijk is, hoezeer door hem gewenst?
Nog pijnlijker klinkt de slotstrophe van het gedichtje ‘Aan Fillis’, als we ook dit met
deze geschiedenis in verband mogen brengen:
O wijdverdwaalde min! 'k verloor, eer dat ik had
Dat onverhoopt geluk, dien gadeloozen schat.
Hij dien ik meest bemin, die doet my allermeest
De schoonheit missen van Uw lichaam, en uw' geest.

In 1678 trouwde Charlotte met een ander. Ook in latijnse gedichten bevrijdde
Broekhuizen zich van zijn verdriet: ‘Amor elusus’ en ‘Ad noctem’. Treuren bleef
hij echter niet. Was hij in zijn gedichten aan Charlotte nog in dubio of hij meest
bewonderde haar ‘lichaamsschoonheid’ of ‘de schoonheid van (haar) geest’, in 1680
schreef hij een viertal minneliedjes aan ‘Clorinde’, waarin enkel, dartel en
hartstochtelijk, de zinnen aan het woord zijn. Maar ook deze liefde ging voorbij.
Toen hij in 1684 in Amsterdam een vaster bestaan kreeg, namen zijn huwelijksplannen
concreter vorm aan. De coquette Suzanna Bormans, weduwe van zijn vriend
Antonides van der Goes, verstrikte hem in haar netten. Mogelijk slaat het geestige
spotliedje ‘Aan Cloris’ op zijn nieuwe keus en het afwijzen van de belachelijke
pogingen van een verouderde mededingster van zijn nog jeugdige Fillis. De affaire
neemt echter een dramatische wending. Als hij reeds in ondertrouw staat met Suzanna
in 1686, breekt hij plotseling met haar, ontgoocheld door de verkregen inlichtingen
over haar lichtzinnig gedrag. Het kostte hem, behalve de bitterheid van de
teleurstelling, de onrust en ergernis van een jaren slepend proces. In enige
voortreffelijke gedichten rukt hij zich pijnlijk los uit zijn smartelijke gedachten en
gevoelens: ‘Aan de Gedachten’ (blz. 48) en ‘Klagt’ (blz. 47). Ondanks de
herinneringen aan Hoofts stijlvormen, treft ons daarin de oprechte toon. Wat bij
Hooft slechts kunstig spel lijkt, is echt bij Broekhuizen. Eenmaal vrij, kan hij ook
afrekenen met ‘Clorinde’ in twee gedichten, die in den grond van de zaak twee soms
woordelijk gelijke
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bewerkingen zijn van dezelfde stemmingsmotieven, in verschillende versstructuren:
‘Afkeer van Klorinde’ en ‘Aen Amaril’. De herwonnen vrijheid bezingt hij, trillende
nog van verontwaardiging, aldus in de laatste coupletten van het eerstgenoemde
gedicht, m.i. het beste en meest eigene van zijn Nederlandse verzen; hevig gespannen
rhythmen die zich telkens ontspannen in den zweepslag van den laatsten, korten
regel:
Gelukkige die thans myn vrolyke uuren slyt
En meester van myn wil en meester van myn tydt;
Wiens langh misleyt gedult niet meer hoeft op te wachten
Den wint van uw gedachten.
Nu vliegt uw wufte wil met radeloozen zin,
Gelyk gy zyt gewoon, naar keur van nieuwe min:
Nu denkt uw weiflend hart geboren om te plagen,
Aan wien 't zich op zal dragen.
Maar zoo gerechte wraak haare oogen slaat op my,
Verwacht geen minnaar die getrouwer is dan gy:
Die grondeloze kolk van diepe veinzeryen
Verdient geen oprecht vryen.
Al d'ongerustheit die myn boezem in zich vind
Is maar de schaamte alleen dat ik u heb bemint.
Vergeef my dat ik dorst zoo ver myn harssens krenken
Van ooit aan u te denken.

Hij kreeg gelijk. Suzanna maakte nieuwe slachtoffers. Voor hem betekende deze
affaire het einde van zijn huwelijkspogingen. Het was tevens het einde van zijn
dichten in Nederlandse verzen. Enkele gedichten van anderen aard, in de eigen taal,
dateren uit vroegere jaren, bv. de berijmde ‘Brief aan mijn Vrienden t'Amsterdam’
uit Duitsland, zoals Hooft schreef vanuit Florence; het vriendschappelijk sonnet ‘Aan
den Heer Joan Pluimer’ (23 Januari 1677) of het klaagdicht ‘Ter gedachtenisse van
den Heere Joannes Antonides van der Goes’ (1685). Een zekere bewondering heeft
ook gewekt zijn bewerking van ‘Le Matin’ van Théophile de Viau als
‘Morgenzang’(24.).
Een scherpe tegenstelling met de liefdeslyriek waarvan die van Broekhuizen een late
nabloei was, vormen de veel eerder verschenen gedichten van MATHYS VAN DE
MERWEDE, heer van Clootwijck(25.). Hij was een zoon van den rentmeester der Oranjes
te Geertruidenberg, studeerde te Leiden en maakte daarna met enkele vrienden,
Adriaan van Bleyenburg en Nicolaas Heinsius, een reis naar Italië. Lang bleef hij,
alleen, in Rome hangen, meer uit belangstelling voor de Italiaanse vrouwen dan voor
de cultuur. Van zijn talloze erotische veroveringen in de jaren 1647-50 gaf hij op
schaamteloze wijze verslag in weinig omvangrijke gedichten, die, voorzien van soms
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uitvoerige Italiaanse opschriften, meestal zijn opgebouwd uit paarsgewijze rijmende
alexandrijnen of vijfvoetige jambische versregels, soms uit andere strophevormen;
enkele malen hebben ze ook den sonnetvorm. Cynisch beroemt hij zich op zijn
successen, vooral bij onmondige meisjes, die hij driest verleidt en zonder scrupules
ophitst tegen hun ouders om door allerlei listen hun waakzaamheid te ontsnappen
en zijn onverzadigbare lusten te komen bevredigen. Geen wonder dat hij in
moeilijkheden geraakte, waaraan hij zich, scheldend alsof hem het grootste onrecht
werd aangedaan, onttrok door zich enigen tijd in een klooster te verschuilen, zonder
echter zijn schandalig gedrag te wijzigen. Wel breekt in zijn hartstochtelijke gedichten
op zijn laatste liaison in Rome een minder brute, menselijker toon door, vooral als
zijn geliefde hem, blijkbaar vrijwillig, ontweken is in een klooster. Node kan hij haar
opgeven, maar als zijn verlangend wachten vruchteloos blijkt, keert hij Rome den
rug toe. Merkwaardig is dat waarschijnlijk Reyer van Anslo, toen ook in Rome, hem
heeft aangeraden zijn perverse gedichten te laten drukken om daar mede ‘heel
Neerlandt in brandt’ te zetten. In het vaderland teruggekeerd (1650) deed hij dat
inderdaad. Zijn bundeltje kwam uit onder den titel ‘Uytheemsen Oorlog ofte Roomse
Min-triomfen’, bij Burghoorn in 's Gravenhage (1651), die wel meer pikante
liedboekjes had uitgegeven. Niet geheel rustig over de mogelijke uitwerking in het
‘lieve Vaderlandt’ kortte hij zijn naam op den titel in tot de beginletters. Maar in een
uitdagende inleiding uit hij zijn minachting over de ‘winderige leugenvrijerijtjes van
de Franskens’ die in Amsterdam zo in trek waren en spot hij bij wijze van
afleidingsmanoeuvre met die schijnheilige ‘gereformeerde Kristenen’ die ‘in haar
privé en particulier’ dikwijls erger zijn ‘als de vuylste Verkens dieder op de Wereld
zijn’. Tegenover hun zedelijkheidstheorieën verdedigt hij zijn onbeschroomde
uitleving der hartstochten als een gehoorzamen aan den ingeschapen levensdrang,
even natuurlijk en eerbaar als eten en drinken. Men mag toegeven dat zijn stijl vaak
spits en geestig is, dat hij, vrij van de litteraire traditie, een merkwaardige eigen vorm
ontwikkelt, onmiddellijk aansluitend bij de dagelijkse taal, zonder zweem van
romantiek of vals effect, dat hij dikwijls scherp waarneemt en raak typeert - op de
minneverzen volgen ook nog enkele andere gedichten, o.a. over toestanden en milieu
in Italië - dit alles neemt niet weg dat zijn bundel weerzin wekt, nog niet zo zeer door
zijn vér-gaand realisme, als wel door zijn niets ontziende bruutheid, zijn ontkenning
van alle zedelijke normen en lage opvatting van de ‘liefde’. Tegen den storm van
verontwaardiging die opstak over dit symptoom van voortijdig ‘naturalisme’,
schaamtelozer dan de moderne erotiek, was de eerst zo zelfbewuste schrijver, wiens
naam spoedig uitlekte, toch niet bestand(26.). Al spoedig capituleerde hij en gaf hij als
blijk van zijn ‘bekering’ een bundeltje ‘Geestelijke Minnevlammen’, begeleid door
een serie prijzende en aansporende versjes van eerzame, van den schrik
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bekomen vrienden, onder wie Hendrik Bruno(27.). Maar de zinnelijke driften, die zijn
erotieke poëzie doorvlamden, vonden niet, als bij Luyken, werkelijke tegenkrachten
in een mystieke passie, waaruit een nieuwe poëzie geboren kon worden. De berijming
van ‘Het Hooge Lied Salomons’ leek een geschikt overgangsstadium. Het resultaat
is merkwaardig. In die soms niet onwelluidende liedjes, waarvan die uit het eerste
hoofdstuk gezongen kunnen worden ‘als eenige Kusjes van Johannes Secundus, door
de Heer van Brantwijk treffelijk vertaelt’(28.), gloort nog meermalen iets van de oude
zinnelijkheid. Wanneer de minne-termen al te gewaagd klinken, wordt echter door
een korte aantekening haastig de geestelijke bedoeling aangeduid - men mocht zich
eens vergissen! Intussen hoeft men aan de oprechtheid van den bekeerling niet te
twijfelen. De berijmde ‘Seven Psalmen van Boetveerdigheyd’, vaak stug van vorm,
laten toch meermalen een oprechten toon van berouw horen. Dat geldt ook voor het
gedicht in alexandrijnen ‘Pauli Bekeeringen’ en het nog persoonlijker gedicht op de
‘Sonds-berouw-hebbende Maddalena’, wier berouw en schuldvergeving hij ook
toewenst aan de vele ‘Maddeleens’ die hij in zijn losbandige jeugd zelf heeft bezocht.
In zijn ‘Heylige Dagen’, waarmee hij ‘den Heer van Zuylichem’ niet wil verbeteren
zoals hij uitdrukkelijk zegt in het bericht ‘aen den ongemomden trouwhertigen en
rechtgeschapen Leser’, slaat hij nu, als man van ervaring een moraliserenden toon
aan. Nu en dan flitst in deze verzen nog iets op van zijn vroegere slagvaardigheid en
zelfstandige zegkracht, maar hij kan ook vreemd en onbehouwen uit den toon vallen.
Beter dan de stichtelijke stijlvormen lagen hem dan toch die van het hekeldicht. Het
is echter zonderling dat hij dezen boetebundel besluit met de overigens verdienstelijke
vertaling van ‘Het 13 Satyr-dicht van Junius Juvenalis’. Eenmaal gerehabiliteerd
door een eerzaam huwelijk, heeft hij het blijkbaar niet nodig gevonden nog meer
godsdienstige poëzie te schrijven. Wel bleef mogelijk zijn belangstelling voor het
hekeldicht wakker, zoals blijkt uit zijn aandeel aan den in 1709 uitgegeven
verzamelbundel ‘D.J. Juvenalis en A. Persius Flaccus. Alle de Schimpdichten door
verscheide dichteren in Nederduitsche vaarzen overgebracht’(29.).

Eindnoten:
(1.) Zie over Six, blz. 161; Luyken, blz. 358; Westerbaen, blz. 125; Krul, blz. 230. Overzicht van
de erotische poëzie in JOH. VORRINK, Het Minnedicht in de Zeventiende Eeuw, 1919.
(2.) Over Jonctijs: P. KRUL, Dr Daniel Jongtys Ewoutsz. (in Tijdspiegel, 1893, blz. 76-88). De
biografische gegevens in vroegere mededelingen en handboeken (bv. JONCKBLOET) zijn
onbetrouwbaar. In 1877 gaf H.M. LABBERTE een heruitgave van Roselüns Oochies ontleedt.
(3.) Verhandelingh/ Der/ Toover-Sieckten./ Geschil/ van de/ Schoôt- en Steekvrye./ Geschil/ Van
de/ Wapen-Salve./ Paracelsi/ Vrye-Konst./ Wt verscheyde Latijnsche Boecken D. Sennerti/
vertaelt, en by een geschickt door/ D. Jonctys/ - / Tot Dordrecht, / Gedruckt by Hendrick van
Esch, wonende/ in 't Hoff. Anno 1638.
(4.) De/ Pyn-Bank/ Wedersproken, en bematigt,/ Door/ Dan. Jonktys./ - / Tot Rotterdam,/ Gedrukt
by Johannes Noeranus, Boek-verkooper,/ woonende op 't Steyger, Anno 1651.
- De pynbank is een vrije navolging van Johannes Graevius' Tribunal Reformatum.
(5.) Roselüns/ Oochies/ ontleedt/ door/ Dan. Jonctys./ - / Tot Dordrecht,/ voor Jasper Gorissz.
Boeck-verkooper, woonende/ by de Wijnbrugh in de vergulde Griffioen./ Anno 1639.
(6.) Zo vermeldt JONCKBLOET IV, 363 dat Jonctys in 1600 zou zijn geboren en tussen 1620 en 1623
dit bundeltje uitgaf, vgl. KRUL, op. cit. 82-83.
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(7.) In den bundel nr. XLVII.
(8.) D. Jonktys/ Hedens-Daegse/ Venus/ en/ Minerva;/ of/ Twist-Gesprek/ tusschen die zelfde./ - /
Tot Dordrecht,/ Gedrukt by Hendrick van Esch, woonende/ in 't Hoff, tot Dordrecht. Anno 1641.
(9.) Aldus TE WINKEL III, 515. Ook het betoog van H. SMILDE in Jacob Cats in Dordrecht, blz.
109 acht ik onjuist, zowel wat zijn beoordeling van de litteraire kwaliteit betreft als zijn conclusie
t.o.v. Jonktys.
(10.) Zie uitvoeriger daarover KRUL, op. cit. die echter niet altijd even zakelijk en objectief oordeelt,
ook niet in zake het er bij gesleepte conflict Huygens-Calckman. Overdreven is ook dat hij
spreekt van kerkelijke ‘ban’ terwijl Jonctys alleen werd afgehouden van het avondmaal. Uit
het gewraakte stuk van Jonctys is geen afwijking van de officiële leer te halen; hij werd dan
ook alleen veroordeeld als ‘satyrist en paskwilschrijver’. Maar mogelijk heeft hij den kerkeraad
wel door andere uitlatingen in vroegere geschriften of mondelinge opmerkingen geprikkeld.
Men moet niet vergeten dat Jonctys in vele opzichten afweek van Cats' zedige vertogen over
de liefde en de schoonheid. En Cats was in Dordrecht een man van gezag. Overigens bestaat
over het karakter van dit hekeldicht in de tegenwoordige handboeken eigenaardige misverstanden.
Zie vorige aant. WALCH (blz. 446) zegt zonder vermelding van titel dat J. ‘schrijft een satirisch
gedicht over de theologen - waarom de predikanten hem in Dordrecht 't leven onmogelijk
maken’. De passage over de godgeleerden beslaat nog geen twee pagina's van het ruim honderd
tellende gedicht. Zonderling is ook de typering door KNUVELDER (II. 306) die meent dat J. met
dit satirisch gedicht ‘waardig preludeert op Bekkers ‘Betoverde Wereld’. Vermoedelijk verwart
hij deze twist van Venus en Minerva met de Tooversieckten.
(11.) Der/ Mannen/ Opper-Waerdigheid/ Beweert/ Door/ Dan. Jonktys:/ Tegens de vrouwelijke
lof-redenen/ Van/ Dr Joh. van Beverwijk./ - / Tot Rotterdam,/ Gedruckt by Thomas Dirksz.
Cel-Born, wonende op de Leuve-/ Haven, over de Vis-Marct.
(12.) Tooneel/ Der/ Jalouzijen,/ Waar op vertoont werden/ Veel treurige Gevallen, wonderlijke/
Geschiedenissen, Schrikkelijke en/ wreede Uitwerkselen der/ Jaloersheid./ Zeer geleerdelijk
beschreven/ Door/ Daniel Jongtijs/ In zijn leven der Medicijnen Doctor./ - / Tot Rotterdam,/
Gedrukt by Joannes Noeranus,/ (1666). Met Privilegie voor vijftien Jaren. - 2 dln.
(13.) Veirzjes/ Van/ Jan de Brune./ - / t'Amsterdam./ Ghedruckt by Joost Broersz. inde Pijl/ steegh,
in de Druckerije./ M.DC. XXXIX.
(14.) Zie over De Brune: J.A. WORP in Oud Holland VIII, 81-103.
(15.) De beide laatste afdelingen dragen den naam v.d. dichter: De Honich-Bye./ Rymen/ van/ Joh.
Junianus Brunaeus. - Veyrsies/ Van/ Jan de Brune.
(16.) Ook hier na den titel: Door Johan. Junianus Brunaeus.
(17.) Over Broekhuizen zie vooral WORP's biografisch artikel in Tijdschr. Nedl. T. en Ltk. X. (1891),
blz. 40-113. Van de oudere litt. zie: het waarderende opstel van H.E. MOLTZER, Broekhuizens
Gedichten in ‘Studien en Schetsen’ (1881), blz. 53-100; J. VAN VLOTEN in De Nedl. Spectator
van 1887, blz. 427 - Nadere gegevens in de volgende aantekeningen.
(18.) Zoals VAN HOOGSTRATEN meedeelt in zijn levensbeschrijving (zie aant. 19) op blz. 42.
(19.) J.v. Broekhuizens/ Gedichten/ Op nieu by een vergadert, en met verscheide/ noit voorheen
gedrukte vermeerdert./ Hier is bij gevoegt het Leven des Dichters/ - / T'Amsterdam,/ By Gerard
onder de Linden./ MDCCXII. Tevoren had Jan Pluimer Broekhuizens gedichten tot 1677 gepubliceerd, samen met zijn eigen
in: Gedichten/ van/ J.v. Broekhuizen,/ En/ J. Pluimer/ - / T'Amsterdam,/ By Hieronymus Sweerts,
in de Beurstraat, 1677. Latere herdrukken: Gedichten van J. van Broekhuizen. Derde druk.
Brussel, By Brest van Kempen, etc. 1822. - in 1834 als titeluitgave gepresenteerd door L.
Bakkenes, Boekverkooper enz. te Amsterdam. - In 1883 gaf DR R.A. KOLLEWIJN een nieuwe
uitgave met toelichtingen.
(20.) Zijn Latijnse Poemata werden in 1711 verzameld uitgegeven door DAVID VAN HOOGSTRATEN.
(21.) Een uitvoerig verslag van zijn filologischen arbeid en zijn schermutselingen vindt men bij
WORP, op. cit. Deze gaf ook een keur van zijn Latijnse brieven uit: Jani Broukhusii Epistuloe
Selectoe aliarumque epitomae et fragmenta, Groningoe (1889) - en in 1893 liet WORP nog
Broekhuizens brieven aan Burman volgen, die ook zijn bekende lijkrede heeft gehouden. (Ad
Petrum Burmannum Epistolae, Gron. 1893.) Zie over de lijkrede WORP's art. in Ts. Nedl. T.
en Ltk. X.
(22.) Pluimer, die in 1677 Broekhuizens gedichten uitgaf (zie aant. 19) beroemt er zich op dat hij
hem tot het schrijven van Nedl. verzen heeft overgehaald. Een natuurlijke aanleiding daartoe
lag echter in zijn verhouding tot Charlotte Lochon die ook zelf gedichten maakte, zie verderop.
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(23.) Gedateerd: In Trier den 31 Mei 1676. - Zie den bundel blz. 23. - De dateringen kloppen overigens
niet altijd in VAN HOOGSTRATENS uitgave, als men ze vergelijkt met die van Pluimer. Onjuist
is zeker op blz. 27 het jaartal van ‘Gedachten’ dat niet 1667 kan zijn, maar 1676. Waarschijnlijk
is het bruiloftsgedicht voor Kapt. Zwart (blz. 55) ook van 1676 (immers in 1667, zoals er staat,
was Br. nog geen soldaat; maar daartegenover staat dat Br. in Nov. 1676 in Duitsland zwierf
en het huwelijk voltrokken werd in Edam).
(24.) Zie daarover A.S. KOK, Joan van Broekhuizen en zijn Morgenzang in Van Dichters en Schrijvers,
I. 17.
In de Nieuwe verzameling van Nederduitsche Mengeldichten van 1727 (Amsterdam, By Willem
Barents etc.), staat een gedicht op Br.'s naam: ‘Bi ons Lykzangh op Adonis’ dat aan v.
HOOGSTRATENS aandacht ontsnapt was. MOLTZER geeft het als Bijlage, op. cit.
(25.) Over van Merwede schreef J.L. VAN DALEN een niet in alle opzichten overtuigend artikel in
Oud Holland (1900), XVIII, blz. 95-111.
(26.) Het heet dat Van Merwede's Mintriomfen door ‘beulshanden werden verbrand’. Dat hielp het
boekje niet uit de wereld: er zijn nog drie herdrukken bekend (1654, 1657, 1676). De tweede
druk echter niet bij Burghoorn, maar in Amsterdam. De volledige titel: Uyt-heemsen Oorlog,
/ Ofte / Roomse / Min-triomfen, / Van / M.V.M. Hr van Cl. / Voor-gevallen en beschreven in 't
/ Jaer 1647.48.49. en 50. / Den tweeden Druck./ - / t'Amsterdam, / By Lodewijk Spillebout,
Boeck-vercooper op / den Dam, Anno 1654. - By Burghoorn wel de volgende bundel!
(27.) Geestelyke/ Minne-vlammen/ Poetischer wijse voorgestelt/ Door/ Jonkheer/ M. vander Merwede
Heere van Clootwijk./ - / In 's Graven-Hage,/ By Isaac Burghoorn, Boek-drukker/ woonende
in de Wage-straet, 1653.
(28.) Zie dit deel v.d. Gesch. v.d. Letk. blz. 128.
(29.) Vergelijk echter met VAN DALEN's opmerking de vermelding van TE WINKEL V, 80. Ik heb
den bundel zelf niet in handen gehad.
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2. Vreugden van het buitenleven
Jacob Westerbaen op Ockenburgh
VAN LIJNDRAAIERSZOON TOT HEER VAN BRANDwijck en Gybeland, Ridder
van St Michiel - lijkt de titel van een fascinerenden levensroman en zou grote
verwachtingen kunnen wekken aangaande Westerbaens capaciteiten. Bij de
emancipatie der jonge republiek zijn verschillende personen van bescheiden afkomst
door hun bijzondere geestelijke, wetenschappelijke, politieke of militaire kwaliteiten
op vooraanstaande plaatsen gekomen in het culturele leven, op de vloot of in de
stedelijke en provinciale regeringen. Westerbaen echter dankte zijn staatverandering
aan zijn huwelijk met een nogal wat oudere, maar rijke weduwe. Een belangrijke
politieke of culturele rol heeft hij er niet door gespeeld. Ook was hij geen dichter
van groot formaat, maar meer een versvaardig volgeling van de groten, speciaal van
Cats en Huygens. Wel stelde zijn huwelijk hem in staat onbezorgd te genieten van
het buitenleven en zich in vrije en eenzame ogenblikken te oefenen in de dichtkunst.
Als spiegel van zijn tijd is Westerbaens dichtwerk, ook vanwege de vele betrekkingen
die hij onderhield met bekende figuren uit de 17e eeuw, voor de literatuur- en
cultuurgeschiedenis van belang. Westerbaen werd 7 September 1599 te 's Gravenhage
geboren. Blijkbaar heeft zijn vader, van wien we niets weten, dan dat hij ‘lijndraaier’
was, hem een behoorlijke vooropleiding laten geven. Door bemiddeling van
Wtenbogaert en enkele andere predikanten kreeg hij in 1615 een plaats als bursaal
in het Staten-College te Leiden. Zijn studievak was theologie(1.). In die dagen
domineerden in het College de remonstrantse opvattingen. Vossius was regent,
Barlaeus onderregent en ook had de hoogleraar Episcopius groten invloed op de
studenten. Toen de Dordtse Synode werd gehouden, was de 19-jarige Westerbaen
een vurig aanhanger van de remonstrantse opvattingen. Episcopius werd gedaagd,
Barlaeus trad op als zijn verdediger en Westerbaen verrichtte als secretaris en koerier
goede diensten. Na de ver-
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oordeling der Remonstranten werd ook het College gezuiverd en daar Westerbaen
weigerde de Canons der Synode of de akte van toestemming en onderwerping te
tekenen, werd ook hij uit het College gezet. Hij sloot zich echter niet aan bij de
verbannen Remonstranten. Wel bracht hij in Waalwijk verslag uit van de
gebeurtenissen te Leiden en hield hij Episcopius door correspondentie op de hoogte.
Maar de rol van martelaar, zoals bv. Camphuyzen die aanvaardde of zelfs zocht, was
niet aantrekkelijk voor den levenslustigen, realistischen Westerbaen. Hij verloochende
zijn standpunt niet, handhaafde het onverzwakt tot het eind van zijn leven en stak
zijn mening niet onder stoelen en banken - maar zocht maatschappelijk een uitweg
door van de theologie over te schakelen op de medicijnen. Na enkele studiejaren te
Leiden, promoveerde hij te Caen, in Frankrijk, waarna hij zich, in 1622, als geneesheer
vestigde te 's Gravenhage. In zijn vrijen tijd amuseerde hij zich met het schrijven
van erotische gedichten, en onderhield hij litterair contact met Van den Burch en
Starter. Mogelijk bracht zijn bundel Minnedichten (1624) hem reeds in aanraking
met Huygens(2.). In den zelfden tijd leerde hij Anna Weytsen kennen, de weduwe van
Reinier Groeneveld, oudsten zoon van Oldenbarneveld, die op 29 Maart 1623 was
onthoofd. De robuste Westerbaen moet een sterken indruk op haar gemaakt hebben.
Hij verdrong gemakkelijk bij haar de herinneringen aan haar slappen eersten
echtgenoot en deed haar alle bezwaren en tegenwerking van den kant van haar familie
trotseren. In 1625 trouwde ze met Westerbaen, die daardoor den titel kreeg van Heer
van Brandwijck en Gybeland en de beschikking over rijke goederen en inkomsten.
Het paar vestigde zich op West-Escamp, het buiten van Oldenbarneveld aan den
Houtweg ten oosten van Loosduinen. Eigen kinderen kreeg Westerbaen niet. Zijn
beide stiefzonen stierven jong en zijn stiefdochter Françoise huwde later met Adriaen
van Naeldwijck, erfmaarschalk van Holland. Westerbaen ging geheel op in zijn
besognes als landedelman en in de geneugten van het buitenleven, waaronder de
jacht een voorname plaats innam. Zijn geestigheid en rondborstige jovialiteit
ontwapenden blijkbaar ook de aanzienlijke verwanten van zijn vrouw. Met
verschillende van hen, zoals Adriaen van der Myle en Johan Paffenrode kwam hij
op goeden, zelfs vertrouwelijken voet. De jachtgenoegens waren daaraan ook zeker
niet vreemd(3.). Hugo de Groot, dien hij met Willem de Groot in 1629 te Parijs opzocht,
bezorgde hem het ridderschap van St Michiel.
Nu en dan schreef hij ook gelegenheidsgedichten of stortte hij zich in een polemiek.
Maar aan zijn litteraire neigingen gaf hij eerst ten volle toe na den dood van zijn
vrouw (1648), in de eenzame uren op zijn nieuwe landgoed Ockenburgh, bij
Loosduinen. De beoefening van de dichtkunst is hem geen hartstocht, maar een
verstandelijk vermaak. Barok is zijn werk slechts in geringe mate. Ook mist hij de
fijne speelsheid van Huygens,
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evenals diens diep-religieuze en filosophische instelling. Er is een zekere
overeenkomst tussen hem en Oudaan. Als deze stond hij buiten de officiële kerk en
daardoor buiten de staatsambten; als deze kwam hij in verzet tegen onrecht op
kerkelijk terrein en schaarde hij zich aan den kant der staatsgezinde partij. Scherper
nog dan deze, in ieder geval logisch-belijnder polemiseerde hij over de theologische
twistpunten. Maar daar tegenover missen we in Westerbaens werk de innigheid van
een persoonlijk geloofsleven; geestelijke lyriek heeft Westerbaen niet geschreven.
Wel vertaalde hij de Psalmen in 1655(4.). In zijn eersten dichtbundel, de Minnedichten
van 1624(5.), leren we hem kennen als een sterk zinnelijk man, zonder de nuancen
van een rijk gemoedsleven, zonder smaak ook voor de verfijnde vormgeving der
renaissance. Hij brengt het niet veel verder dan een wat grove, boerse imitatie. In
‘Verhuysinge van Cupido’ springt hij wel op heel gemeenzame wijze om met de
bewoners van den Olympus. De goden zijn door Juppiter op zijn jaarfeest genodigd
om zich weer eens op overdadige wijze te goed te doen aan ‘leckerny van spys en
drank’. Eris moet, als laatstgekomene, de rol van schenkster vervullen, waarop zij
het ook had aangelegd. Als de vreugde der benevelde goden ten toppunt stijgt, giet
ze twistvenijn in de bekers en een algemene ruzie is het gevolg. Juno ververwijt
Juppiter zijn vele amourettes en de bevoorrechting van zijn buitenechtelijke kinderen.
Venus komt tegen Juno op en Momus valt haar bij. Als er gezinspeeld wordt op de
ongeoorloofde betrekking tussen Venus en Mars, vat Vulcanus vlam tegen de
ontuchtige Venus, waarop weer Mars den spot drijft met den bedrogen echtgenoot.
Een algemene vechtpartij dreigt te ontstaan, maar dan laat Momus Cupido als
bliksemafleider fungeren: hij draagt de schuld van alles, de verleider, zelfs van de
avonturen van Mars en Juppiter. Heel dit brallend dronkemanstoneel in de
godenwereld is reeds weinig verheven, maar de wijze waarop Cupido verjaagd wordt,
typeert wel het meest de vergroving der renaissance-vormen. Westerbaen schroomt
zelfs niet een parallel te trekken met een ordinaire kroegscène: ‘gelijck in een gelagh
de vol-gesope boeren/, wanneer daer yemand is die 'thuysje stelt in roeren/, de kan,
de tangh, de schop, de treef, de kandelaer/ aengrypen met de vuyst en goyen 't nae
malkaer/’ - zo grijpen ook de dronken goden naar kannen en schotels om ze Cupido
naar het hoofd te smijten. Aan deze hachelijke situatie ontsnapt, zweeft de
verontwaardigde Cupido over de aarde, op zoek naar een geschikte schuilplaats - die
hij tenslotte vindt in 's Gravenhage als toevalligerwijze, op het moment dat hij
passeert, Lucella haar venster opendoet, en het liefdesgodje door haar schoonheid
bijzonder getroffen wordt. Deze op zichzelf aardige wending, de eigenlijke clou van
het gedicht, heeft Westerbaen echter door zijn banale bewerking grondig bedorven
- niet doordat Cupido hier niet meer de harten-beheersende, wrede boogschutter is,
maar doordat hij zich bij Lucella nestelt als een kwispelend schoothondje; stijlloos
en zelfs
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onsmakelijk is ook de reeksvorm in: ‘hy strijckt, hy streelt, hy fleemt, hy sucht, hy
lacht, hy schreyt/, Hy kust, hy soent, hy leckt (!), hy bidt, hy smeeckt, hy vleijt’. Het zou niet de moeite lonen, zo lang bij dit gedicht stil te staan, wanneer het niet
dienen kon als symptoom van de verburgerlijking der oorspronkelijk aristocratische,
klassiek ingestelde renaissance door iemand als de schijn-aristocraat Westerbaen,
later heer van Brandwijck. Uiterlijk en innerlijk wijken hier sterk uiteen. Natuurlijk
heb ik het bij deze verwording van de renaissance, die een west-europese
cultuurstroming is, niet over de nationale, Nederlandse renaissance, die de emancipatie
bracht van de eigen, autochtone cultuur, en die tenslotte buiten de verschalende
klassicistische vormen om, haar schoonste werken voortbracht. Mijn bedoeling is
nog te verduidelijken door de analyse van Westerbaens overige ‘minne-dichten’, in
vergelijking met de erotische lyriek der vroegere renaissancisten. Van de verheven
cultus der liefde, die haar ideaal niet enkel vond in de sublieme uiterlijke schoonheid,
hoe hartstochtelijk bemind, maar in de harmonie van den adel van geest en gevoel
met den gedistingeerden vorm, blijft bij de epigonen alleen de zinnelijke erotiek, en
dan nog in een vergroofde gestalte. Westerbaens sensualiteit blijkt uit zijn deels niet
onverdienstelijke, maar meermalen toch ook uit den toon vallende vertalingen van
een aantal Basia van Johannes Secundus, door Scriverius in 1619 opnieuw uitgegeven,
waarvan de inhoud tenslotte komt voor rekening van den oorspronkelijken dichter(6.).
Leest men daarna Westerbaens eigen ‘Gesangen’ op verschillende zangwijzen
gesteld(7.), waarin hij allerlei technisch moeilijke strophevormen hanteert, dan ervaart
men, dat hij niet bij machte was, de gangbare motieven, zoals de vergankelijkheid
van het aardse schoon, van het drieste ‘carpe diem’, van de wisselvalligheid en
onberekenbaarheid, de kneedbaarheid én wreedheid van het vrouwelijk hart, of de
weemoed en twijfelmoedigheid van den (herder-)minnaar, nieuw leven te schenken
in een werkelijk sierlijken, rhythmisch gespannen, klankrijken en effectvollen of
beeldenden versvorm, zoals de hartstochtelijke lyrici der renaissance dat konden. Bij
Westerbaen ontbreekt de stem van het menselijk hart dat door meer sentimenten
wordt beroerd dan louter erotische prikkels. Het meest geslaagd is nog de ‘Droom’
waarin de verschijning van de beminde vrouw hem ontwijkt, zodra hij zijn zinnen
aan haar bevredigen wil(8.). Maar overigens behoudt men na lezing van Westerbaens
minnedichten den teleurstellenden nasmaak van onechtheid en surrogaat. Het
bruiloftsgedicht, gebouwd op de vergelijking van de schippers, die op de ongewisse
zeeën koersen naar een veilige haven, wordt door de brutale toepassing aan het slot
ongenietbaar(9.). Het best aanvaardbaar is hij tenslotte in zijn satiren, zoals ‘'t
Noodsakelyck Mal’(10.). Daar spot hij in den gemoedelijken volkstoon of in
gechargeerde vormen met de dwaasheden der verliefden. Het bevat aardige
tafereeltjes, zoals dat van de krijgshaftige schutters met hun ‘donder roeren’ op de
kermis, trots
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als pauwen paraderend voor de meisjes, zonder dat ze met hun vuurwapenen op de
juiste wijze weten om te gaan; of dat van den jongeling die voor het huis van zijn
geliefde tevergeefs muziek laat maken tot vermaak van de buurt. Maar de imitatie
van Huygens, naar geest en vorm, is zowel verbluffend als ontgoochelend. De titel
is een zinspeling op Huygens' ‘Costelick Mal’, de strophe is dezelfde als die in
‘Voorhout’, waarvan ook de syntactische structuren volkomen zijn nagebootst. De
satirische motieven zijn van gelijken aard, tot in de ontluisterende analyse van het
vrouwelijk schoon toe. Alleen zijn de beeldjes wat breder uitgewerkt en daardoor
wordt het burleske vaak nog wat aangedikt. Zijn poging om in ‘Het Vrouwen-lof’
zijn grove spot met het schone geslacht weer goed te maken, is uit oogpunt van
litteraire dictie niet zeer geslaagd. Westerbaens spot met de Delftse schutters deed
twee onbekenden, aangeduid met de letters Z.B. en W.D.L. naar de pen grijpen om
‘een nootsaeckelijcke Verantwoordinghe der Schutteren van Delft’ te stellen tegenover
den Haagsen spotter, onder den titel: ‘Medice cure te ipsum ofte Spotters ontbreeckt
geen Rijm’. Westerbaen had gemakkelijk spel met dit onbenullige weerschrift. Geestig
en ad rem steekt hij in ‘O Pulchra capita si cerebrum haberent ofte Leege Tonnen
rasen meest’ den draak met deze hinkende verzen en de onnozele rijmelaars, die den
zin van Westerbaenssatire niet begrepen hadden. Tussen dezen bundel ‘Minnedichten’
en het lofdicht op zijn buitenplaats Ockenburg (1653), liggen ongeveer dertig jaren,
zijn gehele huwelijksleven(11.). Op de voornaamste gelegenheidsgedichten uit die
periode komen we straks nog even terug. De ‘beschrijvinge van zijne Woonstede in
de Clingen buyten Loosduynen’ geeft ons, meer dan zijn woonplaats, een beeld van
Westerbaens leven, van zijn genoegens en bezigheden, van zijn karakter en geestelijke
gesteldheid. Opnieuw zien we hier zijn grote afhankelijkheid van Huygens. Evenals
Hofwijck is Ockenburgh een mengeling van beschrijvingen en bespiegelingen of
didactische uitweidingen. Maar ook de inhoud van die overpeinzingen en toepassingen
komt sterk overeen met die van Huygens. Westerbaen begint zijn gedicht dan ook
met een loftuiting op Hofwijck, zowel op het buitengoed als op het gedicht, dat hem
tot voorbeeld en aansporing strekte. Maar tevens beseft hij hoe ver hij bij zijn Meester
in de kunst achter staat. Trouwens ook zijn buitenhuis stelt hij achter bij Hofwijck
met zijn fraai-aangelegden tuin, en het schort hem, naar hij zelf erkent, aan de nodige
fantasie om van ‘niets’ ‘iets’ te maken, zoals het feitelijk een dichter betaamt. Wie
echter Ockenburgh ‘wil sien’ en ‘is belust te weten waer het te vinden is’, zal hij den
weg wijzen - en zo neemt hij de lezers mee vanaf Den Haag langs den weg die door
Loosduinen voert. Intussen heeft hij gelegenheid allerlei indrukken te geven van de
omgeving, waarin ook folkloristische gegevens verwerkt worden. Zo haalt hij
herinneringen op aan ‘het Graeven-Slot van Hennenbergh’ dat daar even ten Oosten
van Loosduinen moet gestaan
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hebben ‘eer door des Hemels toorn sich 't Aerdrijck opghedaen heeft/ en in zijn
ingewant swolg Hof en Hof-gesin/ en gaf aan desen bergh zijn wesen en begin’: wie
's nachts om klokke twaalf zijn oor tegen dezen berg te luisteren legt, kan nog het
gelawaai van potten en pannen uit de kasteelkeuken horen; maar wie hier naar schatten
graven wil, ‘hy haest gebroocken siet sijn schoppen en sijn spaen/ en even wijs en
rijck wel magh nae huys toe gaen’. Lang verwijlt ook de dichter met ons in het kerkje,
waar vroeger een ‘Clooster van de ordre der Cisternen’ heeft gestaan. De
verdachtmakende uitweiding over de ontucht in het nonnenklooster is niet zeer
hoogstaand. Een fantastisch verhaal volgt over de geboorte van 365 kinderen op één
maal. Dit zou Vrouw Margriet, dochter van graaf Floris IV overkomen zijn, als straf
voor haar ongegronde verwijt van overspel, geuit tegen een arme bedelvrouw, die
een tweeling had gekregen. Naar aanleiding van dit volksverhaal vertelt Westerbaen
nog een serie andere geschiedenissen van vrouwen die veel kinderen tegelijk hebben
gekregen. Maar Margriet overtrof hen toch minstens in het dertig- of veertigvoudige!
Een zerk, enkele bekkens en een geschilderd tafereel herinneren aan den tijd, toen
bijgelovige vrouwen deze plek bezochten, in de mening dat daardoor haar
vruchtbaarheid zou toenemen. Buitengekomen, zetten we de wandeling naar
Ockenburgh voort, in de richting van het Westen. Waar de huizen ophouden, beginnen
de duinen. Maar voor we den weg ‘door daelen en valeyen’ inslaan, klauteren we op
een duintop om een blik te slaan over de omgeving. Westerbaen prijst vol trots de
goede graslanden op de luchtige geestgronden; het is als Kanaän grenzend aan de
woestijn! En ook als we dichter bij Ockenburgh komen, dat uit de verte al zichtbaar
is, raakt hij niet uitgepraat over de voordelen van dezen nooit te vochtigen grond.
Vlak bij zijn buitenplaats vertelt hij van de nachtegalen wier zang hier in de buurt te
beluisteren valt; daaraan knoopt hij een vrij laag bij den grondse boetpredikatie vast
over meisjes die, zogenaamd om de nachtegalen te horen, in de donkere avonden
den verkeerden weg op gaan. Trouwens, zijn natuurbeschrijvingen zijn op zichzelf
ook weinig ‘poëtisch’. Zijn enthousiasme over de leeuwerikken bv. brengt geen
lyriek voort, maar een babbelend betoog over de aantrekkelijkheden van dien wilden
vogelzang, en vandaar over de vraag in hoeverre de gewoonte ons ongevoelig maakt
voor het schone, ook bijvoorbeeld van een vrouw. Het genieten van de schoonheden
en vreugden van de natuur is bij Westerbaen dat van den gewonen burgerman en hij
geeft er ook uiting aan op een gemoedelijke, huiselijke manier. Die waardering wordt
in den grond beheerst, niet zozeer door schoonheidsontroering als wel door nut en
profijt.
Op dreef komt Westerbaen vooral, als hij van de jacht kan vertellen. Als hij zo
over de weiden ziet en aan de konijnen denkt, of een blik slaat in de duinen en de
herinneringen opdoemen van rumoerige jachttaferelen, waaraan ook vorstelijke
personen hebben deelgenomen, kan hij zich
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niet bedwingen reeds even op die thema's in te gaan, maar de volledige bewerking
wordt toch uitgesteld. Staande aan den ingang van zijn bezittingen, voelt hij zich een
koning in eigen gebied - een geschikte gelegenheid om het aloude thema te behandelen
van de tegenstelling tussen een echten, maar door driften en gevaren ontrusten koning
en den eenvoudigen buitenmens die den vrede geniet van een rustig gemoed omdat
hij zijn hartstochten in toom houdt. Wanneer we eindelijk binnen zijn, verontschuldigt
hij zich over de bescheidenheid van zijn woning, waarmee hij gelukkig en tevreden
is. Hij schaamt zich zijn geringe afkomst niet, haalt de herinnering op aan zijn vrouw,
aan wie hij dit alles te danken heeft, en aan den adelbrief hem door Lodewijk XIII
verleend. Van hieruit relativeert hij de waarde van de voorname afkomst; het komt
immers aan op de eigen, individuele prestaties. De uitvoerigheid van dit pleidooi
bewijst echter zijn gevoeligheid op dit punt tegenover zijn adellijke, aangetrouwde
familie. De indeling van het huis wordt slechts vluchtig aangegeven, maar in het
salet krijgen we uitvoerige historische en didactische toelichtingen op de aan den
wand hangende portretten van vorstelijke personen, zoals Elisabeth van Stuart, de
Oranjes, en van beroemde leden van zijn aangehuwde familie: Hugo de Groot en
Oldenbarneveld; en bij het schilderij van 't Slot van Teylingen wordt de geschiedenis
van Jacoba van Beieren en Philips van Bourgondië opgehaald om vandaar uit voort
te gaan naar Philips II en de hoofdlijnen van den oorlog met Spanje aan te stippen.
Maar dan breekt Westerbaen af en brengt hij ons naar zijn hof. Die stelt hij ons voor
in de lente, vol fleurige bloemen, die tevens het traditionele thema leveren van de
vergankelijkheid der vrouwelijke schoonheid. Het snoeien van de bomen is
uitgangspunt voor een uitvoerige les in de opvoedkunde, waarin de ouders er op
gewezen worden hoe zij door een slecht voorbeeld hun kinderen op den verkeerden
weg brengen; vooral onmatigheid, hebzucht en ontucht worden hier gegeseld.
Opgetogen is Westerbaen over zijn bloeiende vruchtbomen, en op zijn eenvoudige
maar toch wel levendige wijze geeft hij daarvan een beeld. De verscheidenheid in
vorm en grootte van bloeiende planten, struiken en bomen wordt gesuggereerd door
vergelijking met velerhande bouquetten; wat tevens een aardigen kijk geeft op het
zeventiende-eeuwse interieur. En wanneer de schoonheid van deze weelde vergaat,
komt er een nieuwe en hogere waarde in de plaats: de zwellende vrucht. Ook dit
geeft natuurlijk aanleiding tot toepasselijke uitweidingen over het vrouwelijk geslacht.
Uitvoerig en enthousiast handelt Westerbaen ook over het wonder van het enten,
‘een wetenschap’ die ‘menigh Heer heeft bemint’, waardoor men ingrijpt in het
normale gebeuren van de natuur, zo ‘dat ick de vruchten doe van eygen aert verandren/
van groote, van haer vorm, van reuck en kleur, en smaeck, / En de natuyre selfs door
myne hand vermaeck’. Interessant is Westerbaens reactie op den zee-oorlog met
Engeland, waarvan de geluiden
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doordrongen in zijn huis. Daardoor naar buiten geroepen, heeft hij een dag lang vanaf
het duin het zeegevecht in de verte kunnen volgen. Na dit opwindend intermezzo
keren we terug tot de rust van den tuin, waar Westerbaen ons vertelt over het zaaien
van groenten en meloenen en de lof zingt van zijn producten. Dan schakelt de dichter
over op den zomer, en volgen we nog eens dezelfde route door den tuin, langs muren
en heggen, thans beladen met rijpende vruchten; de struiken die ‘rist op rist, met
bessen zijn behangen’, de kersebomen, wier rode vruchten Venus' blozende wangen
beschamen en ‘'t suyvere korael van haer verliefde mond’; de kleurige abrikozen, de
‘Persiken’ die ‘oogh en mens verblyt, en hand en tanden berght’, de Paterspruimen
overtogen met een ‘versch waes’, de appelbomen met hun van zwaarte neerbuigende
takken, ondersteund door ‘stut en stelten’. En ook het winterooft is reeds een kijkje
waard en zie eens ‘wat druyf, wat muscadel aen myne rancken staen:/ die muyr, en
schuyr, en dack bekruypen en bekleden’. Is het niet een wonder, deze
vruchten-rijkdom op een plek waar drie jaar geleden nog geen struik of boom stond?
Deze rijkvoorziene boomgaard lokt natuurlijk de eters tot zich. Binnen-sluipende
snoepers en neerstrijkende vogels worden geweerd, maar kinderen van vrienden en
kennissen genodigd, vooral de meisjes: want zij moeten den grijzenden landheer,
die nog steeds een begerig zwak heeft voor het vrouwelijk geslacht, zijn vruchten
betalen met de klankende munt van hun mond. Evenals Huygens waarschuwt
Westerbaen echter tegen gulzigheid en overdaad, vanwege de schadelijke gevolgen
voor buik en ingewanden. De apotheker met zijn verdroogde kruiden vaart er wel
bij. De gedetailleerde opsomming van ziekten en narigheden zou den mens den lust
van dat lokkende fruit benemen! Dan troont de landheer ons mee naar een bankje
‘aen dese vyver-kant/ met esschen en met elst en qualsteren beplant’. De passage
over den visvijver is een van de aardigste stukjes in dit hofdicht. Genoegelijk en
leutig tekent Westerbaen ons de bewegelijkheid van zijn krioelende vissenkolonie.
Zo'n volle vijver verschaft natuurlijk de heerlijkste visgerechten, waarvoor ‘de saus
wast aen de wal: de wortel staet hier neven/ die nae de peper heet en kracht aen 't
sop kan geven/ dat van een goeden eeck en booter t'saem gewelt/ voor die sich voelt
verzeeuwt een quapse maegh herstelt’. Het verwondert ons niet, dat Westerbaen het
vangen van de vis met door verlokkelijk aas gecamoufleerde haken gebruikt voor
waarschuwingen aan het adres van de trouwlustige jeugd: pas op voor het bedriegelijk
minnespel! Bijzonder levendig is ook het vissen met den hengel uitgebeeld: zie blz.
143. De wandelaar wordt op zijn eigen vangst aan tafel genodigd. De gastheer geeft
vast opdracht aan zijn personeel de vis te bereiden. Intussen gaan we wat met hem
zitten ‘onder 't dack van 't groene Cabinet’ om ‘het heete middagh-blaecken’ te
ontgaan,/ totdat men seggen kan, de spijs is opgeset’. De hof is nu ‘uytgerijmt’ maar
Ockenburghs
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bewoner nog lang niet uitgepraat over de genoegens van zijn landleven. Het
voornaamste komt nu pas: de jacht! Van uit dit beschutte plekje overzien we het
terrein van de konijnenjacht. De ervaren jagersman wijdt ons in, in de geheimen van
die boeiende sport. Hij weet precies, waar de konijnen zich ophouden op de
verschillende tijden van den dag, hoe de weersomstandigheden hun gedrag
beïnvloeden, en hoe hij ze verschalken moet. En onderhoudend weet hij er van te
vertellen, ook met den nodigen humor, hoe hij de jagers uit Den Haag vaak te slim
af is, omdat hij het terrein door en door kent en er vlak bij woont. Met den herfst
komt de hazenjacht; dan zijn de akkers gemaaid, de velden ‘kael en bloot,/ den oegst
is in den bargh, het walriet van de sloot/ ...de druyf raeckt in den pers, de wynen in
de tonnen’. Deze jacht op de snelle hazen kost heel wat meer inspanning dan op de
konijnen: het is een jacht over verre afstanden door allerlei terreinen ‘door 't wey,
door 't acker-land, door goe en quaede wegen/ door 't gras, dat van den dauw is natter
als van regen,/ door 't weeck, daer tien pond kleys aen syne schoenen kleeft/ en
daermen taeyer rijst als daer het Veeltje leeft’. Maar deze vermoeiende sport is gezond
en opwekkend, zij geeft een grage maag en voorkomt allerlei ziekten. Uitvoerig licht
Westerbaen ons ook in over de jacht op patrijzen en hoenders; op allerlei lichter
gevogelte: leeuwerikken die in den herfst in grote vluchten langs het Scheveninger
strand trekken, evenals de vinken, spreeuwen, kievitten, lijsters en snippen. Iedere
vogelsoort vereist weer zijn bijzondere oplettendheid, tactiek en vangtechniek, hetzij
met klapnet, met vinke-touw, lijmstok, vlouw of wat er verder aan hulpmiddelen
mogen zijn. Ongemerkt komt zo de winter aan met zijn lange donkere nachten en
trieste dagen. Maar Westerbaen blijft in zijn landhuis. Er is turf en hout genoeg om
het binnen behagelijk te maken. Een weinig sneeuw en vorst maakt de hazenjacht
profijtelijk, ook al omdat dan de sporen duidelijker zichtbaar zijn en de dieren door
honger uit hun holen gedreven, meer wagen. De stad is, ter afwisseling, gemakkelijk
genoeg te bereiken, maar door geen vriendelijke uitnodiging laat Westerbaen zich
verleiden den nacht over te blijven en ondanks kou en duisternis keert hij 's avonds
terug naar zijn kluis. Daar heeft hij geen last van eenzaamheid of verveling. Door
middel van zijn boeken spreekt hij er met de edelste geesten der mensheid: met
geschiedschrijvers en filosophen. Hij verdiept er zich in de schoonheid en wonderen
van de levende natuur, vooral ook die ontdekt zijn door het spiedend ‘vergrootglaesje’:
dan gaat een nieuwe wereld open van wriemelend gedierte, voor het blote oog
onzichtbaar; kleine insecten nemen fantastische en schrikwekkende vormen aan;
men dringt er mee door tot in het inwendige van dierlijke organen. Dan blijken de
eenvoudigste diertjes als houtwormpjes, kevertjes, vliegen, spinnen en de fraai
gekleurde en getekende vlinders door hun levensverrichtingen een boeiend schouwspel
op te leveren. Andere vreugden geven de boeken over
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stromen en zeeën; ze vertellen ook van tochten naar verre landen, vooral Amerika,
waar de goudzuchtige Castiljaenen zo hebben huisgehouden en hun Christennaam
schande hebben aangedaan. Hevig interesseren Westerbaen ook de boeken over den
kosmos, de hemellichamen, vooral de kometen. Hecht hij nog heimelijk geloof aan
hun vermeenden invloed op het menselijk leven op aarde? Hij weegt tegen elkaar af
de theorieën van Ptolemeus en Copernicus, maar waagt zich niet aan een beslissing.
Aardig weet hij te keuvelen over die wentelende bewegingen der hemellichamen,
waarvan wij in de dagelijkse ervaring geen besef...en geen last hebben. Overigens
staat hij nog op het ouderwetse standpunt dat het hemelgewelf met de daarop
bevestigde sterren ronddraait, in duizelwekkende snelheid. Die snelheden der
kosmische bewegingen slaan alle records op aarde ‘Ick sal geen snelheid meer in
hert of haesen vinden’ beseft de hartstochtelijke jager! ‘De kogel schynt my leuy,
de blixem dunct my traegh, Den hagel logh en loom, al stort hy met een vlaegh’.
Maar de menselijke gedachten zijn nog sneller: ‘die, in een ommesien, van daer de
Sonnestraelen/ Des morgens komen op tot daerse 's avonds daelen,/ gaen sonder
pleysteren, en weerom daer van daen/ syn in myn hersenen, waer uyt sy syn gegaen:/
die in een oogenblick de heele kloot omvaeren,/ spyt stroomen, en spyt wind, en
barningen en baeren,/ en doen die omme-reys so ver so breedt en wijdt/ als Olivier
van Noort, of Jaques l'Eremyt’. Die wondere kosmos, die zonder steunpunt in zichzelf
bestaat, voert de gedachten op tot God, die dit alles heeft opgebouwd. Maar de diepste
inzichten in het goddelijke Wezen geeft ons de Bijbel. Belangrijk is deze passage
omdat we er uit zien welke waarde voor Westerbaen de Schrift heeft. Voor hem staat
dit boek ‘daer Godt met vinghers schrijft en door Ghesanten spreeckt’ boven al zijn
andere lectuur: ‘Hier leer ick, wie Hy is, die 'k dienen moet en vreesen;/ hoe dat hij
wil vertrout en oock gehoorsaemt wezen;/ hier werd het my geseyt waer door men
eewich leeft:/ God kennen, en den Heer die hij gesonden heeft’. Drie hoofdpunten
zijn er uit de Schrift te kennen: het wezen Gods ‘sijn aert en eygentheen’; zijn werken,
die van tweeërlei aard zijn: het Scheppen (nl. v. alles wat bestaat) ‘dat syn spronck
uyt Godes goetheyd nam’ en het Herscheppen (nl. v.d. zondigen mens) ‘dat uyt syn
genaede quam’, waardoor hij dan ook recht heeft door zijn schepselen gediend te
worden; en ten derde zijn Wil ‘waer uyt ick heb te leeren/ hoe hy gedient wil syn,
en hoe men hem moet eeren,/ wat te gelooven staet, te hoopen en te doen,/ en waer
voor dat de mensch sich selven heeft te hoen:/ hoe hij geloof, en deught, en wercken
wil beloonen/, hoe hy gerechtigheyd en liefde sal bekroonen,/ hoe hy de schaepen
uyt de vuyle bocken scheydt,/ die hy nae 't vyer toe wyst der Duyvelen bereydt’.
Maar de onderzoeker van deze diepten Gods moet zich door ‘Ootmoedigheyd’ laten
leiden; hij moet niet willen weten ‘wat God ons niet en seyt’, en ‘niet te stout (treden)
in zijn verborgentheyd’, bovendien moet hij een ‘mis-verstandt’
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in anderen kunnen verdragen. Maar als hij zich verdiept in de geschiedenis van de
Kerk, moet hij met ergernis constateren, dat alle eeuwen door de eenheid gebroken
is door talloze heftige twisten over ondergeschikte punten of over ondoorgrondelijke
dingen. Hij staat dan ook zeer critisch tegenover vele leeruitspraken van de Kerk, of
die nu zijn uitgesproken in Constanz, in Trente of in Dordt! Geen mens heeft het
recht een ander mens in zijn geweten te binden. Al dat gedisputeer doet de liefde
verkoelen. Scherp veroordeelt Westerbaen vervolging wegens afwijking van de
kerkelijke geloofsopvattingen. Na al deze diepzinnige, zware lectuur, brengen tenslotte
de dichters ontspanning van den geest: de klassieken als Homerus, Vergilius, Ovidius,
of de scherpe Juvenalis; ook de dichters der Italiaanse en Franse renaissance, en niet
minder die van eigen land, waaronder in de eerste plaats Huygens wordt genoemd,
dan Hooft en Cats, wiens dialoog van Sephyra en Jozef speciaal wordt vermeld(12.).
Ook voor Vondel heeft Westerbaen grote waardering als litterator, hoezeer hij hem
zijn overgang naar de Roomse kerk kwalijk blijft nemen(13.). Voorts noemt hij als
schrijvers die hij met genoegen leest: zijn vriend Van den Burgh; de roomse dichters
Jan Vos en Anslo, en zijn geestverwanten: Brandt, Kamphuyzen en De Decker.
Nieuwe ideeën en nieuwe aspecten van het zeventiende-eeuwse leven doen we uit
Ockenburgh niet op. De themata zijn bekend, de gedachtenspinsels herhaling of
variatie op reeds door anderen ontwikkelde bespiegelingen. De sfeer is echt Hollands,
fris, reëel, genoegelijk; maar het perspectief is niet wijd. Het gedicht boeit door
afwisseling in de vluchtige keuveling, niet door ontdekkende stuwkracht van
gedachten, niet door grootsheid en diepte. We leren er Westerbaen kennen als een
tot rust gekomen, blijmoedig mens, rijk aan kleine vreugden over dagelijkse dingen,
over zinnelijke en materiële genoegens, maar ook met een levendigen geest en
daardoor met een ruime belangstelling voor het culturele leven van zijn tijd, waaraan
hij echter slechts zijdelings deelneemt.
Hoewel hij als nuchter realist, geen aanleg had voor het doorleven van een tragisch
conflict, is er in zijn levensloop toch een zekere tragiek aan te wijzen. De
beginsel-strijd op kerkelijk terrein, uitgevochten in 1618-19, die diep ingreep in de
maatschappelijke en staatkundige verhoudingen in de Republiek, zelfs toen men in
de tweede helft der eeuw al heel wat soepeler houding had aangenomen, heeft dezen
krachtigen en zeker intellectueel begaafden man aan den kant gezet. Zijn eerlijkheid
maakte frontverandering onmogelijk. En de verdere levensgebeurtenissen voerden
hem tot een beleven van het Horatiaanse ideaal, dat hij zelf aldus vertaalde: ‘Geluckigh
is de man te achten/ Die sich op 't land in stilheyd houwt/ ... Die buyten het gewoel
der vesten/ leeft zonder ampten of bewindt...’ Toch heeft hij het onbevredigende van
dit leven buiten den groten stroom, van dit tijd en levenskrachten verbruikend genieten
zonder positieve resultaten,
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wel gevoeld toen hij met een zweem van spijt in Ockenburgh bekende:
Ick heb myn tijd op 't land in ledigheyd verseeten,
Verwandelt sey ick best, verreen, verleurt, versleeten
In velerley genught, of diemen daer voor acht,
Die ick tot wetenschap had nutter door gebracht.
Maer tijd, die henen is, die kan niet weder keeren .....

Op Ockenburgh had Westerbaen met verschillende personen contact. De
jachtgenoegens en de goede keuken hadden sterke aantrekkingskracht. Gedichten
als ‘De Wilde Jacht’ getuigen daarvan. Met bewoners op naburige buitengoederen
wisselde hij kweeksels en producten van den tuin of boomgaard, of knoopte hij ook
letterkundige contacten aan. Zo bezocht hij Cats meermalen op Sorghvliet, speciaal
op diens verjaardagen. Een zekere reserve in zijn waardering voor Cats' gedichten
heeft Westerbaen echter uitgesproken in zijn Grafschrift, toen hij vrijer tegenover
hem stond dan in den beleefden omgang tijdens zijn leven. Hij spreekt daar over
Cats' enorme populariteit, dank zij zijn ‘gladde Rijmpen en zijn klaeren heldren int’,
en maakt tenslotte zijn lof afhankelijk van een, niet door hem beslisten,
onderstellenden bijzin: ‘so boven andere die Dicht-kunst is te prysen/ Die 't meeste
volck behaeght: So is de Heere Cats/ (Aen wiens gedichten meer als eene tonne-schats
/ De Leser heeft versnoept) de Lof-krans toe te wysen’(14.). Onvoorwaardelijk is zijn
bewondering voor Huygens, met wien hij nu op Ockenburgh in nauwer persoonlijk
contact is getreden. Vele malen hebben ze elkaar in hun buitenplaatsen opgezocht,
en ettelijke brieven en gedichten gewisseld. Het lofdicht op Ockenburgh bleek reeds
geïnspireerd door en nauw verwant met Hofwijck(15.). Een duidelijk bewijs van
Huygens' invloed op den met hem naar geest en karakter verwanten Westerbaen
leveren ook diens Puntdichten of zoals hij ze zelf naar hun soorten onderscheidt:
Verscheyde Spreuken, Kluchten, Quinck-slaegen, Puntdichten’(16.). Spreuken zijn er
feitelijk maar heel weinig onder, afgezien van een aantal ‘Leeringen uyt het
Handboexken van Francis Quarles, Engelsman’ niet rechtstreeks uit het Engels, maar
via de vertaling van Huygens. Op het merendeel past de titel ‘kluchten en
kwinkslagen’. Vele zijn episch-anecdotische epigrammen, waarin bekende stof
betreffende personen uit de Oudheid wordt bewerkt, bv. over Philippus van
Macedonië, Alexander de Grote, Dionysius de Oude, Pyrrhus, Diogenes, e.a.
Daarnaast gefantaseerde of waargenomen situaties uit het dagelijkse leven, vooral
uit het volksmilieu. Het gaat Westerbaen daarbij hoofdzakelijk om een komische
noot, een kwinkslag, niet om een idee, belicht in een beknopten, illustratieven vorm.
Zijn puntdichten zijn niet opbouwend-didactisch zoals die van Jeremias de Decker,
maar dienen enkel voor vermaak, zoals een groot deel van Huygens' Sneldichten. Ze
zijn zelfs meer louter-spottend dan hekelend. Groot is het aantal mopjes op vrouwen
van laag zedelijk peil, op brutaal aangeduide
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ontuchtigheden, op pikante mistoestanden of wanverhoudingen in het huwelijk, dat
hij slechts ziet van den banalen kant. Vele, waarin boeren, dieven, kooplui,
geestelijken optreden, boeien door hun pakkenden vorm en hun plotselinge ontknoping
der komische situatie.
Vrijer dan Huygens, die altijd bang was zich door publieke uitingen over politieke
aangelegenheden te compromitteren, kon de niet aan enig ambt gebonden Westerbaen
zich uiten in gelegenheidsgedichten op oorlogsgebeurtenissen en politieke situaties.
Het bundeltje ‘Heldendichten’ van vóór 1648 bevat weinig belangrijke gedichten(17.).
De verzameltitel past nauwelijks op den inhoud. De gedichten hebben bijna uitsluitend
betrekking op de Oranje-vorsten. Maurits vond natuurlijk, gezien de troebelen van
1618-1619 geen genade in Westerbaens ogen. Maar voor Frederik Hendrik koesterde
hij grote verering. In ‘Antwoort van myn Heere den Prince van Onrangien op den
Brief van Me-vrouwe de Princesse’ - een ‘brief’ die door Barlaeus in het latijn gedicht
was en door Scriverius vertaald - troost en bemoedigt de Prins zijn treurende Vrouw
tijdens het beleg van 's Hertogenbosch. Zijn plichten als beschermer der Nederlandse
steden gaan echter vóór zijn plichten als echtgenoot. Het omvangrijke gedicht op de
Uytvaert van Frederik Hendrik is een vertaling in alexandrijnen van het Latijnse
gedicht van Barlaeus(18.). Westerbaens sympathie voor Frederik Hendrik strekte zich
aanvankelijk ook uit tot diens jeugdigen zoon Willem II. In 1636 maakte hij twee
gedichtjes op hem, één ‘Op het leggen van den eersten steen tot den Nieuwen Doelen
in 's Gravenhage’ en een ‘Goede reys-wensch’ toen ‘Zijne Hoogheyd nae Engeland
soude vertrekken’(19.). Dat het optreden van Willem II na den dood van zijn vader
verandering bracht in Westerbaens gezindheid jegens hem, is slechts indirect af te
leiden uit latere gedichten. Aan het eind van zijn vreugdezang ‘Op de Vrede tusschen
Philippus de Vierde, Koningh van Spangen ende H.H. Staten der Vereende
Nederlanden’ (1648) wenst hij Willem een lang leven toe, en duidt hij hem tevens
aan als stichter van den Vrede(20.). Is deze ogenschijnlijk nuchtere constatering bedoeld
als bezwering van de dreigende verwachtingen, die Willems aspiraties moesten
wekken?
O God, die desen dagh ons gunde te beleven,
Lang blyve Wilhem en dees Staet door U bewaerdt!
Een Wilhem heeft voor 't Land het swaerd eerst opgeheven,
Dees steeckt het weer in schee en geeft de Vree op aerd.

Over Willems optreden in 1649/50, toen hij Amsterdam trachtte te overrompelen,
en de politiek der Staten van Holland dwarsboomde, spreekt Westerbaen, die duidelijk
partij koos voor de opvattingen der Staatsgezinden, in het polemische gedicht
‘Krancken-troost voor Israël’(21.). Westerbaens nationale poëzie gaat ook in de volgende
jaren meestal niet
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uit boven het middelmatige. Aan heldenverering heeft hij vrijwel niet gedaan. Alleen
vlecht hij een ‘Laurierkrans voor ...Jacob van Wassenaar’, om hem tegen lasterpraatjes
in bescherming te nemen, waarvoor zijn successen in de Oostzee (1659) een goede
aanleiding vormden(22.). Overigens komen de zeehelden slechts zijdelings ter sprake
in gedichten op de oorlogsgebeurtenissen. Naar drie bekende historische themata
zijn deze in te delen: het conflict tussen Denemarken en Zweden, waarin Nederland
ingreep ten gunste van het eerste land; het herstel van Karel II op den Engelsen troon
en de oorlogen met Engeland. Bij het gedicht op Wassenaar van Obdam sluit aan
‘Op het stormen van Karel Gustaaf op Koppenhagen’(23.). In korte vierheffige verzen
met kruisrijm (abab) beschrijft Westerbaen op levendige wijze den nachtelijken
aanval op de stad. Een epische voortzetting is ‘Zege-zangh op Verovering van 't
Eyland Fuynen’, in denzelfden rhythmischen vorm, thans geschikt in gepaard rijm
(aabb). Opvallend is echter het verschil tussen deze nuchter-reële, weinig gespannen
beschrijvingen en de barokke, visionaire gedichten van Oudaen over dezelfde
gegevens(24.). Westerbaen mist voor dit genre den dieperen aandrift en de hevigheid
van temperament. Evenmin beheerst hij den sierlijken stijl van de monumentale
barok als Van der Goes(25.). Hij neigt meer tot den betogenden dan tot den lyrischen
vorm. Slechts de satirische passages geven hierin enkele verrassende momenten. Dat
blijkt ook uit zijn gedichten op het tweede thema, beginnend met: ‘Op de Herstellinge
van Karel de Tweede, Koningh van Groot Brittanien’, met het pakkend satirieke
beeld van den toneelspeler die het nagebootste koningshoofd als masker op zijn
schouder zette en ‘speelde onder dat de meester van drie Rijcken’, waarop met koelen
spot volgt ‘tot hem de dood van de stellage nam’. Dit bondig geformuleerde gedicht
van zestien alexandrijnen, strophisch ingedeeld (abab), opent een hele serie op Karels
glorieuzen tocht door Holland. Ze zijn geschreven naar aanleiding van ‘Het verhael
van de Reyse en 't Vertoeven van sijn hoogst-gemelte Majesteyt in Holland, in 't
Fransch beschreven door Monsr. Vicfort, ende in Duytsch overgeset en uytgegeven
door A.V.’(26.). De vorm is episch, met beschouwend-betogenden inslag; rustig vullen
de kloekgebouwde zinnen, verhalend en beschrijvend, de zesvoetige verzen, in het
rijmschema abab. Eerst de voorgeschiedenis, kort en schamper over Cromwell, dan
na de aanvankelijke verwarring de roep van Engeland om zijn koning, vervolgens
de tocht van Karel van Breda naar 's Gravenhage, toegejuicht door de bevolking,
gastvrij en met eer en luister ontvangen door de magistraten. De details berusten
blijkbaar niet op eigen waarneming, maar gaan terug op het aangegeven boek. Het
gedicht eindigt met een toespraak tot den Koning, waarin de wens geuit wordt, dat
hij een goed vorst zal zijn, die den vrede liefheeft en de vriendschap van zijn
bondgenoten met vriendschap beantwoordt. Daarna volgen enige beschrijvende
gedichten in verschillende strophevormen op platen uit het genoemde ‘Verhael’,
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waarop details van dezen zegetocht staan afgebeeld: de komst van den Koning in
Delft en in Den Haag; op den feestmaaltijd ter ere van hem aangericht door de Staten;
op de audiënties die de Koning verleende aan de Staten-Generaal en de Staten van
Holland en Westfriesland en tenslotte op het vertrek van den Koning van
Scheveningen naar Engeland. Vooral het laatste gedicht met zijn opvallenden
strophebouw (5-5-3-5-5-3; aabccb) verrast door levendige schildering van deze
historische gebeurtenis. Volle sympathie met het Engelse Koningshuis spreekt ook
uit de elegie ‘Op de Dood van de Princesse Royaele’, die fraaie strophen bevat
(zesvoetige iambische verzen, abba); een klacht over de vele ellenden die het huis
Stuart heeft moeten doormaken; en nog maar nauwelijks is Karel op den troon hersteld
of hij wordt getroffen door het verlies van zijn zuster. De wending in Westerbaens
gevoelens zet in met ‘Morgenwecker voor de Nederlanders’, reactie op de vijandige
houding die Karel II tegenover de hem goedgezinde Nederlanders aannam. Na een
verwijtende herinnering aan de enthousiaste ontvangst van Karel in Holland, roept
Westerbaen zijn landgenoten op tot den strijd. Vertrouwen wekt de krachtige leiding
van de Staten, die ettelijke zeekastelen laten bouwen, en de onverschrokkenheid van
het bootsvolk, dat ‘brandt om aen de dans te raken’, maar bovenal: men mag Gods
hulp verwachten tegen dezen schijnbaar overmachtigen vijand. Want de zaak is
rechtvaardig: het gaat om de vrijheid; wij zoeken den oorlog niet, maar den vrede,
bereid tot een vergelijk. Voor het bloed dat vergoten zal worden, dragen de Engelsen
de verantwoording. Dezelfde gedachten zijn ontwikkeld in de gedichten ‘Aen den
Koningh van Groot-Britannien’. Het klinkdicht ‘Aen den Leeuw der Vereenighde
Nederlanden’, mag een strijdhaftiger indruk maken, het daarop volgend sonnet
‘Holland aan Engeland’ is één doorlopende verwijtende vraag wat Engeland drijft
tot dezen heillozen strijd, waarop hij zelf slechts te antwoorden weet met dezen
bitteren uitroep: ‘Vervloeckte nydigheyd! die onsen onderdaen,/ Als 't weer sal op
een slaen en op een moorden gaen/ Ten wederzyde sal met goed en bloed bekoopen!’
En al bezingt Westerbaen in het fraaie gedicht ‘Ernstige Aenspraeck van Holland
aen Engeland’ wel triomfantelijk de eerste zege door De Ruyter in 1666 bevochten
tegen een overmacht, trots op den moed en voortvarendheid van de Nederlandse
aanvoerders en matrozen, zeker van de gerechtigheid der eigen zaak - een diep uit
het hart wellend verlangen naar vrede maant den Engelsen Koning dringend tot
verzoening met zijn mede-Christenen.
Schamper klinkt het korte spotdichtje in drieheffige verzen ‘Op het Victorybranden
der Engelsche nae den voorgaende Zee-slagh’, blijkbaar omdat ze blij waren dat niet
al hun schepen in den strijd waren ondergegaan. De grote brand in Londen, thema
voor een zestal gedichten van verschillenden vorm en omvang, zag ook Westerbaen
als een gerechte straf voor Engelands hoogmoed en wangedrag, maar ook deze
gelegenheid grijpt hij aan, om de
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tegenpartij, zonder dreigementen, rustig overredend door een beroep op het gezond
verstand, over te halen tot het sluiten van vrede, om hun stad te herbouwen tot
voordeel van eigen onderdanen. Van ‘den tweeden en derden Zee-tocht van 's Lands
Vloot, gedaen onder het beleyd van den Heere Admirael de Ruyter in het Jaer 1666’
geeft hij slechts een sober, kroniekachtig verslag, eindigend wederom met een
aanmaning tot vrede. Wanneer dan eindelijk na moeizame onderhandelingen de vrede
tot stand komt, wijdt hij daaraan een gedicht ‘Op de Vrede’. Ook hier valt het op,
dat de inval van de Hollandse vloot in de Theems, zo nuchter en sober verhaald
wordt; geen breed geschilderd heldhaftig tafereel als bij anderen, geen hooggestemde
lofzangen. De vreugde over den vrede blijft bij hem getemperd door het besef van
de gestichte ellende. Wat voor voordeel heeft de Engelse Koning nu door dezen krijg
bevochten, vraagt Westerbaen verwijtend: ‘bekleedt hy nu zijn Troon met meerder
majesteyt/ nu 't weeskind om 't verlies van sijnen vader schreyt/, de weeuw haer man
beweent.../ Nu so veel Christen-bloet op zee vergooten is...?’ God geve ‘dat de Vrede
duyr, die wy van Engeland/ verkregen met de Lont en Sabel in de hand!’ Het tot
stand komen van deze eervolle vrede eist dank aan God, maar ook liefde tot hen ‘die
't gemeene Schip bestieren’. Het is een van de zeldzame plaatsen waar Westerbaen
de De Witten bij name, en dan nog zeer terloops vermeldt.
Veel meer dan in het genre der nationale poëzie is Westerbaen een meester in de
satirische polemiek. Daar is hij geheel zichzelf. Strak en doeltreffend is dan zijn
vorm; scherp, geestig, spits de hantering van zijn argumenten. Zijn aanleg voor
puntige polemiek bleek reeds uit de schermutseling met den verdediger der Delftse
schutters naar aanleiding van het ‘Noodsakelijck Mal’ in 1624. Een vinnige strijd in
proza speelde zich af in 1655, na het verschijnen van zijn Psalmberijming. Daarover
werd hij door een anonymus aangevallen in een pamflet: ‘J. van Vondelen Voorlooper,
Overwegende den Sin ende Inhout van de Voorreden gestelt voor de Psalmen Davids,
Gerijmt door Jacob Westerbaen, Ridder, Heere van Brandwijck, Gijbland, etc.’.
Westerbaen antwoordde met ‘Boden Brood voor den Man die sich noemt J. van
Vondelen Voorlooper’ en nog enig heen en weer geschrijf volgde(27.). Zijn polemische
gedichten draaien verder grotendeels om het zelfde thema: het conflict tussen
Arminianen en Gomaristen, het conflict waarbij hij persoonlijk in zijn jongelingsjaren
zo direct is betrokken geweest en dat de verdere richting van zijn leven heeft bepaald.
Onvergetelijk is voor hem het onrecht dat, naar zijn mening, de Remonstranten is
aangedaan, en parallel daarmee op het politiek-staatkundig terrein, het onrecht
bedreven aan Oldenbarneveld en diens familie en aanhangers. Westerbaen laat zich
niet paaien door de conciliante houding van de officiële kerk in het midden der
zeventiende eeuw. Hij blijft de kernkwestie scherp stellen en eist volledig en openlijk
eer- en rechtsherstel.

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

141
Duidelijk blijkt dat uit het fel-satirieke gedicht ‘Op de Spreuke Concordia res parvae
crescunt, dat is, Eendracht maeckt macht, staende gehouwen in een steen boven de
poort van 't Geschut huys in Den Haag aldernaest de Clooster kerck...’ waarin hij in
een tijd dat men tot verzoening en vergeten neigt, de oude feiten in de herinnering
terugroept(28.). Sarcastisch steekt hij ook den draak met het tolerante compromis in
‘Op het toelaten van der Remonstrants-gesinden tot de gemeynte der
Contraremonstranten’, of stookt hij het twistvuur op door schijnbare instemming met
‘Bedenckingen en Vragen van Een Lidmaet van de suyvere waer Gereformeerde
Kercke...’ Daartegenover gaat hij met zijn logisch-klemmende redeneringen en
vlijmenden spot over diens inconsequentie Casper Streso te lijf, die tegen toelating
der Arminianen geadviseerd had. Zeer puntig en logisch ad rem zijn ook de
vierregelige strophen van Armijn en Gomaer en de snedige antwoorden op de
verdediging van het contraremonstrantse standpunt door N.N. Het was voor hem
ongetwijfeld een teleurstelling dat de Staatsgezinden, toen zij de macht weer in
handen hadden, de oude kwesties lieten rusten. In de ‘Krancken-troost voor Israel’
herinnert hij de regenten nadrukkelijk aan hun zedelijke verplichting tegenover
Oldenbarneveld. Zijn leven kunt ge hem niet weergeven, maar het minste wat ge
doen kunt, is een standbeeld voor hem oprichten, op de plaats waar hij werd terecht
gesteld ‘op 't Hof, recht voor de groote Sael’, en wat zijn goederen betreft ‘dat is
weer goed te maecken/ aen syn kindskinderen’.
Even rechtuit wilde hij de kerkelijke kwestie zien opgelost. Gaarne wil hij weer
deel uitmaken van de algemene Kerk, maar hij wenst niet door een achterdeur binnen
te komen. Ware verzoening is pas mogelijk als het gedane onrecht wordt hersteld en
de remonstrantse opvatting als gelijkwaardig naast de contraremonstrantse wordt
erkend. Onaanvaardbaar is voor dezen streng logisch redenerenden geest het leerstuk
der praedestinatie. Hij kan deze kwestie slechts zien in het vlak der menselijke rede,
en wat in dat gezichtsveld irrationeel lijkt, is voor hem dwaasheid en voert in de
practijk van de kerk tot inconsequenties. Vrijwel al zijn polemische gedichten zijn
er op gericht die, naar zijn inzicht het tegendeel bewijzende, wanverhouding tussen
theorie en practijk en de ‘denkfouten’ in het ‘systeem’ honend aan de kaak te stellen.
Met verschillende personen is hij over die dingen slaags geraakt. Feitelijk kan men
ook zijn polemiek met Vondel hieronder rangschikken, hoewel deze niet direct gaat
over de kwestie der uitverkiezing, maar over de Roomse leer der eucharistie. Voor
Westerbaen is die avondmaalsopvatting in den grond van de zaak om dezelfde reden
onaanvaardbaar: zij strijdt behalve tegen de zintuiglijke waarneming, tegen de logica.
Toen Vondel in 1645 in zijn omvangrijke, driedelige dichtwerk ‘Altaergeheimenissen’
apologetisch zijn nieuwe geloof had beleden, ging Westerbaen hem te lijf met een
vlijmscherp betoog in vijfvoetige jambische verzen, dezelfde versvorm als Vondel
gebruikt
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had. Maar feitelijk zat de aanleiding tot het schrijven van dit polemische gedicht
‘Kracht des Geloofs’ dieper. Vondels overgang naar de Roomse Kerk beschouwde
Westerbaen als verraad van de zaak waarvoor Vondel vroeger zo hartstochtelijk
gestreden had: de zaak der Remonstranten. Hij verloor in Vondel, dien hij noemt
‘een Paerel der Poëten, de geesselaer der suyvre Predickstoelen’, een belangrijken
bondgenoot. In de ogen van den rechtlijnig denkenden Westerbaen, die het eenmaal
met overtuiging ingenomen standpunt handhaaft tot het eind van zijn leven,
onveranderlijk omdat zijn geloofsopvatting bepaald wordt door de rede, is Vondel
een geestelijke weerhaan, die herhaaldelijk van godsdienstige richting verandert:
eerst Mennoniet, toen Arminiaen, nu Rooms - en zegt Westerbaen spottend, het zou
niet te verwonderen zijn als hij ‘joots’ eindigde. In het eerste deel van zijn schotschrift
omschrijft Westerbaen, schijnbaar satiriek, het vroegere standpunt van den ‘hoog
beroemden Vondel’, op grond van vele verwijzingen naar of zinspelingen op zijn
vroegere hekeldichten. Toen was hij in zake geloofswaarheden zo critisch, dat hij
zich bijna verslikte in een ‘maegre mug’ (nl. leer der praedestinatie), maar nu kan
hij ‘door het geloof een olifant verschocken’ (de roomse misleer). Als ‘een vliegh
met weereloose vlercken’ blijft hij nu ‘in 't spinragh hanghen / van 't oud gespan der
Roomsche Moeder-kercke’. De ontzenuwing van dat tegen het gezond verstand
indruisende geloof legt Westerbaen dan Apollo, den god der poëzie, in den mond.
Deze begint met eveneens zijn schampere verbazing te uiten over de zinsverbijstering
van zijn gunsteling Vondel. Zijn critiek, die geheel gekleed is in den indirecten vorm
van de rhetorische vraag, is er op gericht aan Vondels geloof alle innerlijke kracht
te ontnemen, door aan te tonen dat zijn overtuiging slechts zwakken steun vindt in
de letterlijke interpretatie van Jezus' woorden vóór den lijdensnacht ‘dit is mijn lyf,
dat is mijn bloed’. Met een groot aantal parallellen uit de Schrift, wordt door reeksen
van scherpzinnig gestelde, onontwijkbare vragen in het licht gesteld tot welke
absurditeiten een dergelijke letterknechterij voert. Onder het spervuur van deze
critische vragen moet naar Westerbaens mening, het gebouw van Vondels misgeloof
ineen storten. Hij begrijpt niet dat in zake het geloof, het laatste woord niet is aan
het menselijke intellect. Ten slotte keert hij terug tot den venijnig-ironischen spotvorm.
Wat doet het er toe, zegt Apollo, bij nader inzicht, of onze dichters enige dwaasheden
verkopen:
't Stont altijdt wel wat dat Poëeten deden.
Is Vondelen wat ongeset van sinnen:
Het voeght ons wel wat kuyren wy beginnen,
Is hy Mennist: so sal hy ons niet smyten.
Is hy Armyns: so magh hy Gommer byten.
Byt hy te hard: hy magh om bystand schreeuwen.
De Schout kort wel den beck van sulcke spreeuwen.
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Is hy Papist, en kruypt hy om den Outer:
Daer is hy laegh, en, by der aerde stouter,
Loopt geen gevaer om van het hoogh te vallen.
Lust hem noch voorts te maelen of te mallen,
En wert hy Joots: dat's in syn naem te spellen;
Men hoeft alleen de T voor d' S te stellen.
Dan magh men hem den Tyber-god vereeren
Om voor een Haen op 't Engle-Slot te keeren
En draeyen daer voor Innocent den Thiende,
Want hy dan wel so hoogen plaets verdiende.

Door dit gedicht komen we in aanraking met een kwestie die jaren lang de meningen
verdeeld heeft en talloze pennen in beweging heeft gebracht. Om Vondels totale
frontverandering bij zijn overgang naar de Roomse Kerk scherp in het licht te stellen,
citeert Westerbaen ook enkele verzen uit Vondels ‘Treur-gedicht, by hem gemaect
op de dood van Heynrick de Vierde, Coning van Vrankrijk en Navarre’, waarin
Vondel de Kerk, die hij nu als Christus' bruid beschouwt, uitschold voor ‘Babels
hoer’. De door Westerbaen aangehaalde en verwerkte regels komen echter niet voor
in de oudste bekende redactie van Vondels gedicht (1622), twaalf jaar na den moord
op den Fransen koning. In 1644 had Vondel bovendien uit zijn verzamelbundel
ettelijke gedichten van vroegere jaren, waarvan geest en inhoud niet meer strookten
met zijn nieuwe religieuze opvattingen, weggelaten. Eén of meer tegenstanders van
Vondel gaven die door den dichter verloochende gedichten echter anoniem uit in
een bundel ‘Tot Schiedam gedruckt voor den Autheur’, als ‘tweede deel’ van ‘J.V.
Vondels Poesy ofte verscheide gedichten’ - om daarmee een beeld te geven van
Vondels opvattingen vóór hij Rooms geworden was. Een van de daders is
vermoedelijk Brandt geweest. Hij zou ook de schrijver zijn van de felle voorrede.
Later zou hij berouw gehad hebben over dezen jeugdigen, hartstochtelijken aanval
en zich blijkens zijn ‘Leven van Vondel’ met den ouden dichter verzoend hebben.
In hoeverre nu Westerbaen ook de hand in het spel gehad heeft, is nog steeds niet
opgehelderd. In ieder geval loopt de gedachtengang van het eerste gedeelte van
‘Kracht des Geloofs’ parallel met de bedoeling van den ‘Schiedamschen’ bundel.
Het is niet uit te maken of Westerbaen geheel onafhankelijk gewerkt heeft van den
uitgever van Vondels gedichten, noch of zijn aanval is voorafgegaan, dan wel of hij
door het verschijnen van dien bundel is geïnspireerd. Waarschijnlijk was hij althans
van den inhoud van den bundel, vóór dat deze in 1647 verscheen niet op de hoogte,
en had hij bij de verschijning er van zijn strijddicht reeds geschreven maar nog niet
uitgegeven. Het viel hem toen op dat één van de bronnen waaruit hij zelf geput had,
nl. het genoemde ‘Treur-dicht’ niet in den ‘Schiedamschen’ bundel was opgenomen.
Hij zocht daarop contact en zond zijn ‘Kracht des Geloofs’ toe aan den uitgever van
het Tweede Deel(29.). Als hij niet van te voren op de hoogte was van den
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opzet, blijft het duister hoe hij er achter kwam, wie de uitgever was, want de schrijver
van de voorrede verborg zich achter een schuilletter (P.) en de niet op het titelblad
vermelde uitgever gaf zelfs een onjuiste plaatsnaam. Een feit is in ieder geval dat
Westerbaens bijdrage niet in den eersten, maar wel in den tweeden druk van het
‘tweede deel’ van Vondels Poesy is opgenomen, en dat aan Westerbaens ‘Kracht
des Geloofs’ in de afzonderlijke uitgave een vierregelig spot-gedichtje van P., de
schrijver dus waarschijnlijk van de Voorrede, is toegevoegd. Bovendien vermeldt
de uitgave van Westerbaens gedicht als plaats van verschijnen ‘Tot Schiedam: In de
Oude Drukkerye’ (tegenhanger van Vondels uitgave ‘Tot Keulen: In de nieuwe
Drukkerye’), een gefingeerde aanwijzing die door den uitgever bij den lateren druk
van Vondels Poesy werd overgenomen, zodat het waarschijnlijk is dat de uitgever
van dezen bundel dezelfde is als die van Westerbaens gedicht. Ik zou aan deze kwestie
hier zoveel woorden niet hebben besteed als sommigen niet hadden verondersteld
en met nadruk verdedigd dat Westerbaen de ‘zestien regels’ uit zijn duim had gezogen
om er vervolgens een scherp wapen tegen Vondel uit te smeden. Deze lichtvaardige
aantijging, die een smet werpt op Westerbaens karakter, alleen om Vondel zogenaamd
in bescherming te nemen, is thans vrijwel ontzenuwd door de vondst van een
planodruk, in 1610 uitgegeven door ‘Dirck Pietersz. Boekverkooper in de Witte
Perse’, waarop in proza het verhaal van den moord op Hendrik IV door Ravaillac en
diens straf werd verspreid, kennelijk als toelichting op een Franse prent die deze
schokkende gebeurtenis in beeld brengt. Aan het slot komt een vierregelig gedichtje
van Vondel voor. De grote overeenkomst van Vondels Treurdicht met dezen planodruk
maakt het zeer waarschijnlijk dat Vondel reeds in 1610 zijn gedicht schreef en dat
de gewraakte zestien regels er toen in hebben gestaan(30.). Trouwens zonder deze
gegevens ligt het voor de hand dat Westerbaen de beschikking gehad heeft over een
exemplaar van het in 1610 als libelle uitgekomen gedicht van Vondel, directe en
hartstochtelijke reactie op de dramatische gebeurtenis.
Op den zakelijken inhoud van Westerbaens logisch-critischen aanval in zijn ‘Kracht
des Geloofs’ is Vondel niet ingegaan. In zekeren zin, zegt men ter verklaring daarvan,
was dit ook overbodig, omdat hij in de Altaergeheimenissen zijn argumenten volledig
had ontwikkeld en verdere discussie slechts in herhaling der standpunten kon bestaan.
Geheel onbetuigd liet hij zich niet, maar de schermutseling verliep in de uitwisseling
van schimpscheuten en persoonlijke aantijgingen. Indien de ‘Bril voor den
Arminiaenschen Geus’ van Vondels hand is(31.) - wat niet onmogelijk hoeft geacht te
worden - legde hij den nadruk op de kloof die hem van Westerbaen scheidde:
‘d'Altaergeheimenissen eyscht een verlichten geest’. Westerbaen, die over deze kern
van de zaak heengleed, reageerde in ‘Voet in 't Gat’ slechts op het ongemotiveerde
verwijt van huichelarij en ketterij.
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Illustratie uit het derde boek van de ‘Ystroom’ door Antonides van der Goes, naar een gravure van
Romyn de Hooge.
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In 1650 verscherpte Vondel echter deze beschuldiging nog door Westerbaen als
‘verloren zoon’ in te delen bij de Socinianen die de godheid van Christus loochenden:
‘Op 't ontheyligen van het H. Sacrament des Altaers door den Arminiaenschen
Sociniaen’(32.). Niet minder fel kaatste Westerbaen den bal terug in ‘Antwoord op de
voorgaande versjes’ en het moet gezegd, met meer recht van spreken. Aan het slot
van Ockenburgh betoogt Westerbaen nog eens tegenover Vondels verweer in zijn
‘Toetsteen’, dat hij op grond van Vondels eigen uitspraken het volle recht had, hem
in den tijd van het bekende kerkelijke conflict als Arminiaen te bestempelen.
Een geheel ander verloop en een veel meer vriendschappelijke toon kenmerken
de discussie met Jeremias de Decker naar aanleiding van diens puntdicht op Pansa(33.).
Deze had daarin vragenderwijs er op gewezen dat ‘het richtsnoer van ons leven’ niet
Gods ‘heymelijck Besluyt’ maar zijn ‘openbaer gebod’ behoorde te zijn, zodat Pansa
ten onrechte zijn persoonlijke zonde toeschreef aan ‘'t Noodlot’ en ‘de schuld op
God’ schoof. Westerbaen maakte daaruit op, dat De Decker hiermee even beslist als
hijzelf de leer der uitverkiezing verwierp, of althans door scherper nadenken tot deze
conclusie komen moest. In een serie puntdichten op dit thema lokte hij hem daartoe
verder uit zijn tent. De Decker reageerde slechts schoorvoetend en aarzelend, en de
uitwisseling van gedichten en brieven, soms met grote tussenpozen, had niet het door
Westerbaen beoogde gevolg: hoewel De Decker sterk neigde tot het remonstrantse
standpunt van Arminius, brak hij niet openlijk met de Gereformeerde kerk(34.). Een
derde polemiek, waaraan verschillende personen deelnamen, ontspon zich naar
aanleiding van de vraag of de predikanten op de dorpen niet veel te weinig inkomsten
hadden om hun gezin behoorlijk te onderhouden. Westerbaen betoogt in
‘Kostverlooren’ spottend dat ze helemaal niets verdienen, omdat ze overbodig werk
doen: als de praedestinatie-leer die de kerk heeft aanvaard, juist is, kan niemand door
toedoen van mensen tot het geloof komen en is geestelijke zorg en preken
overbodig(35.). Door deze simplistische redenering tracht Westerbaen opnieuw de
inconsequentie tussen theorie en practijk aan te tonen, maar met dat al is zijn
spitsvondigheid weinig overtuigend. Overigens berijdt hij zijn bekende stokpaardje,
haalt hij de oude kwesties van 1618/19 op, stelt zich te weer tegen de schijnbare
soepelheid van den tegenwoordigen tijd en keurt scherp alle inmenging van
predikanten in regeringsaangelegenheden af, terwijl hij omgekeerd wel het recht
erkent van de magistraten, hun macht te doen gelden in kerkelijke zaken. De aanval
van Thersites, schuilnaam voor G. van Ingen, hoogleraar te Harderwijk, zoals
Westerbaen eerst later vernam, pareerde hij met een bespotting van diens kreupele
versvormen. Het verdere debat met dezen theoloog leverde geen nieuwe
gezichtspunten op, maar liep uit op een weinig verheffende uitwisseling van
hatelijkheden. Nog twee andere kampioenen traden over deze kwestie in het strijdperk,
zoals
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blijkt uit Westerbaens antwoord ‘Op Jan Toledoos Sorg-verlooren, mitsgaders eenige
aanmerckingen op des selfs Papierverlooren, dat hij verquist en verkladt had tegen
het Kostverlooren’ en uit de puntige gedichtjes ‘Op den kristalynen Bril aen my
vereert van M. Murenander’(36.). Ten slotte zette Westerbaen in zijn ‘Krancken-troost
voor Israël in Holland’ nog eens uitvoerig en scherp zijn opvattingen uiteen
betreffende de historische gebeurtenissen in 1618 en de daarmee samenhangende
tegenstellingen op politiek terrein, ook in den tijd van Willem II en het stadhouderloze
tijdperk. Hieruit blijkt duidelijk dat hij zich volledig schaarde achter de partij van de
Staatsgezinden. Ook deze ‘krancken-troost’ vormde een uitgangspunt voor een
venijnige polemiek(37.).
De meeste vrije uren op Ockenburgh heeft Westerbaen besteed aan vertaalwerk.
Het grootste deel van zijn drie bundels Gedichten wordt daarmee gevuld. In 1657-58
zette hij Erasmus' geestige satire Laus Stultitiae om in dikwijls stugge en omslachtige
alexandrijnen waarin veel van het origineel verloren ging(38.). Het tekort aan vlotte
bewegelijkheid en levendige natuurlijkheid in taal en versbouw doet zich nog sterker
gevoelen in ‘De ses Comedien van P. Terentius in Nederduytsche Rymen gebraght’(39.).
Beter slaagde Westerbaen in het episch genre met de vertaling van Vergilius'
Aeneis(40.). Maar het aardigst zijn wel zijn vrije bewerkingen van Ovidius' ‘De Arte
Amandi’ en z'n tegenhanger ‘De Remedio Amoris’, die hij onder den titel
‘Avond-school voor Vryers en Vrysters’ en ‘Nieuw Avond-school’, zoals het
onderschrift terecht aangeeft, op eigen tijden en zeden heeft toegepast(41.).

Jan Six op Elstbroek en Muiderberg
Als bescheiden tegenhanger van Westerbaens wijdlopige en soms drieste dichtwerk
kan hier genoemd worden de ingetogen, fijnbesnaarde poëzie van Jan Six (1618-1700),
vriend van Vondel en Rembrandt, minnaar en beschermer van de kunst. Gehuwd
met Margarite Tulp, dochter van den bekenden Nicolaas Tulp, bekleedde hij
verschillende regeringsambten en werd hij tenslotte op hogen leeftijd burgemeester
van Amsterdam (1691). In zijn vrijen tijd verdiepte hij zich in kunst en wetenschap,
vele kunstschatten bijeenbrengend. Zijn culturele betekenis ligt zeker meer in dat
maecenaat, dan in het scheppend kunstenaarschap. Zijn gedichten zijn slechts weinig
in aantal. In 1648 publiceerde hij een treurspel, Medea, dat van werkelijkheidszin
en enige originaliteit getuigt, in zoverre hij deze half-mythologische, klassieke stof
binnen de perken van de menselijke mogelijkheden terugbrengt(42.). Een boeiend spel
is het toch niet geworden, evenmin als zijn blijspel ‘Onschuld’ dat in 1654 in de
Amsterdamse Schouwburg werd opgevoerd. Meer dan tot dramatische actie neigt
Six tot meditatie en filosophische bezonkenheid. In de bloemlezing ‘Verscheide
Nederduytsche
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Gedichten’ (1651) werden een zestal gedichten van hem anoniem opgenomen,
waarvan sommige hem goed typeren(43.). De ‘Brief aan C’ is een liedje in trochaeische
strophen (abbacc), waarin de dichter de onverwachte afwezigheid van zijn geliefde
Cloris betreurt: zonder haar heeft de schoonheid van zijn schilderijen en kunststukken
alle bekoring voor hem verloren. In eenvoudige vierheffige verzen, levendig
gerhythmeerd, zonder arcadische beelden en renaissancistisch lofwerk, uit hij zijn
teleurstelling en zijn verlangen naar haar terugkeer. Opvallend is echter de verandering
van toon en motief in het tweede gedicht ‘Redelijcke Liefde’. Daarin noodt hij zijn
vriendin ‘Juffr. H.T.’ hem te volgen naar de sfeer der hogere liefde: door een
verschijning van de ‘Redelijcke Liefde’ is hij overtuigd geraakt van de hogere waarde
der zieleschoonheid, boven de vergankelijke schoonheid van het lichaam en het
ontgoochelend zingenot. Meer en meer is Six blijkbaar de deugd als het hoogste goed
gaan beschouwen. Zijn versvorm is er aanvankelijk niet beter door geworden. De
betogende alexandrijnen in het vorige gedicht zijn maar matig; bepaald stroef lopen
de vierheffige verzen van de beknopt berijmde ‘Zedewetten’, practische levens- en
omgangslessen in den geest van Cats. En in ‘Landt-Leven’ kan hij ook nog niet goed
op gang komen. Dit is een antwoord op de vraag van zijn vriend Hendrik Hooft, hoe
hij zijn vrijen tijd buiten besteedt. Binnen de muur van zijn landgoed, daar ‘waer 't
Leydsche Meer dichtst aen de duynen is’ - hiermee bedoelt hij zonder het bij name
te noemen ongetwijfeld zijn hofstede Elstbroek te Hillegom - geeft hij zich over aan
bespiegelingen over de waarde van den mens en het leven. Zijn slotsom is, dat het
enige doel moet zijn ‘deughdelijck te leven: dat sal ons vreughd, en geen beschaemde
uytkomst geven’. Leerzaam is daartoe het verkeren in de natuur, die getuigt van den
Schepper en tot dankbaarheid stemt voor haar milde vervulling van alle nooddruft.
Bovendien leert die eenvoudige rijkdom der natuur het wisselvallig lot te mijden dat
ronddraait als een tol.
Het ‘landleven’ is hier wel zeer summier herleid tot deze religieus-philosophische
beschouwing, waarvan de themata bekend zijn. Toch schuilt in de bewerking daarvan
reeds iets eigens. Maar op eenmaal blijkt Six in staat diezelfde gedachten nieuwen
vorm te geven, in zijn gedicht op het buitengoed van zijn vriend, de ‘Muiderberg’(44.).
Ook hier geen rechtstreekse beschrijving van huis of tuin, maar een rustig bezielde
bespiegeling over de Horatiaanse motieven. In breed vloeiende strophen, met eigen
visie en plastiek, ongekunsteld en in licht meevoerende en afsluitende wendingen
van rhythmen en rijmen (abbacdcdee) bezingt hij de ziel-bevrijdende vreugden van
het buitenleven. De blik op zee en strand wekt sterk besef van de vergankelijkheid.
Maar de besloten hof met ‘nedrig kruit en buigent riet’, geeft innerlijk rust. Daar
worden alle hartstochten gestild en de ogen geopend voor een klaarder schoonheid
dan ‘'t gewaande schoon der gener die door schijn bekoorden’. Gelaten en zwijgend
aanvaardt de bezitter
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van dezen hof hetgeen zijn Schepper hem toebeschikt, wetend dat geen ongeval hem
kan krenken ‘wien alle ding tot voordeel strekt’. Daarom verheft geen voorspoed
zijn hart, noch drukt tegenspoed hem terneer. Boven de wereld uit rijzen zijn
gedachten en verlangens:
De nachtegaal roept tot getuigen
De wolken, en het sterrelicht,
En 't telgsken daar zij onder zwicht;
't Welk schijnt zich tot haar hulp te buigen:
Wat doet dit diertje treuren? niet,
Dan dat het onvoorzichtig bowde;
Dies d'akkerman het nest verstiet
Dat zy zo slecht op d'aard vertrowde.
Als 't hart rijst boven zon en maan,
Wat gaan ons 's werrelts dampen aan?

Deze in den grond optimistische bespiegeling, de philosophische vlucht uit de
werkelijkheid, zoekt haar hoogtepunt in die typisch-idealistisch-humanistische
mengeling van de Stoicijnse en Epicurische gedachten met Bijbelse - ik durf niet te
zeggen van Christelijke - motieven:
Hier boven is een eedler Wezen,
Genoegzaam en oneindig goet,
Dat alles schenkt in overvloet,
En niemant heeft verwijt te vrezen:
Daar vliegt de vreucht verheucht en blij;
En wischt de tranen van hunn' ogen,
Die, schuw van 's werrelts slaverny,
Na 't nodichst waren opgetogen;
En nu voldoen haar graag gezicht
Met glans van 't ontoeganklyk Licht.

Litteratuur en aantekeningen
Een korte biografie met een chronologisch overzicht van Westerbaens werk gaf J.A.
WORP in Ts. Nedl. T. en Ltk. VI, 161-224. In de Bijlagen (blz. 225-280) vindt men
een aantal brieven aan en van Barlaeus en Huygens en enkele onuitgegeven gedichten.
De voornaamste litteratuur over Westerbaen is voorts: J. KOOPMANS, Vondel en De
Decker in Westerbaens Jachtperk, Nw. Tg. IX, 209-228. - ID. Westerbaens
‘Ockenburg’ en haer toepaden, Groot Nedl. XV, 11, 96. - F. VAN HERZELE, J.
Westerbaen en zijn werk (in Album Baur, 1948, I, 318 vlg.). - M. VAN CAN, Jacob
Westerbaen, Bestrijder van Vondel, in Vondel Jaarboek 1949, blz. 28-79. Litteratuur
over details volgt verder in de aantekeningen.
De Gedichten van Jacob Westerbaen zijn verzameld uitgegeven in drie delen te
's Gravenhage, By Johannes Tongerloo, Boeckverkooper in de Veenstraat, Anno
1672. - Het is een slordige uitgave, met veel fouten in de paginering. - De vroegere
uitgave is: Gedichten van Jacob Westerbaen, Ridder, Heer van Brandwijck en
Gybland etc. Verdeylt in Vijf Boecken [volgen de titels der onderdelen]. In 's
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Graven-Hage, By Anthony, Johannes ende Pieter Tongerloo, Boeckverkoopers, 1657.
- Voor andere uitgaven zie WORP, op. cit. en de volgende aantekeningen.

Eindnoten:
(1.) Zie de Bijlagen van WORP's opstel, op. cit. 225 vlg. waar de ambtelijke stukken die op
Westerbaens opneming in het Staten-College betrekking hebben, staan afgedrukt.
(2.) Zie aant. 5.
(3.) Zie voor gedichten aan deze heren en hun familie o.a. Ged. I, 385-399; 432; 453; 474; 477.
(4.) Davids Psalmen. In Nederduytsche Rijmen gestelt door Jacob Westerbaen, Ridder van
Brandwijck ende Gybeland, etc./ Op de selfde wijsen ende getal van Zang-versen, als die in de
Fransche ende Nederlantsche Gereformeerde Kercken werden gesongen. Mitsgaeders eenige
Lofsangen ende Gebeden; etc. In 's Gravenhage, Gedruckt by Anthony ende Johannes Tongerloo,
Boeckverkoopers Anno. 1655. - Tweede druk in 1656.
(5.) Jacobi Westerbaens Minne-dichten. Plautus Cas. Neque falsum, neque suave esse potest
quicquam ubi amor non admiscetur; Fel quod amarum est, id mel faciet; hominem ex tristi
lepidum et levem. - In 's Graven-Hage, By Aert Meuris, Boeckverkooper, in de Pape-straet in
den Bybel, Anno 1624.
Deze Minne-dichten beleefden verscheiden drukken: Jacobi Westerbani Minne-dichten. Op
nieuws vermeerdert, Ende Sommighe te vooren noyt ghedruckt. Tot Haerlem Gedruckt by Hans
Passchiers van Wesbusch, Boeckdrucker op 't Marctvelt in den beslagen Bibel, 1633. - In den
druk van 1644 ‘Tot Leyden by Justus Livius’ werden ook andere gedichten opgenomen, vandaar
de titel: Jacobi Westerbani Gedichten, van nieuws by den auteur oversien, vermeerdert en
verbetert. - In hetzelfde jaar verscheen ook een druk te Amsterdam met dezelfde aanvulling,
maar met den oorspronkelijken titel; ook zijn er gedichten van anderen in opgenomen: Jacobi
Westerbani Minne-dichten. Van nieuws byden Autheur oversien, vermeerdert en verbetert. In
desen laetsten druck van veele misstellingen verbetert ende met nieuwe platen verrijckt. Met
noch eenighe Gedichten van J. vander Burch, Anna Roemers, Tesselschade en andere.
t'Amsterdam. Voor Joost Hartgersen, Boeckverkooper inde Gasthuys-steegh in de Boeckwinckel,
Anno 1644. - In Cupido's Verhuizing zijn later kleine wijzigingen aangebracht (1672); Lucella
is vervangen door Roosemond.
(6.) Gedichten I, 71 vlg. en verder in de uitgave v.d. Minne-dichten. Door Cornelis Padbrue werden
ze op muziek gezet, uitgeg. t'Amsterdam, Broer Jantz. 1641. (zie WORP op. cit. 183).
(7.) Ged. I, 109 vlg.
(8.) Ged. I, 101.
(9.) Ged. I, 102.
(10.) Ged. I, 23.
(11.) Ged. I als ‘Het Vierde Boeck’ (zoals in de uitgave van 1657), maar met afzonderlijke paginering.
- Zie over dit ged. KOOPMANS, op. cit. in Groot Nedl.
(12.) Voor Cats' ‘Selfstrijt’ zie deel IV v.d. Gesch. der Letk. blz. 87.
(13.) Over de polemiek met Vondel zie verderop.
(14.) Ged. III, 615. - Een veelmeer onderdanige toon bv. in het gedichtje op Cats' verjaardag in 1658,
Ged. III, 612; vgl. verder het gedicht op den tweeden druk van Alle de Wercken van Cats; Ged.
III, 603. - Cats schreef een ged. op Ockenburgh, zie Ged. I, vierde boek blz. 29. Ook zond
Westerbaen reeds zijn Psalmboeck aan Cats, Ged. III, 431.
(15.) Men vindt de gedichten aan en van Huygens in Ged. I onder Mengel-Dichten en in III onder
Mengel-Rym, passim. Voor Brieven zie WORP, op. cit. Bijlagen.
(16.) Ged. I, onder Mengel-Dichten, blz. 498 vlg.
(17.) Ged. I, 247 vlg.
(18.) Ged. I, 267 vlg. Hiervan ook een afzonderlijke uitgave, zie MEULMAN, Catalogus van den
Tractaten etc. No. 2883.
(19.) Ged. I, 258, vlg.
(20.) Ged. I, 303 vlg.
(21.) Zie blz. 146.
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(22.)
(23.)
(24.)
(25.)
(26.)
(27.)
(28.)
(29.)
(30.)

(31.)
(32.)
(33.)
(34.)
(35.)

(36.)
(37.)

(38.)
(39.)

(40.)
(41.)

(42.)
(43.)

(44.)

Ged. III, 487. Een ged. op ‘Het Graf der Eere’ voor denzelfden Zeeheld, Ged. III, 525.
Dit en de andere nationale gedichten vindt men in deel III v.d. Ged. blz. 489 vlg.
Zie dit deel v.d. Gesch. d. Ltk. blz. 303.
Zie dit deel v.d. Gesch. d. Ltk. blz. 185 vlg.
Deze gedichten werden opgenomen in dat Verhael in forme van Journael, van de Reys ende 't
vertoeven etc...... In 's Gravenhage, By Adriaen Vlacq 1660.
Zie WORP op. cit. 199 vlg.
Dit en de volgende gedichten in dl. III, onder Mengel-Rym, blz. 552 vlg.
Zo staat het tenminste aangegeven in Verscheyde Nederduytsche Gedichten - zie PENON, Bijdr.
tot de Gesch. der Nedl. Ltk. I, 58.
Zie J.F.M. STERCK, Vondel en Henricus de Groote, in Vondelkroniek X (1939), blz. 5-18.
Daarmee heeft Sterck zijn vroeger standpunt herroepen, zie Vondeluitgave W.B. IV, blz. 20
vlg., waar hij Westerbaen van falsificatie beschuldigt. Vgl. ook blz. 853, waar een overzicht
v.d. litteratuur over dit onderwerp is gegeven. Belangrijk is nog M.V. CAN, Is het lot der
‘beruchte’ zestien verzen beslist, in Vondelkroniek IX (1938), blz. 27-42. Ook daar uitvoerige
litt. opgave. Een uitvoerige analyse van de Kracht des Geloofs gaf dezelfde in Vondeljaarboek,
1949, blz. 28 vlg.
Zie KOOPMANS, op. cit. Nw. Tg. IX, blz. 224 vlg. en M.V. CAN op. cit. Vondeljb. blz. 72.
Ook opgenomen in Ged. v. West. I. 586; evenals de genoemde Bril (blz. 584).
Ged. III, 576 vlg. Vergl. dit deel v.d. Gesch. der Ltk. blz. 280.
Westerbaen schreef enkele gedichtjes bij De Deckers dood, zie Ged. III, 587-589.
De volledige titel: Kost-verlooren, ofte Brief aen N.N. waer in overwogen werd Of de Predikanten
van de Publijcke Kercke de gage, die zy van het gemeene Land genieten oock al verdienen, etc.
- Ook afzonderlijke uitgaven zie THYSIUS, Bibl. v. Nedl. pamfletten, 5414. - In Ged. III, blz.
673.
Al deze gedichten in Ged. III, 689 vlg. Voor afzonderlijke uitgaven zie WORP, op. cit. 218 vlg.
Ged. III, achterin maar met aparte paginering. De Krancken-Troost dateert v. 1663:
Krancken-Troost voor Israel in Holland. Met een Ernstige Aenspraek/ Aen de Edele,
Grootmoogende Heeren, Myn Heeren/ De Staeten van Holland en West-Vriesland, etc. Gedruckt
buyten Geneven, in 't Jaer 1663. - In Ged. III volgt de Oogh-zalf voor het verblinde Israel als
antwoord op de Kaetsbal etc. zie WORP, op. cit. 215 vlg.
Ged. II, 1-160.
Ged. II, 161-583 - Afzonderlijke uitgave In 's Gravenhage, By Johannes Tongerloo, etc. 1663.
- De Eunuchus kwam in 1661 afzonderlijk uit bij denzelfden uitgever. - Westerbaen vertaalde
ook Seneca's Troades. - Bij ‘Anthony en Johannes Tongerloo’ in 1658 (zie Ged. II, 585).
Ged. III, 1-483. Voltooid in 1662.
Ged. II, 657-771. Van deze bewerkingen kwamen ook afzonderlijke uitgaven: 1665 een druk
van de Avondschool by Johannes en Pieter Tongerloo; en in hetzelfde jaar een tweede druk
‘van alle fouten gesuyvert en verbetert’, t'Amsterdam, By Jacob Vinckel. - In 1666 de Nieuwe
Avondschool by Pieter Tongerloo.
In 1680 een tweede druk: Medea // Treurspel. // Twede Druk. // - // Te Amsterdam, // By Jacob
Lescailje, Boekverkoper op den Middeldam, // naast de Vischmarkt. 1680.
Over de toekenning van deze anonieme gedichten aan Jan Six zie PENON, Bijdr. tot de Gesch.
der Nedl. Letk. I, blz. 53-57. In het tweede deeltje van den bundel (1653) dat bovendien aan
Six is opgedragen, staan nog een drietal gedichten van hem: een op Tromp, een grafschrift op
Joan van Galen, en een Jaargety op 't nieuw Stadhuis van Amsterdam. Vergl. voor deze bundels
ook de aant. op blz. 261 in dit deel van de Gesch. v.d. Letk.
Dit gedicht staat achter de Medea in de tweede druk, zie aant. 42.
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3. Locaal realisme
BIJ VERSCHILLENDE DICHTERS DER NATIONALE renaissance en barok leeft
een diepe gehechtheid aan het eigen milieu. Gedichten over algemene onderwerpen,
lyrisch, beschouwend of hekelend, nemen onwillekeurig de kleur dier omgeving aan,
ademen de sfeer van stad of streek waar de dichter geboren is, leeft en werkt. De
karakteristieke achtergrond van heel Sluiters godsdienstigdidactische dichtwerk
wordt gevormd door de vaak onopzettelijk getekende natuur en het primitief-landelijke
leven in den Achterhoek. In Oudaans gedichten leven herinneringen aan de
Rijnsburgse contreien waar hij groot is geworden. Bij Westerbaen liepen we reeds
aan tegen locale toestanden en overleveringen rondom Ockenburgh. De sfeer van
Amsterdam is tastbaar bij vele dichters. Een sprekend voorbeeld levert Jan Zoet, die
zich met blijkbare ingenomenheid op de titelpagina's van zijn dichtwerkjes aankondigt
als ‘Amsterdammer’. En het is niet alleen zijn spraak die hem verraadt: voor een
groot deel wordt zijn satiriek en moralistisch dichtwerk beheerst door reacties op de
toestanden in eigen stad of door het ten tonele voeren van volkstypen uit de directe
omgeving. Er zijn echter ook dichters die nog meer opzettelijk het plaatselijke leven
tot onderwerp van hun beschrijvend dichtwerk maken, en die we daarom het best
vanuit dien gezichtshoek kunnen benaderen. Zij vonden aanknopingspunten bij de
grote voormannen, Vondel, Breero en Huygens. Vooral het ‘Voorhout’ van den
laatste heeft zowel wat vers- en stijlvorm als wat motieven betreft, stimulerend
gewerkt. Tussen de dichters die we hier bijeenplaatsen, bestaan ook markante
verschillen. Deze zijn niet alleen op verschil in woonplaats, maar meer nog op verschil
in levenshouding en in maatschappelijk milieu terug te voeren. Bovendien loopt de
omvang en de litteraire waarde van hun werk nogal uiteen.
Allereerst enkele zangers uit Utrecht, die vrij slaafs de Voorhoutse deuntjes van
Huygens napijpten. In 1640 verscheen daar in druk ‘Ultraiectina Tempe ofte S Jans
Kerck-Hoffs versch wandel-groen’, geschreven door R. OPPERVELDT(1.). Hij heeft het
procédé van het Batava Tempe heel wat vereenvoudigd, beperkt zich tot de
drievoudige indeling van één zomerdag: morgen, middag en avond. Ook kiest hij
een anderen versvorm: wel vier-
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heffig en trochaeisch, maar met gepaard rijm, afwisselend slepend en staand, en
daardoor verandert ingrijpend de syntactisch-strophische structuur; er is niet die
afgeronde keervorm die de tweemaal vier regels tot een gesloten strophe samenvoegt,
zoals Huygens dat zo karakteristiek doet. Het hoofdaccent valt in dit weinig typisch
Utrechtse gedicht op de minnarijtjes, die ook het aardigste deel vormen. De ‘pladt
Utrechsch’ pratende minnaar, die door zijn taal de locale kleur versterkt, gaat over
in den langeren versbouw van den alexandrijn zoals Huygens dien in zijn Zedeprinten
en in zijn boereschetsen uit Hofwijck toepaste, en benadert daarmee tevens de sfeer
van de klucht.
Twee jaar later verbeterde een ander hem met ‘Ultrajectina Umbracula ofte:
Lind-en-iepe-loff Van Jans Kercken-hoff’ (1642)(2.). De dichter verzwijgt zijn naam,
maar uit enkele aanwijzingen in zijn gedicht is op te maken dat hij DE ROY heette.
Met welk lid van de Utrechtse familie die dezen naam en een wapen ‘getekent met
drie kronen’ voerde, we hier te maken hebben, is niet uit te maken. Hij moet echter
het gedicht van zijn voorganger gekend hebben. Dat blijkt uit dezelfde beperking en
indeling, de overeenkomst in motieven en het gebruik van alexandrijnen in het laatste
gedeelte. Maar daartegenover sluit hij nauwer aan bij Huygens. Vers- en strophebouw
is die van Voorhout, evenzo de taalstijl met de jacht op kunstmatige omschrijvingen,
in hele reeksen soms, de vocativische vormen, de praegnante woordkoppelingen,
waardoor zijn verzen vaak wel puntig zijn, maar meermalen ook moeilijk te begrijpen.
De locale kleur is sterker dan bij zijn voorganger en hij legt enkele merkwaardig
persoonlijke accenten. Op het met linden en iepen beplante kerkplein, vroeger kerkhof,
hoort hij in den vroegen dageraad den eersten zang der vogels, ziet hij soldaten die
de wacht aflossen, voorbij trekken en vangt hij ook de verre schreeuwgeluiden uit
de stad op van de morgenwekkers. Dan beschrijft hij de opkomst van de zon in
mythologische termen. De weldadige morgenkoelte is ideaal om te dichten en te
denken. Zonder twijfel is ‘onse herder’ Voetius reeds bezig en ‘'t werelts-wonder’,
Anna Maria Schurmans, of dichters vroegere leermeester, de rector van de latijnse
school, Aemilius. Er zouden meer wijze en geleerde mannen te noemen zijn, maar
de dichter moet andere themata behandelen. Bij het gebouw van de Staten richt hij
een korte moraliserende tirade tot de ‘Groten’ die daar dikwijls over de gladde
steentjes lopen: zij kunnen slechts goed regeren als ze alle begeerte naar geld en eer
afleggen. Twaalf uur is etenstijd. De omschrijvingen daarvoor zijn wel erg gezocht.
In den middag beluisteren we eerst de klacht van een eenzamen minnaar tot den
wind. Het motiefje is van Huygens afgezien en ook bij Opperveldt te vinden, maar
de bewerking heeft iets eigens en is niet onaardig. Verder is hier het gerij met koetsen
aanleiding tot critiek op weelde en nieuw-modisch gepronk, een motief dat Vander
Does voor Den Haag veel breder zal uitwerken. De dichter ontwijkt de drukte in de
stille
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Joannes Stalpart van der Wielen in zijn laatste levensjaren. Gravure van Willem Delft.
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kerk; bij het graf van zijn vader overpeinst hij de vergankelijkheid van het leven het grondmotief van Huygens' Voorhout!(3.) - en maant hij tot een deugdzaam en
ingetogen leven. Als hij weer buiten komt, is de avond gevallen. De sfeer van de
avondrust is niet onverdienstelijk weergegeven, zij het geheel in Huygensiaansen
stijl. Dan volgen de vrijerijtjes. Er is enige variatie aangebracht in de herkomst der
vrijers en vrijsters: behalve een ‘stichtsen kneuckel’ een meisje uit Rotterdam en een
‘Nieumeegs gasje’, en behalve een Frans beluisteren we ook een Duitsen Engels
haspelenden minnaar. Nieuw is bovendien dat de serie besloten wordt door zang en
tegenzang van een ‘Joffrouw’ die zingt ‘op de wijse: Rosemont die lagh gedoken’
en een ‘Joncker’ die antwoordt ‘op de wijse: Van de Engelsche klocke-dans’, waarna
hij in alexandrijnen de schone zangster het hof maakt. Het meest interessant is het
persoonlijke slot. De dichter is ook zelf in de ban der liefde. Als alle ‘lieven’ naar
huis zijn, blijft hij nog in de nachtelijke stilte alleen en gaat hij ‘op het bankje rusten/
daer den windt-bekijver sat’. Zijn oog is gericht op ‘een vierkant Swert hier midden
in 't gheboomt’ dat is ‘de wooningh van dat hertjen/ daer ick nacht en dagh op denck!’
In deze klacht gaat hij weer over in den alexandrijn, dien hij goed meester blijkt te
zijn. Uit zijn woorden is op te maken dat hij niet rijk is, maar van goeden huize en wat hij zelf belangrijk acht - godsdienstig. In de volgende tien regels geeft de dichter
een merkwaardig scherp beeld van zichzelf, zijn karakter, zijn geestelijke ligging en
maatschappelijke standing:
Maer doelt u kloecke geest op ongeveynsde min
Soo neemt een edelman, en weest een Coningin.
Ey waerom naer het gelt en Ere soo te hygen?
Indien het Godt belieft, wy sullen 't oock al krygen.
Voor my ik aght geen staet om gelt en goet gekocht!
Al waermen Croesus selvs, s'en dient soo niet gesocht.
Komt hier, vrindinne, komt: wy sullen aender heyden,
Of daer het u gevaelt, een vrolick leven leyden;
En nemen ons vermaeck voor al in Godes woordt;
En spotten met het volck dat na de werelt hoort.

Opmerkelijk is dat hier De Roy den stijl van Huygens heeft laten varen en zich naar
vorm en geest een degelijk leerling van Cats betoont. In de tweede helft der
zeventiende eeuw wierp JACOB VANDER DOES zich op als dichterlijk beschrijver van
's Gravenhage waar hij in 1641 was geboren. Hij sloot aan bij dezelfde traditie, maar
vatte zijn werk wat breder op. Van hem is ook wat meer bekend. Zijn vader, Mr
Willem, is jarenlang burgemeester van de hofstad geweest; zijn moeder behoorde
tot de Dordtse familie Van den Honert. Zijn schoonvader - hij trouwde in 1667 met
de 18-jarige Hester Pieterson - was aanvankelijk thesaurier, daarna even-
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eens burgemeester, maar moest, omdat hij door de stadhouderloze partij in het zadel
was geholpen, zijn zetel in 1672 opgeven. Van grootmoeders kant in de lijn van zijn
vader was hij in de verte verwant aan de De Witten. Maar de familie Vander Does,
die ook in Amsterdam en Noordwijk haar vertakkingen had, was, op grond van oude
tradities Oranjegezind. Jacob zat dus in een enigszins precaire positie, en dat is ook
merkbaar aan de voorzichtige wijze waarop hij in zijn poëtisch werk tussen de
politieke klippen tracht door te zeilen. In 1672 werd hij echter door de stadhouderlijke
partij geaccepteerd en aangesteld tot thesaurier in Den Haag. In 1678 hertrouwd,
stierf hij reeds in 1680. Zijn dichtwerk, niet omvangrijk en niet zeer origineel, heeft
historische betekenis als spiegelbeeld van het leven, de gewoonten en toestanden in
Den Haag. Hij had geen Latijnse school bezocht, maar was wel door huisonderwijs
ingeleid in de klassieke litteratuur. Ook studeerde hij niet aan een Universiteit en
bezat dus niet den Mr-titel die hem soms wordt toegevoegd(4.). Wel had men hem
reeds in zijn jeugd aangespoord tot de beoefening van de dichtkunst. In 1661 begon
hij met gelegenheidspoëzie en enkele toneelstukken waarin klassieke stof werd
verwerkt: ‘Tragedio ofte ongeluckige liefde Van de Koninginne Dido’ in 1663 gevolgd
door ‘Het houwelick tusschen Aenaeas ende Lavinia’. Wegens gebrek aan dramatische
betekenis kunnen we het bij deze vermelding laten(5.). In het laatst genoemde jaar
kwam hij ook te voorschijn met een bundeltje ‘Geestelyck en Wereltlyck Tijtverdrijf’,
waarin o.a. de Spreuken van Salomo waren berijmd, een degelijk onderwerp voor
een jongmens van amper 22 jaar! Het boekje was dan ook opgedragen aan een ouden
kinderlozen en tevens rijken oom, Mr Pieter Boelen. Maar het dichtwerk waarom
hij hier enkele ogenblikken onze aandacht waard is, draagt den titel van ‘s
Graven-Hage met de voornaamste plaetsen en vermaecklijckheden’ (1668)(6.). Het is
een vaak in interessante bijzonderheden afdalende beschrijving van het toenmalige
stadsbeeld van Den Haag, in gemakkelijk lopende alexandrijnen, eenvoudig van taal,
soms wat slap en leeg doordat de schrijver moeite heeft zijn vers op gang te houden.
Maar meermaals treffen toch ook levendige, natuurgetrouwe tafereeltjes. De grootheid
van staten en steden is vergankelijk, zegt Vander Does in zijn inleidende verzen.
Maar de roem van Rome en Athene leeft voort in de werken van schrijvers en dichters
der oudheid, en de grootheid van Holland zal steeds in herinnering blijven door de
geschriften der historici Hooft en Boxhorn. Ook vindt tegenwoordig menige stad in
de Nederlanden haar bewonderenden beschrijver. Zo wil dan Van der Does uit liefde
tot zijn geboortestad, die is ‘het Roer van 't Schip, daer seve Staeten/ sich in het
midden vanden Oorloch op verlaten/ en daer het gansche Landt na luystert, en na
swiert/ 't geen dat met grooten lof en wijsheydt werd gestiert’ - het beeld van deze
hofstad vastleggen voor de nakomende geslachten. Huygens heeft weliswaar zijn
gedicht over het Haagse Voorhout geleverd, maar Vander Does zal heel
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de plaats beschrijven. Na enkele historische bijzonderheden over het ontstaan van
dit ‘beroemste dorp of vleck van gansch Europa’ opgehaald en den naam op nogal
zonderlinge wijze ‘verklaard’ te hebben - naar het schijnt in verband met het
werkwoord ‘behagen’ - gaat hij met den lezer, al keuvelend, aanwijzend en uitleggend
aan den wandel, maar viermaal verandert hij van uitgangspunt en richting. Hij begint
aan den bosrijken ‘oostelijken’ buitenkant en wandelt, terwijl hij in 't voorbijgaan
de aandacht op enkele belangrijke of fraaie gebouwen vestigt, waaronder het huis ‘'t
geen Brederoo heeft tot zijn Hof genomen, den laetste van dat oudt en Edele geslacht’
naar 't Voorhout. Daar krijgen we een bij den nieuwen tijd aangepaste beschrijving
van wat er op een dag alzo onder de groene linden omgaat, volgens het recept van
Huygens. 's Morgens in de vroege stilte is het een ideaal oord voor overpeinzing;
stijgt de zon hoger dan zoeken velen er koelte; de grote drukte komt 's middags als
de mama's met hun opgepronkte dochters in sierlijke koetsen rondrijden, om een
geschikten huwelijkscandidaat op te doen. 's Avonds klokke negen begint de vrijerij
der jeugd. De afgeluisterde gesprekjes zijn geknipt naar het patroon van den satiricus
van 't ‘Voorhout’ en de spot met de dure kleding der Juffers doet sterk aan 't Costelijck
Mal denken. De satire is minder puntig, de lijnen van het geschetste beeld zachter
en milder, niet alleen vanwege de langere verzen. Aardig is toch wel, al is ook dit
motief niet geheel origineel, tegen dien kleurigen en bewegelijken achtergrond, de
tekening van Maartje, het Noordhollandse meisje, met de blauwe muts op, die aan
den arm van Krelis rondwandelt en haar grote verbazing, bewondering en spot niet
verzwijgen kan. Haar wordt dan ook voor een groot deel schrijvers critiek in den
mond gelegd. Behalve door de dagverdeling wisselt Van der Does, als zijn voorganger,
door de jaargetijden van decor, en vooral het wintervermaak, waarvan het rijden per
arreslee het hoogtepunt vormt, heeft hij zelfstandig waargenomen, al kunnen zijn
tafereeltjes, ook verderop, niet halen bij die van Six van Chandelier.
Na het Voorhout bezoeken we den Vijverberg, waar de lezer ‘in de koelte wat kan
gaan rusten, en spiegelen hem self in dat vermaecklijck nat, die ruyme waterplas’.
Onder de aangeduide gebouwen is dat, waar de afgevaardigden van Dordrecht hun
intrek plegen te nemen. Naar aanleiding daarvan wordt vrij uitvoerig en ostentatief
den lof van Jan De Wit gezongen, de ‘jeghen woordige Raedt-Pensionaris van
Hollandt’, die ‘met die wijsheidt, met die sorg en liefde sit/ aen 't Roer van 't
Vaderlandt dat het op sulck een Wapen/ mach veel geruster, als op duysent Krijgslien
slapen’, en het succes van den inval in de Theems wordt op uitbundige wijze vrijwel
uitsluitend aan Cornelis toegeschreven. Verder wandelend zien we het paleis van
den beminnelijken prins Joan Maurits; op de Plaats is de oude ‘herberg van de swaen’,
het vroegere jachthuis der graven, bezienswaardig; op de Kneuterdijk worden we
herinnerd aan den
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ongelukkigen ‘Bohemer Vorst’; we zien in deze buurt ook de oude plaats waar de
edelen ringreden; bij het schavot krijgen we een toepasselijke beschouwing over
rechtspreken. Daarna gaan we door de Gevangenpoort in de richting van het Hof,
maar we betreden het nog niet. Eerst verplaatst de dichter ons nu naar het ‘Zuiden’.
In Rijswijk wordt de geschiedenis van het Prinsenhuis opgehaald en de loftrompet
gestoken over Maurits en Frederik Hendrik. Daarna doen we de landelijke herberg
van ‘Romeyn’ aan, waar we ons verfrissen met wijn, vruchtensap of fruit, maar waar,
mits een dag tevoren besteld, ook andere heerlijkheden kunnen worden opgedist.
Voor we de stad uitgaan, schakelt Vander Does nog even over op den winter, om
uitvoeriger dan op 't Voorhout de ijstaferelen te schilderen, en intussen schuchtere
jongelieden te instrueren hoe ze onbeschroomd een juffer hun liefde moeten verklaren
- lopen ze een blauwe scheen, dan is er nog niets verloren, er zijn trouwlustige meisjes
genoeg. Dan gaan we de brug over, passeren de bierka, waar vele soorten bier worden
aangeprezen, lopen het Spuy af, zien de schuiten aan het Delftse Veer, slenteren de
Wagestraat, die volgens Vander Does zo heet, omdat ieder die Den Haag per wagen
binnen komt dezen weg langs moet, en staan op de stille Veerkaey even eerbiedig
stil voor de huizen der dominee's: Van der Linden en vooral van den hooggeprezen
Vollenhove. Op de oude Veerkaey is het veel woeliger; daar is elk huis ‘schier een
Schippershuys’ en daar vandaan varen de veerschuiten naar Delft, Rotterdam en
Amsterdam. Hier woont ook Post, de beroemde architect. Op onze verdere tocht
lopen we door de Spuistraat, langs de lange Pooten naar het fraai beboomde Pleyn,
waar het mooie huis van Huygens staat, die zijn vrije uren nog steeds aan de dichtkunst
wijdt. Zijn we zo weer het hart van Den Haag genaderd, nu springen we over naar
het ‘Westen’, waar we langs twee wegen binnen kunnen, ‘te water’ en ‘te land’. Eerst
dan per schuit, meevarend met de boeren die hun zuivel en opbrengsten van ‘'t vette
Westlandt’ ter markt brengen. Aan de fraaie Prinsegracht zijn nog vele bouwpercelen
disponibel. Verder naar de stad komen de belangrijke gebouwen, bv. het Godshuis
voor vrouwen, of het gebouw van het Koetsmakersgilde, een geschikte gelegenheid
om de tegenwoordige zucht naar grootsheid te hekelen, die vele lieden er toe aanzet,
vaak op schuld, een koets met paarden aan te schaffen. Verder lopend passeren we
achtereenvolgens zes markten, waarvan de fruit- en de bloemenmarkt aardig zijn
geschetst, vooral de laatste tevens huwelijksmarkt voor vrijsters. Volgen we den weg
‘te land’ dan gaan we vanaf de vier Korenmolens door het Westeinde, waar de winkels
van het goud- en zilver-leren behang de aandacht trekken, speciale attractie van Den
Haag, dat daarmee alle andere steden overtreft. Ook bezoeken we de ‘schilderkamer’
van Mytens die zo levensecht de juffers kan afbeelden ‘den een gelijck Diaen/ ter
Jacht, den ander aen fonteyn of bloem stean(de)/Of op een and're wijs met sulck een
swier van kleeren/
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't Sy Hollants of Romeyns, gelyck se self begeren’. Voorts bewonderen we de
300-jaar-oude Sint Jacobs Kerk met haar hogen toren, wapens van edelen, ridders
van het gulden vlies, en het praalgraf van den dapperen Admiraal Wassenaar van
Obdam, die in 1665 met zijn schip in de lucht was gevlogen. Om de kerk heen weer
markten: van appels en peren, en dan een levendig tafereel van de vismarkt, waar de
welbespraakte visvrouw Nies haar concurrente Neel Davits tracht te overtroeven en
ook andere ventsters met loven en bieden hun verse waar aan den man zoeken te
brengen. Het oude Raadhuis, vierhonderd jaar geleden gebouwd door het geslacht
der Brederodes, is de volle aandacht waard. Vander Does is er zelf sterk bij
geinteresseerd, en we krijgen een les over de taak der overheid en een uiteenzetting
over de inrichting der stedelijke regering. Dan weer een markt: wild en gevogelte
tot we komen bij de Vleeshal, vroeger een rooms kapelletje aan St. Nicolaas gewijd.
De wandeling vanuit het ‘Noorden’ duurt slechts kort. Een wonder is de stenen, met
bosschages beschermde, weg door de zandige duinen naar Scheveningen, nog slechts
kort in gebruik. Aan het Noordeinde staat 't Oude Hof, gebouwd door Carel
Thesaurier, later in het bezit van den heer Van Brandwijck, daarna verbouwd door
Frederik Hendrik. Via de Hoogstraat komen we dan weer op de markt. Nu is het
ogenblik gekomen om het centrum te bezichtigen. We gaan door het Halstraatje,
waar de Franse kramers hun Brusselse en Parijse sieradiën ten toon stellen, de
modemarkt van Den Haag. Vele juffers drentelen er rond met begerige ogen. En de
dichter vindt dit weer een goede gelegenheid om critiek te leveren op de losse zeden
en de weeldezucht. De bijna burleske satire op de lelijke rijke vrijster, in dialoogvorm,
is wel de uiterste graad van spot waartoe deze overigens bedaarde en voorzichtige
verteller in staat is. Ten slotte steunt hij, evenals elders, op citaten uit klassieke satirici.
Onderhoudend is weer zijn schets van het Binnenhof, afgezien van de uitweiding
over Leiden en den vaderlandlievenden burgemeester Van der Werf. Maar interessant
zijn de bijzonderheden over de ruiterwacht, over de paardenstallen van den Prins
met de oefenplaats, en dichtbij het Jachthuis, aanleiding tot enkele vlotte schetsen
van jachttaferelen, met jachthonden - waaronder Juno van den Prins uitmunt - en
valken. Daar is ook de nieuw ingerichte kaatsbaan; de tuin van den Prins met de baan
voor ringsteken, de met paarlmoer ingelegde grotten waar sierlijk pluimvee rondloopt.
Enthousiast beschrijft Vander Does het prinselijk Hof. En opnieuw uit hij zijn
bewondering voor de vroegere Oranjes, spreekt hij zijn goede wensen uit voor den
jongen stamhouder en spoort hij hem aan het illustre voorbeeld van zijn grote
voorvaderen voor ogen te houden. Dan zijn we tot de kern der hofstad gedrongen:
het centrum der regering. Op het Binnenhof kunnen we de jongste berichten over
oorlog en vrede horen en ander belangrijk regeringsnieuws. We zien er de garde
paraderen, de lijfwacht der stedelijke magistraten. We werpen een blik in het interieur
der ver-
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gaderzalen van de Hollandse Edelen en Steden, van de Staten Generaal en van het
Hof van Holland. En het is merkwaardig hoe deze weinig geprononceerde
persoonlijkheid de gevaarlijke onderwerpen vermijdt en geit en kool tracht te sparen.
Bij al zijn vertoon van Oranje-liefde geen zweem van critiek op de bestaande
toestanden of de door de regering gevolgde politiek. Dan moet men daarnaast Jan
Zoet, den Amsterdammer eens horen, of zijn antipode, den Rotterdammer Oudaan!
Trouwens heel Vander Does' beeld van Den Haag is oppervlakkig. Men kan hem
ook op allerlei onjuistheden betrappen. Het meest curieus is wel dat hij zich vergist
in de windstreken, zodat we de getekende situatie ongeveer een kwart slag naar links
moeten draaien. Doch afgezien van de vele zwakheden, blijft zijn berijmde
beschrijving belangwekkende kijkjes leveren op het leven van Hofstad in de tweede
helft der 17e eeuw.
Groot is de overgang van den fatsoenlijken en bedaarden Hagenaar naar den
onbeheersten Amsterdammer MATTHEUS GANSNEB TENGNAGEL die het ruige leven
van de volksbuurten uitbeeldt. In den tijd gaan we dan terug naar de Utrechtse dichters,
met wie hij de navolging van Huygens' versvormen en techniek gemeen heeft. Maar
in toon en geest verschilt hij even diepgaand van hen als van Vander Does. Alle
romantiek, die nog lichtelijk Huygens' schetsen naar de werkelijkheid en die van zijn
besproken volgelingen overdekt, maar ook alle beperkende schroom is hem vreemd.
In de onverhulde weergave van de rauwe realiteit volgt hij Breero en andere schrijvers
van de klucht. Ongetwijfeld heeft hij talent voor het tekenen van een snelle,
raakgetroffen schets, maar zijn onrust weerhield hem van bredere uitwerking en
veelzijdige belichting. Er is weinig variatie in zijn vormgeving en in de keuze van
zijn onderwerpen. Jammer is het vooral, dat zijn belangstelling al te eenzijdig uitgaat
naar de meest lage uitleving der sexuele instinkten. Zijn grove en spottende weergave
van het zinnenleven, dat hij uit de schuilhoeken van het in nachtelijk donker gehulde
Amsterdam onbarmhartig in het volle licht trekt, wordt niet waarlijk gedragen door
moraliserende satire zoals hij soms ironisch voorgeeft, maar draagt onverholen de
sporen van zijn inwendig plezier in deze onkiese, door hem als komisch geziene
dingen.
Tengnagel werd in 1613 te Amsterdam geboren(7.). Zijn vader was er Kunstschilder,
sinds 1619 tevens provoost en na 1625 substituut schout. Waarschijnlijk is Mattheus
op de Latijnse school geweest. In 1633 werd hij althans te Leiden als student
ingeschreven in de rechten. Maar van de studie kwam niets terecht. In plaats van den
neus in de schimmelige boeken te steken, ging hij liever den boer op, om te jagen
en te vissen of in kroegen plezier te maken. Van zijn verder leven weten we zo goed
als niets. Zijn vader stierf reeds in 1635. Hoe hij in eigen onderhoud voorzag, is
onbekend. Waarschijnlijk zwierf hij rond als paardenkoper, door de Nederlanden en
ook daarbuiten. Maar in Amsterdam keerde hij telkens terug en wat
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zich daar afspeelde in buurten en taveernen was telkens opnieuw onderwerp voor
zijn boertige en gretig verkochte versjes. De eerste proeve is waarschijnlijk:
Amsterdamsche Mane-Schijn (1638)(8.), in den strophevorm van Voorhout, een vorm
dien hij zeer vaardig hanteert, zonder de buitenissige omschrijvingen en
woordkoppelingen van Huygens. ‘Melis - volgens de Toe-eygeningh aen de Stercke
Walsche Boer’ een boertje dat uit een dronkenschap ontwaakt, het kluchtige
avondleventje onder iepen en linden meemaakt, doch volgens het gedicht zelf een
jonge vent die in de stad woont en met een makker op stap gaat, - doet met spottend
plezier verslag van de zotte en schunnige vrijtaferelen die hij heeft gezien.
Vermoedelijk is zijn verhaal vol van alleen voor tijd- en stadgenoten begrijpelijke,
toespelingen op bekende personen. In hetzelfde jaar volgde ‘Amsterdamsche
Sonneschijn’(9.). Daarin gaat Melis er weer op uit met zijn ‘spitsbroer’, nu over dag.
Ze doen eerst een verdacht kroegje aan, gaan dan de straat op, maken het blussen
van een uitslaanden brand mee - wat zeer levendig en komisch wordt verteld! - om
daarna weer hun eigen binnenbrand te blussen in de kroeg; aan het slot enige flitsen
van de Amsterdamse kermis, die er uit oogpunt van compositie niet goed bijhoren.
Nauwelijks waren deze boekjes van de pers, of er verscheen een derde: ‘Grove Roffel
ofte Quartier des Amsterdamsche Mane-schijn’(10.), ook nog in 1639, van soortgelijke
inhoud als de vorige, in dezelfde dubbelzinnige, boertige taal. Enige variatie brengt
‘St. Nicolaes milde gaven aen d'Amstelse Jonckheyt’ (1640)(11.) waarin de oude Sint,
die teleurgesteld is over het uitblijven van ‘beternis in de gemoederen’ ondanks ‘het
schijnen van de klaeren heele ende grove roffels Mane-Schyn/ ende van het nimmer
ghenoech ghepresen Sonne-Schijntje’, de tuchtroede ter hand neemt. Hij waarschuwt,
dat als dit niet zal helpen, hij ‘sal ghenootsaeckt wesen, al de dinghen noch beter op
te mercken, en teghens toekomende Jaer, Tynnagel en Jan Soet, met den Advocaet,
in 't werck te stellen, die alle jou bedreven fouten na den rechten stijl sullen
uyt-legghen’. Het is een vaak zeer vérgaande, brutale mentor op met name genoemde
Amsterdammers, dichters, advocaten, en allerlei andere ‘eerbare’ lieden, van wier
amoureuse uitspattingen hier een boekje wordt opengedaan. Minder venijnig en
openlijk is de aanval in ‘Amsterdamsche Lindebladen’ (1640)(12.), het eerste boekje
dat schrijvers naam vermeldt. Overigens is de inhoud verwant aan die der eerste
bundels uit 1639. Na een wat al te omslachtige inleiding, waarin hij de beschuldiging
als zou hij de auteur zijn van ‘d'onkuische Maneschijn’ afwijst en de lof zingt van
de Amsterdamse linden, die voor die in het Voorhout niet onderdoen, gaat hij weer
met zijn trouwen vriend Damon de ‘wandelbaen’ op, schetst vlot en komisch, maar
ook meermalen weer al te grof, ruzies, vechtpartijen en obscene vrijerijen. Aardig
is het meer uitgewerkte tafereel van de kermis, en uit historisch oogpunt interessant
is de lange lijst namen van ‘Amsterdamsche Poëten’ die hij verder de behandeling
van deze onderwerpen aan-
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beveelt. Tenslotte steekt hij de loftrompet op zijn geliefd Amsterdam, maar bedenkt
daarbij dat de ‘Voorname Poëten’ zoals ‘Hooft, Barlaeus, Schrijver, Mostert,
Vondelen, Victrijn, en Koster’ dit beter was toevertrouwd. Het vervolg-bundeltje
‘Afgeslagen Bloemsel van de Aemsterdamsche Lindebladen’(13.) is een verzameling
afzonderlijke minneliedjes en gedichtjes over allerlei onderwerpen. Brederen armslag
voor de schildering van het volksleven nam Tengnagel in zijn ‘Klucht van Frick in
't Veur-huys’ (1640)(14.). Inhoud en taal zijn even onkies en plat-realistisch als van
zijn vorige korte schetsen; men vindt er ook weer vele verdachtmakende toespelingen
in op voor zijn tijdgenoten herkenbare personen. De intrige is eenvoudig. Frick, een
lichtzinnige kwant, staat op het punt te trouwen. Als zijn moeder, Diewertje, zijn
uitzet bij de naaister, Grietje van Buren, bestelt, blijkt deze reeds moeder van een
kind van Frick. Als ze, woedend, haar nood klaagt bij haar vriendin Saartje, de
Stijfster, komt uit dat deze in dezelfde positie verkeert. Na een onderlinge ruziepartij,
gaan ze samen op Frick af: een heftige scheldscène waarin vele omstanders zich
mengen, ontstaat voor zijn huis. Tenslotte lopen de bedrogen vrouwen naar den
Schout, die Frick laat dagen bij monde van den koster. In de eindscène verschijnt
Mr Pieter de Poëet ten tonele, die belooft van het hem vertelde gebeuren ‘wat nuws’
te zullen maken. De dramatische spanning moge door deze vrij open compositie
zonder oplossing gering zijn, de scènes in volkstaal op zichzelf zijn vol leven en
leveren een zo tastbare uitbeelding van het Amsterdamse volksmilieu, dat ze met
Breero's dramatische schetsen vergeleken kunnen worden.
Het schijnt dat Tengnagel, na den dood van zijn vader (1635) wegens wangedrag
onder curatele gesteld, een moment, onder den indruk van het overlijden van zijn
moeder in 1643, zijn leven heeft willen beteren. Dat is op te maken uit de opdracht
aan zijn vriend Daniel Mostart ‘Raeds Secretaris van Amsterdam’, van zijn volgend
boekje, bestaande uit ‘Het Leven van Konstance’ in proza en een zedig blijspel ‘De
Spaensche beidin’, voorzien van muziek voor de koren door G. Bolhamer en enige
fraaie ‘etsen’ van Pieter Nolpe(15.). De stof is bekend o.a. uit de bewerking van Cats.
Het toneelspel heeft matige dramatische kwaliteiten, vooral nu de deftige vormen
van het ‘hogere’ toneel in de plaats treden van de ongezouten volkstaal en de pikante
realiteit vervangen is door ingetogen romantiek, een sfeer die Tengnagel van nature
helemaal niet ligt.
Waarschijnlijk is hij spoedig daarop in zijn oude leventje teruggevallen, maar van
die scabreuze versjes schijnt hij toch niet meer geschreven te hebben. Wel is er nog
een geestige persiflage op de Amsterdamse dichters en vooral ook op de wereld van
het toneel van hem overgebleven: ‘De Geest van Mattheus Gansneb Tengnagel in
d'andere wereld by de verstorvene Poëten’ (1652)(16.). De dichter ontwaakt, naar hij
het voorstelt, na den dood in het hiernamaals, en maakt zich enigszins bezorgd over
zijn lot, als hij
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bedenkt wat hij op aarde aan schelmerijen, listen en bedrog heeft uitgehaald. Met
komische vrijmoedigheid bekent hij schuld en hij hoopt dan maar dat hij terecht zal
komen ‘bij zulk volk’ waar hij ‘eertijts wel bij waer’ nl. bij de Poëten: ‘'k was dan
in mijn hooftstof ook’. En inderdaad, zijn wens wordt vervuld: daar doemen andere
geesten op, in wie hij successievelijk oude bekenden terugvindt, en die nu met allerlei
spottende opmerkingen en typeringen van hun werk en hun doen en laten
gebrandmerkt worden. ‘De andere Geesten der Poëten, hem kennende, roepen
gelijkerhant’ Tengnagel het welkom toe als ‘Lindeblader’, schrijver van ‘Frick, aller
schelmerijen vader’, als ‘stooker van de gayle min’ en ze dringen aan op voorlezing
van zijn dichten ‘daer ge mee de jeugt ontstichten schoon 't haer een vermaking zij’.
Hij levert dan als nieuwe bijdrage een spotdicht van ‘D'onbekende Voerman van 't
Schou-burgh’, vol zinspelingen op toestanden en personen uit de toenmalige
toneelwereld, maar die ons grotendeels ontgaan.
Belangrijker en veelzijdiger is het niet uitsluitend, maar toch vaak Amsterdams
gekleurde werk van den Calvinist JOAN SIX VAN CHANDELIER, den vertegenwoordiger
van den gezeten middenstand(17.). Ook hem kunnen we rekenen tot de dichters die in
hoofdzaak de schoonheden en geneugten van het aardse leven bezingen, al is er bij
hem een wending naar dieper religieuze levensbeschouwing op te merken. Diepzinnig
is zijn poëzie gewoonlijk niet; wel kiest hij graag buitenissige en daardoor wat duistere
omschrijvingsvormen. Eenvoudig van geest, trouwhartig, open en oprecht op het
naieve af, treedt hij mensen en dingen tegemoet, practisch en nuchter aanvaardt hij
het leven zoals het zich aan hem voordoet, meestal zonder felle, hartstochtelijke
reacties, meermalen met een twinkeltje humor. Problemen kent of stelt hij nauwelijks.
Zijn geloofsovertuiging is die van de officiële Kerk. Vanuit dien gezichtshoek wijst
hij de opvattingen van andersdenkenden af, zonder in theologische polemiek te
vervallen. De goede dingen van het leven durft hij te genieten, met mate; de zedelijke
gevaren van overdaad en onbeheerste zinnelijkheid schuwt hij instinctief. Nu en dan
levert hij critiek op menselijke zonden, op verkeerde toestanden, in maatschappij of
politiek, maar boven dien lichten onvrede met het bestaande rijst gemakkelijk uit
een aangeboren onbezorgdheid, versterkt door een bedaard vertrouwen op de leiding
van God. Bij het ouderworden ontwaakt enige onrust, door de ontdekking van
persoonlijke schuld tegenover God. Maar hevige spanningen ontstaan door deze
bewustwording niet. Ontroerende lyriek heeft Six zelden geschreven. De dominerende
trek van zijn dichtwerk is een gezond realisme, dank zij zijn scherp
waarnemingsvermogen. De vele gelegenheden, die de omstandigheden hem, althans
in de eerste helft van zijn leven, boden heeft hij ijverig benut tot het maken van
meermalen verrassende beschrijvingen in dichtvorm.
Joannes Six van Chandelier werd in het begin van 1620 te Amsterdam
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geboren. Zijn moeder, Sara Juliens, geboortig uit Keulen, was van Zuidnederlandse
afkomst. Van haar moeder vermeldt Joannes althans in een van zijn gedichten, dat
zij ten tijde van Alva Brussel was ontvlucht en in Keulen was getrouwd, met Joost
Juliens. Daarna had dit echtpaar zich gevestigd te Amsterdam, in de Kalverstraat.
Blijkbaar waren het vrij vermogende mensen. Toen zijn grootmoeder, reeds gedurende
twintig jaar weduwe, in 1652 overleed, liet zij Joannes haar buiten of hofstede in de
Diemermeer achter, aan de verfraaiing waarvan zij tot in haar laatste jaren veel geld
had besteed. Ook de familie Six woonde in de Kalverstraat, drie huizen van den
uitgever Joost Hartgers af. Daar dreef Jacob Six een bloeienden handel in gedroogde
kruiden en specerijen, met veel zakenrelaties in het buitenland. Zijn zoons zond hij
ter school bij rector Cornelis Sladus aan ‘de Oude Zijde’, waar ook vele kinderen
van aanzienlijken huize hun klassieke vorming opdeden. Maar de jongens van Six
hadden weinig belangstelling voor het onderwijs in de Griekse en Latijnse schrijvers.
Joannes getuigt daarvan in een laat lofdicht op zijn vroegeren leermeester, waarin
hij met schaamte en spijt erkent hoe hij in die zesjarige schoolperiode zijn tijd heeft
verbeuzeld, en zich, tot schade van zijn latere ontwikkeling als dichter, de gelegenheid
tot een degelijke klassieke vorming heeft laten ontgaan(18.). Na zijn schooltijd kwam
hij bij zijn vader in de zaak. Nauwelijks twintig jaar trok hij naar het Zuiden om de
handelsbetrekkingen te verstevigen of te vernieuwen. Op zijn eerste reis door
Vlaanderen bereikte hem het bericht van den plotselingen dood van zijn vader, zodat
hij als oudste zoon de leiding van de zaak moest overnemen. Zijn latere reizen vonden
plaats na den vrede van Munster. In 1649/50 trok hij via Zeeland en Vlaanderen naar
Parijs, langs de Westkust van Frankrijk naar Spanje, waar hij Madrid bezocht; door
Andalusië ging de reis naar Gibraltar en van Alicante stak hij over naar Italië; hier
bracht hij een bezoek aan Florence, aan Rome en omgeving en langer verbleef hij
in het door hem bewonderde Venetië, ook vanwege den handel op de Levant. Over
Duitsland is hij naar Nederland teruggekeerd. Misschien heeft hij kort daarop Venetië
nog eens bezocht(19.), maar de betekenis van Venetië was toen reeds aan het tanen.
Engeland bereisde hij tweemaal, waarschijnlijk in 1654-55. Zijn verblijf in Spa had
een andere oorzaak, waarop ik straks terugkom.
Six heeft zijn poëzie verzameld toen hij 37 jaar was, in een boekje, dat hij volkomen
pretentieloos, zonder opdracht of inleiding, ook zonder lofdichten van vrienden, in
1657 deed verschijnen(20.). Hij verdeelde zijn bundel in zes boeken. In ieder staan
gedichten over zeer uiteenlopende onderwerpen door elkaar; ook chronologisch is
de inhoud een warwinkel en aangezien hij zijn gedichten nooit dateert, is er veel
speurzin nodig, om uit zijn beschrijvingen en persoonlijke reacties een betrouwbaar
levensverhaal samen te stellen(21.). In het eerste ‘boek’ plaatste hij alle ‘Klinkdichten’
bijeen,
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minnedichten, reisimpressies, gelegenheidsgedichten, ook enkele religieuze sonnetten,
in bonte volgorde door elkaar. Six hanteert hierin den statigen stijl van de
renaissancistische barok; sommige sonnetten zijn bijzonder fraai en treffen door een
persoonlijk cachet; enkele vallen op door afwijkende versvormen: de viervoet in
plaats van vijfvoet of alexandrijn(22.). Het tweede boek bevat ‘Vijf Gedichten’; vrij
omvangrijke, meest beschrijvende gedichten, op een enkele uitzondering na in den
jambischen viervoet: een beschrijving van ‘'s Amsterdammers Winter’, een ‘Schets
van Venetië’, een fantastische beschrijving van de Hondsgrot voorgesteld als
‘Gierigheidswooninge’, een advies tegen vredesluiting met Engeland en een
verklarende beschrijving en beschouwing van een ‘Eklips of verduisteringe der
Sonne, aan de schrikkingen voor den dagh des oordeels’. Het derde boek bestaat uit
een serie gedichten over Six' verblijf in de badplaats Spa en heet daarom
‘Spagedichten’. Daarna volgen drie boeken ‘Dichtbosch’, waarin weer allerlei soorten
grotere en kleinere gedichten over zelfde en soortgelijke onderwerpen als de sonnetten
door elkaar staan. Afzonderlijk staan tenslotte een twintig bladzijden puntdichten.
Volgens Six' mededeling in het inleidend gedicht op het eerste boek ‘Dichtbosch’,
getiteld ‘Het Boek, aan den Leeser’ begon hij gedichten te schrijven toen ‘hij (nog)
geen twintigh jaaren had’ en ‘de liefde zijn hart had gegrepen’: zijn gevoelens in
verschillende vormen tot uitdrukking te brengen ‘eischte fraaije stof’. Waar kon hij
die beter leren dan bij de oude Griekse en Latijnse dichters: ‘de ballingh om de kunst
van geile minnevellen/ met Theokrijt, wees hem een minneschrift te stellen’, zei hij,
toen hij die jeugdliefde als overwonnen periode beschouwde. Maar zonder twijfel
heeft hij die kunst ook afgezien van de dichters der Nederlandse renaissance, van
Hooft en Breero en anderen. De keuze van zijn vergelijkingen en beelden, heel de
wat gekunstelde dictie, het gebruik van woordspelingen en tegenstellingen, van
omschrijvingen en pretentieuze verkleinwoorden, sluit aan bij het traditionele genre
der renaissancistische liefdespoëzie. Maar Six weet die gangbare vormen dikwijls
met smaak toe te passen en te variëren, hij bewaart den fijnen, zuiveren toon der
aristocratische erotiek al legt ook hij overwegend nadruk op het uiterlijk; nooit vervalt
hij in platheden of grove dubbelzinnigheden als zovele minnedichters uit dien tijd.
Sierlijk is het sonnet ‘De liefde verraadt zichzelve’, reeds hier met een lichte vleug
van humor (blz. 11) of het in de uitersten der barokke beeldspraak opgedreven sonnet
‘Op de schoonheit van Roselle’ (blz. 14) en vooral het op vergelijking en tegenstelling
zo sterk gebouwde sonnet ‘Mijne onversaadlikheit van Roselles schoonigheit’ (blz.
17). Herhaaldelijk beschrijft hij de uiterlijke bekoorlijkheden van Roselle, die volgens
het eerste sonnet (Proef van Liefde) in Zeeland gewoond kan hebben, maar met wie
hij toch ook eens een uitstapje naar Naarden gemaakt heeft. De herinnering daaraan
bewaart hij in ‘Heugenisse aan
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een heuveltje buiten Naarden’ (blz. 247), een beschrijving tevens van het wijde
Hollandse landschap. Een aardig liedje is ‘Roosekrans’ (blz. 226), en verschillende
keren bezingt hij de schoonheid van haar ogen (blz. 243, 255). In ‘Kontrefeytsel van
Roselle’ (blz. 178) geeft de dichter zogenaamd een schilder opdracht zijn geliefde
af te beelden, en tekent zelf in de aanwijzingen voor die schilderij met wel eens
gekunstelde, maar ook speelsbekoorlijke versjes van vier accenten alle
aantrekkelijkheden van haar fijn gezichtje en ranke figuurtje. Een van de aardigste
gedichten van Six in dit genre is wel ‘Leste aan het Mesje van Roselle’ (blz. 192).
Blijkbaar gaf Marie - zo was haar ware naam - hem weinig hoop op wederliefde.
Vele gedichten getuigen van Joannes' teleurstelling over haar onbewogenheid. Soms
lijkt enige toenadering te komen, zoals in het gedichtje op het uitstapje naar Naarden
of in ‘Kusje’ (blz. 243). Maar plotseling verbreekt hij het contact. In de
‘Niewjaarswensch aan Roselle’ (blz. 259) stuurt hij nog serieus aan op een blijvende
verbintenis, maar in het onmiddellijk daarop volgende gedicht ‘Kusje’ (blz. 264)
verwijt hij haar onoprechtheid en zegt haar voorgoed vaarwel. En daarmee zweert
hij voor altijd de liefde af. Ondanks alle adviezen van familie of vrienden blijft Six
ongehuwd. Deze ontwikkeling typeert hem: zijn eerste en enige liefde groeide door
de teleurstelling niet uit tot een kunst en leven verdiepende tragedie. Zij leverde enige
bekoorlijke, maar weinig diepgaande gedichten op. Zij bleek slechts een erotische
bevlieging. De enige winst was, zoals hij zelf nuchter in gemelde inleiding opmerkt
‘wat stijls van Poesy’. Voortaan zal hij zijn lezers op ‘ernstiger gespeel’ vergasten.
Hij dankt Theofylis dat diens ‘dicht, ter eere van Hardy/ hem heeft doen walgen van
de laffe minnarij/ Katullus, Juvenaal en 't lierspel der Thebaanen/ Vermaaken sijnen
geest, met Venusynsche swaanen’.
Een rijke bron van ongemene motieven voor zijn dichtkunst leveren zijn
buitenlandse reizen. De gedichten daarover geven hem reeds een geheel eigen plaats
in onze zeventiende-eeuwse litteratuur. Een aantal fraai gebouwde barokke sonnetten
bewaren herinneringen aan verschillende momenten van zijn grote reis door Frankrijk,
Spanje en Italië. Bij Parijs werd hij getroffen door de weidse pracht van het paleis
te Fontainebleau, temidden van zijn spiegelende vijvers. In de brede dubbele lijn van
den octaaf weet hij dien pralenden rijkdom op te roepen; maar zijn bewondering is
gevangen in een ironiserende vraag, die haar oplossing vindt in de laatste regels van
het sextet: de tegenstelling tussen de schijnbare macht van den jongen koning en den
werkelijken, over oorlog en vrede beslissenden, invloed van diens minister Mazarin(23.):
Waarom Fontainbelleau, schoon bronnend kristallijn,
Omlommert spiegelnat, sulks Febus, en Diaane,
Dees 's nachts, die 's daaghs verlieft, hun weesen, Son en Maane,
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Sien spieglen op hun oog, net uit uw weederschijn:
Waarom o duur gebouw, van ruimte, in zoo een lijn
Betimmert, dat men telt vijf hondert schoorsteen perken,
Vol goud, vol schilderij, vol konstelijke werken
O speelhuis van Lowys weergaaloos langs de Sein:
Waarom vlieght langs 't verdek, in een van 's Koonings Saalen,
De Kooningh luchtich op de faame alom bekent,
Rechts met een oorloghsstaf, slinks met een olient,
Als of men krygh, of vree kon uit syn handen haalen?
Uw Kooningh is een God, maar is hy niet een kind?
En Mazaryn syn voogd, die 't kryghszwaard maar bemint?

Dezelfde speelse spot doet het machtig vertoon van rijkdom te niet na de beschrijving
van den koninklijken stoet, schitterend van de livreien der begeleidende prinsen en
de flonkerende diamanten van de dochter aan de zijde des konings, als de zon de
herfstlucht doorbreekt en haar luister onthult(24.).
Met meer sympathie beschreef Six den intocht van Maria van Oostenrijk te Madrid,
toen zij trouwde met Philips van Spanje niet alleen in zijn sonnet ‘Blijde welkomst
der Koninginne te Madrid’ op blz. 20, maar ook in het enthousiaste drievoudige
gedicht, dat in het tweede deel van ‘Dichtbosch’ staat op blz. 309/11: de ‘keer’, een
sonnet van vijfvoetige jambische verzen, wekt Madrid op in den aanlichtenden
dageraad de nieuwe vorstin tegemoet te gaan. Ook de ‘tegenkeer’ is een feestelijk
sonnet, gebouwd als het vorige, met twee rijmklanken in het sextet; en de ‘toesangh’,
bestaande uit twee strophen van zes regels (aabaab), stelt boven het uiterlijk betoon
van vreugde de hulde van het toegenegen hart. Voor zoveel bewondering en eerbied
voor de Spaanse vorsten had hij zich later te verantwoorden tegenover critiek uit het
vaderland: ‘Verklaaringhe teegen arghwaan, oover myn Dicht ter eere van den
Kooningh van Spanje’ (blz. 38). Overigens staat hij zeker niet critiekloos tegenover
zeden en milieu in de Roomse landen. In een serie van tien sonnetten hekelt hij ‘het
blanketten van 't Vrouwvolk in Spanje’, als protestant spot hij ook met de verering
van Maria en de heiligen in ‘Op het mirakel van een schielijken storm te Granade’
(blz. 34), die zonder dat de ‘heemel koningin’ ingrijpt, de processie te harer eere
verstoort; en de aanblik van Rome ‘wel besiens waardich’ (blz. 39) vervult hem toch
met weerzin tegen de macht der Pausen; vgl. ook het van achterdocht geladen
‘Sluikerye in Spanje door behulpsaamheit der Paapen (blz. 21). En zijn barokke
schilderingen van den Vesuvius hebben evenzeer den spot met de onder het volk tot
bijgeloof verworden opvatting van het vagevuur tot ondergrond. In die Roomse
omgeving verlangt hij soms hartelijk naar een zielsterkende preek in de eigen,
protestantse kerk, thuis helaas zo vaak verzuimd toen hij in de gelegenheid was: ‘Op
het ontbeeren van den waaren Godsdienst’
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(blz. 39). In Venetië hekelt hij de baldadige dartelheid ‘Op de Vastelaavond’ en nog
scherper is zijn critiek op de zedeloosheid te Florence (blz. 35). Toch heeft hij ook
genoten van al dat vreemde en indrukwekkende in de natuur, en het boeiende leven
in die Zuidelijke steden. Verschillende van deze sonnetten getuigen van Six'
vermogen, scherp waargenomen details op levendige en plastische wijze te
beschrijven. En verrassend vooral is het persoonlijke element in die waarnemingen.
In ‘Aademscheppinge langhs de rivieren Dauro (blz. 30) zien we hem, vermoeid van
de bezichtiging van ‘'t Alhambre, dat trots Moorenwerk, de hooren/ van
d'ooverschoone stad, die 't rijk Granade heet’, afdalen naar de rivier ‘die, door twee
bergen heen, een ruwe loopgracht sleet/ met uwen waaterval, die steen, en aarde
vreet’, om daar te genieten van de koele rust. Aardig typeert hij ‘de ongelykmaatigheit
der Bruggen oover de Rivieren van Sivilie en Madril’ (blz. 26) en bekoorlijk klinkt
vanwege den gemoedelijken toon in de toch barok gedurfde beeldvormen de aanspraak
tot ‘de rivier Genyl’ (blz. 33).
De grootsheid van de natuur overweldigt hem soms, de eenzaamheid van de wouden
en de ongewisheid van zijn verre tochten kan hem soms lichtelijk benauwen, maar
zijn vertrouwen op God, die zijn leven bepaalt, hergeeft hem innerlijke rust, zoals
in ‘Op myne doolreise tusschen Port S. Marye en Granade’ (blz. 29) en vooral in het
voortreffelijk sonnet ‘Op myne eensaame reise, een groot stuk weegs door Vrankrijk’
(blz. 16), waarin de uitbeelding van den eenzamen rijder te paard, alleen met de hem
vergezellende schaduw, overgaat in een bespiegelende dankbede.
Het zijn niet alleen deze vastgebouwde en beeldend-gestileerde sonnetten, waarin
Six zijn reisindrukken heeft vastgelegd. Meermalen koos hij ook een losseren,
eenvoudiger vorm: den viervoetigen jambischen versregel in de gangbare schemata
van gekruist of gepaard rijm maar ook soms andere rhythmische vormen met
dactylischen of anapaestischen inslag. Merkwaardig is in dit verband het gedicht op
blz. 208: ‘Op de Pinksterbloem der straatkinderen’, omdat hij zich daarin bewust
wordt van de waarde der natuurlijker vormen in de volkspoëzie, vrijer en
ongedwongener dan de regelmatig geschikte kunstpoëzie. Ook leert hij van Horatius
- die hij met de psalmberijming van Datheen op zijn reizen meevoerde! - een
bewegelijker strophevorm, met wisselingen in de maat en den omvang der regels.
En in de derde plaats heeft hij ongetwijfeld den eenvoudigen viervoet van Huygens,
kort en vast van syntactische structuur, kernachtig en puntig, tot voorbeeld gekozen.
Zo geeft hij in den gekruist rijmenden viervoet (abab) een pakkende beschrijving
van een beangstigend ‘Onweer op de grenzen van Spanje’ (blz. 302), toen hij de
Pyreneën doortrok, van ‘Sint de Lus’ op weg naar Sebastiaan: de helder stralende
hemel veranderde in een helse duisternis; verschrikt zochten de mensen een
heenkomen in huis; het vee, nauwelijks te kooi geleid, begon angstig te blaten, de
wachthonden kwamen ‘jankende
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vervaarlik’ de herders wekken uit hun eersten dommel; met bange voorgevoelens
keken deze de onheilspellende lucht in. Meteen barst het lawaai los, een woedend
huilende storm: ‘de ronde Heemel vloogh in vier/, van rotsen, die de wolkvooghd
rolde/ Geklonken, met zoo dom getier/, Of Heemel tegen Heemel bolde’. Een hevige
stortbui van regen breekt los: de schuine straatwegh van Retier,/ en Alkalaas fontein
verdronken,/ In een afbruisende rivier/ een elle hooger dan de schonken’. En in dat
noodweer rijdt Six op zijn muilezel langs de zwaar beboomde wegen in
ondoordringbare duisternis, nu en dan verlicht door flitsende bliksemschichten.
Langen tijd verbleef Six te Venetië en aan die door hem bewonderde waterstad wijdde
hij een uitvoerig beschrijvend gedicht, in eenvoudige viervoetige verzen met gepaard
staand rijm; een zeer levendige ‘Schetse van Venecië’ (blz. 74). Hoe graag beklom
hij de Sint Marcus-toren, om uit te zien naar het gebergte, dat daar ginds in het
Noorden ‘Duitschland afsnijdt... met een krommen muur’, of over de zee vol schone
wisselende lichteffecten bij zonsop- en ondergang, en ‘waar in, terwijl de Sonne
schynt/ een eiland hondertmaal verdwijnt,/ of met een volle schaduw groeit, naa dat
het straalgoud laauwt, of gloeit’. Wat lijkt dan van boven af die stad vlak, een
aaneenrijing van eilanden ‘van veel palleisen eén palleis’! Beneden loopt hij over
het ‘Markusveld’, bewonderend ‘Theodoors pilaar’ en daarnaast het rechthoekige
marmeren Raadhuis ‘langs heen beschuimt van louter zee’; het Louvre aan de Seine
valt er bij in 't niet. Dan vaart hij per gondel door ‘de groote waterstraat’, terwijl hij
zijn ogen niet verzadigen kan van den aanblik dier kostelijke gebouwen ‘van Isters
steen’. Hoe aardig tekent hij den wirwar van de vlotvarende bootjes tegen den
achtergrond van dat typisch Venetiaanse stadsbeeld met talloze bruggen en nauwe
straten:
Wat swiert hier meenigh swarte tent,
Rank op vier deeltjes oover end,
Met ysre tanden, en een staart,
Als vischen, met een saagh, en swaard!
Een roeit er staande, langhs de kim,
En scheemert heenen, als een schim,
Sy vlichlen sneller heen, en weer,
Dan d'allersnelste swaaluwveer.
Men hoort Karros, noch hoefgedreun,
Langs duisend bruggen, sonder leun.
En steegen engh voor sonnebrand,
Doorgaans met klinkert op syn kant.
Een man, met zoo een lichte jol,
Verstrekt kalesse, en koetsgerol,
En wil men swaare vracht gekruit
Men neemt een pont, of swaarder schuit.
Hou gondelier, daar is u geld,
In dertigh schellingskens getelt,
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Ik segh, hou vast, en set my aan,
Waar dat men dichtst ter beurs kan gaan.

Maar voor beursbezoek blijkt het niet de juiste tijd, en dus heeft hij gelegenheid de
‘wonderbaare brugh Rialto’ te beklimmen ‘die syn krommen rugh/ van eenen
wydgespannen boogh/ met swaare winkels tilt om hoogh’. Net gaat aan den overkant
een kerk uit, en Six ziet onder de menigte verbaasd naar de reuzinne-gestalte, die
een normale vrouw op heel hoge schoenen blijkt te zijn. Hij kuiert huiswaarts door
de ‘Kraamestraat, van menschen als mieren krielend vroegh en laat’. In de open
winkelramen ligt een keur van waren uitgestald, uit Indië maar ook kunstschatten in
deze stad zelf gemaakt; zoete geuren en vele kleuren lokken tot kopen: ‘de reuk twist,
met het oog dat siet,/ wie van hun bei het soetst geniet’. Voorts beschrijft hij het
Arsenaal ‘het waapen eiland van natuur,/ met soute grachten in syn muur’, vol
wapentuig ter verdediging van stad en handelsvloot, en goed onderhouden ook in
vredestijd, want ‘voorsichtich is 't gemeene best/ dat vreedich vreest voor
oorloghspest’ - het klinkt als een waarschuwing ook aan het eigen land. Niet minder
bewondering dwingen hem de werkplaatsen af, waar het beroemde Venetiaanse glas
wordt vervaardigd. Rijk is ook de stad aan kerken, fraai versierd met snij- en
schilderwerk, met ‘marmersteen en konstigh goud’. Vol bewondering is Six voor
die schone waterstad, waar men geen poorten hoeft te sluiten en toch geen gevaar
dreigt, omdat ze zo ordelijk en verstandig bestuurd wordt.
Venetië is ook een stad van vele feesten ‘niet minder lust, dan wonderbaar’.
Uitvoerig beschrijft Six vooral het Carnaval; geestig en realistisch schildert hij de
vermakelijkheden, de zonderlinge verkleedpartijen, waaraan arm en rijk meedoet;
als dwazen, zingen en springen uilen, apen, beren, duivels, nonnen en papen door
elkaar: ‘wie best den sot grimassen kan/ is onbekent de wyste man’; de winkels zijn
op hun schoonst uitgedost; de kroegjes en taveernen lokken verleidelijk de minnende
paren, en zijn vol van dobbelaars en drinkebroers. Kennelijk is Six geboeid geweest
door deze bonte en burleske feestpartijen; maar hij, de Noorderling, staat als
toeschouwer op een afstand, geamuseerd wel, maar critisch ook en hij wendt zich
tenslotte af met: ‘ik wil ook vasten van dien ink op dat se niet te walgelik stink’(25.).
Zijn laatste thema is de handel, speciaal in ‘droogery, waar op ik leef/ en welkers
inkoop my meest dreef’. Maar sinds de Indische waren rechtstreeks in Holland worden
aangevoerd, heeft Venetië veel aan betekenis voor hem verloren, en feitelijk is in dit
opzicht zijn bezoek een teleurstelling: ‘Dit is 't dat my ook keeren doet,/ Met minder
voordeel, nooit van sins, Om weer te sien uw klaarsten Prins’(26.). De concurrentie
van Holland behoeft echter de goede verstandhouding niet te verstoren: ‘de handel
is/ nu eenmaal/ als ebbe en vloed’. Met de herinnering aan de goede samenwerking
in de oorlogen ter zee, tegen de Turken, spreekt hij
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den wens uit, dat Venetië mag blijven bloeien ‘met Hollands vriendschap, tot op 't
lest des werlds’. - Van de overige reis-indrukken noem ik in dit verband alleen nog
het mooie gedichtje ‘Klachte oover Ypren’, waarin (blz. 565) Six treurt over de
verwoesting en den achteruitgang door de oorlogsomstandigheden van het eertijds
zo welvarende en levenslustige stadje, zeven eeuwen oud, doorstroomd van ‘soete
beeken’; en het heel bijzondere gedichtje ‘Beedelmuziek te Thoulouse’ (vorm:
3-6-6-6; abab), op blz. 308: in den vroegen morgen wordt Six gewekt door
vioolmuziek van rondtrekkende muzikanten; zeer reëel is het milieu uitgebeeld en
de verwondering over de onbekende muziek bij den ontwakenden dichter, die moeite
heeft tot de werkelijkheid door te dringen; tevens vinden de lichte streken der
vioolmuziek haar weerslag in de rhythmiek der korte en langere verzen, verdeeld
door syntactische pauzen, vluchtig rijzend en dalend door de enjambementen.
In het schrijven van zulke realistische genre-stukjes is Six een meester. Men leze
bv. het lichtelijk spottende sonnet ‘Op twistige Steeghjes gebuuren’ (blz. 6) of het
stoere vijfheffige sonnet ‘Op de wedloop van Tobias de Hem’ (blz. 5) dat in zijn
krachtige rhythmen en enjamberende wendingen den strakgespannen ren te paard
uitbeeldt. Die zin voor waarneming en realistische uitbeelding, die zich bevrijdt uit
de geijkte vormen van de klassicistische omschrijving, blijkt ook uit zijn gedichten
op Amsterdam. In den vreemde ging dikwijls zijn hart uit naar eigen sfeer en milieu,
van Amsterdam aan het Y. Van verlangen daarheen zong hij in het liedje ‘Nahuis
wensch’ (3 heffingen, abab) op blz. 300 en het fraaie sonnet ‘Sucht naa het
Vaaderland, op de reise door het geberghte Morena’ blz. 28. En toen hij in Venetië
den winter meemaakte, rees voor zijn verbeelding de herinnering aan de winters in
Amsterdam, met hun storm- en hagelbuien en genoegelijke ijsvermaken. Daar schreef
hij zijn unieke schets ‘'s Amsterdammers Winter’ (blz. 51), vol rake typering van
sfeer en personen, vol bedrijvige leutigheid en echt Hollands realisme, dat past bij
de ijstafereeltjes van de zeventiende-eeuwse schilders. Zijn versvorm (4
heffigjambisch, met staand gepaard rijm) en stijl passen zich aan bij den volkstoon;
de wat te gezochte omschrijvingen van de meest gewone begrippen, die aan Huygens
doen denken, maken zijn vers wel eens wat stroef en moeilijk te begrijpen; maar in
die omschrijvingen schuilt ook veel bekoorlijks: verrassende woordvormingen,
puntige zegswijzen, kernachtige plastiek boeien den lezer. Zijn verhaal houdt de
aandacht gespannen door de snelle en rake tekening van details, vaak met een tikje
humor weergegeven. Eerst werkt hij met de negatieve tegenstelling tot den zomer;
in de slachtmaand zijn de voorraden van vlezen en worsten voor den winter gereed
gemaakt; de koeien, die niet geslacht werden ‘herkauwen onder schuurriet in een
warme kooi het geurich hooi’; het ooft is van de boomen geschud, en ‘de schaduwrijke
lindelaan/ verloor de pluimen van sijn kruin’; de velden zijn beroofd
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van hun sierlijke en kleurige bloemen; het verstillen van het vogellied, en het trekken
van de vogels langs de herfstluchten zijn onmiskenbare tekenen van het naderen van
den winter, die zich ook aankondigt door stormen en hagelbuien. Zuiver getroffen
is de sfeer van den vóórwinter. Aardig ook het tafereel van de rustende schepen, van
de snelle zeilers, nu opgeborgen in de botenhuizen, met herinnering aan zomerse
tijden. Het is nu geen weer om uitstapjes te maken, de wegen zijn onbegaanbare
modderpoelen; het leven trekt zich van de straat terug binnenshuis; de markt is leeg,
de koopman werkt bij kaarslicht in zijn donker kantoor; anderen verdiepen zich in
lectuur, of dutten en tafelen lang; op de beurs is weinig te verhandelen; nauwelijks
is de klok van vier uur koud of de koopman grijpt zijn jas om naar de Doelen te gaan,
om zich met dobbelspel of kaartspel te vermaken. De kinderen uit school gekomen,
krijgen voor ze naar bed gaan van moeder een boterham, terwijl deze met eten wacht
op haar man, waarvoor ze met ‘een geurigh kusjen’ wordt bedankt. In de kroeg zit
de waagman met het bootsvolk zijn ‘suur verdiende kost’ te verkwisten ‘in stank,
aan 't swarte pijpje, een vinger lank’. Zo tekent Six met een vlugge lijn het ene
binnenhuistafereeltje na het andere. Niet minder raak zijn de kijkjes op straat: ‘'t
krakeeligh appelwijf’ en de roepende oesterman, die storm en ‘stortingh’ trotseert;
de vismarkt in den stromenden regen is verlaten: in de Kalverstraat ‘kletsen de gooten
op 't gesteent en elke luiffel huilt en weent’; vensters en deuren der winkels zijn
gesloten. Nog onstuimiger wordt de wind:
Hoor, luister, hoe de stormer woest
Ontstoken luider gilt, en broest,
Geklieft van touw, en koorde, en mast
Der kaagen, aan een Damringh vast,
Gelaân, die met de steigerboots,
Als om te sloopen leggen dootsch.

En dan plots, met het draaien van den wind naar het Oosten, valt de vorst in. De lucht
wordt helder; de straten worden glad en het ijs ligt in de sloten en grachten. Nu schetst
Six een reeks van ijstafereeltjes: de jeugd probeert met stenen de kracht van het ijs;
ze wagen zich er op, glijdend en vallend, spelend met sleetjes. Groteren gaan naar
buiten, naar de watervest. Daar worden allerlei spelen gedaan, zoals het kolfspel.
Scherp zijn de afzonderlijke, rijdende figuren getekend, zoals de boer met het ijs in
zijn baard of de boeremeisjes uit Abkou met bollende rokken in den wind. Dan weer
overzien we het wirwarrend geheel. Tussen die langs en om elkaar heen schuivende
schaatsers glijden de arresleeën, met jonge paartjes er in; een voerman waagt zich
met paard en wagen op het ijs en gaat een wedloop aan met een zeilschuit. Zo'n
uitgebreide, vlotte beschrijving van de ijsvermaken kennen we overigens van niemand
in de 17e-eeuwse litteratuur.

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

171
Ook de humoristische details ontbreken niet, bv. als ‘sommige kleiner van gemoed’
bang worden van die aanstuivende gevaarten; of wanneer de wind hoeden en zelfs
pruiken afrukt; wanneer een vechtpartij ontstaat naar aanleiding van een val, of als
er iemand door het ijs zakt. Tegen den avond zakken geleidelijk allen naar huis af,
moe en huiverig. Als den volgenden dag de vorst aanhoudt, ligt de Zuiderzee dicht.
Vendels trekken uit om de stadsgrachten open te breken, voorzorgsmaatregel tegen
vijandelijke aanslagen; bij iederen straathoek wordt een bijt gehakt, voor het geval
er brand mocht ontstaan. Valt de dooi plotseling in, dan gebeuren er licht ongelukken:
een moeder staat handenwringend bij haar verdronken kind, een jongetje zoekt huilend
rond naar zijn vader, die 's morgens nog uitreed met een zwaargeladen bakslee.
Opmerkelijk is dat Six deze tragische wending zo nuchter-constaterend vermeldt en
slechts afsluit met deze harde wet: ‘Wie op het waater soekt plaisier, Die waaght syn
leven, als een sier. Wie waater om de kost bemint, Leeft op genaa van weêr en wind’.
Zelf nam hij blijkbaar geen deel aan de ijsgeneugten. Liever zat hij thuis te lezen of
te dichten, of ging hij op bezoek bij familie en vrienden en praatte de lange dagen
vol. Met dat al heeft hij, als geïnteresseerd toeschouwer, ons een scherpgetekend,
natuurgetrouw beeld gegeven van het winterleven in de zeventiende eeuw, typisch
Hollands realisme, belangwekkend ook uit oogpunt van de geschiedenis van zeden
en gewoonten.
Een tweede gedicht dat op Amsterdam betrekking heeft, en om zijn historische
waarde reeds door Wagenaar werd geciteerd, en dat ons weer boeit door zijn
levensechte uitbeelding, is de beschrijving in alexandrijnen (abab) van de
‘Stadhuisbrand’ (blz. 373). Maar Six plaatst dien brand in de rij van tien plagen, die
de laatste tien jaar Amsterdam troffen als ‘vlaagen van Gods roe’ en hij schijnt dit
vooral ook in politiek opzicht te bedoelen, als hij spreekt van ‘slaafsche vree, waar
mee de vryheit lagh geschonden’ en verzucht: ‘God help ons hoofdloose, en berooide’.
Reeds hieruit blijkt dat Six niet bijster ingenomen was met den gang van zaken na
den dood van Willem II. Hij was een warm vereerder van de Oranjes, aan wier
onverdroten inspanning en zelfopoffering de vrijheid van de zeven provinciën te
danken was. In verschillende gedichten gaf hij aan zijn dank en bewondering uiting:
‘Op het Graf der dry Princen van Orangjen’ (blz. 351); ‘Vreugdesangh oover den
eeuwigen Vreede met Spanje’ (blz. 281); vooral Frederik Hendrik eerde hij in
omvangrijke gedichten: ‘Prins Freederik Hendrik, De Schild des Vaaderlands’ (blz.
411); ‘Hooghloffelyke gedachtenisse van Freederik Hendrik’ (blz. 273). De aanslag
van Willem II op Amsterdam keurde hij als goed burger dier trotse stad af, maar in
hetzelfde gedichtje, ‘Amsterdamsche rondheid’ (blz. 492), waarin hij enigszins
hartstochtelijk tegen die prinselijke heerszucht opkomt, distancieert hij zich ook van
hen die ‘het seil van Stadsbeleg te hoog in top (trekken)’. Van sympathie met de
Loevesteiners is geen sprake. In tegen-
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deel. Nu er geen Oranje is, gaat alles in den ‘hoofdeloozen’ staat verkeerd; er heerst
twist en tweedracht; eigenbelang is de drijfveer der bestuurders; vandaar slapheid in
de buitenlandse politiek, speciaal tegenover het roofziek Engeland; de gewonnen
vrijheid dreigt te loor te gaan. Ongemeen heftig uit hij zich in dien geest in ‘Neetelen’
(blz. 414), waarin hij een onbevooroordeeld onderzoek eist naar de gedragingen van
Pauw in Engeland die hij van landverraad verdenkt en naar de eventuele
medeplichtigheid van Tromp, die op onbegrijpelijke wijze een treffen met Blake
vermeed. Blijkbaar is dit een reactie op allerlei geruchten die onder het volk de ronde
deden in het begin van het conflict met Engeland.
Een somber beeld hangt hij in het troostdicht aan zijn vriend Abraham Grenier
over den dood van diens vader, op van den toestand in de Republiek (blz. 451),
verscheurd en innerlijk verzwakt door twisten, overvleugeld en bedreigd door de
Britten terwijl de ‘braave vloot’ werkeloos in Zeeland ligt... ‘waar? in moertjes
schoot./ Die zal de zee en 't land beschermen,/ Als 't weesen sal, och laes, och armen!’
roept Six schamper uit. Duister ziet hij de toekomst in: ‘O! wat een duistre wolk/
hanght oover 't hoofd, van Hollands volk?’ Grote onheilen kondigen zich aan door
‘voorbooden van Gods gard’, zoals ‘honger, pest en oorlogssmart’. Er is geen reden
om te treuren over den gestorvene, want het leven in deze omstandigheden heeft
geen waarde meer:
Grenier, de deughd moet sich versuchten,
Laat ons, in tyds, van hier gaan vluchten.
Men schuuw't verweesen land.
't Stofreegent vonken van Gods brand.
Wie langer blyft, of langst zal leeven,
Zal sich in wanhoop, oovergeven.
............
Een vroome ziel, van 't lyf ontslaagen,
Is vry van eindeloose plaagen.

De verdachtmaking van Tromp heeft Six later betreurd, blijkens ‘Wraake’ (blz. 433),
waarin hij fel te keer gaat tegen de ‘boose, loose tongen der achterklappers’, maar
vergeet, dat hij ook zelf al te lichtvaardig verdenkingen heeft geuit. Tromp's lof zingt
hij in ‘Scheepskroon voor Marten Harpertse Tromp’ (blz. 429) en in ‘Uitvaard van
Marten Harpertse Tromp’ (blz. 454) en in ‘Heemelrouwe oover de dood van den
selven’ (blz. 456) geeft hij opnieuw blijk van zijn antipathie tegen de bovendrijvende
partij, die immers over den prinsgezinden Tromp nauwelijks rouwen wilde.
Zijn gebetenheid op de anti-stadhouderlijke regering ging samen met en werd
gevoed door zijn haat tegen de Engelsen, de ‘koningsmoorders’; en tegen Cromwell
in 't bijzonder die zich wederrechtelijk op de plaats van
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den koning had gedrongen. Een scherp schelddicht op Cromwell is ‘Konterfeitsel
van Olivier Kromwell’ (blz. 442) en heftige satiren tegen de koningsmoorders zijn
o.a. ‘Engelsche Rasernye’ (blz. 196) in verschillende ‘keeren’ en ‘teegenkeeren’,
‘Engelsche staatzucht’ (blz. 211), en vooral het curieuze, voortreffelijk volgehouden
allegorische smaaddicht ‘Rariteiten te koop’, vendu van het rode ‘bloed van Kooningh
Karel/ schynende een robyne paarel,/ gloênden ink, en purpre verf,/ steen en hout,
en roode roosen,/ rooder dan het wroegend bloosen,/ om het kooningklyk verderf’,
en dat voor allerlei doeleinden dienstig is; een puntig gedicht in trochaeisch rhythme
van vier heffingen (aabccb), dat Six symbolisch in roden inkt liet afdrukken (blz.
200). Toen zijn handelsbetrekkingen het nodig maakten naar Engeland te reizen, had
hij behalve een diepen weerzin tegen dat land zeker ook enige vrees te overwinnen
dat men hem daar lastig zou vallen wegens zijn te drieste loslippigheid (‘Schrikspiegel
om niet naar Engeland te reizen, blz. 296). Maar na den vrede van 1654 heeft hij het
toch gewaagd. In ‘De Waarom van myne vrymoedige reise, naa Engeland’ (blz. 521)
ontzenuwt hij op vermakelijke, ironische wijze eigen vrees en de ongerustheid van
vrienden en verwanten: ‘wat is de machtige Cromwell die Kooningen op 't voorhoofd
slaat’ gelegen aan de schimpscheuten van een armzaligen poëet: ‘hy slacht den leeuw,
die sich niet heft/ van leeger, schoon een hondje keft,/ maar die syn seenuwen, en
spieren,/ vlughs oeffent met gebrul, op sterk gehoornde stieren’. Doch tevens verraadt
hij er den dieperen grond van zijn haat tegen Cromwell en de Engelsen: de schending
van zijn handelsbelangen; in de door de Engelsen in beslag genomen schepen waren
blijkbaar ook koopwaren voor Six bestemd. En de vrede met Engeland juicht hij dan
ook toe in ‘Olyfkrans, oover de verbonde handen, van Engeland, en 't Vereenight
Neederland’, omdat, ‘de vrye zeepoort (weer) wierd ontslooten’ (blz. 486).
In de veelvuldige en veelsoortige gedichten aan verwanten en vrienden leren we
Six kennen als een gevoelig en hartelijk, tevens als een opgewekt en levenslustig
man. Het onverwachte sterven van zijn vader, toen hij op reis was door Vlaanderen
en dat hem jong zelfstandig maakte, heeft hem hevig aangegrepen. Diep ontroerd
door het noodlottig bericht, verwijt hij zichzelf in ‘Beklagh oover de schierlyke en
ongesiende dood mynes Vaaders’ (blz. 168) dat hij op den driemaal herhaalden
droom, waarin hij den dood van zijn vader voorzag, geen acht had geslagen. Was hij
onmiddellijk teruggekeerd, dan had hij wellicht nog vaders zegen kunnen ontvangen
en zijn ogen dicht mogen drukken. Troost zoekt hij door het onvermijdelijke van den
dood te zien in het licht van de eeuwige heerlijkheid in ‘Myn Vaaders lyk my
toespreekende’ (blz. 164), dat in gedachtengang en rhythmische vormen aan Vondel
doet denken. Tevens realiseert hij zich daarin zijn nieuwe grote verantwoordelijkheid
om voor het achterblijvende gezin te moeten zorgen. Het ‘Graf-
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dicht op myn Vaader’ (blz. 174) eert diens deugd, vroomheid en medelijdend hart.
De herinnering aan dit verlies wordt verlevendigd, wanneer kort daarop zijn, naar
Vader genoemde broer overlijdt: ‘Treurdicht oover de dood van myn Broeder Jakob’
(blz. 174). Met een fijngevoelig, eenvoudig gebouwd gedicht (vierheffig jambisch,
gepaard slepend rijm) troost hij zijn moeder (blz. 176). Heviger barok is het sonnet
met z'n gedurfde beeldspraak, ‘Aan de sark van myn Vaader en Broeder’ (blz. 3),
breed en zwaar van rhythme, gespannen door de ingehouden smart. Als dertien jaar
later het graf nogmaals moet geopend worden, schrijft Six het sonnet ‘Ontroeringe
van geest op het besichtigen van myn Vaaders en Broeders Lijk’ (blz. 48). Mooie
gedichten schreef hij ook bij het sterven van verwanten en bekenden, zoals de fraaie
barokke sonnetten op de predikanten ‘Fredericus Kesselerus’ en ‘Pieter Wachtendorp’
(blz. 44-45), het troostdichtje op ‘Het ooverleeden Soontje van Gerrit Paaperbroek’
(blz. 160) en vooral het krachtige gedicht ‘Meedelyden met Joanna Juliens,
huisvrouwe van Dr Wilhelm Boogaard’ (blz. 170), met z'n ongemene beelden, en
buigzame strophische structuren (4-5-3-3-4-5; gepaard staand rijm), gevoelig en toch
manlijk robuust, gebouwd op dit gedachtemotief: men moet in tegenspoed niet
toegeven aan zijn smart; dat vermeerdert het verdriet: men moet er tegen strijden,
dan wordt men er van bevrijd. Six was niet een man om bij de pakken neer te zitten,
het leven vroeg zijn volle aandacht. Vele gedichten getuigen van zijn gemoedelijken
en jovialen omgang met zijn vrienden. Hendrik Laurents Spiegel, den zoon van den
beroemden dichter, dankt hij in een geestig sonnet ‘Voor een mandeken met persen’
(blz. 8). Gerrit Brand, den Ouden, maant hij, eveneens per sonnet, met ironisch
dreigement, ‘om syn uurwerkje’ (blz. 9) waarvan de reparatie hem blijkbaar niet vlot
genoeg ging. Diens zoon ‘Gerrit Brand, den Jongen’, antwoordt hij op zijn
liefdesdichten met enigen zelfspot over zijn mislukte liefdesaffaire, maar ook met
stekelige critiek op diens kreupelen poëtischen vorm (blz. 10). In Rome ontmoette
hij Reyer Anslo, dien hij reeds uit zijn gedichten kende en bewonderde. Menig
gezellig uur heeft hij met hem gesleten, en in zijn gedichten aan hem klinkt een toon
van warme sympathie. Minder open schijnt Anslo tegenover hem geweest te zijn.
Van zijn overgang naar de Roomse kerk was Six althans niet op de hoogte en in een
rijmbrief aan Anslo, vanuit Amsterdam, beklaagt Six er zich over dat Anslo nooit
meer iets van zich liet horen; het gerucht dat deze thans ‘in lange kannunik-rokken
rondloopt’ verwerpt Six als lasterpraat(27.). Maar van hernieuwd contact met Anslo is
geen sprake. Six' bewondering voor Vondel blijkt o.a. uit het gedicht op Vondels
vertaling van ‘Horatius Liersangen’, Six' meest geliefde klassieke dichter (blz. 466).
Daar spreekt hij Vondel toe in Horatiaanse strophen als ‘Licht der Poësye,/ onder de
starren van het roemryk Ye,/ lichter dan Maanlicht, in het nachtgetye/ by kleiner
lichten’(28.). Hij waardeerde ook Jan Vos: ‘Op Titus Androni-
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kus van Jan Vos’ (blz. 238). Maar vooral was hij enthousiast over Huygens'
gedichten(29.). Aan zijn neef, dokter Simon Dilman, droeg hij zijn ‘Amsterdamsche
Winter’ op (blz. 387). In een vrolijke bui op een mooien lentedag nodigt hij hem uit
eens even alle zorgen aan kant te zetten bij een goed glas wijn en ‘de lucht van
rooselaaren’ (blz. 182). Op blz. 175 dankt hij hem voor een goeden maaltijd en een
leerzaam gesprek over ‘artsenye’. Dat Six op z'n tijd het goede van de aarde durfde
en wist te genieten blijkt uit vele andere gedichtjes, zoals in ‘Vischmaal’ (blz. 224)
een gedicht aan Manuel Spranger, waarin hij hem op een keur van visgerechten
nodigt, op zijn buiten in de Diemermeer, blij dat na lange droogte eindelijk een mals
regentje is gevallen ‘tot verquikkingh van het teer/ gebloemt en swellinghe van
peeren, persen, druiven’. Maar denzelfden Spranger schrijft hij in een geestig gedichtje
dat hij de hem gezonden ‘Kaaviaar’ niet kan accepteren (blz. 167): dat vurig goedje
is voor hem in zijn ongehuuwde staat te gevaarlijk en hij schuwt ‘de spoor voor 't
lichtgeraakte vleisch,/ dat nu de tijd verslijt met ydel droomen’. Op de zilte smaak
van oesters is hij echter verzot. Nergens heeft hij die heerlijker gegeten dan in
Kolchester op zijn Engelse reis (Oesters te Kolchester, blz. 580). Jolig klinkt zijn
loflied ‘Aan het Bierglas’ (blz. 514) en niet minder het drinkliedje ‘Welkomste in
Rome’. Deze neiging tot onbevangen vrolijkheid wordt echter in evenwicht gehouden
door vrees voor uitspattingen en ontuchtigheden. Op reis ergert hij zich als degelijke
ingetogen Hollander aan het losse leven in de Zuidelijke landen, zoals uit sommige
gedichten op Venetië en Florence reeds bleek. De zedelijke gevaren die een jeugdig
reiziger in Italië bedreigden wees hij aan in het sonnet ‘'t Leeven van meenegh
reiselingh in Italien, aan een Vader’, waarvan de conclusie luidt: ‘maar als ik Vaader
ben, myn zoon zal binnen blyven’. Eenmaal ontvluchtte hij een verdachte taveerne,
waar een vriend hem binnen gebracht had: ‘Misleide onnooselheid’ (blz. 217)(30.). En
tegen bandeloosheid kwam hij ook op in de satirische ironie ‘Sorgeloos leeven’ (blz.
402). Six is meermalen een dichter van kleine gebeurlijkheden uit het dagelijks leven,
van kleine verdrietigheden en simpele vreugden, ook over het ervaren van
schoonheden in de natuur. Het ‘Koddenaartje’, het onbezorgde, blij-zingende vogeltje
in zijn kooi, dat hij zo aardig wist te beschrijven (blz. 294) is voor hem symbool van
de juiste levenshouding. Lang voor De Genestet schreef hij zijn vermakelijke
‘Muggejacht’ (blz. 554), schelddicht op de ‘vlugge schrinkels’, ‘quelvleugels’ die
met hun enerverend gezoem en felle beten hem zijn nachtrust roven. Hoe sterk hij,
voortreffelijk ruiter die hij geweest moet zijn blijkens zijn reizen, gehecht was aan
zijn paard, zien we in dat heel merkwaardige gedicht ‘Paardegraf’ (blz. 278). Als
een kenner wist hij de kwaliteiten van zijn vurigen reisgezel te waarderen en ze te
beschrijven als een versgevoelig dichter; wisselend van rhythme met den overgang
van stap naar draf en galop:
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Hoe net van leest was 't lichaam hoogh geschaapen?
Spichthalsigh, maanryk, klein van hoofd,
Kortbuikigh, achter rond gegrooft,
Met muiskels, op de borst, elk breed van waapen.
Langs 't rughbeen streek een voegelyke vooren,
Waar uit de styve quispel 't sand
Beschreef, de schenkels kon myn hand
Ompalmen, tot de schuine, en taaije hooren.
.....
Sloot slinks myn vuist den toom, en neuspraam heftigh,
Hy snoof klaar vuur, en kaauwde schuim,
Rees maane, en ooren, 't veenigh ruim
Dreunde, al syn leên, die trilden braaf, en deftigh.
Vierde ik wat bots, hy stapte lustigh oover,
Syn draaven stoof, zoo trots, als snel,
Hy hief syn voeten hoogh een el,
Hy brieschte, en klonk, langs waater, lucht en loover.
Gaf ik de spoor, met losse breidelleeren,
Zoo sach men pas een hoefgeblik,
Een straal in toom, een saadelstik,
Op wind gegordt, den wind voorby braggeeren.
Hy was luchtbeens, wel afgerecht, op toomen,
Van Kastor self, nu rechts, dan slinks,
Nu sydelinks, dan ruggelinks,
Hy schrikte voor geen omwegh, brugh of stroomen.

Zijn onbevangen kijk op de schoonheden in de natuur, in binnen- en buitenland
hebben we in tevoren genoemde gedichten reeds meermalen kunnen vaststellen. Een
gedichtje (sonnetvorm met vierheffige verzen) uitsluitend gewijd aan een
natuurstemming, dat zo zuiver de stemming van een stillen nacht weet te suggereren,
- een tikje gemaniereerd wel, maar persoonlijk ervaren - als ‘Op de aangenaame
stilligheit des Nachts’ (blz. 7) is een zeldzaamheid in de zeventiende-eeuwse poëzie.
Het heeft iets van de achttiende-eeuwse nacht- en eeuwigheidstemmingen.
Een ernstige toon klinkt nu en dan ook in Six' gedichten als reactie op zijn herhaald
ongesteld-zijn, na zijn lange reizen naar het Zuiden. Vele gedichtjes aan Simon
Dilman, over geneesmiddelen en plotselinge aanvallen van pijn en koorts zinspelen
daarop, soms met komisch realisme, soms wrevelig of ontmoedigd. Toen Dilman
hem niet afdoende bleek te kunnen helpen, zocht en vond hij heil te Spa, gedurende
een verblijf van negen weken. Daaraan danken we het bundeltje Spa-gedichten, dat
ons het ‘Leeven te Spa’ beschrijft op Six' levendige wijze, maar ook verschillende
licht-schertsende, speels omschrijvende lofliederen bevat ‘ter eere van’ de
verschillende door hem bezochte ‘fonteinen’, en reizen aan vrienden en nabestaanden,
vol aardige details over plaatselijke toestanden, gewoonten, gebeurtenissen, en de
telkens herhaalde lof op de geneeskracht van het mineraalrijk water, die hij aan den
lijve ondervond. Zonder twijfel mogen
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we met deze ziekte-periode in verband brengen ettelijke gedichten waarin het besef
van vergankelijkheid en broosheid van het menselijk leven, soms weemoedig, soms
scherp en wrang tot uitdrukking komt, zoals uit ‘Schyn bedrieght’ (blz. 547) duidelijk
blijkt. Enkele malen was zo'n weemoedige stemming aanleiding tot een subtiel
gedicht. Onnavolgbaar heeft hij het motief der vergankelijkheid, het langzaam
doorwerken van den dood in het menselijk leven, als eigen smartelijke ervaring,
verwerkt in het sonnet van vierheffige verzen: ‘Het begin des leevens is het begin
des stervens’ (blz. 9):
Wanneer den Heemel noch geen leeven,
Gelyk haar geest in 't schepsel gingh,
Als swaavelstok de vlam ontfingh,
Had aan myn roerloos vleisch gegeeven Zoo wou de dood, die staagh gaat sweeven,
Om wat van ziel en lichaem hingh
Te dooden, aan de leege ringh
Niet ring'klen, loerende daar neeven.
Geen aadertje, wist hy, myn lyf
Verroerde, door de geest bewoogen,
Hy klopte, en hiel daar syn verblyf.
Voorts bleef ik vinnigh aangevloogen,
Vergaande wyl ik aadem dryf,
In korte van hem uitgesoogen.

Dat beeld van de laatste regel, de onbarmhartige spin die het argeloos van bloem tot
bloem vliegende insect vangt in zijn net en het de levenssappen uitzuigt, heeft hij
nog eens breder en feller uitgewerkt in het kortregelige: ‘Myns leevens sukkelinge’
(blz. 286). Maar hij vond ook zijn ‘Troost in de Sterflykheit’, weer een van zijn
mooie vierheffige sonnetten (blz. 4). Die bittere levenservaring heeft ook zijn religieus
besef verdiept. Een satiricus of een boetedichter, in den vollen zin van het woord
was Six zelden. Zijn hekeldicht op den dwazen bloembollenhandel is heel wat anders
dan de harde geselslag van Jan Zoet over hetzelfde thema: met een luchtig gevoel
van humor, soepel en speels, geniet hij, terwijl hij critiseert, tegelijk van de
welluidende beschrijvingen der kleurige bloemen (Val van Haarlems Flora, blz. 209).
Maar toch schreef hij een aantal gedichten in somberder toon, die grenzen aan die
van den boeteprediker. Als vele geloofsgenoten in dien tijd zag hij natuurrampen
(bv. ‘Wanhoop om vruchtverlies, aen de Sonne’, blz. 436 en vooral ook het mooi
beschrijvende ‘Op langhduurige reegen’, blz. 183), het heersen van epidemische
ziekten (‘Slachtmaand t' Amsterdam, in pesttijd’) of nationale tegenslagen (zie behalve
bovengenoemde gedichten ‘Oproep tot Bidstond’, blz. 445) als oordelen van God
over de zonden der mensen. Tot dieper persoonlijk schuldbewustzijn kwam hij in
‘Eigen selfs spiegel’ (blz. 410), dat op een geestelijke wending in zijn
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leven lijkt te wijzen. Somberder is hij nog in ‘Verdorvenheit der Natuure’ (blz. 427),
waarin hij zich rekenschap geeft van zijn vroeger en tegenwoordig leven, en met
ontzetting dóórdringt in de betekenis van de erfzonde. Een Boetsangh besluit ook
zijn laatsten bundel ‘Dichtbosch’. Daar vindt hij echter ook zijn rust in God en in
het bevrijdend sterven van Christus. Zijn sonnetten op Christus' lijden staan op de
hoogte van de barokke lyriek van dichters als Revius, De Decker en Dullaert(31.). Het
mooiste, en meest originele, is ‘Kristus geboorte en leeven gewoogen tegen syn
lyden’ (blz. 5), waarin hij de diepte van lijden tracht te peilen van Christus'
menswording. Dat Six na dezen bundel in 1657, zo rijk aan inhoud, plotseling heeft
gezwegen, is nauwelijks aan te nemen, maar een nieuwe bundel of vermeerderde
druk is niet verschenen. Wel gaf hij in 1674 een bewerking der Psalmen uit(32.). In
1695 overleed hij te Amsterdam in zijn woning op de Reguliersgracht.

Eindnoten:
(1.) Tot Utrecht, by Aegidius Roman, Drucker van de Universiteyt, wonende inde korte Nieustraet,
1640 - Daarover: C.G.N. DE VOOYS, Nog een Utrechtse navolging van Huygens' Voorhout in: Tijdschr. Nedl. T. en Letk. XLI, blz. 46-48.
(2.) Ghedruckt Anno 1642, zonder plaatsnaam en drukker.
Zie: C.G.N. DE VOOYS, Een Utrechtse navolging van Huygens' Voorhout - in: Tijdschr. Nedl.
T. en Letk. XL, blz. 67-85. Hier staat de hele tekst afgedrukt.
(3.) Zie de analyse van Voorhout in Deel IV van deze Gesch. blz. 124.
(4.) Over zijn afkomst, leven en voornaamste werk: J.G. FREDERIKS, Jacob vander Does en zijne
beschrijving van 's-Gravenhage - in: Oud Holland XII, blz. 73-94.
(5.) Het eerste stuk, gedrukt bij Adriaen Vlack in 1661, werd blijkens de titelpagina ‘verthoont in
's-Gravenhage by de Compagnie van Jan Baptista van Fornenburg’. Er kwamen zelfs nog
herdrukken van in 1663 en ‘tot Leiden’ in 1697.
Het tweede stuk eveneens bij Vlack in 1663.
(6.) 's Graven-Hage,/ Met de/ Voornaemste Plaetsen/ En/ Vermaecklijckheden,/ Door/ Jacob vander
Does,/ Rechtsgeleerde./ - / In 's Gravenhage,/ By Hermannus Gael, Boeckverkooper woonende
in de Hof-straet, in den Koninglijcken Bybel, 1668/ Met Privilegie.
FREDERIKS, op. cit. 79 vermeldt nog een tweede uitgave ‘by Joh. Tongerloo’, in 1668, die
‘verciert’ is, ‘met verscheyde Coopere Plaaten’. Beide uitgaven hebben een plattegrond voorzien
van de handtekening van C. Elandt.
In 1700 een ‘tweeden druck’ bij Abraham Troyel.
(7.) Over Tengnagel schreef J.H.W. UNGER in Oud Holland I (1883), blz. 195-225; een aanvulling
op blz. 311-313.
(8.) Tengnagels boekjes vonden gretig aftrek en beleefden vele drukken, waarvan de volgorde
moeilijk is vast te stellen. Een poging daartoe leverde UNGER, op. cit. in een uitvoerige
bibliographie. Ik vermeld hier, op gezag van Unger, slechts de oudste drukken. Mogelijk is
echter toch de opeenvolging van de verschillende bundels wat anders dan U. aangeeft. De
volledige titel van het eerste boekje is:
Amsterdamsche/ Mane-Schijn/ Horat. Art./ Ficta, voluptatis causâ, sint proxima veris./ - /
Gedruckt in t Jaer Anno 1639. (9.) Amsterdamsche/ Sonne-Schyn/ Ovid. I fast./ Conscia mens recti famae mendacia ridet:/ Sed
nos in vitium credula turba sumus./ - / Gbedruckt in 't Jaer CI I C XXXIX. (10.) Grove-Roffel/ ofte/ Quartier/ des/ Amsterdamsche Mane-Schijn./ Principijs opsta, Sero Medicina
paratur/ Cum mala, per longas in valnere moras./ - / Anno 1639.
(11.) St. Nicolaes/ Milde Gaven,/ Aen/ d'Amstelse/ Jonckheyt./ Ofte het laetste Quaertier der
Amsterdamsche/ Mane-Schijn,/ - / Gedruckt in 't Jaer 1640. -
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(12.) M.G. Tengnagels/ Amsterdamsche/ Lindebladen./ Gaudia post tantos oriuntur tanta dolores./
- / t'Aemsterdam,/ Gedrukt by Nicolaes van Ravesteyn,/ in 't Jaer 1640. - Er is ook een
geantidateerde druk van 1639, zie UNGER, op. cit., blz. 223.
(13.) Afgeslagen/ bloemsel/ Van de/ Aemsterdamsche/ lindebladen,/ Al wandelende in de Zomer op-/
geleezen, zonder orden by een/ verzaemelt, en in den Winter/ uitgegeven door den/ zelven./ - /
t'Amsterdam/ Gedrukt in 't jaer 1641. (14.) M.G. Tengnagels./Klucht/ Van/ Frick in 't Veur-huys/ - / t'Amsterdam./ Voor Iohannes Iacott,
Boek-verkooper by de Beurs op 't Rokin in de/ Vergulde Chronijk, Anno 1642. - Zie Unger op.
cit. 312 (ter aanvulling van blz. 224).
(15.) Het/ Leven/ van/ Konstance/ Waer af volgt het/ tooneelspel,/ De/ Spaensche heidin:/ Door
M.G.T. -/ t'Aemsterdam, Gedrukt by Nicolaes van Ravesteyn./ Voor Iohannes Iacott,
Boekverkoper by de Beurs,/ op 't Rockin, inde vergulde Cronijck, 1643.
(16.) De/ Geest/ Van/ Mattheus/ Gansneb/ Tengnagel,/ In d'andere werelt by de verstorvene Poëten/
- / Tot Rotterdam/ By Johan Neranus Boeckverkooper, 1652. - Een titeluitgave daarvan Tot
Amsterdam,/ By Gerrit Jansz., Boek-verkooper in den Engel 1652. (17.) Joannes Six van Chandelier is in de litteratuurgeschiedenis tot nog toe niet tot zijn recht gekomen.
WALCH noemt hem niet. TE WINKEL vermeldt hem zijdelings. KALFF wijdt enkele bladzijden
aan hem, maar is niet in hem doorgedrongen. Vermoedelijk steunt hij in hoofdzaak op het art.
van J.G. FREDERIKS in Ts. Nedl. T. en Ltk. III, 227-290; de helft van dit art. is biografisch op
grond van en ter verklaring van Six' gedichten, voor de andere helft is het een studie over zijn
stijl, speciaal zijn woordgebruik. PRINSEN steunt op het art. van J. KOOPMANS, in Nw. Taalgids
IX, 25-49; hij citeert een van Six' minnedichten, maar dit genre is het minst karakteristiek voor
Six. KOOPMANS herhaalt FREDERIKS en vult hem enigszins aan, maakt enige psychologisch
juiste opmerkingen, maar typeert te weinig Six' litteraire kwaliteiten. Een vollediger en
doordringender studie dan ik hier kan geven, is gewenst.
(18.) Dankdicht, aan Kornelis Sladus, Regeerder der Latijnsche schoolen, aan d'oude syde. - In Six'
bundel (zie aant. 3) blz. 382.
(19.) Aldus FREDERIKS, op. cit., blz. 243, vgl. echter aant. 26.
(20.) Volledige titel: Poësy/ van/ J. Six van Chandelier./ Verdeelt in ses boeken, en eenige/ opschriften.
- Te Amsterdam,/ Voor Joost Pluimert, Boekverkooper, op/ den Dam, in Seneka. 1657. (21.) Dit deed FREDERIKS, op. cit. (zie aant. 17)
(22.) In ‘Poësy’ op blz. 4, 7 (2x), 9, 15, 45. Enkele viervoetige sonnetten zijn trochaeisch: dat aan
Soetens blz. 44; en aan Rademacher voor het leenen van Huygens' gedichten, blz. 48. Een sonnet
in drieheffige jambische verzen: ‘Op een Servet, aan de Schouwmantel van Roselle’, blz. 13.
(23.) Het sonnet heet: Op een schilderye aan de Solderinge eens kammers te Fonteinebleau. - Poësy,
blz. 16.
(24.) Titel: Hoe nietich dat de pracht der Kooningen zy. - Poësy blz. 19.
(25.) Vgl. de genoemde sonnetten op blz. 166.
(26.) Deze uitdrukkelijke verklaring van Six wettigt twijfel aan FREDERIKS' voorstelling, dat hij later
nog eens naar Venetië zou zijn gereisd (vgl. aant. 19).
(27.) De gedichten aan Anslo: het sonnet Afscheid uit Rome van R. Anslo op blz. 41; antwoord v.
Anslo daarop, blz. 332; en daarop ‘Myn antwoord aan der selven’ blz. 333. Op het kontrefeitsel
van R. Anslo door Bronkhorst Te Venecië, aan den selven, op blz. 343. De ‘brief aan R. Anslo
te Rome’ blz. 600.
(28.) Vgl. ook het epigram op blz. 627.
(29.) Op Huygens drie epigrammen: blz. 530 (Op de Ledige Uure); blz. 572 (Oogenblikken); blz.
626 (K. Huigens).
(30.) Vgl. ook op blz. 28, het sonnet: Aanvechtinge geleeden te S. Lukas.
(31.) De Sonnetten: Het geciteerde op blz. 5 Op Kersnacht (blz. 11); Op Kristus Heemelvaart (blz.
12). Andere religieuze lyriek oa: Op het H. Nachtmaal (blz. 242); Pinksterfeest (blz. 257);
Rijkdom des gemoeds (blz. 266); Kristelyk geloof (blz. 272); Op het heiligh Graf (blz. 288);
Op den Bidaavond (blz. 445); Heemelvaardssangh (blz. 496); Noodiginge ten Avondmaal (blz.
531); Lof der werken des Heeren (blz. 545); De vreese des Heeren, het begin der wysheit (blz.
581); Godt meest te laten sorgen (blz. 588).
(32.) Davids / Psalmen, / op de gewoonelikke wysen, / gerymt door / Joannes Six / Van Chandelier.
/ - / t' Amsterdam, / Voor Jakob Lescalje, Boekverkooper, op den Dam, / des jaars 1674.
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4. Nationale barok
SINDS DANIEL HEINSIUS WAREN OORLOGSGEbeurtenissen en roemrijke
wapenfeiten, vooral van onze zeehelden, dankbare onderwerpen voor hoog gestemde,
in barokken stijl geschreven lof- en treurzangen. Ook in de tweede helft der
zeventiende eeuw, vinden we bij vele dichters dit nationale genre vertegenwoordigd
door gedichten in zware alexandrijnen of in allerlei, meermalen sierlijk gebouwde
strophevormen. Zij hebben voor een groot deel betrekking op de dramatische
gebeurtenissen in Engeland, die zo grote betekenis hadden voor onze
handelsbetrekkingen en politieke verhoudingen, op het optreden van Cromwell, door
velen hier te lande verafschuwd als een tyran, en daartegenover op de geschiedenis
der Stuarts, eerst verheerlijkt, daarna verguisd. Themata leveren in verband daarmee
ook de oorlogen met die gehate Engelse concurrenten, wier naijver en
onbetrouwbaarheid vinnig werden gehekeld, terwijl vredelievendheid, oprechtheid
en vriendschappelijke tegemoetkoming der Hollanders tegenover dit broedervolk als
tastbare feiten worden voorgesteld. De stoutmoedige tochten en zeeslagen van De
Ruyter, Tromp en andere admiraals, en de successen in de Oostzee, versterkten het
nationaal bewustzijn. Vele dichters zingen voorts den lof der Oranjes, vooral van
Frederik Hendrik die de scherpe binnenlandse tegenstellingen wist te verzoenen en
onder wiens leiding de landoorlog tot zo'n gelukkig einde was gevoerd. De
gebeurtenissen rondom 1672 en het optreden van Willem III leveren nieuwe stof
voor het heldendicht, dat dikwijls interessant is uit historisch oogpunt, niet zozeer
om de feiten te leren kennen als wel om de gevoelsreacties te peilen op gebeurtenissen
en toestanden in binnen- en buitenland. Politieke sympathieën en antipathieën, critiek
op het beleid van enkele personen of heel de regering van steden en provincies,
controversen tussen stadhouderloze partij en prinsgezinden, geven deze gedichten
vaak gloed en puntigheid. Meermalen gaat het gelegenheidsgedicht over tot persiflage
en satire, en verschijnt het als pamflet. De onderwerpen mogen dezelfde zijn, er zijn
kenmerkende verschillen tussen de gelegenheidspoëzie van Westerbaen, die de partij
opneemt van Oldenbarneveld en diens politieke erfgenamen, en Jan Zoet, den
Oranjeklant. Sterk affectief gekleurde en boeiend-barokke
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gedichten op oorlogsfeiten, vooral in de Oostzee, schreef ook Oudaen. Minder
uitvoerig en persoonlijk reageerden dichters als De Decker en Dullaert. Maar tenslotte
vormen bij al deze dichters zulke meer of minder satirieke gelegenheidsverzen slechts
een klein onderdeel van hun dichtwerk. Hoofdthema was de verheerlijking, niet
slechts van personen, maar van Nederlands grootheid, dank zij de ondernemingslust
van kooplieden en zeevaarders, bij Antonides van der Goes. Vóór hem zong echter
reeds een ander den lof der zeevaart in een dichtwerk, dat breed van opzet en groot
van omvang, nu en dan de barokke allure tracht aan te nemen.
Deze is ELIAS HERCKMANS, die als zeevaarder met grote kennis van zaken spreken
kon(1.). Hij werd omstreeks 1596 te Amsterdam geboren, kreeg waarschijnlijk een
klassieke opvoeding - want hij geeft in zijn werk menigmaal blijk het Latijn goed te
beheersen - en vaart tot 1635 voor Amsterdamse reders herhaaldelijk op Archangel,
een belangrijk centrum van Hollandse handelsactiviteit. Zijn grote belangstelling
voor de Russische Geschiedenis komt o.a. uit in ‘Een historischen verhael van de
voornaemste beroerten des Keyserrijcks van Russia ontstaen door den Demetrium
Iwanowijts, die den valschen Demetrius t'onrecht genoemt wert. Beschreven door
Elias Herckmans anno Domini MDC XXV’. Het werd geschreven in Amsterdam,
maar uitgegeven in Petersburg(2.). In 1635 ging de schrijver over in dienst van de
West-Indische Compagnie, onderscheidde zich door beleid en moed in Brazilië, waar
hij tot gouverneur van Parahiba werd aangesteld, en een interessanten tocht naar het
binnenland maakte, maar was minder gelukkig met zijn expeditie naar Chili, wat
waarschijnlijk niet zozeer aan hem als wel aan de karigheid en kortzichtigheid van
zijn opdrachtgevers in Nederland is te wijten. Miskend en ten onrechte beschuldigd
stierf hij in 1644. Zijn eerste pennevruchten waren behalve het genoemde
geschiedverhaal een paar toneelstukken, waarin eveneens historische stoffen werden
verwerkt. Litterair hebben ze weinig betekenis. Het eerste, de ‘Slach van Vlaanderen’
(1624)(3.) heeft den oorlog met Spanje ten tijde van Maurits tot onderwerp en is een
allegorisch rederijkersspel in zes ‘bedrijven’, met vele personen, waaronder
verschillende personificaties, en illustratieve tableaux vivants, maar weinig
dramatische kracht. Het tweede ‘Tyrus Belegeringhe en ondergangk’ (1627), een
‘treurspel’ genoemd en verdeeld in vijf bedrijven, waarin ook personificaties optreden,
is niet in druk verschenen(4.). Van meer belang is echter zijn omvangrijke dichtwerk
Der Zee-vaert Lof (1635)(5.), verdeeld in zes boeken en verlucht met fraaie tekeningen,
waaronder één van Rembrandt. Eigenlijk valt het zesde boek door vorm en inhoud
buiten het kader. Het is voornamelijk een geschiedkundig werk, en verrast door de
veelzijdige en grondige kennis van de oude en nieuwe historie. In het eerste boek
wordt vrij uitvoerig de geschiedenis van Noach en de ark geschetst als begin van de
historie der zeevaart; vervolgens tekent Herckmans de ont-
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wikkeling van roeiboot tot zeilschip op nogal naief plastische wijze en geeft hij een
overzicht van de zeetochten door Egyptenaren, Phoeniciërs en Grieken. Boek II trekt
de historische lijnen door vanaf Alexander de Grote, naar de Romeinse republiek tot
en met Caesar en Pompeius. Boek III geeft een beeld van de tijden der Romeinse
keizers, de kruistochten en het Byzantijnse Rijk. In boek IV volgen de
ontdekkingsreizen van Portugezen en Spanjaarden, en worden we ook verplaatst naar
de eigen geschiedenis en die van Engeland, ten tijde van Philips II, Alva, Bossu,
Koningin Elisabeth en Drake.
Boek V tenslotte bezingt de stoutmoedige tochten der Nederlanders, vanaf
Linschoten en Heemskerck tot op den tijd van den dichter. Deze zeeverhalen in
alexandrijnen staan litterair niet zeer hoog. De verteltrant is doorgaans wat droog en
zakelijk, de versvorm stroef en onhandig. In sommige passages treft wel enige
levendigheid en vooral in de laatste boeken waar de daden van eigen volk behandeld
worden, komt er meer gloed in de schilderingen. De barokke heldenstijl is den dichter
echter meestal te machtig, en al te opzichtig blijkt de invloed van zijn leermeesters.
Meer zichzelf is hij in het zesde boek, dat begint in vierheffige trochaeën maar al ras
overgaat in den jambischen viervoet, met gepaard, staand rijm. Ook deze verzen zijn
stug, maar ze hebben gewonnen aan echtheid en natuurlijkheid, nu Herckmans den
mythologischen pronk over boord heeft gegooid en hij, met zijn technische kennis
van schepen en zeevaart, een beschrijving levert van het leven aan boord van een
koopvaarder, van de werkzaamheden der bemanning, de moeiten en gevaren die zij
op een lange reis hebben te doorstaan. Hier spreekt de eigen ervaring, vaak in
kernachtige zinnen vol vaktermen. Er zit iets onbeholpens, maar ook stoers in de
harde ‘krakende’ verzen - waarmee Tengnagel den spot dreef(6.) - als hij in gedrongen
imperatieven stijl beschrijft hoe een koopvaarder den aanval van een zeerover pareert.
Door dit dichtboek kwam Herckmans in persoonlijk contact met Huygens. Aan
hem draagt hij in 1635 ook zijn volgende en laatste poëtische publicatie op:
‘Encomium Calvitii ofte Lof der Kael-koppen’(7.). Deze ironische satire in
alexandrijnen verraadt in taalvorm en motieven den invloed van den schrijver van
Costelick Mal en de Zedeprinten. En vanuit Brazilië schreef hij Huygens meermalen
over zijn ervaringen en successen in die onherbergzame oorden(8.). Ik stipte zijn werk
hier aan, hoofdzakelijk om dat van Antonides te meer reliëf te geven.

Antonides van der Goes
Door velen van zijn tijdgenoten werd Antonides van der Goes beschouwd als de
nieuwe grote ster aan het dichterlijk firmament, na Vondel. Zijn levensbeschrijver,
David van Hoogstraten(9.), trachtte dan ook zijn waarde als
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dichter te bepalen door vergelijking met zijn genialen leermeester. Hij had als
18e-eeuwse beoordelaar wel oog voor zijn onvolkomenheden: ‘Inderdaet Antonides
willigde zich te veel in, was stout in het aen een koppelen der woorden, ook zonder
voorgangers daer toe te hebben, en nader aen de zwelling dan soberheit en angstvallige
keure van styl, die by Vondel tot verwonderens toe in agt genomen is...’ Ten dele
schoof hij dit echter op rekening van den korten duur van zijn leven. En in ander
opzicht meende hij zelfs dat Antonides Vondel de loef afstak: ‘Zy zyn egter
overkunstig, zuiver van tael, en gelukkig in het voegen en schikken der woorden,
waer in hy zelf Vondel overtreft’. Er is heel wat af te dingen op dat oordeel van Van
Hoogstraten, zowel over Vondel als over diens navolger. Beter dan zijn vrienden
kende Antonides zijn eigen beperktheid. Oprechte bescheidenheid doet hem zeggen
dat hij ‘achter den Fenix der Poëten’ slechts ‘op wassche vleugels drijft’(10.) en hij
tempert de belangstelling van het jongere geslacht met de verwijzing naar zijn groten
meester: ‘Gy leest my te veel: gy zult u bedriegen: lees Vondel alleen, wilt gy wel
doen. Ik weet zelf waer 't my schort’(11.). Er zijn andere dingen die hem van Vondel
onderscheiden, dan hetgeen Van Hoogstraten noemde. Behalve een geringere
vormbeheersing, een geringere muzikaliteit, lenigheid en variabiliteit in de
versstructuren, een minder werkzame en originele fantazie die telkens nieuwe vormen
en varianten vindt voor de uitdrukking van stemmingen en gedachten, een veel minder
sterk temperament en vooral ook een gebrek aan veelzijdigheid wat behandelde
themata en beoefende genres betreft. Religieuze poëzie heeft Antonides vrijwel niet
geschreven, gedichten van persoonlijken aard, die het eigen innerlijke leven verraden
of het eigen standpunt ten opzichte van mensen, opvattingen en gebeurtenissen in
zijn tijd, zijn bij hem zeldzaam. Zijn treurspel ‘Trazil of Overrompelt Sina’ is een
onvolgroeide jeugdpoging en terecht door hem zelf geen publicatie waard geacht(12.).
Daarna heeft hij zich niet weer aan het schrijven van een drama gewaagd. Het genre
waarin hij zijn grote successen behaalde, is het nationaal-heroïsche. In dat opzicht
neemt hij de taak van Vondel over: de verheerlijking van Hollands grootheid als
zeevarende en handeldrijvende natie, in 't bijzonder van Amsterdam, het verzamelen uitgangspunt van machtige vloten over alle wereldzeeën; en het nevenmotief is
de roem der zeehelden, speciaal van Michiel de Ruyter. Daarmee is Antonides in de
tweede helft der 17e Eeuw een van de meest typische vertegenwoordigers van de
nationale barok, niet de dramatische, noch de emotionele, lyrische, maar de
monumentale barok, die gekenmerkt wordt door een streven naar een weidsen en
sierlijken, een rhetorisch-pralenden, een ornamentrijken vorm.
Voor begrip van zijn dichtwerk is kennis van zijn levensbijzonderheden dan ook
slechts in geringe mate noodzakelijk. Hij werd in 1647 te Goes geboren uit ‘geringe,
dogh eerlyke en geschikte Ouderen, Antoni Janssen
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Jeremias de Decker naar een schilderij van Rembrandt, thans te St-Petersburg.
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of Jansz. en Magdalena Steenarts’. Van zijn vader, den schrijver van verschillende
stichtelijke en didactische bundels ‘rijmen’ en zinnebeelden (o.a. in 1645 ‘Christelijck
Vermaeck’ en in 1656 Zederijmen’) erfde hij de liefde voor de dichtkunst, al is het
dan niet voor de zelfde genres. Vier jaar later verhuisde het gezin naar Amsterdam,
waar Antoni op 8- of 9-jarigen leeftijd op school kwam bij Adrianus Junius, zijn
onderricht in de klassieken kreeg hij waarschijnlijk van Jacobus Coccejus en in de
wiskunde van Abraham de Graaf ‘die hem de boeken van Euclides uitleide’. Hij ging
vooral op in de studie der klassieken: Vergilius, Horatius, Ovidius, Valerius Flaccus,
Claudianus en Statius, maar las ook ‘Huig de Groot, beide de Heinsen, den
doorluchtigen Ferdinand van Frustenberg, en de geleerde Jesuiten, Sarbievius, Wallius,
Hosschius, Rapyn, en ook Sannazaer en andere Italiaanse dichters’. Evenals Joannes
van Broekhuyzen, die met hem school gegaan had en met wien hij de vriendschap
onderhield, oefende hij zich in het schrijven van latijnse verzen. Maar het lezen van
Hooft en Vondel ‘veranderde deze zinlijkheid en deed hem overhellen tot zijne
moederlijke tael.’ Zoals vele voorgangers en tijdgenoten begon hij toen met het
vertalen van klassieke dichters in Nederlandse verzen, als de beste vooroefening
voor zelfstandig werk. Vervolgens beproefde hij zijn krachten op het reeds genoemde
treurspel, waarvoor hij de stof, merkwaardigerwijs, ontleende aan de ‘beroerten en
staetwisselingen in Sina voorgevallen’. Dit bracht hem in persoonlijk contact met
Vondel, die toentertijd bezig was, dezelfde contemporaine stof van een drama
(Zungchin of Ondergang der Sineesche Heerschappye, 1667) te verwerken(13.). Toen
Vondel hoorde dat Antonides iets dergelijks onder handen had, zocht hij hem op, las
en prees zijn werk, en zou volgens Brandt zelfs ‘om den jongen dichter aan te
moedigen’ aan zijn gedicht een bepaalde ‘spreekwijze’ ontleend hebben en die in
den rei na 't eerste bedrijf hebben toegepast(14.). Sindsdien groeide de vriendschap.
Antonides koesterde diepen eerbied voor den grijzen dichter en deze beschouwde
zijn jongen bewonderaar met Vollenhove als zijn ‘zonen in de kunst’. Zeker heeft
Vondel beiden overschat. Maar er is in Antonides' werk toch meer te waarderen dan
men vermoeden zou op grond van de denigrerende oordeelvellingen door verschillende
moderne beschrijvers der letterkunde(15.).
Als jeugdig leerling van Vondel heeft Antonides in zijn rubriek Zegezangen een
aantal gedichten geschreven die den meester geen schande aan doen. Misschien nog
vóór het persoonlijk contact ontstond de Zeetriomf der Venetianen over de Turken
(1666). Of het onderwerp door Vondel is geïnspireerd, is aan twijfel onderhevig.
Wel kiest Antonides een vorm die met Vondels gedichten in dit genre overeenkomt,
nl. het vierheffige vers in gekruist rijm (abab) zonder strophische indeling (vgl. bv.
Vondels: De Gezegende Adelaar van Leopoldus bij den Raäbstroom van 1664). Ook
is er overeenkomst in dictie, maar het is geen slaafse navolging. De rhyth-
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mische beweging van deze rhetorische verzen is ronder en gladder, meer neigend
naar de 18e-eeuwse bedwongen sierlijkheid, maar krachtig toch en gespannen genoeg
en met voldoende verantwoorde afwisseling om de aandacht geboeid te houden. Met
een breden zwaai door den uitgebouwden vocatief, die eerst na acht regels, aansluit
op den hoofdzin, zet het gedicht in:
Doorluchte waterkoningin
Venetië, die uw galeien,
Tot roem en eer eeu uit, eeu in,
Haer vlugge wieken uit laet spreien,
Zoo ver de trotsche legermaen
Der wijtuitstrekkende Ottomannen
De kruiszon komt in 't licht te staen,
Daer zy de vierschaer vast om spannen;
Hoe lust het my uw leeuwsbanier
Door 't Middelantsche zoch te volgen;
Te zien hoe Hokkinkoert vol vier,
En op die waterslang verbolgen,
Den sabel om het hooft laet gaen;
Terwijl sint Markus leeuw, gedreven
Daer haer bebloede manen staen,
Den Helt komt kracht en moet te geven!

De drievoudige groepering der laatste zes versregels, die den viervorm van het
rijmschema doorbreekt, voorkomt een te gelijkmatige voortzetting van het begin.
De arglist en hoogmoed van den Byzantijnsen Grootvorst zijn goed uitgebeeld in het
vervolg. De harde klank der verzen in het nu korter wordende rhythme harmonieert
met het opzettende gevaar van de opdringende legermachten, bloeddorstig en
wraakzuchtig, terwijl de zinnen weer voller uitvloeien in de verzen wanneer de
onverschrokken afweer van Venetië moet worden uitgebeeld.
Opvallend is dat Antonides in deze en de volgende zegezangen nooit grijpt naar
de trochaeische maat zoals Vondel bij voorkeur doet. Wel komt hij in de volgende:
De Teems in Brant (1667) tot een ingewikkelder rijmfiguur: abbacc, zonder zich ook
hier strophisch volledig vast te leggen: zijn zinsperioden dijen uit over de
rijm-begrenzingen heen: typerende versbouw voor de in beweging verkerende barok.
Het is een geslaagd triomflied, vast en toch dynamisch van vorm. De barokke
rumoerigheid van zich herhalende en met elkaar dissonerende klanken suggereert
het krijgstafereel, terwijl met affect geladen woorden het geheel doorspelen met
gevoelens van afkeer en verbetenheid over deze wandaad. Niet minder overtuigend
is de verbolgenheid en strijdlust van ‘helt Michael’ in klank en rhythme en in de
verhouding van zin- tot versvorm uitgedrukt. De sentimenten voegen zich echter
zonder krachtig weerstreven in de voortgaande beweging der verzen,
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in de dynamische structuur van den samengestelden zin, die enjamberend de versregels
samenvoegt tot een ingewikkeld maar afgerond geheel, dat zijn zwaartepunt vindt
aan het slot. Dat zesdelige rijmschema kan wel door de zinscompositie doorkruist
worden, doch slechts om nieuwe, nog breder vloeiende zinsstructuren ruimte te
verlenen. Zo aan het einde van het gedicht, waar triomfantelijke spot met den
verslagen vijand en dank aan den redder van het vaderland tegenover elkaar worden
gesteld, in de rijmfiguren aabccb en aabccbdd, variaties op het grondschema abbacc.
De slepende rijmen vallen samen met de rustpunten in de zinstructuur en markeren
daardoor te meer de vloeiende beweging:
Dat heet de zeeslang, trots en dol,
Verwurgen in haer eigen hol,
Die buiten recht gespat en banden,
Als of de Leeuw van Hollant sliep,
Nog flus door al de werrelt riep:
Wij hebben 't Zeegewelt in handen.
Maer Gy, die in den lichten brant
Uw leven waegt voor 't Vaderlant,
En 's vyants magten durft besnoejen,
Als gy hem in den boezem boort,
En op zijn eigen strant versmoort,
Om vrede uit oorlog te doen groejen,
Hoe maektge met uw halsgevaer
Den heelen Staet uw schuldenaer!

Denzelfden grondvorm hanteert Antonides in het gedicht dat aansluit bij het vorige:
‘Op de Goude Koppen, vereert aen de Heeren Kornelis de Wit, Ruwaert van Putten,
Michaël de Ruiter, en Jozef van Gent’. De zinscomplexen groeien zo breed uit dat
ze meermalen twee of zelfs drie rijmeenheden (abbacc) in beslag nemen. De enige
in strophen afgedeelde zegezang is die op de ‘Nederlaeg der Turken’, door Jozef van
Gent toegebracht aan de Algerijnse zeerovers in de Middellandse zee (1671). Het
zijn dan echter ook zeer brede, veelledige maar synthetisch gecomponeerde strophen.
Tien regels in de rijmfiguur ababcdcdee omvatten één statigen zin, die met een drietal
nevengeschikte beschrijvende delen opklimt naar het dramatisch keerpunt gemarkeerd
door onderbreking en enjambement en afgesloten door een spottende vergelijking:
De zon streefde op haar daghkaros
Ten derdemaele uit de oosterkimmen,
En brak de regenwolken los,
En quam met schooner straelen klimmen,
Geheldert door den noordewint,
Toen Hollantsch Amirael, verbolgen,
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Den blooden Turk, ter vlugt gezint,
Dus vruchtloos in zijn zoch te volgen,
Hem aengreep dat hy droop vervaert,
Gelijk een rekel zonder staert.

In 1673 bezingt Antonides wederom de overwinningen ter zee, thans bevochten op
de Engelsen door De Ruyter en Tromp. Vooral de eerste wordt door hem verheerlijkt.
In één van deze drie ‘zeetriomfen’ gebruikt hij de rijmstructuur, die we ook in zijn
vroegere zegezangen aantroffen (abbacc), maar in de beide andere kiest hij den
alexandrijn, een vorm die nog beter past bij zijn neiging tot breedheid en statigheid,
en die hij in zijn grote dichtwerken had leren hanteren. Het is ook de vorm van zijn
treurdicht ‘Op d'aenkomst in 't Vaderlant van het lijk van wijlen den Ed. Manhaften
Heere Michaël de Ruiter’.
Er is in stijl, maar ook in houding tegenover deze oorlogsmotieven een duidelijk
verschil tussen Antonides en Oudaen. Als hij een enkel gedicht over den vrede schrijft,
zoals ‘Vrede tusschen Vrankryk en de Vereenigde Nederlanden’, besteedt hij het
grootste deel aan een barokke schildering van het oorlogsgeweld, wat hol en dreunend
van klankenrumoer en hyperbolisch in de beeldvormen. Wel verheugt hij zich over
den tot stand gekomen vrede, maar zonder dien, uit het innerlijk voortkomenden,
intensen afkeer van de oorlogsgruwelen, als we bij Oudaen aantreffen, wiens boeiende
plastiek trouwens ook veel scherper-omlijnde en beklemmender taferelen vermag
op te roepen, De tot rhetoriek neigende techniek van Antonides sluit veelmeer
rechtstreeks aan bij die van Heinsius, den grondlegger van het nationale barokke
heldendicht. En zijn heimelijken lust om roemrijke wapenfeiten te verheerlijken,
verraadt hij openlijk aan het slot van dit ‘vredeslied’, wanneer hij in afwachting van
den vrede aan ‘de Rijn, de Zont en Belt, Noch zuchtende onder 't krijgsgeweld’, bijna
spijtig eindigt met: Dan maelde ik al de heldendaeden,/ Te water en te lant verricht,/
Nu naeuw gedootverft in mijn dicht,/ Op 't tafereel van mijne bladen.
In zake de godsdienstige en politieke tegenstellingen in de republiek heeft
Antonides een weinig besliste houding aangenomen. Van huis uit behoorde hij tot
de doopsgezinde libertijnen. Zijn belangstelling voor wapenfeiten is weinig dopers.
Maar ook bij de dramatische gebeurtenissen tijdens het stadhouderloze tijdperk, noch
bij het einde daarvan kiest hij uit overtuiging partij. Onder invloed van zijn
beschermheer Dirck Buysero zou hij tot de prinsgezinde partij zijn overgegaan(16.).
Ik betwijfel of deze voorstelling juist is. Voordien heeft hij nooit tegen de Oranjes
en hun partij stelling genomen en slechts zelden en dan en passant de De Witten
verheerlijkt. Heel anders dan Oudaen of Jan Zoet! In het korte gedichtje Op
d'afbeelding van Joan en Kornelis de Wit mag men een vleugje sympathie beluisteren,
het stelt vrijwel laconiek de feiten vast:
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Twee Witten, eensgezint,
Gevloekt, gehaet, bemint,
Ten spiegel van de Grooten,
Verheven en verstooten,
In alles lotgemeen
Staen na hun doot byeen,
Gelijkze hier naer 't leven
Zoo Konstig zijn gedreven.

En ook over de persoon en de daden van Willem III zwijgt hij. De enige voor wien
hij werkelijk enigszins in vuur komt is De Ruyter, de admiraal die zelf tussen de
partijen stond. En de wapenfeiten die hem interesseren zijn feitelijk alleen de
overwinningen ter zee. Wanneer er tot op zekere hoogte kan gesproken worden van
een verandering in de opvattingen van Antonides, zie ik die minder als gevolg van
den invloed van zijn maecenas, dan wel als gevolg van de gebeurtenissen in 1672.
Het zijn dan echter niet de binnenlandse staatkundige spanningen met hun dramatische
ontknoping, die hem schokken, maar de dreigende ondergang van Nederland, die
een, voor hem ongemeen felle, reactie in hem oproept. Het op verschillende plaatsen
schrille gedicht Oorspronck van 's Lants Ongevallen wijst als oorzaak voor de
ineenstorting aan, de navolging van de dartele en verslappende Franse zeden, die
zelfs leidt tot verraderlijk heulen met den vijand. Het gewonde nationale gevoel uit
bij den inzet, in gebroken verzen, zwaar van affect zijn verontwaardiging over de
verzaking van den eigen aard, de ontrouw aan het heldhaftig voorgeslacht. En
temidden van dit dreigend gevaar doet Antonides dan een beroep op de trouw aan
de Oranjes. Voor een ommezwaai om de gunst van zijn beschermer te verwerven,
is de toon van dit gedicht te oprecht. Het is of Antonides, door den schok der
gebeurtenissen tot dieper inzicht gekomen, zich nu bewust schaart achter Oranje, in de gegeven situatie de enige weg - zonder daarom partij te kiezen tegen De Witten.
Zijn landgenoten roept hij op tot zelf-inkeer en eensgezindheid; zichzelf niet
uitschakelend. En dan richt hij zich in heftige beeldspraak tegen Frankrijk en diens
ondermijnenden invloed. Zijn afkeer van de ‘Fransche Circe’ zweept hem op tot een
sarcastische satire. Het Trojaanse paard is binnengehaald; de geest van Nero waart
weer rond, de wreedheden van Alva worden overtroffen. ‘En lust het langer ons noch
op zijn Fransch te leven? De vlam dreigt ons, en wy verspreiden zelfs de vonken.’
Er is slechts één mogelijkheid tot ontkoming aan dezen ondergang:
Herneemt den ouden moet, gy vry gevochte steden,
Verjaegt den vyant, maer verjaegt eerst zijne zeden.
Men koopt den Franschen zwier te duur voor lijf en goet.

Het nationaal gevoel spreekt bij Antonides het krachtigst, wanneer hij Amsterdam
gaat verheerlijken. Overgang van de meest kortregelige zege-
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zangen naar het imposante lofdicht op de hoofdstad, De Ystroom, vormt uit oogpunt
van verstechniek en stijl, zowel als wat motieven betreft, het breedopgezette gedicht
op de ‘Vrede tusschen Britanje en de Vereenigde Nederlanden’, met den hoofdtitel:
Bellone aen Bant (1667). Hier beoefent Antonides den alexandrijn, maar hij hanteert
dezen vorm nog niet met dezelfde zwierigheid als hij het in den Ystroom zal doen.
De mythologische allegorie en de klassicistische beeldvormen worden thans, veel
meer dan in de zegezangen, de toonaangevende stijlelementen. Uitvoeriger dan
tevoren bezingt Antonides hier de weldaden van den vrede, maar zijn hart hangt nog
aan de schildering van oorlogstaferelen en de verheerlijking van roemruchte daden.
Vooral De Ruyter is de gevierde held. Blijkens de opdracht achter aan de
‘Amsterdamsche Vredevaderen’ en sommige passages die gaan over de scheepvaart
en handel waarvan Amsterdam het middelpunt is, dringt zich de bedrijvige hoofdstad
gaandeweg sterker op in de aandacht van dezen dichter. Na de opdracht haalt
Antonides, ter inleiding, in grote lijnen de geschiedenis der oorlogen op die de
Nederlanden hebben moeten voeren, vanaf de botsing met Spanje. Hij memoreert
de vijandige houding der Engelsen, reeds onder Leycester, later onder Cromwell en
dan onder Karel II, om dan breedvoeriger stil te staan bij de aanslagen van de Britten
op onze vloten. De ondergang van Wassenaer doet de Britse wreedheid als een dolle
hond losbreken. Wel opereert De Ruyter met succes aan de Amerikaanse kusten,
maar in Europa schijnen alle omringende landen tegen ons samen te gaan spannen.
In deze hachelijke situatie prijst Antonides het optreden van De Witten ‘Beschermers
van den Staet, zeegeessels voor de Britten,/ oprechte Scevolaes en Brutezen voor 't
lant’, maar de hoofdaccenten vallen bij hem, in tegenstelling met Oudaen, toch hier
ook op de zeehelden, naast De Ruyter, de ‘grootdadige Van Nes’, de ‘manhafte Gent’,
de ‘ervarene Evertszoon’ en de ‘strijdbre Tjerk’. Met kennelijk genoegen schildert
hij het eerste treffen op zee, typisch staaltje van zijn beschrijvingsvorm: eerst het
opkomen zetten der Engelse schepen, dan het losbreken der kanonnen, geleidelijk
overgaande in de allegorischmythologische schildering van het oorlogstafereel. De
beschrijving van het reële samenstoten der oorlogsschepen en de allegorische
voorstelling van het onderling krakeel der goden worden doorééngestrengeld tot een
rumoerig en bewegelijk tafreel van strijd. De nederlaag der Engelsen schijnt een tijd
van vrede in te luiden. De ‘onnoosle Venerijk’ althans laat zijn ‘veltpijp’ weer klinken,
om in den arcadisch-idyllischen toon te zingen van de herwonnen vreugden van het
landleven, nu de oorlogsgevaren geweken zijn. Ongestoord kunnen de herders hun
kudden weer weiden, en de velden leveren weer hun vruchten als beloning van den
noesten arbeid. Maar tenslotte legt Antonides aan dezen vredeminnaar bij
uitnemendheid minder vreedzame zangstoffen in den mond: ‘'k zal oevers, vlieten,
velden,/ Doen luistren naar den roem der moedige oorlogshelden...’ Intussen is de
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krijg hernieuwd en Antonides hervat na dit intermezzo zijn epischen gang langs de
oorlogsfeiten: Tjerk en Evertszoon sneuvelen, de Engelsen vallen brandschattend
het Vlie binnen. De geweldige brand in Londen is hun gerechte straf. En wanneer
de Engelsen de begonnen onderhandelingen te Breda slepend houden, vaart de
Nederlandse vloot, op initiatief van De Wit, opnieuw uit: De Ruyter volvoert zijn
heldenstuk: de inval in de Teems. Heel dit met klassicistische sierselen opgesmukte
verhaal heeft slechts gediend tot heenleiding naar de allegorische kern. De godin van
den vrede, die reeds meermalen tevergeefs om staking van den strijd had verzocht,
‘bestont op 't laetste zelf den vredetoght te wagen’. Omringd door haar volgelingen,
liefde, oprechtheid, zegenende overvloed, jeugd en vrolijkheid, en bijgestaan door
‘'t gewapend Nederlant’ begeeft zij zich naar de ‘moortspelonk’ van de oorlogsgodin,
Bellone, in het hoge Noorden. De wanden zijn er beschilderd met strijdtonelen uit
de wereldgeschiedenis. Zelf zetelt het oorlogsmonster er temidden van ‘harrenassen
en wapens’: zij schijnt zelfs ‘uit yzer opgewassen,/ En draeit den norsen kop in 't
roestige gezeet./ Zy vult de moortspelonk met een verbaesden kreet, Zoo dra de Vrê
genaekt’. Daarmee zet een hevig barokke scène in. De Nederlandse Maagd vliegt
onder het uiten van felle verwijten af op het oorlogsmonster en ontrukt het zijn
bloedige zwaard. De ‘oorlogsmoortholwacht’, bestaande uit blauwgeschubde slangen,
komt in 't geweer. Maar dan grijpt de Vrede zelf in en ondanks heftigen tegenstand
worden haar trawanten geketend: ‘de poort is toegebonst, en duizent grendelsloten/
En boomen, houden hen ten kerker ingestooten’. Dank zij den vrede, herstelt zich
de bedrijvigheid ter zee. Ook hier wordt het beeld der werkelijkheid omsluierd door
de mythologische omschrijvingen. De opduikende Amstelnimf steekt de loftrompet
over Michaël (Michiel de Ruyter), dien ze in hoogdravende bewoordingen eert als
den beschermer van den vrede. De Faam draagt de vredesmaar uit naar alle oorden
der wereld waardoor ook in het Oosten de rust wordt hersteld en de handel herleeft.
Merkwaardig en typerend voor Antonides' ‘vredes’-opvatting is het slot: wanneer,
o helden, uw moed te groot is, om ‘in een laffer leven,/ Bij uwe haertgoôn, 't hart
een stille rust te geven’, dan zijn er nog altijd de roofzuchtige ‘Turken, Saiken en
Tartanen’ te bevechten en vooral de Middellandse zee van schuimers te bevrijden.
Zo eindigt dit vredeslied met een opwekking tot nieuwen strijd: ‘dan krijgt mijn
heldenzang een ruime zee van stof’. Trouwens heel dit dichtwerk op den vrede is
vol van het rumoer van den strijd. Het heeft echter Antonides' roem als dichter bij
zijn tijdgenoten ingeluid. Vondel was er verrukt over, volgens de mededeling van
Van Hoogstraten. Hij zou zelfs tegen den vader van den dichter gezegd hebben: ‘Het
is zo schoon, dat ik er mijnen naem wel onder zetten wil’.
Het hoogtepunt van Antonides' dichtwerk, sprekend voorbeeld tevens van de
heroïsche barok uit de tweede helft der 17e eeuw, is de reeds genoemde
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IJstroom. De grootse aanblik van Amsterdam aan het brede water, vol leven,
bedrijvigheid en afwisseling, verwonderlijk snel uitgegroeid tot een wereldcentrum
van handel, heeft Antonides geïnspireerd tot dit omvangrijk gedicht bestaande uit
vier boeken, variërende van ruim duizend tot ruim twaalfhonderd versregels, ieder
met een eigen thema, maar inéénsluitend tot een imposant geheel, zwaar van vormen,
druk en bewegelijk versierd als de barokke architectuur en beeldende kunst van dien
tijd. Dat verheerlijking van het IJ als ‘den grooten Koopstroom’ neerkomt op den
lof van Amsterdam en dat dit behoort te geschieden in een praalrijken stijl, was
Antonides zich helder bewust, blijkens de inleidende verzen.
In het eerste boek voert de dichter ons mee langs de oevers van den stroom ‘zoo
ver wy hem voor stad verbolgen heen zien jagen/ langs masten, op het hart des
afgronts ingeslagen,/ en zwaere balken, die, wanneer hy woed en zwelt,/ op hun
gebeukten rugge afkeeren 't stroomgewelt’. Daar in dien wijden omtrek zien we de
belangrijke gebouwen en werkplaatsen, zoals ‘het blaeuwe Bolwerk’ dat met zijn
indrukwekkende massiviteit thans meer dient om luister aan het geheel bij te zetten
dan om nog den handel te beschermen; de Zandhoek, waar de schepen hun ballast
innemen; het ‘Eiland der rustige Reaelen’, wier naam door heel Europa klinkt; de
bedwelmende rook uitbrakende Zoutkeetbuurte; en het Bikkerseiland met zijn vele
scheepstimmerwerven. We zien er de geweldige houtmijten in den langen Houttuin.
De weelde van de vismarkt, waar velerlei zoet- en zoutwatervissen liggen uitgestald,
van allerlei vorm en kleur, is een lust voor de ogen én voor de tong, een echt Hollands
zeventiende-eeuws schilderij. Rond de Haringpakkerstoren hangt de herinnering aan
den lang geleden strijd tussen ‘'t wrokkend Kenmerland’ en de zelfbewust groeiende
stad; en ook aan de gruwelen der inquisitie in den Spaansen tijd; nu zetelt er het gilde
van de Loodsen. De stapels tonnen geven een indruk van den omvang der
haringvisserij. Aan de Nieuwebrug heerst een woelige drukte, een gegons van
stemmen als het geluid van een bijenzwerm, dansend om de korf. Hier worden sterke
en geheimzinnige verhalen verteld over de uitgevaren schepen; serieuze berichten
en ijle geruchten, over onheilen, stormen, schipbreuken, gaan er van mond tot mond,
of worden opzettelijk rondgestrooid om de prijzen der koopwaren te beïnvloeden.
En als de dichter daar zo staat op die brug worden zijn ogen geboeid door de beweging
der machtige schepen op het water:
Maer zoo veel kielen, die geduurig op het IJ
Spanseren, zwevende op haer uitgestrekte vlogels,
Nu loefwaert, dan in ly, als snelle watervogels,
Die hun gesloten troep uitbreiden op de zee,
Van welk een oort zou hy die brengen hier te reê?

Zijn hart zwelt van trots als hij zich de enorme ontwikkeling van schepen
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en vloten bewust wordt, vergeleken bij de eenvoudige boten der vissers die hier
vroeger den stroom bevoeren. Daar, aan het einde van den Teertuin, bij het uitstekende
Kamperhoofd, vermeit hij zich in den aanblik van het onstuimige water: en het beeld
der werkelijkheid vervluchtigt tot een mythologische fantazie. Het samenvloeien der
waterstromen van Amstel en IJ ziet hij in zijn verbeelding als een conflict tussen de
stroomgoden met hun aanhang. Vele details van de allegorie beantwoorden aan
gegevens uit de werkelijkheid: zo weerspiegelt zich in deze allegorische verzen de
woeligheid van den stroom en de klank der woorden is de echo van het watergedruis.
Neptunus voorkomt op het laatste moment den dreigenden strijd. Terugkerend tot
de realiteit, zien we nu plots scherpgelijnd het silhouet van den Schreierstoren tegen
den wijden achtergrond der gebogen rivier:
Beziet nu eens met my dees lange waterlijn
En boog, die prachtig als een zeerondeelgordijn,
Van 't eene borstweer wort gespannen tot aen 't ander;
De Schreierstoren, als een opgerechte stander,
Een out en zwaer gebou waeraen onze Ystroom spoelt,
Bespieden uit zijn' trans al wat op 't water woelt.

Aan den voet van dien toren spelen zich de afscheidstoneeltjes af tussen misbaar
makende vrouwen en welgemoed scheepgaande zeelieden - in tegenstelling met den
overigens zwaren barokstijl houdt Antonides deze passage in een meer populairen
toon. Bij het Nieuw Eiland raakt hij in extase over den snellen aanbouw der stad en
den weelderigen bouwtrant der huizen; zijn brede zinsbouw harmonieert hier met
den sierlijken rijkdom der koopmanspaleizen. Voor het huis van De Ruyter zingt hij,
begrijpelijkerwijze, diens lof en de watergolven - gewaagde barokke personificatie
- schijnen het mét hem te doen. Dan vindt de dichter een speelsen overgang van het
domein van Mars naar dat van Venus, om de stille sfeer der Heeregracht op te roepen,
ideaal oord voor onbespiede liefde. Het Westindiaense Huis ‘hier rustende op de
stroomen’, is aanleiding tot schildering van den strijd tegen de roofzuchtige
Portugezen aan de kusten van Amerika of in Afrika, in typische barokzinnen,
aangroeiende complexen, zich uitbreidend of onderbroken door bijzinnen en
deelwoordconstructies, fors van woord, sterk van klank, breed van rhythme, gedragen
ook door de veelgelede woordkoppelingen. Aan de Nieuwe Gracht en bij Kattenburg
verbaast de dichter zich opnieuw over de snelle bebouwing. Uitvoerig is zijn
beschrijving van het Magazijn, met zijn veelsoortigen inhoud aan
scheepsbenodigdheden en wapentuig en met zijn dak, herschapen in een bassin,
waaruit in geval van brand het water kan neerstromen door zestien kranen. Grote
bedrijvigheid heerst aan ‘'s Lants hooftscheepstimmerwerf’. Zodra de dag aanlicht:
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... komt hier van alle plekken
Een leger arbeitsvolk ter hooge Poorte intrekken:
Als mieren, die in 't prilst des zomers, even kloek
Krioelen, even drok verzorgen elk zijn hoek,
En branden om in vlijt en arbeit zich te quijten.
Zoo woeltmen hier, en doet de zwarte schaduw splijten
En scheuren door 't gedreun, daerze al te dight opeen
Geronnen, niet voor 't licht des dageraets verdween,
Die naeulix 't hooft verheft, en arbeit door te breken.
Daer galmt het teffens op met kloppen, houwen, steken
En bonzen, dat het knarst, op ijzer en metael.

Ook van een schip in aanbouw geeft Antonides een scherpgetekend beeld: het lijkt
een reusachtig geraamte, met ‘ribben rechts en slinks, gewulft als halve ronden,/ aen
eenen ruggraet en zijn wervels vastgebonden/ en ingelijft, met spier en pezen hecht
verknocht’. De zwoegende en dreunende Smidse brengt hem tot de hyperbolische
vergelijking met de gloeiende en rokende Etna. Ook in den Scheepstuin is het àl
drukte en beweging ‘met bouwen en kalfateren, kielhalen en sjouwen’. Het reusachtige
Magazijn van de Oostindische Maatschappij overtreft met zijn 1300 vensters verre
zijn Antwerpsen concurrent, die ‘zijn vensters met de daegen van het jaer bepaelt’.
Imposant staat, als een ‘Koninklijk Paleis’, het ‘zeeslot vol Oostindiaensche waeren/
dat in zwaerlijvigheit drie Eilanden beslaet/ en overwint zichzelf in grootheit en
sieraet’. De geestige beschrijving van de Lijnbaen gaat over in een satire op de
huichelaars, een overigens zeldzame moralistische noot in dit gedicht. En dan tenslotte
bereiken we ‘de trotse muur, die Amsterdam besluit/ en steekt aen deze streek den
hals ten Yvloet uit’. Als een beschermende stenen gordel omringt hij de machtige
stad, met ‘driemael negen steene, en scherpgespitste punten/ en flanken’, die ‘uit de
borst der breede muurkring munten/ en puilen, onderwulft van boogen, zwaer van
steen/ die op een mastenwout gestut zijn van beneên’. En evenzeer krijgen we een
indruk van onbreekbare kracht als we zien ‘hoe een waterbeer, gelijk een rots van
onder,/ drie hoofden van arduin omhoog heft tot een wonder,/ en stut op zijnen rug,
geharnast met een bult,/ het schuimend Y, wanneer 't bij onweêr zied en brult’. Zo
levert dit eerste boek een boeiend panorama van de stad aan de rivier, rijk aan
wisselende aspecten, een indruk nalatend van welvaart en bedrijvigheid der mensen,
maar ook van de stoere kracht en de wijde ruimte van het water. Het thema van het
tweede boek is de wereldhandel die hier zijn centrum heeft: hier varen de machtige
handelsvloten uit naar alle werelddelen en hier komen de schepen rijkbevracht
binnenlopen. De dichter waagt zich nu zelf in een jacht op het deinende water
temidden van de grote schepen. Het gevaar is niet denkbeeldig, zoals blijkt uit het
verdrinken van den Erfprins van Bohemen in de onstuimige wateren van het IJ.
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In zijn bespiegeling over de zeevaart, vindt hij haar oorsprong in de behoefte aan
levensonderhoud, toen men zich nog nauwelijks op de open zee durfde te wagen.
Nu doorkruist men driest alle zeeën ‘met watertorens en gevleugelde kasteelen:/
braekt vuur en donder uit metaele en yzre keelen,/ en tart de stormen met gevaerten,
uit het zout/ zich heffende, als een berg van yzerwerk en hout’. Niet de nooddruft,
maar de zucht zich schatten te vergaderen is thans de prikkel tot de zeevaart. De
zeelieden staan voor niets, zoals Heemskerk heeft bewezen, die zelfs langs het hoge
Noorden een doorgang naar het rijke Indië heeft gezocht. Maar de dichter breekt zijn
overpeinzingen af, als hij ‘'t gekrioel en leven op 't IJ’ van dichtbij is genaderd, een
fleurig tafreel:
'k Zie duizent kielen, vast gereet in zee te steeken,
En duizent ryën op haer ankers ondereen.
De zoele wint boort flaeu door zoo veel zeilen heen,
En blaest my over 't hooft, hoor, welk een bly geschater
En vrolijk juichen rijst, gelijk een wolk, op 't water!
Ik hoor de zeetrompet en trommel, en gekrijs,
En 't gieren en gedruis, op een vermengde wijs.

De kanonnen bulderen... er vaart een vloot van handelsschepen uit naar China, én
een naar Amerika en de Goudkust. In gedachten volgt de dichter de schepen op hun
tocht naar 't verre Oosten, denkt aan hun moeiten en de hen bedreigende gevaren, of
brengt bijzonderheden van de te bevaren steden en landen in herinnering, nu en dan
gekruid met romantische verhalen van de schippers. Zo brengt hij bij zijn felle
hekeling der goudzuchtige Spanjaarden het verhaal te pas van den geest van den
Mexicaansen keizer Atabaliba, die eerst tot rust komt als hij verneemt dat de
Spanjaarden de nederlaag hebben geleden tegenover de Nederlanders. Bij den tocht
van de Nederlandse schepen naar Indië beschrijft Antonides in sterk barokke taal
een hevigen storm. Ontsnapt aan deze gevaarlijke zône bereiken de koopvaarders de
milde streken van Oost-Indië. Ettelijke bladzijden worden dan besteed aan de
veelsoortige waren die dit rijke gebied oplevert: Kormandelse suiker en elpenbeen,
Malabaerse peper van verschillende soort, witte gember uit het vruchtbare Kochin,
specerijen, zijde, paarlen en diamanten uit Bengalen. In het ‘heuvelrijke’ Borneo
‘schreien de kuische kamferboomen de kamfer’. Sumatra levert het liefelijk geurende
paradijshout en het geneeskrachtige bezoär, dat zich vormt in ‘'t bloedigh ingewant’
van ‘snelle en schichtige’ dieren die niet gemakkelijk zijn te vangen ‘wanneerze van
den top der steile klippen hangen,/ en rennen pijl en schicht voorby in sneller vlucht/
en schijnen sprong op sprong te vliegen door de lucht’. Hier bloeien ook de
Tamarinden, ‘gewoon met haere bloem de zonne nae te gaen,/ te sluiten als zij daelt,
zoo draeze rijst te leven;/ door een natuurgeheim tot diep ontzagh gedreven,/ ter eere
van
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dat licht, dat alle leven wekt’. Het is voorts het land van kaneel en kassie en andere
geurige en genezende kruiden, of van het mysterieuze sandelhout, volgens het
volksgeloof vroeger citroenig, nu rood van kleur, sinds de moordpartijen van de
Portugezen. De Saters vermommen er hun aangezicht mee. De verstokte klassicist
kan niet nalaten ook het Indische woud bevolkt te denken met saters en nimfen, maar
hij doet het sierlijk en luchtig. Allerlei andere kruiden, als rha, senne, pijpkassie,
foelie, kruidnagels, muskaatnoten komen uit andere streken, met name de Molukken.
Batavia is ook het middelpunt voor den handel op verder gelegen landen, Japan,
China, Perzië. Wanneer dan de schepen hun ruimen gevuld hebben, keren ze in snelle
vaart terug naar het vaderland. We passeren in scherende vlucht de kusten aan die
route, met hun geheimzinnigheden en gevaren: de Zantzee, waar ‘een dorre springvloet
bruischt de zantzeeheien over’; de berggrens Atlas ‘met donkere winkbraeuwen en
zijn besneeuden baert’; het ‘gloeiend’ Lybië met zijn ‘naere zanden en verslindende
gedroghten’; ‘'t Algeersche strant het bloedig plondernest der Middellantsche
stroomen’; het door oorlog geteisterde Kandië, en zo voort tot eindelijk de eigen
kusten in het zicht komen en dan het IJ weer opdoemt met de vele schepen, in de
morgenzon: ‘Hulken en zwaerlijvige Oorlogsvlooten, Pinassen, Fluiten en geladene
Galjooten!’ Daaronder zijn de ‘Guineesvaerders’, de zeilers die de Levant bezoeken,
de Groenlandvaerders, die zich wagen temidden van de ‘ijsbergen, rotsen en
gedrochten’ op jacht naar de geweldige walvissen, daar in de buurt van IJsland met
zijn vuurspuwende Hekla. Ginds komt de houtvloot uit Noorwegen aanzeilen ‘met
hondert zwaere schepen’. Zweden levert koper, pelterijen en honing, Denemarken
voert ossen aan. Uit Pruisen komt het schone barnsteen ‘in onbekent gewest gedropen
langs de boomen/, gesneden, gepolyst en konstig gegraveert,/ en zelf in 't schattrezoor
van koningen begeert’. Polen brengt granen op de markt, die echter in kwaliteit niet
opwegen tegen het Zeeuwse koren, roept Antonides, zelf van Zeeuwse afkomst,
chauvinistisch uit. De ‘Spaensche vaerders’ brengen de verrukkelijke citroenen,
appels, limoenen en oranjen mee. Uit Frankrijk stroomt de heerlijke wijn ‘een artzerij
voor smarten’ - maar het is tevens het land van ‘lichtvaerdigheit en wispeltuurigheen’,
een gevaar voor onze eenvoudige zeden, een thema dat Antonides dus hier reeds
aansneed, maar bij den Fransen inval uitvoeriger bewerkte (1672). Engeland wordt
slechts terloops genoemd: is het de oude wrok tegen den jaloersen concurrent?
Na deze zwerftochten over de wereldzeeën, verlangt de dichter er naar, nog van
dichterbij de heerlijkheid van den IJstroom te zien, ‘indien mij veilig stond uw
stroompaleis te naeken’... en terwijl hij dien wens uit, zinkt hij plotseling met een
kreet in de diepte... Het derde boek vertelt, wat hij daar in de onder-waterse paleizen
van de IJgod en Noordzeegod aan fantastische schouwspelen en schoonheden heeft
gezien, sinds hij ‘met een
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liefflyk sap het voorhooft overstreken,/ om onder 't water zelf te konnen zien en
spreken... daelde zachtlijk door den grondeloozen kolk,/ van Tritons ondersteunt en
zeegroen watervolk./ Zij kneedden 't zilver nat in 't zinken met hun voeten...’ Een
‘stroomherout’ komt hem begroeten en leidt hem naar het hof van den IJgod, die zelf
reeds vertrokken is naar het paleis van den Oceaangod. Daar zal namelijk het gulden
huwelijksfeest gevierd worden van Peleus en Thetys. Ook het gevolg van den IJgod
maakt zich gereed om ter bruiloft te gaan. De dichter bespiedt ze ongezien en zijn
begeleider noemt hem hun namen. Dan ziet en beschrijft hij de grillige pracht van
het onderzees paleis, eerst van buiten. Dit paleis is echter maar niet een lusthof, doch
een zwaargebouwde burcht, op afweer berekend. Dat blijkt als de poorten opengaan.
Dat de IJgod door vijandiggezinde, jaloerse mededingers is omringd, zal nog verderop
blijken. Intussen neemt de dichter ook een kijkje in het barokke interieur:
Mits d'ingang zich vertoont, en d'eerste galery
In 't opgaen van de poort, praelt aen de rechterzy
De koninklijke troon, op trappen hoog geheven,
Getoit met beelden, door een net pensoen gedreven,
En overryk versiert met gout en waterschat:
Geheimenissen van geen sterflijk brein bevat,
En met een' zwarten nacht en schaduwen bewonden...
............
Op vijftig pylers staet het zaelgewelf gerezen,
Gehouwen uit arduin en helder bergkristal:
Veel minder om het dak te stutten in zijn' val,
Als om de majesteit een groter glans te geven,
Met root en wit korael, eerst in de lucht gesteven,
Geslepen, gepolijst, en sierelijk gedraeit,
En ronde paerlen en gesteenten rijk bezaeit.
Men ziet 'er afgemaelt in fenixschilderijen
De zeehistoriën van oude en nieuwe tijen.......

Terwijl zijn ogen glijden langs deze dramatische schilderstukken, wordt zijn aandacht
getrokken door ‘een rij karossen ingespannen’ om ‘al het hofgezin’ naar het feest te
rijden. Ook de dichter wordt door zijn begeleider genodigd plaats te nemen op een
afzonderlijken wagen: ‘Wij traden op, gevoert van snelle zeedolfijnen, Die hy met
zijn gezang den weg wees door den stroom, Die strekte 't koetsgespan voor halster,
zweep en toom’. Het paleis van Vader Oceaan is nog veel grootser dan dat van den
IJgod. De dichter krijgt een klein vertrek toegewezen in het donker ‘waer in (hij) 't
al kon zien, en niemant had te vreezen’. Vooraf vertelt hij de aanleiding tot het feest:
hoe namelijk Peleus, de in den godenstand verheven mens, echtgenoot werd van
Thetis, na haar breuk met den ouden, aan drank verslaafden Triton, - afwijkend van
het verhaal bij Ovidius. Ieder jaar wordt
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Peleus' herschepping gevierd. Thans is het de gouden bruiloft van het altijd jong
blijvende paar. Bij het binnenkomen der gasten verklaart de IJgezant ‘de naemen der
Rivieren, hun gezagh, en door wat land zy zwieren,/ de paelen van hun rijk en
ouderdom en staet’. Het zijn gewichtige personages, zoals de Tyber ‘in hagelwit
gewaed,... bekranst met matelief, en vrolijk ooft en blâeren/ van vogtig waterlisch’;
de Arno, getooid ‘met een kroon van beukenbladren’, en voortschrijdend ‘hoovaerdig,
wijt en breet’; de Eridaen (of de Po) gesierd ‘met een krans van breede popelblâeren’;
de Indus ‘die halve Moor’, wiens gouden wagen getrokken wordt door een
‘krokodilgespan’; de hoogwaardige Ganges, die oorspronkelijk met zijn zilveren wel
het Paradijs heeft besproeid; de Nijlstroomgod ‘met een kroon van riet en wier om
't grijze haer’ en dan de Europese stromen, als Donau, Rijn, Seine, Teems en Iber en
vele andere. De IJgod krijgt van Neptunus, op Thetis' verzoek, een ereplaats waardoor de jalouzie van sommige wordt opgewekt. Maar aanvankelijk mokken ze
in stilte. Tritons en Najaeden vermaken de feestgenoten met zang en dans. De
hofdichter Proteus brengt een feestdicht ten gehore. Maar als de wijn begint te werken,
worden de wrokkende hoofdrivieren, Taeg, Donau, Seine en Rijn rumoeriger en
driester. De Seine doet in een heftigen aanval op den IJgod het woord. Minachtend
bespot hij zijn lage afkomst en voelt zich door zijn verheffing diep miskend. Als de
IJgod gaat staan om zich te verdedigen, wordt hij overstemd door een stortvloed van
hatelijke woorden. De hofgezant ververklaart den verschrikten dichter de ware oorzaak
van Seine's wrok: hij had aanvankelijk Teems en IJ tegen elkaar opgestookt, zich
verheugende op hun wederzijdse vernietiging. Maar toen de Teems ‘belegert in zijn
eigen waterslot,/ en op zijn' eigen gront geplondert van zijn schepen’, zich had
verzoend met den IJgod, was zijn hoop op beider ondergang vergaan. Vandaar zijn
woede tegen t'IJ. - Deze verdedigt zich, wanneer Seine is uitgeraasd, op beheerste
en waardige wijze in een uitvoerig betoog. Als Seine zijn aanval hernieuwt, valt Iber
den IJgod bij. De handtastelijkheid van Seine tegenover Iber dreigt tot een algemeen
tumult over te slaan. Het zou op een handgemeen zijn uitgelopen, als niet Neptunus
tussen beide was gekomen met zijn onbetwistbaar gezag: ‘Een oogenblik sloot al het
godendom den mond’. De oceaangod neemt den IJgod in bescherming: het zijn z'n
verdiensten die hem recht geven op de hem toegemeten ereplaats. Niemand kan zich
verzetten tegen dit besluit van den oppergod, die gebiedt ‘het vier der twist te dooven’:
en het feest herbegint.
De zin van deze dramatisch bewogen, klassicistisch-barokke allegorie is
doorzichtig: de riviergoden verpersoonlijken de landen en volken van Europa; in den
twist tussen Seine en IJ is de wrijving tussen Frankrijk en Nederland verzinnebeeld
na den vrede tussen Nederland en Engeland in 1667. En de ereplaats aan tafel is
symbool voor de machtspositie der
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Nederlanden in Europa, geconcentreerd in de grote koopstad aan het IJ, zo goed als
de imposante onderzeese burcht is de weerspiegeling in het water van het glorieuze
Amsterdam!
Aan het begin van het vierde boek keert de dichter terug tot de realiteit van het
wateroppervlak, even geheimzinnig als hij was neergedaald - is het een droom
geweest? Thans zet hij zijn tocht per jacht voort buiten de stad, langs de Waterlandse
kust. Van uit de verte heeft hij een prachtig gezicht op het fijngetekend stadsbeeld,
met zijn zevental torens ‘die zo weits het hooft vertoonen, als in het mirtewoud de
dennen haere kroonen verheffen’; het Stadhuis met ‘zijn verheven bogen en
kapiteelen’ en zijn rijke beeldwerk ‘in 't marmer hooft der gevelen geplant’ ziet uit
over ‘'t IJ, de Zuiderzee, de hoven, de lustwaranden en kastelen, elk om prijs,/ door
al het Diemermeer, des Aemstels paradijs/ verspreit, en tot vermaek in dreven
afgeschoten’. Ook ‘blinkt de heerlijkheit der kerken ons in d'oogen’. En zo ‘hout de
ruime kreits der stede ons opgetogen/ en schijnt van hier maer eén paleis, eén
hooftgebou/, 't geen oorlogsonweêr, vier, noch outheit sloopen zou’.
Verder varend ziet hij ‘ter rechterhant des ringdijks afgeweken’ Sardam; waar de
‘traege Zaen’ zich mengt met het IJ, slaat hij even een blik over dat blinkende water
‘zoo dier aan 't zomerzonnelicht’, waarlangs de linnenblekerijen het kostelijk lijnwaad
uitspreiden in de zon zodat de lucht is vervuld van een frisse geur. Verderop ligt
Sparendam; daarachter de wilde Haarlemmermeer. Bij Beverwijk keren we om. De
dichter beschrijft het telkens wisselend aspect van het landschap: ‘hier bezaeit met
koren, en versiert met boompluimaedjen./ Daer rijzen hofwarande en vruchtbre
lustbosschaedjen./ Gins straelt de duinbeek met een ader van kristal/ Door Helm en
Santorye in 't boomgaertrijke dal’. Vele vervallen sloten herinneren aan de vroegere
tijden der beroemde oudhollandse edellieden. Het Sparen voert naar Haarlem, de
beroemde stad van de boekdrukkunst, uitgevonden door Koster, en nu in practijk
gebracht door de Blaeuwen, ‘die heerlijker dan Steven (= Stephani te Parijs) en Aldus
(te Venetië) en Plantijn, de konst der drukkerij volmaeken’. Vooral de veertiendelige
wereld-atlas maakt Haarlem en daardoor de Nederlanden beroemd. De kant naar de
Zuiderzee uitvarend zien we in 't verschiet Edam, de rijke zuivelmarkt van
Noord-Holland, en aan den anderen kant het Muiderslot, een aanleiding om de
befaamde geschiedenis van Floris V op te halen en den geleerden Drossaert Hooft
te herdenken. Daar onder de Gooiers leeft ook nog het oude verhaal van de
profeterende zeemeermin. Breedvoerig vermeldt Antonides den inhoud van haar
voorspelling, waarin de grootheid van de Stad wordt aangekondigd, maar ook de
verschrikkelijke gruwelen van de vervolgingen en den oorlog met Spanje. Naar
aanleiding daarvan herdenkt de dichter verschillende oorlogsfeiten, maar uit die alle
verrijst tenslotte Amsterdam als de stad der vrijheid en zo keren we terug naar die
cosmopo-
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litische havenstad, vol kleur en beweging. 's Avonds is er ook gelegenheid genoeg
om deze drukte te ontvlieden om met z'n lief te spelevaren en ‘voor wint door 't zilver
heen te streven/ van 't bruischend IJ’. 's Winters kan men op het bevroren watervlak
de schaatsenrijders zien zwieren of snel voortvliegen als op ‘ijzre wieken’.
Voorts bezingt de dichter de ‘bequaemheit van 't IJ boven andre vloeden tot een
reede voor de schepen’. En tenslotte nodigt hij ons nogmaals vanaf een hoog punt,
de steile kampagne van een ‘oorlogsslot’, een overtuigenden én bewonderenden blik
te laten gaan over die brede en van schepen wemelende uitgestrektheid aan den enen
kant tot aan de blinkende toppen der Hollandse duinen, ‘daer die streek een zilvre
lucht verbeelt,/ en al het duin, een wolk, daer 't zonnevier op speelt’ - tot aan den
anderen kant ‘de zuiderzee 't gezichte schijnt t' ontslippen,/ en in het blaeu verschiet
gesmolten, weg te glippen’. ‘Wat ziet men zeilen, wat bezaenen ginder zwellen!’
roept Antonides verrukt uit, het lijkt een zwerm ‘van strantgevogelt, dat, gebroet in
zomerdagen,/ nu eerst in eene vlucht den toght van strant durft waegen,/ en spreit
zich dichter dan een regen over 't zout/ der zee, en blint de zon, als 't zich geslooten
hout,/ in eenen dichten zwarm, van niemant na te tellen’. En daar ‘bij 't heerlijk
Magazijn’ wijst hij ons nog op die afzonderlijke haven vol ‘vreeslijke oorlogsdraeken’,
de verdedigers van de vrijheid ter zee!
Node kan de dichter afscheid nemen van dezen bezielenden aanblik van den
IJstroom en de door hem beschermde en grootgeworden hoofdstad. Tenslotte past
een woord van waardering aan de bestuurders van ‘Gijsbrechts waterstadt’.
Het enigszins uitvoerige exposé van dit stroomdicht, voltooid in 1670 en in 1671
in druk verschenen, moge voor den modernen lezer met historischen zin, begrijpelijk
maken dat de tijdgenoten niet zonder reden grote verwachtingen koesterden van den
nog slechts 24-jarigen dichter, al waren er ook in zijn dagen reeds critici, die hem
overladenheid en onwaarschijnlijkheid van voorstelling verweten. Onder de laatsten
moeten we zonder twijfel Joachim Oudaen rekenen, den fellen tegenstander van
mythologischen opsmuk, aan wien Antonides blijkbaar zijn manuscript ter beoordeling
had toegezonden, maar die toch ook zijn dichterlijke kwaliteiten kon waarderen(17.).
Antonides verdedigde zich tegen deze critiek met een uitvoerige Voorreden, waarin
hij zijn opvattingen van de speelse, ornamentrijke barokkunst uiteenzette. De
verdenking van heidense godenverering vanwege het gebruik der mythologische
personificaties van ‘d'elementen en levenlooze stoffen’ wijst hij van de hand door
een beroep op de theorieën van Hugo de Groot en vooral van Heinsius(18.). Ook wijst
hij op de parallel van zijn litterairen stijl met dien van de historieschilders, die hun
taferelen rijkelijk stofferen met beelden van goden, en op de beeldhouwers: ‘wie telt
al de Jupiters en Dianen die daeglyx uit steen worden gehouwen,
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en in alle hofsteden ten toon gestelt?... niemant die het Amsterdamsche kapitool, het
achtste wonderwerk der werrelt, en onze nieuwe paleizen langs de heere- en
keizersgraften, met zoo prachtig een beeltwerk van goden ziet opgehemelt, zal
gelooven, dat dit geschiet, om het verstorven Heidendom en zijne ongoden, uit den
afgront, en asschen weder op te wekken. Met geen reden kan iemant de vryheit des
dichters besnoeien, die in de schilderkonst en beeldhouwery wort geleden’. De
‘sierlijkheit van vindingen’ acht Antonides, ‘een waere hooftdeugt der Poëzye’, en
voor hem zijn die vindingen het aantrekkelijkst ‘die op den leest der oude en befaemde
dichteren schoeien, als die van hant tot hant overgereikt en gezuivert, een spraek der
dichtkonstenaeren zijn geworden’. Zo gaat de onwaarschijnlijke voorstelling van het
derde boek in principe terug op het illustere voorbeeld van Virgilius, die b.v. ‘Aristeus,
den byefokker, onder 't water, bij de vlietgodin Klymene, zijne moeder’ brengt ‘in
den rey der stroomvorstinnen, daer hy de bronnen der voornaemste aertsvloeden
ziet’; en verschillende andere dichters der oudheid, benevens Vondel en Hooft zijn
hem in dit opzicht voorgegaan. Een dichter moet nu eenmaal ook van een ‘schrale’
stof door versiering en uitwijding een boeiend gedicht kunnen maken. Dat hij dezen
kunststijl beperkt wilde zien tot bepaalde litteraire genres, blijkt uit deze mededeling:
‘Maer gelijk wy in dezen IJstroom byzonderlijk op de verdichtselen hebben toegeleit,
zullen wij ons misschien nae dezen verder in een werkstuk van langer adem inlaeten,
't welk onder de hant alreets begint te groeien, en waer in de stof geen heidense
fabelen of andere van diergelijken aert, toelaet’.
Zonder twijfel zet Antonides door dit pleidooi de deur open voor rhetoriek en
pompeuze epigonenlitteratuur. Van deze uitwassen heeft hij ook zijn eigen werk
zeker niet geheel vrij weten te houden. Maar aan den anderen kant, ondanks die
neiging tot hoogdravendheid en lege praal, die soms tot forcering der vormen
overslaat, kunnen we nu nog verschillende kwaliteiten waarderen: den breden opzet
en forse compositie, de sierlijke en met den inhoud variërende alexandrijnen, de
boeiende uitbeelding van de koopstad aan de rivier, meermalen ook daar waar de
sluier der mythologische omschrijving een waas van onwerkelijkheid over de
schildering legt. Niettegenstaande de gebondenheid aan tijdstijl en tijdsmaak, is de
IJstroom een echt Hollands dichtwerk, waarin voelbaar het leven klopt van het
zeventiende-eeuwse Amsterdam.
Dit gedicht maakte Antonides onder zijn tijdgenoten beroemd; het gaf ook een
wending aan zijn leven. Tot nog toe werkte hij in een apotheek te Amsterdam. Maar
toen Diederyk Buizero zich voor hem ging interesseren, kon hij in 1672, na den
terugtocht der Fransen, in Utrecht medicijnen gaan studeren. De medische practijk
heeft hij echter nooit uitgeoefend. Hij volgde na enkele jaren zijn beschermer naar
Zeeland en kreeg vervolgens door diens toedoen ‘een voornaeme plaets in den
Secretarye’ van den Zeeraad te Rotterdam (1674).
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Zijn contact met het Dichtgenootschap Nil Volentibus heeft reeds vóór de publicatie
van den IJstroom bestaan(19.). Volgens Van Hoogstraten zou hij aandeel gehad hebben
in de berijming van enkele treurspelen, die het Dichtgenootschap uitgaf, en waarvan
‘Agrippa of Koning Alba’ reeds dateert van 1669. In 1670 heeft hij de Opdracht van
de ‘gelijke Tweelingen’ mede ondertekend. Mogelijk is critiek van de
Dichtgenootschappers op Antonides' dichtwerk, eventueel vóór de publicatie,
aanleiding geweest tot zijn breuk met hen. De gedichten die op deze kwestie
betrekking hebben, verraden tenminste persoonlijke geraaktheid en uiten het verwijt
van jalouzie en aanmatigende betweterij.
Helaas is Antonides' spotdicht Marsyas, Satyr ongedateerd. Het is een geestig
gedicht, vlot van rhythmische beweging en levendig van uitbeelding, maar ongemeen
fel voor iemand die zich overigens nimmer aan satirieke gedichten te buiten ging.
Hij treedt echter ook hier in het voetspoor van Vondel. Minerva heeft de door haar
uitgevonden fluit weggeworpen in een vliet, zodra zij tot haar schrik in het spiegelend
water bemerkte dat blazen daarop de trekken van het gelaat misvormde. De Sater
Marsyas ‘hier achter eenen boom in 't bloeiend waterlisch en biezen weggescholen’
heeft zich dat versmade instrument steelsgewijze toegeëigend en hoopt daarmee tot
groten roem te komen.
Dat hier gespot wordt met Pels en zijn volgelingen, blijkt uit verschillende
toespelingen op het streven van ‘Nil’. Vooral als Marsyas, bewonderd door zijn
soortgenoten, z'n aanmatiging zo ver durft te drijven dat hij iedereen de wet stelt en
zelfs Apollo naar de kroon steekt. Die domme aanmatiging bekomt hem echter slecht.
Voor- en tegenstanders moeten erkennen dat tegenover het liefelijk spelen van Apollo
het blazen van den Sater op zijn gestolen fluit niet anders is dan ‘bulken’ dat de
‘gruwende ooren quetste en door het harte sneet’. Tevergeefs smeekt hij om genade.
De onvermurwbare Apollo dient hem koelbloedig zijn rechtvaardige straf toe: hij
wordt aan een boom gebonden en levend gevild. Van Hoogstraten vermoedt dat in
den versregel: ‘en haelt de ruige huit hem over zijnen kop’, de dichter oorspronkelijk
geschreven heeft: ‘pels’, als duidelijke zinspeling op zijn tegenstander, zoals dat ook
het geval is in het ironische gedicht uit 1678, naar aanleiding van zijn eigen huwelijk
met Suzanna Bormans, dat zijn vriend Pluimer uit Antonides' mond zou hebben
opgetekend(20.). Ook Liceet, alias Meyer, krijgt daar een veeg uit de pan, ‘want hij
had een Vorstenbruid geschonden’. Toch zal het niet alleen persoonlijke geraaktheid
zijn, die zich hier wreekt. Vermoedelijk trekt Antonides hier tevens partij voor Vondel,
zoals ook Oudaen zich verzette tegen vitterijen op dezen ‘Vorst en Vader der Poëten’.
In het gedicht ‘Uitvaert van den Heere Joost van den Vondel Agrippyner, Vader der
Nederduitsche Dichtkunst’ brengt Antonides zijn leermeester eerbiedige hulde voor
zijn veelsoortige poëzie. Hij tekent hem
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daar ook als scherp hekelaar van huichelarij, maar wijst tevens op zijn edelmoedigheid
en welgezindheid als het beginnelingen in de dichtkunst betrof: ‘'t Was hem
vermakelijk den misslag aen te wijzen./ Maer hy had grooter lust d'uitstekenthêen te
prijzen./ Hij bluste nooit den geest, al was hij niet voldaen,/ (Want wie gelijkt hem?)
maer hy stak met lust dien aen’. Dit in tegenstelling met die tegenwoordige critici,
waarmee hij ongetwijfeld de groep van Pels bedoelt.
Tegen de verwachting en tot teleurstelling van zijn bewonderaars heeft Antonides
na zijn IJstroom geen groot werk meer geleverd. Waren het zijn drukke
werkzaamheden ter Secretarie, die hem van dichten afhielden? Of zijn zwakke
gezondheid? De enige oorzaken zijn dit zeker niet(21.). Zijn talent was beperkt. Een
man met oorspronkelijke ideeën was Antonides niet; hij had geen theologische noch
philosophische belangstelling; hij ontwikkelde geen persoonlijke visie temidden van
de strijdproblemen van zijn tijd. Een heel ander mens dan de altijd op zelfstandige
wijze reagerende Oudaen. Tevergeefs heeft hij getracht over te schakelen op een
ander genre, dan waarin hij zijn grote succes had geboekt. Ondanks de herhaalde
aansporingen van zijn vrienden, onder wie vooral Oudaen, heeft hij het aangevangen
epos over Paulus, waarop hij in de Voorreden van den IJstroom zo hoopvol zinspeelt,
niet kunnen voltooien(22.). Volgens Van Hoogstraten omdat hij bij nader inzien zijn
hand niet in het wespennest der theologische disputen wenste te steken; maar meer
waarschijnlijk, omdat hem deze gewijde stof eenvoudig niet lag. Zonder te willen
beweren dat Antonides een ongelovig man was, moeten we constateren, dat zijn
poëzie vrijwel nergens een diepere beleving van de Christelijke levensleer verraadt.
De IJstroom staat, afgezien van den klassicistischen opsmuk, in gedachtensfeer buiten
de wereld- en geschied-beschouwing van het Christendom, evenals zijn overige
nationale poëzie. Typerend is ook hoe Antonides, geheel op het voetspoor van
Heinsius, den schim van Vondel in het ‘zalig zielevelt’ laat verwelkomen door
Vergilius, Ovidius, Homerus, Euripides, Sophocles en andere dichters uit de Oudheid.
De ‘Aenspraek der Arme Weezen’ maakt den indruk van een plichtmatig
gelegenheidsgedicht, zonder innerlijke ontroering. Het enige meer persoonlijke
gedicht is het laatste van den bundel mengeldichten: Dankzegging, waarin Antonides
God dankt voor genezing van een koortsaanval, maar het gedicht bestaat in hoofdzaak
in een beschrijving van de schimachtige droombeelden die de koorts in zijn
verbeelding opjoeg.
Onder de vele kleine gedichten van Antonides, meestendeels gelegenheidspoëzie,
gemaakt bij huwelijk of overlijden van bekenden of officiële personen en bijschriften
op boeken en prenten, zijn er slechts enkele afzonderlijk te noemen, omdat zij den
dichter nog van een anderen kant laten zien dan we tot nog toe konden doen.
Zo maakte hij enige sierlijke, speelse, welluidende gedichten voor al of niet
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bij name genoemde ‘juffrouwen’ - als nabloei van de hoffelijke erotiek der
renaissance. In ‘Oordeel van schoonheit aen Mevrouw A.V.B.’ spreekt hij op niet
onaardige wijze zijn voorkeur uit voor een mooie blonde vrouw boven een brunette.
Het gedichtje ‘Schoonheit’ prijst tegenover de telkens wisselende aspecten der
hemellichamen, met een woordspeling op haar naam, de ‘standvastige schoonheit
van Mejuffer Zonnemaens’. Erotisch verlangen gloort in de soms subtiele regels van
het overigens op traditionele leest geschoeide, gekunstelde gedicht ‘Aen de
Koraelketen’ die hangen zal op den boezem van ‘Rozemont’. Voor (dezelfde?)
Rozemont is ook het sonnet ‘Waer schuilt gij, Rozemont, in dicht gegroeide linden?’,
in den arcadischen stijl, waarschuwing tegen de misleidende min van Pan en
lokkenden roep tot de veilige liefde bij haar Herder. Mogelijk zijn beide ‘rozemondjes’
toch dezelfde als Suzanna Bormans, de dochter van den predikant Petrus Bormans,
met wie hij in 1678 trouwde(23.). Twee rechtstreeks aan haar opgedragen gedichtjes
zijn echter in veel natuurlijker toon geschreven. Tedere bezorgdheid over haar
tijdelijke bleekheid spreekt uit ‘Aen Juffrouw Suzanna Bormans, ziek zijnde’. In
Lantvermaek spreekt de dichter van zijn verlangen naar Rozemont (hier Suzanna B.)
dat hem onrustig maakt ook in de stille genietingen van het buitenleven. Maar
belangrijker dan dit vage, weinig gepassioneerde verlangen naar menselijke
gemeenschap, zijn in dit gedicht de blijken van innerlijke ontvankelijkheid voor
indrukken van de natuur. In de wat gladde verzen, niet vrij van traditionele motieven
en wendingen, hangt toch iets van een doorvoelde stemming, gewekt door persoonlijke
waarneming. Zo in dit citaat, waar, nà twee geijkte, donzig-poëtische regels, het
opengaan der lente staat aangegeven in een meer eigen omschrijving:
De breede vyver ruischt rondom met zilvre beeken,
En kabbelt op 't gestreel der zoele westewint.
Tgeboomte, dat alleen met botten uit komt breken,
Staet stom, hoe weêr zijn jeugt zoo vroeg begint.

En de dromerige sfeer met dien bijna melancholieken hang naar stilte en eenzaamheid
lijkt een aankondiging van 18de-eeuwse bespiegeling:
Het Princelijke huis gedoken in de boomen,
En hondert andre, hier rondom tot pracht gesticht,
Vertoonen zich, en 't staet my vry daer in te komen,
En zonder zorg te streelen mijn gezicht.
............
In zulk een overvloet onschuldige vermaken,
In zulk een diepe stilte, en met my zelfs te vreên,
En nijdig, noch bezorgt, om mijne, of 's anders zaken
Ontbeer ik 't al, in Rozemont alleen......
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Hier lijkt wel een ander aan het woord, dan de dichter van het bontgestileerde, barokke
epos, vol leven en bedrijf. We zijn dan ook geneigd in ‘Lof der Eenzaemheit, aen
den Heere Henderyk van Solingen, ervaren arts en filosoof’ meer te zien dan de
behandeling van een modemotief, wanneer hij na een onrustigen zwerftocht door de
Zuidelijke Nederlanden een bezoek brengt aan zijn leermeester in Utrecht en diens
stille overgave aan bespiegeling en wetenschap benijdt:
Noch zoude ik, op uw spoor, voor dat gewoel verkiezen
In rust en ongesteurt my zelven te verliezen
Ver boven d'aerde in mijn gedachten opgevoert...

Een zekere moeheid en afkeer van den botsenden omgang met andere mensen, doet
hem het verzoek van Geeraert Brandt om zijn gedichten opnieuw uit te geven, afweren
met deze regels, waarmee hij zich terugtrekt in de natuur en in zichzelf. De
overeenkomst met Poot is opvallend:
Dies duik ik veiligst onder 't loof,
In bruine schaduw nêergedoken,
Daer 't schemerlicht my lieflijk stoof,
En mijne dichtlust, onbesproken,
My zelfs verstrekke een stil vermaek...

In den herfstmaand van 1684 stierf hij ‘eindigende zijn jeugt te gelijk met zijn leven’.

Eindnoten:
(1.) Over Herckmans bestaat een art. van Dr J.A. WORP in Oud-Holland XI (1893), blz. 162-178.
(2.) Zie daarover WORP, op. cit., blz. 165 en daar vermelde litt.
(3.) Slach van Vlaanderen Geschiedt tusschen den Prince van Oranien ende den Doorluchtighen
Eerts-Hertogh Albertus. Op den regel Eendracht Maeckt Macht. - 't Amstelredam, Voor Jan
Evertsz, Cloppenburgh, etc. 1624. - Als naam v.d. schrijver staat er: E. Herckmans.
(4.) Het hs. is in de Stads-bibliotheek van Haarlem. Zie WORP, op. cit., blz. 166.
(5.) Der/ Zee-vaert Lof/ Handelende/ vande gedenckwaerdighste Zee/ vaerden met de
daeraenklevende op en onder/ ganghen der voornaemste Heerschappijen/ der gansche Wereld:/
Zedert haere beginselen tot op den dagh van huyden./ In VI Boecken/ Beschreven/ Door E.
Herckmans./ - /Tot Amsterdam by Jacob pietersz. wachter op den Dam 1634. (6.) In ‘De Geest van Matthaeus Gansneb Tengnagel’ (1652). Zie dit deel der Gesch. v.d. Letk. blz.
160.
(7.) E. Herckmans/ Encomium Calvitii./ Ofte/ Lof Der/ Kael-Koppen./ Aen de Heere/ Constantin
Huygens, Heer van/ Suylichem, Raad en Secretaris vanden Doorluchtighen/ Prinsse van Oranjen,
etc./ - / t' Amstelredam,/ Ghedruckt voor Iacob Pietersz. Wachter op den Dam./ Anno
CI I CXXXV
(8.) Brieven geciteerd door WORP, op. cit.
(9.) Andere litteratuur over Antonides dan de handboeken der Litt. Gesch. en Biografische Wdbb.
bestaat er vrijwel niet. PENON gaf in Bijdragen tot de Gesch. d. Nedl. Ltk. II, 149-154, twee
brieven uit van Ant. aan Oudaen (1671/73). Over Antonides' verhouding tot Nil Volentibus,
zie KRONENBERG, Het Kunstgenootschap Nil etc. diss. blz. 102-111. Het Leven van Antonides
van der Goes door DAVID VAN HOOGSTRATEN, waarop alle handboeken teruggaan vindt men
in de 3e en latere drukken van Alle Gedichten van J. Antonides van der Goes (1714), Amsterdam.
De eerste uitgave van de Gedichten dateert van 1685, Amsterdam, en bevat een andere, kortere

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

(10.)
(11.)
(12.)

(13.)
(14.)

(15.)

(16.)
(17.)
(18.)
(19.)
(20.)
(21.)
(22.)

(23.)

levensbeschrijving (2e druk 1705 N. ten Hoorn, A'dam). Ik citeer den 5en druk (1735, Nicolaes
Smithof, Rotterdam). Een zesde druk werd uitgegeven door W. BILDERDIJK in 3 dln met
aantekeningen (Leiden 1827). Vgl. aant. 7.
In het Verjaersgedicht voor Vondel (1667), zie: Alle de Ged., blz. 285.
Door Van Hoogstraten meegedeeld in zijn levensbeschrijving.
Zie de nadrukkelijke verklaring van Van Hoogstraten in ‘Aen den Leser’, op. cit. Na Antonides'
dood heeft diens Vader het treurspel doen opnemen in de verzamelde uitgave van de Gedichten
(1685, A'dam, vgl. aant. 1).
Verschenen in 1667. Zie Vondeluitgave Wereldbibl. X, 323.
Vondel schreef ook een gedichtje op Antonides' treurspel, zie Vondeluitgave X, 319. - Voor
deze mededeling van Brandt zie de uitgave van zijn Leven van Vondel, door LEENDERTZ (1932)
blz. 64. Ook Van Hoogstraten vermeldt dit feit, maar steunt blijkbaar uitsluitend op Brandt.
Uitvoerig en zakelijk is TE WINKEL IV, 378-392. KALFF IV, 554 oordeelt meer vanuit modern
aesthetische gevoelens, maar waardeert toch, zonder duidelijke aanwijzing of analyse, ‘mooie
brokken en fraaie alleenstaande verzen’; hautain is de summiere behandeling door PRINSEN,
3e dr. blz. 337. Evenmin geeft WALCH (2e dr. blz. 426) een verantwoorde beschouwing, vgl.
aant. 23 - KNUVELDER II, 228 vaart kennelijk op het compas van KALFF, zonder zelfstandig
onderzoek. - Vgl. nog KALFF's Lit. en Tooneel, 97-99; 134.
TE WINKEL IV, 387.
Vgl. het hoofdstuk over Oudaen, in dit deel v.d. Gesch. der Lettk. blz. 297-98.
Zie deel IV van deze Geschied. der Ltk. blz. 27.
Vgl. KRONENBERG, op. cit. blz. 102 vlgg.
Afgedrukt in VAN HOOGSTRATENS biografie, op. cit.
Vgl. VAN HOOGSTRATEN, op. cit.
Zie het citaat op blz. 201. De besliste bewering van KLAFF IV, 560 dat Antonides zijn ‘grootsche
plannen’ betreffende een ‘Paulinade’ niet kon uitvoeren ‘omdat de dood tusschenbeide kwam’,
is onjuist. Van Hoogstraten zegt dat Antonides, volgens zijn eigen verklaring, die plannen reeds
eerder geheel had opgegeven.
De mededeling van WALCH, blz. 426, dat Antonides getrouwd zou zijn ‘met een dochter van
zijn Maecenas, Dirk Buisero’ moet op een vergissing berusten. Suzanna werd later berucht om
haar liefdesaffaires, vgl. bij Broekhuizen, blz. 119.
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II. Het leven in bovenaardsen glans
1. Moralisten en deugdbepleiters
Jan Zoet en zijn ‘Konstschoole ter deugd’
WIE HET BESCHEIDEN BUNDELTJE ‘D'UITSTEkenste Digtkunstige Werkken
door Jan Zoet, Amsterdammer’ ter hand neemt, moet aanvankelijk wel een warrigen
indruk krijgen van dezen herbergier-poëet: ‘ernsthaftige en boertige stoffen’ liggen
er rommelig dooreen en lijken meermalen met elkaar in strijd; een historische lijn is
er evenmin in te volgen. Ter verontschuldiging kan worden aangevoerd, dat deze
bundel niet door den dichter zelf is samengesteld, maar na zijn dood bijeengegaard
door den ‘boekverkooper Jan Klaasz. ten Hoorn’ (1675)(1.). Deze vond dat men nu
lang genoeg door oorlogszaken in beslag was genomen en hoopte dat ‘de Poësy...
voor een wijl tijds achter de banck gelegen hebbende, weêr op de troon gestelt, en
in haar vorige staat gestelt (mocht) worden’. Om dat te bevorderen, wilde hij na al
die geschriften over den zo juist beëindigden oorlog, weer eens een bundel gedichten
uitgeven en daartoe koos hij ‘de schrandere gedichten van Jan Zoet, Amsterdammer,
over een wijl tijts door den doot weggerukt’, en ‘van verscheide liefhebbers van deze
Poëet geholpen’ had hij diens gedichten ‘met grote moeiten en kosten (vermits zijn
schriften, na zijn doot verstrooit en onder verscheide handen geraakt zijn)’
bijeengezocht, ‘opdat het, beneffens de Werken van d'uitsteekende Dichters Vondel,
Hooft, Huygens, Westerbaen, Vos, Six, Dekker en anderen, (dewijl hy geen der
minsten is) plaats zou konnen hebben’. Toch is de chaotische samenstelling van den
bundel tevens typerend voor dezen vaak onbehouwen, woelzieken verzenschrijver,
die met zijn onbedwingbare zucht tot critiek en met de tweespalt tussen zijn
grof-zinnelijken levensdrang en zijn bedachtzaam streven naar Christelijke
deugdzaamheid, moeilijk zijn vaste plaats kon vinden temidden van de verhoudingen
en opvattingen van zijn tijd. De naam van zijn herberg ‘In de zoete Rust’ was meer
de uitdrukking van zijn levensverlangen dan van een gewonnen levenswerkelijkheid.
Dat er een beslissende, ingrijpende wending plaats vond in zijn levensopvatting en
levensdrang, zoals bij Camphuyzen of Luyken, is wel waarschijnlijk. Zijn
deugdbetrachting blijft echter verstandelijk en moralistisch; in dat opzicht
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is hij meer aan Camphuyzen verwant, dan aan den mystieken Luyken; maar ook
ontbreekt hem de vrome lijdelijkheid van den eerste. Tot diepe ontroering en mystieke
geloofsovergave kwam hij, naar zijn gedichten te oordelen niet; geestelijke lyriek
heeft hij niet geschreven. De dominerende trek van zijn dichtwerk is satire, resultaat
van wrevel tegen bestaande toestanden en een nuchteren, vaak cynischen kijk op de
realiteit. Uit die reactie is zijn ijveren voor de deugd te begrijpen. In het laatst van
zijn leven zette hij alle hoop op een spoedige komst van Christus' Vrederijk op aarde.
Intussen probeerde hij in het begin zijn litterairen aanleg in een andere richting te
ontwikkelen: het drama. Maar, hoewel enkele stukken van hem in de Amsterdamse
Schouwburg werden opgevoerd, heeft hij het in dit genre niet ver gebracht. Zijn
eerste toneelstuk is een grof-realistische klucht: Jochem-Jool ofte
Jalourschen-Pekelharingh(2.) (1637) waarmee hij werkte in het gangbare genre van
het boertige volkstoneel, directe navolging ook van Breero. De drieste zinnelijkheid
en het schaamteloze huwelijksbedrog door de huichelachtige Stijn Smuls en den
‘Snoep-sieken Hans, een Meulenaar’ met de zijdelingse hulp van ‘Lubbert glas-oogh,
een Duivel-banner’ ten koste van ‘Jochem-Jool’ of Monsr. Pekelharingh’ worden
uit oogpunt van moraal onvoldoende gerechtvaardigd door de jalouzie en
sukkelachtigheid van den laatste, en passen kwalijk bij de latere deugdzaamheid van
Jan Zoet. De dialoog en enscenering zijn levendig, maar voor een deel is dat ook te
danken aan het oorspronkelijke stuk. Jan Zoet bewerkte op enigszins vrije manier,
den Duitsen tekst ‘Ein lustig Pickelhärings-Spiel, darinnen er mit einen Stein gar
lustige Possen machet’, dat voorkomt in den bundel van zeven ‘Englische Comedien
und Tragedien’ (1620)(3.). Daarentegen is het tweede stuk, Clorinde en Dambise, dat
‘den 14 May, Anno 1640 ghespeelt (is) op d'Amsterdamsche Schouwborgh’ een
herdersidylle, en gedramatiseerde liefdesroman in den geest van Hoofts Granida(4.).
De invloed van Hooft is tastbaar in den taalvorm, zowel zinsbouw als woordvorming
en woordenkeus; evenzeer in de versconstructies; en niet minder in de grondidee en
de dramatische verwerking daarvan. De hoofdrollen zijn nu echter omgekeerd:
Dambise, de prins, speelt als 't ware de rol van Granida, en geeft zijn koningsschap
prijs voor de liefdes-idylle met een herderinnetje, Clorinde. Brusertus, de Griekse
Ridder, doet denken aan Tissiphernes, maar hij heeft zijn ogen niet geslagen op de
vrouwelijke hoofdpersoon - wat moeilijk ging, aangezien ze, voor zover men wist,
geen prinses was, - maar op de zuster van Dambise, prinses Aemilia, die huwen zal
met den Ethiopischen prins Menon. Hij vervalt in razernij en raakt zo buiten spel,
zodat hij ook niet de gelegenheid krijgt een edelmoedigheid te betonen als
Tissiphernes. Verder verloopt de geschiedenis even grillig en onreëel als in de
Granida. De gelieven wijken uit naar het Oosten en belanden in Aetiopië op het
moment dat Menon zijn Griekse bruid verwacht. Menon verlieft zich echter op de
schone Clorinde, zodra

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

209
hij haar ziet, en wil haar tot zijn zingenot dwingen. Dit loopt uit op een vechtscène,
de gevangenneming van Dambise en Clorinde, maar de, door het bedrog van Menon
verwarde, dramatische knoop wordt ontbonden bij de komst van Aemilia, die haar
broeder herkent, tot aller vreugde, vooral als ook Clorinde een verloren prinses van
Aetiopië blijkt te zijn. Motieven en wendingen zijn dus weinig origineel. Zwak is
ook vooral het slot: de traditionele wedijver der gelieven om de schuld op zich te
nemen, en de onthullingen. Psychologisch-dramatisch staat dit stuk van Jan Zoet ver
beneden het verheven, idealistische spel van Hooft. De kroonprins van Aetiopië is,
met zijn onbeheerstheid en bedrog wel een heel onmogelijke figuur, vooral als
huwelijkspartner voor Aemilia. In zijn derde drama Olimpias (1640)(5.), sloot Jan
Zoet zich aan bij de nieuwere opvattingen van het Frans klassicisme: ‘achterlatende
de onnoodighe raeskallinghen van enckelde perzoonen’, die nl. op natuurlijke wijze
opgelost kunnen worden in dialogen met bevriende personen; bovendien heeft men
daardoor ‘altijt een vol en vercierd Tooneel.. daermen zomtijds niet veel meerder
ziet als blinde schermen’. Ook zijn de eenheden van plaats en tijd in acht genomen.
De stof voor deze liefdestragedie vond Jan Zoet in een van de door Schipper uit het
Frans vertaalde verhalen, in 1624 uitgegeven in den bundel ‘De Kracht der liefde,
betoont aan de schoone Olimpia, etc.’(6.). Vier prinsen dingen naar de hand van deze
Perzische prinses, de ‘dochter van den Grooten Sophy’. Ieder heeft één bijzondere
aantrekkelijkheid: Cloridan, een Perzische prins, bezit een goddelijke stem, zodat
hij ‘door zijn Hemels zingen het onbewegelycke scheen te bewegen’; Leandre,
eveneens een Pers, imponeert door zijn volmaakte schoonheid; de Griek Alidor is
de dapperste krijgsheld; en Melante van Creta overtreft allen in welsprekendheid.
Deze wint dan ook door zijn zoete redenen eindelijk het hart van de lang aarzelende
Olimpia. Alidor echter verslaat hem in een tweekamp en doodt eveneens de beide
andere mededingers. Bij den plotselingen inval der Turken wordt Alidor tot ‘Generale
velt-overste’ verkozen. Hij stelt het huwelijk met Olimpia tot voorwaarde. Maar de
trouwscène, 's nachts in den tempel, verkeert in een rouwscène als het gif gaat werken,
dat Olimpia zich en Alidor heeft ingegeven. Ook dit melodramatische stuk werd in
1640 in den Schouwburg te Amsterdam opgevoerd. Dit staat niet vermeld op het aan
Hooft opgedragen drama Thimoklea (1640), dat wat minder bloedig is en zelfs blij
eindigt(7.). Als Alexander de Grote de opstandige Thebanen opnieuw heeft
onderworpen, vergrijpt een van zijn krijgsoversten zich aan Thimoklea, vrouw van
een verslagen Thebaan. Zij wreekt zich na enigen tijd door haar schender van het
leven te beroven. Alexander echter schenkt ‘haar en heur gansche maeghschap’ de
vrijheid als hij uit haar eigen mond het motief van haar handeling verneemt. Er
verlopen enkele jaren voor Jan Zoet zich weer aan een dramatische stof waagt. In
1648 bewerkt hij een ‘potsspel’ van Lope de Vega: ‘Le hermosa
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Alfreda’, onder den titel ‘Zabynaja of vermomde loosheid’(8.) en in 1650 dramatiseert
hij de eigenaardige liefdesgeschiedenis van Kornelia Bentivogli, met den ondertitel
‘Geluckige Ongelucken’(9.). Kornelia Bentivogli is in het geheim gehuwd met den
hertog van Ferraren, Alfonsus d'Est. Haar broer, tevens haar voogd, is daarover
woedend, omdat hij de bedoelingen van den hertog wantrouwt. Op den avond, waarop
het spel begint, tracht de hertog Kornelia, die enkele dagen geleden van een zoon is
bevallen, te ontvoeren, om haar openlijk te trouwen. Haar broer, niet op de hoogte
van haar schuilplaats, verijdelt toch het plan door gewapend optreden. Kornelia komt
daardoor in een heel gevaarlijke situatie en raakt in de verwarring zelfs haar zoon
kwijt. Deze komt toevalligerwijs in handen van twee Spaanse edellieden, die zich
nu het lot van Kornelia aantrekken, haar verbergen en als ze met beide partijen in
contact zijn gekomen, door bemiddeling de misverstanden weten op te heffen en een
goede oplossing tot stand te brengen. De vogel blijkt echter opnieuw gevlogen.
Intussen heeft nl. de dienstmaagd der Spanjaarden die de bemoeiingen van de beide
heren met de schone dame niet vertrouwt, de aan haar zorgen toevertrouwde Kornelia
heimelijk in veiligheid gebracht bij een priester. Daar belandt den volgenden avond
in arren moede ook de hertog en dan wordt tenslotte alles ten goede geschikt. Dit is
Jan Zoets beste toneelstuk. Vooral in de eerste bedrijven heeft hij de intrigue handig
gesponnen, en de verwikkelingen hebben meermalen een komisch effect. In de latere
bedrijven zakt de spanning, en worden de dialogen omslachtig. De dramatische vorm
is dan te zeer gebonden aan den epischen gang van het verhaal, dat Zoet ontleende
aan ‘het achtste deel der Beklaaghelikke Geschiedenissen’ en de personen vervallen
in den traditionelen hoogdravenden toneel-stijl. Slechts geeft de verdwijning van
Kornelia enige opleving en zorgt de ontdekking van de liefdesaffaire van Don Juans
knecht voor enige vervrolijking. Tenslotte staat er nog een toneelspel van geheel
anderen aard in den bundel van de ‘Uitstekenste Digtkunstige Werken’, nl. Hel en
Heemel of Poëtische Vertooningen, Begrypende 't Begin, Midden, ende Einde der
Spaansze en Fransze oorlogen’(10.). Daarmee vervalt Jan Zoet in de vormen der oude
rederijkerij: een serie tafrelen van allegorischen aard, toegepast op historische
momenten, tableaux vivants met toelichting in versvormen, zonder dramatische
spanning, ondanks een zwakke poging tot intrigue. De gebeurtenissen lagen trouwens
ook te ver uiteen om tot een dramatische eenheid verwerkt te kunnen worden. Een
groot dramaturg was Zoet zeker niet, al kan hij nu en dan een aardige scène schrijven.
Uit denzelfden tijd als zijn eerste romantische liefdesdrama's dateert het
emblemata-boekje Maagdenbank(11.). De bedoeling daarvan was onervaren meisjes
te waarschuwen voor gevaren die haar eer bedreigen, wanneer zij zich argeloos laten
inpalmen door loze minnaars of door eigen onvoorzichtigheid in onaangename
situaties verwikkeld raken. Het bevat
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zeven emblemata. Boven het prentje een rijmspreuk, er onder de verklaring en
leerzame toepassing in alexandrijnen, daarna een verhaal - soms twee - tot nader
bewijs van de waarschuwende les, eveneens in alexandrijnen, en tenslotte nog een
liedje op de dramatische kern of tragischen afloop van de geschiedenis. Die verhalen
zijn ontleend aan de romantische litteratuur, of slaan soms ook op een gebeuren in
eigen stad. Aan de emblemata gaan nog een paar andere toepasselijke gedichten
vooraf, nl.: ‘Echts-Wapenschilt waer in een Maegd kan sien hoe sy behoort te leven’
vóór het huwelijk, maar ook kunnen ‘gehoude lieden’ er hun echtelijke plichten uit
leren; en in de tweede plaats ‘Cabinet des Deugts’, waar in de ‘negen Sangsusteren’
ieder op haar beurt een van de deugden die ‘een jonge Maegt het best verçieren’
omschrijven, wat aan het slot in een ‘Toezang aen de Maegden’ nog eens
coupletsgewijze wordt samengevat. Het laatste gedeelte van het boekje bestaat uit
een serie didactische gedichtjes van verschillenden strophevorm. Jan Zoet vaart in
dit bundeltje geheel op het kompas van Cats, wiens instructieve dichtwerken op het
gebied van liefde en huwelijk hij in een van zijn gedichtjes ook bij name noemt en
aanbeveelt bij de ‘leesgrage Maegden’. Cats' verhaaltrant en alexandrijnbouw bootst
hij met alle eigenaardigheden volledig na. Waarschijnlijk heeft ook persoonlijk
contact met ‘den soetvloeienden Krul’ hem tot behandeling van deze themata
gebracht(12.). Op Kruls werk zinspeelt hij althans meermalen; in de inleiding noemt
hij diens ‘Minnespiegel der Deugden’ en zelfs verwerkt hij in de ‘Historie van onse
Amsteldamsche Helena’ eenzelfde contemporaine stof als Krul had gebruikt voor
een van zijn verhalen. Maar Zoet overtreft Krul door een vasteren versvorm en een
vlottere en levendiger manier van vertellen; hij is ook beknopter en zakelijker dan
Cats. Evenals bij de andere vertellers komt de psychologie en karakterisering
meermalen in gedrang door de romantische intrigue.
Zoet's zin voor de vertelkunst kan ook blijken uit de vertaling of bewerking van
enkele proza-boekjes. Zo vertaalde hij uit het Frans 't Leven en Bedrijf van Clement
Marot, een bundeltje grappige anecdotische verhalen(13.). Ze hangen slechts in zoverre
met elkaar samen dat Marot, die als een soort hofnar bij den Fransen koning fungeert,
er de hoofdrol in speelt of ze ten beste geeft ter opvrolijking van koning en hovelingen.
Verder verzorgde Jan Zoet een nieuwe uitgave van het geestige en onderhoudende
boekje Wintersche avonden of Nederlantsche vertellingen van Philologus Philiatros
in Gouda (1610). Achter den aangeduiden schrijversnaam verschool zich Jacobus
Viverius, een medicus, die ook vele stichtelijke prozawerken schreef, maar in dit
boekje een groot aantal beknopte, vaak licht-ironisch of spottend vertelde verhalen
of anecdoten groepeerde in zeven hoofdstukken, die betrekking hebben op
lichamelijke afwijkingen, ziekte, epidemieën, oorlogen en den dood, maar ook op
geestelijke stoornissen, vergrijpen tegen de moraal en straffen voor die zonden. In
1649 gaf Jan daarvan een
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‘verbeterde en vermeerderde’ uitgave(14.). Nog meer in de lijn van zijn reeds in
Maagdenbank gesignaleerde, maar later nog sterker wordend streven naar deugd ligt
zijn vertaling van Torquato Tasso's Adellikke Huisvader, uit de Hoogduitse bewerking
van Johan Rist, een in niet heel boeienden vertelvorm gegoten schets van een
bejaarden landedelman, die fungeert als ideale pater familias en als zodanig
aanwijzingen geeft hoe men het best zijn land en huis kan besturen, welke spijzen
het meest geschikt zijn, hoe men als gezinshoofd moet omgaan met vrouw, kinderen
en bedienden, en welke handelspraktijken al of niet geoorloofd zijn(15.).
Meer zichzelf dan in de genoemde werken is Jan Zoet in zijn korte gedichten.
Sommige kroegliedjes en vooral de burleske gedichtjes op de geboortedagen van
vrienden laten iets merken van de grove joligheid die ‘in de soete rust’ kon heersen,
zie blz. 252-254, al komt hij in sommige korte versjes, die mogelijk aan de wanden
hebben geprijkt, op tegen buitensporigheden (blz. 61-62). Typerend voor Zoet's
volksaardige dichtkunst is voorts de ‘Nieuwe-Jaars-Gift, gemaakt voor Jan Otten’
(blz. 152), een humoristische schets van een straattype, die met kwast en stijfselpot
langs de straten loopt, om met plakken zijn kostje te winnen; die oud en arm, vrome
praatjes slijt in volksen toon en vinnige critiek levert op den rijkdom van den paus,
maar die ook graag eens schranst en een romer wijn ‘veegt’. Zoet had in zijn herberg
gelegenheid genoeg typen uit het lagere volksmilieu, drinkebroers en lichtekooien,
van nabij te bestuderen, en hij had er plezier in ze uit te beelden, o.a. in puntdichten
à la Huygens, bv. de serie op ‘Wouter de Waagnaar’ (blz. 89), of de boertige
anecdoten ‘Raad voor de Mild’, ‘Op een zwijmende Boer’, ‘Op een Geldgierige
Kanonik’, ‘Op een getij-leezende monnik’ en vooral ‘Op Floris Tin en zijn Broeder’,
op blz. 291-295. Verschillende hiervan hebben ook een satiriek karakter, en in zijn
latere periode krijgen ze een moralistische tint, bv. ‘Onbedagtzaame Zorgeloozheid’.
Van ernstigen aard is ‘De Pest’ (blz. 67), de nuchtere vraag, waarom men den
dood zo wanhopig poogt te ontvluchten: men neemt zijn zonden toch mee en dus de
gevolgen - vrede is alleen te vinden bij God; dan is geen vlucht meer nodig. Zoet
kon scherp en vinnig, ook bondig en raak in enkele regels een gedachte, een
kwinkslag, of ook een critische opmerking plaatsen, zoals ‘Op de Zee-Hopmannen,
die het Lijkkleed dragen ter Begraavenis van den Zee-Hopman Vroom:
De Helden, die op Zee, het lijf niet durven waagen,
Die agtmen hier bekwaam om 't Lijk-kleed na te draagen(16.).

Invloed van Huygens bespeurt men reeds in zijn vroegste gedichten, zoals in de van
1636 daterende Hedendaagsche Manteleer(17.) ‘voorstellende de groote Geldzugt
dezer bedorven Eeuwen’ (blz. 1), in den strophe-
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vorm van Voorhout; terwijl ook de syntactische structuur, met vele zinsparallellen,
verschillende wendingen in den dialoog, evenals de spottende toon herinneren aan
Huygens' satirische schets. Zoet kleedt zijn hekeling ironisch in een afgeluisterd
gesprek van twee lichtekooien, die schaamteloos vele oneerbare details uit eigen
leven en realistische bizonderheden van het leven in Amsterdam vertellen en hun
zedeloosheid verdedigen met de stellingen dat geld dat stom is, recht maakt wat krom
is en dat mooie kleren alle schande bedekken. In zulke persiflages is Zoet in zijn
kracht. In ‘d'Overfelle Stryd, ontstaan tusschen de Vette Vleestijd, en de Maagere
Vasten’ (blz. 75), spot hij op burleske wijze met de twee uitersten: overdadige
vraatzucht en lichaamslopende onthouding en met het compromis dat Rome tussen
beide sluit: ‘die Vasten wil die mag het doen, als hy 't verstaat,/ die 't met de Vleestijd
houd, die eet, naar zijn begeeren./ Het Eeten is nooit zond, het Vasten was nooit
kwaad’. Met grimmig cynisme stelt hij ook in ‘Vleeslust’ (blz. 79) één van de
ondeugden van zijn tijd vast, het uitvieren van zinnelijke lusten terwijl de ziel
verkommert. Naarmate hij de excessen van het dartele zinnenleven scherper zag,
werd hij nadrukkelijker prediker van matigheid en zelfbeheersing, meermalen toch
met behoud van gevoel voor humor, en smaak voor puntige tekening van de bonte
realiteit. Hoewel hij oorspronkelijk niet afkerig was van de aantrekkelijkheden van
het vrouwelijk geslacht, waarschuwt hij meermalen tegen onkuisheid, o.a. op de hem
eigen spottende wijze in ‘De groote Aalfuik’ (blz. 163), een komische allegorie
waarin de mannen krakelen om een gevangen ‘mooi Aaltjen, blank van buik’, maar
Lambert, die door scha en schande wijs is geworden, zijn jichtig lichaam tot
afschrikwekkend voorbeeld stelt. Grof-realistisch, wat triviaal, maar niet
onvermakelijk is ‘Kwikken, Aan d'Amsterdamsze Venusjankers’ (blz. 375). Mogelijk
moet ook het afscheidsgedicht ‘Aan de Eerbare Joffers der Steede Delft’ (blz. 257)
opgevat worden als een ironiserende persiflage. Ook andere onderwerpen prikkelen
Jan Zoet tot schampere hekeldichten. In ‘Tugtroede’ stelt hij onbarmhartig twee
criticasters aan de kaak. Een grove kluchtige tekening van dronkemanstonelen, doch
met satiriek-moralistische strekking is ‘Bachus Hooghtijdt, Ofte Dronkkerts
Slemp-dag, Vertoonende de zotte overdaaden, der verkeerde Vasten-avond’, met
toepasselijke spreuken in den rand (blz. 235). Geestig hekelt hij den windhandel in
bloembollen, door middel van een allegorisch spotdicht ‘Floraas Mallewaagen, ofte
voor-winds uittoght naa Kales en Rain-uit’ (blz. 199) - een gesprek tussen een Zeeman
en een schout. De eerste staat stomverbaasd te kijken naar den voorbij snorrenden
wagen, niet door paarden getrokken, maar voortgedreven door den wind, en gevuld
met een vreemd uitgedost en rumoerig gezelschap. De tweede geeft als gevraagde
toelichting spottende commentaar op den speculatieven bollenhandel, gelijk aan ‘een
ligte Bel,/ die voor wainig tyds, de Wind verheffen zal,/ en drijven na omhoog:
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de wind die doetze leeven;/ en door de wind alleen zoo werdze weêr verdreven’; met
een nasleep van ontgoocheling, armoede en de gevolgen van zedeloze uitspattingen.
Aardiger is nog ‘Flooraas Zwijmel-snikken’ (blz. 366) waarin de windhandel is
voorgesteld als een op sterven liggende lichtekooi, een voortreffelijk volgehouden
allegorie, nog meer te waarderen om de realistische tekening dan om de satire. Meester
Jan wordt te hulp geroepen om het uitgeteerde ‘bloemen-hoertje’, dat eertijds zo vol
jolijt, alle mannenharten sneller kloppen deed, en nu zo bleek en slapjes neerligt, te
genezen, doch tevergeefs. Ze blaast den laatsten adem uit. Komisch volksrealisme,
uit de school van Breero, hekeling verborgen achter vermaak, is ook het aansluitende
‘Dood-rolle ende Groefmaal van Floortje Floraas’, waarin alle bij name genoemde
vrienden en vriendinnen van de overledene genodigd worden op de begrafenis en
het maal, samengesteld uit allegorische spijzen als ‘zuuring, sla, komkommer,
endveugels, kemphaane, stokvis, steur, stekelbaarzen, krabben’ etc. De plotselinge
‘staatsverandering’ in dit drama van den windhandel heeft Zoet geestig getypeerd
in zijn ‘Transformatie’: die kort tevoren rondreden als heren, ‘die zitten nu alweer
op 't maager houte Paardt, en speelen, poff, poff, poff, na al de Weevers aart’.
Een satire in populairen trant is verder het hekeldicht op de grote dieven
‘Stroppeklacht’ (blz. 245) gesproken tot ‘Gerrit Baas’, waarin de strop zich er over
beklaagt dat hij alleen gevuld wordt met arme slobbers en suffers, ‘diefjes van een
beetje goeds’ maar nooit met de ‘zij-gepronkte guiten’. Spijtig vraagt hij: ‘Voegd
mijn ring niet om de Strot,/ van een kromgeklauwde God?’ Het zou heel wat heilzamer
zijn voor het land als hij eens gemaakt werd tot een ‘halzebandt van zoo'n
hoogverheeven Sant:/ van die lekk're slikkebroeders’ die aangesteld zijn tot hoeders
van het gemene best, maar alleen zorgen voor ‘haar aigen nest’; het zijn de
‘onderkruipers’ van 's lands welvaart, ‘d'armen merg en bloed uitzuipers,/ dieven,
die met snoo practijk,/ steelen staag heur zelven rijk’. Wanneer hij, de strop, weer
gebruikt werd voor het doel waarvoor hij van nature dienen moet, zou het ook spoedig
gedaan zijn met zeeroverij, vanuit ‘het Vlaamsche rooversnest’.
Fel zijn ook Zoets reacties op bepaalde gebeurtenissen en toestanden in binnenen buitenland. In menig heftig smaaddicht gaat hij te keer tegen Cromwell en zijn
aanhang, zowel om zijn revolutionnair grijpen naar de koninklijke macht, als om den
naijver en de vijandigheid die de Engelsen aan den dag legden tegenover den
Hollandsen handel. In ‘Den Afgrijsselikken Staart-man’ (blz. 34) voert hij Cromwell
zelf sprekend in. Met vierheffige jambische versregels, samengevoegd door staand
paar-rijm bekent deze openlijk, prat op zijn succes, dat hij door ‘schijndeugd list en
geweld’ de macht veroverd heeft; Fairfax en zijn admiraals Blake en George
ondersteunen zijn betoog en voorspellen hem nog nieuwe ongekende triomfen;
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daar tegenover horen we de klachten van een koningsman en van Prins Robbert, die
bemoedigd worden door een Schot en een Hollander; maar vooral de ‘Zeeuw’ en de
‘Vries’ sporen in klare, robuste taal, - waarbij de korte versvorm uitstekend past aan op onverwijld en doortastend optreden vóór het gevaar voor eigen land en volk
groter wordt. In zwaarder versvormen (alexandrijnen tot strophen geschikt: aabccb),
geeft Jan Zoet een caricatuur van Cromwells schrikbewind in ‘Klagteloose Staat-sucht,
Leevendig vertoont in de regeringe van 't verherde Engeland, ten tijde van Cromwell’
(blz. 40). Diens matelozen hoogmoed hekelt hij in ‘d'Engelze Knipperdollingh of de
Woedende Kromwel’ (blz. 50). Meermalen moet ook de Engelse gezant van Enkhuizer
afkomst, Isaac Dorislaar, het ontgelden. Met spottend leedvermaak beschrijft hij den
op hem gepleegden moordaanslag, als een onontwijkbaar wraakgericht: ‘Woedende
Wraak van Izaäk Dorislaer’ (blz. 45). De ‘Reis naar de Hel’ (blz. 47) is tevens een
venijnige satire op de godsdienstige tegenstellingen. In den droom is de dichter
getuige van een heftige ruzie tussen Lucifer den Geus en den Arminiaans gezinden
Belzebub, over vrije wil en praedestinatie. Tot vergroting van de verwarring mengen
zich ook ‘de Roomze Geest’ en ‘de Bruiniste Geest’ in het debat, afspiegeling van
het gebeuren in Engeland. Lucifer dreigt kroon en kop te verliezen. Maar op het
laatste moment laat Radamant Dorislaar in Den Haag vermoorden en zijn leugengeest
naar de Hel halen. Zijn komst doet het tumult verstommen. Hij wordt er vereerd als
nieuwe machthebber, in een zetel ‘van Judasbeen gewrogt’ en gekleed in het hemd
van Hercules, terwijl twee slangen hangen ‘in zijn toegekleefde ooren,/ opdat hij na
geen regt, nog reden, luisteren zouw’. Wanneer straks het roer in Engeland is
omgegaan, maar Karel II, op den troon van zijn vermoorden vader hersteld, toch de
vijandige politiek tegen de Nederlanden voortzet, heeft Jan Zoet nieuwe stof voor
zijn scherpe pen: ‘De bedroogen Hoop’ (blz. 42) omschrijft de teleurstelling nog in
gematigde termen, vinniger hekelt ‘d'Onvergelijkkelijke Nederlandse Tongslyper’
(blz. 31) ‘het logenagtig Londen’, waar de leugentong nu gemerkt is door een
koninklijke kroon. Een aardige satire op den Engelsen koning is voorts de
anecdotische ‘Wonderlikke Voorzegging, gedaan binnen Londen door den Hof-Nar,
van Karel Stuart’ (blz. 53)(18.): op de vraag van den koning wat hem de oorlog met
Holland zal kosten, antwoordt de nar: slechts 30 schellingen - dwz. drie gouden
kronen, nl. die van Engeland, Schotland en Ierland. Ook over de gebeurtenissen aan
de Sond laat Jan Zoet zich horen; en natuurlijk is hier de Zweedse aanvaller het
mikpunt van zijn spot en critiek: ‘Den Grooten Zweedzen Kuyper’ (blz. 58). Een
geestige, sterk gebouwde satire is ‘Beerejacht of de De Luis op de Kam’ (blz. 64),
in verzen van vier en drie heffingen (4-4-3-3; aabb), tevens loflied op De Ruyter,
spottend in populairen trant, maar triomfantelijk zich bewegend in een krachtig
gebonden rhythme.
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In de binnenlandse politieke tegenstellingen koos Jan Zoet partij voor de Oranjes.
In 1656 schreef hij een groots opgezet gedicht ter gelegenheid van het ‘Geboorte-feest
van zijne Doorlugtige Hooghaid Wilhem Henrik, gebooren Prince van Oranje’ (blz.
95) dat hij persoonlijk mocht voordragen ‘in de tegenwoordigheid van zijne Hooghaid,
en eenige Edelen, ende Godsgeleerden’(19.). De zesjarige prins zal van dit met
mythologische en bijbelse beelden en allegorieën versierde lofdicht op de vroegere
Oranjes niet veel begrepen hebben. Er blijkt Jan Zoets vurige liefde voor het
Vorstenhuis uit, maar deze barokke heldenstijl ligt hem toch feitelijk niet. Van gelijk
gehalte is een hele serie gelegenheidsgedichten op de Oranjes en in het latere, om
het onderwerp interessante, gedicht op ‘De Zaale van Oranje, gebouwt bij haare
Hooghaid, Amelie van Solms’, kon hij maar moeilijk op dreef komen. De
prinses-douairière had het hem opgedragen, maar zij kon het ondanks herhaalde
pogingen niet uit zijn handen krijgen, zoals de uitgever meldt, ‘vermits het onvoltooit
was’. Het is in den bundel opgenomen zoals het ‘van onze Poëet is nagelaten’ (blz.
177)(20.). Veel vaardiger en in eigener vormen liepen zijn verzen als hij, gedreven door
zijn gevoelens voor Oranje, uit kon varen tegen de staatsgezinde regering, en vooral
tegen de De Witten, feller en openlijker dan Jan Six van Chandelier. In de
‘Morgen-Wekker, aan Joost van den Vondel’ (blz. 79) spoort hij den ouden satiricus
aan opnieuw de hekelstift te voeren: er is stof te over, ‘nu de Wit met zijn kleine
magt op 't kussen zit, en onder schijn van vreeze en wantrouw teegens Spanje,/ den
haat voed teegens 't Huis van Nassou en Oranje/ en Engeland ontziet, niet om het
algemain,/ maar eigen voordeel, en uit schrik voor Loevestain’(21.). Hier is niet een
goedgesitueerd burger aan het woord, die zich uit vrees voor moeilijkheden, wat
vaag en bedekt uitdrukt, maar de man uit het volk, die grof en onbekookt, de situaties
beoordeelt vanuit zijn beperkte gezichtshoek en zich leiden laat door zijn
onberedeneerden wrevel tegen de heersende en bezittende klasse. Waarom grijpt de
Hollandse vloot niet in, om de Denen te helpen en de Engelsen uit de Sond te slaan
tot voordeel van Amsterdam, als ze de kracht er toe heeft; en indien het onmogelijk
is, waarvoor dan toch telkens nieuwe belastingen? vraagt een ‘kinkel’ in zijn
onnozelheid. En de dichter antwoordt schamper:
Zagt Huisman, geef en zwijg. De Heeren moeten leeven,
Karossen kosten veel; en hoe men zwaarder schat
Den Borger (let hier op) te beeter vaart de Stadt.
Dat mogt de Duivel doen, zou dan de Reekkel vloekken?
Maar Boeren zijn te bot voor duist're Heere Boekken.
Een schrander Politijk die heeft het nog te kwaad,
Dat hij d'Inklusy, of d'Exklusy, regt verstaat,
En of 't niet baide een, en 't zelfde zy te zeggen.
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Blijkens ‘d'Ydele Vlugt, vertoont in de schielikke Dood van Kornelis en Jan de Wit’
(blz. 262) neemt Zoet de aantijgingen van landverraad, door de gebroeders en hun
aanhang gepleegd, geheel voor waarheid aan en beschouwt hij den gruwelijken moord
op hen als een gerechte straf.
Zoet's spot met de godsdienstige tegenstellingen kwam reeds ter sprake in zijn
satire op Dorislaar. Zelden mengt hij zich in de eigenlijke theologische disputen door
een bepaald standpunt te bestrijden of te verdedigen met serieuze argumenten, zoals
Oudaan en Westerbaan, met wie hij overigens wel enige verwantschap in opvattingen
vertoont(22.). Meestal spot hij slechts met de vele richtingen en betreurt hij het onderling
gekrakeel over naar zijn inzicht ondergeschikte kwesties. Gematigd is zijn houding
in het puntig geformuleerde allegorische hekeldicht ‘Het Groote Vischnet’ (blz.
155)(23.), dat uitgaat van Jezus' vergelijking van het Godsrijk met een visnet, waarmee,
uitgezet in den stroom, vis ‘van verschaiden slag’ wordt gevangen. De talloze
richtingen typeert hij meermalen geestig door vergelijking met de verschillende
vissoorten: de snoeken ‘daar 't al voor moet wijkken / zijn 't beeld der Roomsze
Katholijkken’. De gladde zeelten ‘die nooit bijten, zijn, even als de Mennonijten,
zoo quaad te grijpen als een Aal’. De vinnige baarzen zijn te vergelijken met ‘'t edle
nazaad van Kalvijn, die Goed en Kwaad noodzaaklik noemen’ en ‘heerschen Vorst'lijk
in de Landen./ Zij hebben harde, en scharpe tanden:/ en wreekken zig van overlast’.
De ‘blankke blaayen, schoon voor d'oogen / zijn Puritainen, zoo vol loogen / gelyk
een Ai vol zuivels is’. De ‘rui-voorens’ vormen het beeld voor de drankzuchtige en
eetlustige Lutheranen; het ‘grundeltje, van klainder waarde’ vertegenwoordigt de
Arminianen, nu ‘van magt en heerschappij berooft’, waarnaar ze vroeger wel hard
gedongen hebben, maar nu is voorzichtigheid geboden ‘want elk denkt: Jan Neef,
wagje hoofd’. De krullende alen in de poelen leveren geschikte vergelijking met de
onbetrouwbare Joden. De spiering, ‘stinkvisch, heel versmeeten/, een arm, veragt en
boereneeten’, is type van de ‘Nutralisten’: ‘zy worden overal verdreven en niemand
acht'er hier bequaam’; maar Zoet sympathiseert kennelijk met deze groep die ‘een
na bij onberispelijk leven’ leiden. Het tegendeel is het geval met de Engelse secte
der Bruinisten die ‘Stuard 't leven namen’, en uitvoerig hekelt hij ook de Mennisten,
die allerlei verbodsbepalingen hebben ingevoerd ‘schoon Gods gebod daar van niet
weet’ en die elkaar verteren door hun twisten. Komisch is de spot met Jacob Klaasz,
den boer uit Aalsmeer vergeleken bij een ‘puit aal, in het veen gevangen’, die bekleed
met een grove pij ‘toont ons Kristi Rijk op aarde,/ en hoe het lijdzaam volk, vol
waarde,/ daar in, met kroon en scepter, praalt’, maar veel succes heeft hij niet. Jan
Zoet slaat dit alles geamuseerd gade en formuleert zijn eigen standpunt aldus:
Voor my, ik wensche, in 't allerleste,
Aan ieder mensche 't allerbeste,
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En 't geen ik zelf, van Godt, begeer.
Dat Liefde d'overhand mag krijgen,
Dat haat, en smaad stokstom mag zwijgen,
En Jezus ons zijn kroon vereer.

Dat zijn vele smaaddichten daarmee niet bepaald in overeenstemming waren, is hem
blijkbaar niet opgevallen. Milder is trouwens zijn terechtwijzing aan de Doopersen
in ‘De Kristelikke Kruis-Poort, aan de verheerde Doopsgezinden tot Uitregt. Beneeven
De Pauszelikke Doolweg der Mennonytze Zynodisten van Laiden. Uit liefde, onder
verbeetering, voorgestelt’! (blz. 172). Maar een diepen afkeer heeft Jan Zoet van
alle kerkelijke instellingen, en vooral van predikanten. Scherp heeft hij zijn critiek
op de kerk omschreven in twee gedichten die volgens de oude gewoonte der
rederijkers antwoord geven op een in rijm gestelde vraag. Op de vraag ‘Wat is het
quaadste quaad en 't allergoetste goed / Dat ooit bezitten kan het menschelik gemoed?’
(blz. 280) antwoordt Zoet in vaardige alexandrijnen, dat de grote Leugenaar de
heerschappij veroverd heeft in Gods tempel en daar door ieder wordt aangebeden.
De letterlijke opvatting van de Schrift doet de waarheid geweld aan en verkeert het
hoogste goed in het ergste kwaad. De leugengeest heerst in ieders gemoed en zo
wordt het ‘quaadste quaad’ verdedigd met ‘het zwaard en ander moordgeweer, terwijl
het kerkgewelf dreunt van de valsze leer’. Doch zodra de zuivere geest der waarheid
dien leugengeest verdrijft, keert de vrede terug: ‘dus zal Godt, naakt en bloot, in
volle gloor en praal,/ een nieuwen Heemel, en een nieuwe aarde, bouwen’. In dit
verband kan men ook zijn geestdrijverige, maar niet vijandige critiek op Huygens'
sonnetten-cyclus Heylige Dagen begrijpen(24.). Nog radikaler antwoord geeft Zoet op
de vraag ‘Wat Hailzaam middel, zouw het Kristendom best wekken,/ En vreedig
weederom, in eene Schaapskooi trekken?’ (blz. 270). Het komt neer op afschaffing
van alle kerkelijke instellingen, alle streven naar macht verafschuwen, krachtig het
kwaad bestrijden, de zinnelijke begeerten bedwingen, zelf ‘dringen door d'enge
Poort’, alle misverstanden uit den weg ruimen en ‘Jeruzalem hier bouwen’. Het is
een zwart getekende caricatuur die Zoet in deze gedichten ophangt van de Kerk,
zowel van haar dienaren als van haar leden. Trouwens heel de maatschappij ziet hij
in dit schrille licht, blijkens den helledroom dien hij schildert als antwoord op de
vraag ‘Wat is dat snoode quaadt van Eeuwighaid verdoemd,/ En bij veel menschen
nu het Onder-aards genoemd?’ (blz. 276). Eerst zag hij in den geest de hel, bevolkt
met duivels, zoals wij ons die in ‘onze zotte waan’ voorstellen: met een varkenssnuit,
met leeuwen- of berenpoten, of een drakenstaart, schrikaanjagende spooksels die
‘grimden grouwelijk met ysselikke blikken’, de eeuwig verdoemden, die het helse
vuur stoken. Maar toen opende zich voor hem een deur en zag hij een nieuw visioen:
de wereld, waar ‘roof, en moord, en staatzugt, en geweld / onkuishaid, dronkkenschap,
met gulzig-
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haid verzeld’ heersen en de duivel zijn rol speelt in onmatig, tegennatuurlijk eten en
drinken, in de gedaante van een aap of geilen bok, in de gestalte van een
dubbeltongigen deurwaarder of een rechtsgeleerde, of valsen pleiter, in die van een
beul, of krijgsman ‘die den boer het jammerlied doet leeren’; of verhuld als een
schijnheilige ‘preekheer’, als een waanwijze arts, een lompe apotheker, of een
leugenachtige makelaar; dan weer als een pachter, een schout, of een bedelaar ‘heel
arrem, die zig oudt en kreupel vainzt te zijn, om zoo aan geld te koomen’, m.a.w. de
hel is geen onderaards verblijf van boze geesten, want ‘al het onderaards gespook,
agt ik rook, en de booze geeste, veeste,/ daar men kinders meê vervaart’ - maar de
werkelijke hel is de reële manifestatie van het kwaad in de mensenwereld. Het is
duidelijk dat Zoet door deze breuk met de kerk en de traditionele opvattingen, zich
schaart aan de zijde van de antikerkelijke, independistische personen en groepen die
men gewoonlijk tracht samen te vatten onder den naam van Reformateurs, onder wie
in die dagen de geleerde en zachtzinnige Adam Boreel een belangrijke plaats innam(25.).
Hij is daarmee tevens een vertegenwoordiger van het rationalistische Christendom,
dat zich uit de hel der menselijke ongerechtigheid tracht te redden door het nastreven
der evangelische deugden. In het zinnebeeld ‘Des Doods Wreedhaid oover 't eêlendig
Leeven’ (blz. 77) stelt hij met zijn cynischen werkelijkheidszin, die echter eenzijdig
enkel de zwarte schaduwzijde ziet, de tragiek van het menselijk leven ten toon,
gevangen in de macht van zonde en dood, en wijst hij als weg tot behoud: betrachten
van gerechtigheid, liefde, barmhartigheid, reinheid en verdraagzaamheid: ‘O
Menschen! spiegel u dan in dit Zinnebeeld./ Zoo zult gy d'opperprys, door uwe duegd,
behaalen./ Zie dat gy wysselik uw leevensrol dan speelt’. Dit optimistisch-idealistische
standpunt, waarin gedachten van de oude heidense ethiek versmolten zijn met
middeleeuws-roomse opvattingen en dat tevens vooruitwijst naar den 18de-eeuwsen
deugd-cultus, heeft Zoet nog nader omschreven in het antwoord op de vraag ‘Wat
is de beste konst, by ieder meest begeerd / en die, daar booven, nog het moeilikst
word geleerd?’ (blz. 277). Die kunst is volgens Jan Zoet de ‘wellevenskunst’ die
weliswaar zelden wordt ‘volleerd’, maar die toch leerbaar is, wanneer men er zich
slechts toe zet, omdat zij van nature, in beginsel, den mens is ingeboren. Wie door
deze kunst zijn aandeel in het Rijk Gods wil verwerven - en wie wil dat niet? - heeft
in het begin een zwaren weg te gaan: ‘de oude Adam’ moet gedood; door het hanteren
van ‘de roe van Gods geboden’ die ‘door het vlees tot op het harte slaat’, moeten de
kwade lusten getemd. Dat kost ‘een zee van traanen’, vooral als de mens door
wroeging gekweld wordt ‘wanneer hy maar een uur koomt kwaalik te besteeden, en
zig met d'ydle wind der dwaaze lusten voed’. Maar ‘als door naarstighaid, den leerling
het volkoomen,/ eenmaal verkreegen heeft, dan leeft hij naar zijn lust./ Dan laaft hij
staag zijn ziel aan Goddellikke stroomen./ Dan is hy waarelik een wijs, en zaalig
man’.
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Dat hij door deze oplossing van het vrije-wil- en genade-probleem in conflict raakte
met de werkelijkheid én met de rechtzinnige opvattingen der reformatorische kerk,
was hij zich vermoedelijk wel bewust, getuige de hartstochtelijke bestrijding van
Calvijns praedestinatie-leer, in het antwoord op de klemmende vraag: ‘Hoe koomt
het dat den mensch zoo meenig Held verslind,/ en dat zijn eigen lust geduurigh hem
verwind,/ En in des Duivels dienst, staat ree met volle magt;/ Maar om Godts Wet
te doen, zoo legt hy zonder kragt’. (blz. 273). Zijn antwoord beweegt zich geheel in
de lijn van Westerbaans rechtlijnige redeneringen. Die verderfelijke leer houdt naar
Zoets mening de mensen af van de door hem geprojecteerde deugdbetrachting.
Vandaar ook zijn woede tegen de kerk, waarin immers die ‘leugenleer’ van de kansels
gepredikt wordt.
Heeft hij zijn op zo scherpe critiek gegronde deugdenleer zelf in praktijk gebracht?
Op zijn manier heeft hij getracht zijn tijdgenoten tot een deugdzaam leven op te
wekken. Daartoe stichtte hij ook een kring van geestverwante minnaars der
rederijkerij, die hun ‘kunst’ in dienst wilden stellen van de deugd. Zij kwamen
geregeld bijeen in ‘De soete Rust’ om Jan Zoets ethische vragen in dichtvorm te
beantwoorden, en aan zijn oordeel te onderwerpen. De relatief belangrijkste leden
waren Karel Verloove, Jacob Steendam, Pieter van Rixtel en Hendrik Bruno. In 1663
gaf de groep de antwoorden op vijftien ‘zinrijkke en zielvoedende’ vragen in het
licht, met motivering door Jan Zoet van door hem toegekende prijzen voor de beste
inzendingen. De bundel droeg den typerenden titel: ‘Parnassus aan 't Y, of
Konstschoole ter Deugd’(26.). Het poëtische gehalte is zeer gering. En het is bij deze
eerste proeve gebleven. Want door onderlingen naijver en gekrakeel, waaraan Jan
Zoet zelf ijverig meedeed, getuige vele schimpscheuten aan het adres van zijn
‘kunstvrienden’ stokte de samenwerking al spoedig en moest hij ervaren dat deze
soort van theoretische deugdbeoefening niet leidt tot de volmaaktheid. Troost voor
zijn ontgoochelingen over personen en toestanden - die hij echter grotendeels aan
eigen karakterfouten te danken had - zocht hij in zijn extravagante en van hoogmoed
getuigende Chiliastische fantazie, dat het Godsrijk op aarde aanstaande was en dat
hij als medeoverwinnaar den dood niet ondergaan zou. Maar de dood bleek noch
door Zoets deugdijver, noch door deze hersenschim te weerhouden. In 1674 onderging
ook hij hij ‘des doods wreedhaid over 't eelendig Leeven’, hetgeen met enige
voldoening en leedvermaak door vele tijdgenoten, met wie hij slaags of ‘bevriend’
was geweest, werd geconstateerd. Een hele serie ironische, soms grof-spottende
grafschriften nam de uitgever merkwaardigerwijze op in den bundel van 1675. Zijn
vriend Karel Verloove heeft hem wel het zuiverst en zonder hatelijkheid getypeerd
in zijn tragische tweespalt en onrust, waarvan de dominerende trek - gebondenheid
aan dit aardse leven
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ondanks alle deugd- en hemeltheorieën en natuurlijken afkeer van den dood - mogelijk
de bron was van zijn Chiliastischen toekomstdroom:
Hier legt het Lighaam van een vijfde Rijk-beooger.
De werreld heeft met hem, en hy met heur gespot.
Hy zogt zijn Hemelrijk, op Aarden, en niet hooger.
Het leeven had hy lief en haaten 't stervens-lot.
Dogh, heeft in 't Ende meê dien laatsten Tol gegeeven.
Nu ziet men, na zijn dood, hem in zijn Verszen leeven.

Minder dan de temperamentvolle Jan Zoet boeit de bedachtzame en vaak wat
zoetsappige moralist JACOB STEENDAM(27.). Toen hij deelnam aan Zoets
moralistenkring, had hij reeds een leven vol avontuur en perikelen achter den rug en
een drietal bundels gedichten, van geringe litteraire waarde, op zijn naam staan. Hij
was ± 1615 in Enkhuizen geboren. Ongeveer 20 jaar oud trad hij te Amsterdam in
dienst van de West-Indische Compagnie die hem in 1641 als ziekentrooster uitzond
naar Nieuw Guinea(28.). Voordien had hij zich ook reeds geoefend in het maken van
verzen, mogelijk als lid van de rederijkerskamer de ‘Seghbloem’ te Seghwaard. Hij
beantwoordde althans in 1638 enkele dichtvragen van die kamer(29.). Het volgend jaar
bracht hij hulde aan de ‘rechtsinnige, Godsalige Konst, en deugdlievende Poëtesse
tot Enchuysen’, Aafie Cornelis, wier ‘stappe’ hij op het terrein der stichtelijke
rijmkunst wenste te volgen In 1642 deed hij haar in een rijmbrief verslag van den
gevaarlijken tocht naar de Goudkust en maakte hij tevens van de gelegenheid gebruik
haar een serie theologische rijmvragen te stellen(30.). Toen hij in 1649 in Amsterdam
was teruggekeerd verzamelde hij zijn poëtische pennevruchten onder den titel ‘Den
Distelvink’(31.). Het eerste deel, Minnesang, droeg hij op aan ‘alle eerbare Nederlandse
jonge Dochters, en Vrouwen’. De invloed van Cats blijkt uit opzet, dichtvormen en
strekking. Bij het vijftal ‘Minnesinnebeelden’ ontbreken de prenten. Weinig eigens
zit er ook in de vele, meestal houterig berijmde herders-idyllen en minneklachten,
het geijkte genre, dat Steendam een tijdlang zonder veel gevoel voor klankvorm en
rhythme beoefende. Merkwaardig zijn echter twee gedichten. Het eerste,
‘Kuysheytskracht’ is een soort herdersromance, waarin de zedige kleurlinge Abrobá
het oneerbare liefdesaanzoek van Akóme afwijst en hem tot inkeer brengt(32.).
Merkwaardig is dit gedicht niet zozeer om den litterairen vorm, als wel omdat hier
een werkelijke liefdesgeschiedenis achter ligt, die een kijk geeft op de zedelijke
verhoudingen en opvattingen onder kolonisten en op Steendams houding en karakter.
Het heeft een diepen indruk op hem gemaakt dat een onbeschermde, maar kuise
‘Swartin’ hem, den Christelijken preker van deugd, op het onbetamelijke van zijn
gedrag moest wijzen. In het lofdicht ‘An Abroba’ geeft hij oprecht uiting aan zijn
bewondering en liefde voor haar en betreurt hij diep dat een huwelijk met haar

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

222
‘om redenen’ onmogelijk is. Het tweede deel van Den Distelvink verscheen in
hetzelfde jaar met den ondertitel ‘Zegezang’, en werd opgedragen ‘aan alle
Nederlandse Deugd- en Konst-lievende Jongmans’. In die toeëigening omschrijft
Steendam in een uitvoerig betoog zijn opvatting van den aard en het daaruit
voortvloeiende doel der ‘goddelijke’ dichtkunst. Zij is naast de ‘godgeleerdheyt’ en
de ‘wijs-geerte’ de derde manier om te komen tot de hoogste wijsheid: het besef van
het goddelijke, dat heel het bestaande beheerst. De godgeleerdheid heeft als bron
van kennis de directe openbaring door de Schrift; de wijsbegeerte vindt de waarheid
door beschouwing der wereldse dingen en door redenering, ‘maar de Dicht-Konst
(volgens de gelijkende-reden) steld onse sinnen voor, met een aartige, vloeyende, ja
levende-welsprekendheyt / In een gevoegelijke, en çierlijke afbeelding / de Goddelijke
en menschelijke geheymenissen’. Door deze kennis voedt zij op tot deugd. Want
aangezien ze ‘een heylige, Hemelsche ja Goddelijke wetenschap’ is ‘so heeftse ook
bij haar een eygen, hoge, verborgen, Goddelijke, zielbewegende kracht: om het
onbewegelijkste, wreedste-hart (tot haar voordeel) te buygen: Mits sy niet alleen de
billykheyt tot een baar-moeder, en teelster, maar ook de redelijkheyt, tot een
soete-voedster, en op-queekster heeft’. Ze beweegt het menschelijk hart door
‘antrekkende lieffelykheyt’, verkwikt het gemoed van de bedroefden ‘verwinnende
de gedachten des self-sinnigen: en banende also den onwijsen een wech tot wijsheyt’.
Ze stelt tegenover het verkeerde het goede in fraaie voorstellingen ‘met bevallige,
sinrijke en veel-beduydende woorden’. Ze hekelt de ondeugd, maar niet scherp en
kwetsend, doch met ‘een kittelende prikkeling, vriendelijk-slaan en soete-wonding:
als gewilde-sporen, tot de deugd, en deugds wegen’. Rijm en maat zijn de sieraden
der Dichtkunst ‘die met een sinrijke stoffe, en diepe wijsheyt verenigd zijnde / haar
vertoond in een edele, hoogdravende onvergelijkelijkheyt’. Haar taal is wezenlijk
gekenmerkt door beeldspraak en omschrijving, meer speciaal ook de personificatie,
terwijl zij ook door beknoptheid en ‘verswijging na gelegentheyd der saken’ den
lezer dwingt tot overpeinzing van den diepen zin van haar woorden. Zo verdedigt
Steendam ook met verwijzing naar de Bijbelse dichters zijn stichtelijke poëzie
tegenover hen die haar ‘kleyn-achten’ vanwege ‘de wulpse lichtvaardigheid van vele,
diese oeffenen en schandelijk mis-bruyken: in dartele, ongebondene, of lasterlijke
naam-rovende vaarsen’. Jammer, dat de inhoud van zijn bundel niet beantwoordt
aan de verwachting door deze hooggestemde inleiding gewekt. Zijn omvangrijke
serie bruiloftsgedichten - beginnend bij Adam en Eva! - bestaat uit flauw, zij het
ingetogen, gerijmel. Zijn ‘geboortensgedichten’ en ‘zegenschenkingen’ illustreren
zijn bedaarde en dankbare gelovigheid. Belangrijker zijn een aantal gedichten die
betrekking hebben op historische gebeurtenissen en personen; zoals op de verovering
van het Fort Axem in Afrika op de Goud-kust van Guinea, en de figuren die daar
een
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belangrijke rol speelden: Jacob Ruychaver, de Directeur Generaal in Guinea, en de
opperkoopman, Sr. Joannes Toullon, met wien Steendam een zeer hartelijke
vriendschap sloot. Het derde deel van Den Distelvink met den eigen titel ‘Hemel-sang’
bevat dan ‘aartige en bedenkelijke-Vaarsen en Liedekens: so van de geboorte, lijden,
sterven, begraving, verrijsenis en hemelvaard Jesu Christi: als andere Goddelijke
treur- en vreugdelofsangen. Op vele rare, oude en nieuwe sang-konstige Tonen’,
alles weer ‘dienstig voor alle bestaende en strijdende Zielen, die sich in de
God-saligheyd pogen te oeffenen’. Intussen richt Steendam zijn aandacht ook op
meer wereldlijke en materiële dingen. Gehuwd in 1650, vertrok hij in 1651 als kolonist
naar Nieuw-Nederland, waar hij goede zaken deed, in bezit kwam van huizen en
landerijen, en handel dreef in slaven en andere handelswaren van de Guinese kusten.
Het moederland echter verwaarloosde deze opkomende kolonie, die met vele
moeilijkheden te kampen had. In enkele gedichten poogde Steendam de aandacht
van Holland te trekken: ‘Klacht van Nieuw Amsterdam in Nieuw Nederland tot haar
Moeder’ (1659) en ‘'t Lof van Nieuw Nederland’ (1661)(33.). Wel groeide het aantal
kolonisten - zo emigreerde in 1662 Plockhoy met zijn eigenaardige socialistische
opvattingen als leider van 25 huisgezinnen - maar de Directeur Stuyvesant beschikte
over te weinig geld, munitie en troepen om de kolonie tegen de Engelsen te
verdedigen. In 1664 ging zij verloren. En daarmee de bezittingen van Steendam die
toen zelf zich in Amsterdam bevond, mogelijk reeds vanaf 1661. In deze jaren dan
was hij een actief lid van Jan Zoets kring. Op twaalf van diens vragen gaf hij berijmde
antwoorden, en meermalen verwierf hij den prijs. Maar de vriendschap verkeerde in
ruzie naar aanleiding van de vraag of een getrouwd man zijn dienstmaagd als bijzit
mag gebruiken. Deze zonderlinge vraag was niet bedoeld voor de practijk van eigen
tijd, maar wierp een theologische bijbelse kwestie op betreffende oud testamentische
figuren, gezien in het licht van het Nieuwe Testament. Ook anderen mengden zich
in de discussie, en onderling maakten de deugdbepleiters elkaar in vinnige verzen
het verwijt dat ze heilige figuren als Abraham, Jacob en Elkena van onzedelijkheid
beschuldigden. Deze strijd typeert het ongezonde geestelijke klimaat van deze
Konstschoole aan het Y(34.). De berooide Steendam vertrok in 1666 naar de Oost, om
daar opnieuw zijn geluk te beproeven. Hij bracht het tot binnenvader van het Weeshuis
te Batavia. Daar stierf hij in 1672 of 1673(35.).
Heel wat scherper van tong, vaster en puntiger van uitdrukkingsvorm dan Steendam
is diens medelid van de Konstschoole ter Deugd: PIETER RIXTEL. Van zijn herkomst
en levensomstandigheden weten we weinig af. Nogal zwaartillend is zijn bespiegeling
over het huwelijksleven in het algemeen en de zorgen van een vader voor de
opgroeiende en zelfstandig wordende kinderen in ‘Op mijn Troudag den 18 Februari’
(1633), waaraan ongetwij-

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

224
feld zijn eigen omstandigheden ten grondslag liggen. In de jaren 1667/69 was hij
blijkens enkele gedichten lid van de Haarlemse rederijkerskamer de ‘Wijngaartranken’
met de zinspreuk ‘Liefd' boven al’, opgericht in 1503. Hij woonde toen zeker in
Haarlem. Daar gaf hij ook het kleine bundeltje ‘Mengelrijmen’ in het licht (1669)(36.).
In een stekelige, geestige inleiding verheugt hij zich er over dat hij eindelijk een
drukker heeft gevonden ‘die, uyt hoop van winst, daar meest al de Werelt zigh door
bedrieght (zijn) Rijmeryen onder de Pars heeft durven werpen’ - en verdedigt hij
zich tegen te verwachten uitingen van jalouzie en tegen onbillijke critiek van
‘Kemel-verslindende Muggenzifters’. Het is waar, hij verenigt ongelijksoortige
gedichten in één bundel, geestelijke en wereldlijke, hij behandelt overbekende themata
‘van Oorlogh, van Kussen, van Trouen, en van Sterven en alle dese dinghen zijn
ydel, behalve het laetste, om dat de tijdelijke doodt niet te ontwijken is’, - maar hij
is er van overtuigd dat hij zich heeft gehouden binnen de perken die ‘ons de
hedendaegsche deughden wel toe-staen’. En we kunnen zeggen, dat hij het meermalen
vaardig en ad rem deed. In 1667 schreef hij in stevig gebouwde alexandrijnen een
barokke allegorie op het moeizaam tot stand komen van den vrede tussen Nederland
en Engeland. Zijn ‘kusjes’ hebben weinig gemeen met de Basia van Janus Secundus,
doch vertonen invloed van Hoofts minneliedjes. In tegenstelling met de minnedichten
van Steendam, zijn ze gespeend van alle arcadische romantiek. Zijn ‘geestelijke
gesangen’ zijn meer satirisch en didactisch-moralistisch dan lyrisch. Ze zijn verwant
aan die van Camphuyzen door de bondige formulering der critische en opbouwende
gedachten, enigszins stug van vorm, maar ook door de themata, die reeds blijken uit
titels als: ‘'s Weerelts ongestadigheyt’, ‘Waer van Deughde’, ‘Doolingh der zonde’
of ‘Christelijke Lytsaemheyt’. Vooral ook de epigrammatische ‘Heylsame
Grontgedagten’, van verschillende versstructuur, herinneren aan Camphuyzen, dien
Rixtel ook eerde met een onderschrift ‘Op d' Af-beeldingh van den Ziel-verquickende,
ende Goddelijken Digter’. Als deze legt hij den nadruk op een deugdzaam leven,
hekelt hij passiviteit door vertrouwen op Christus' werk, al is hij meermalen positiever
in zijn belijden van de kernpunten van het Christendom. Door het betrachten van de
deugd, door strijd tegen zondige en zinnelijke begeerten, moet de mens zich de genade
van Christus waardig maken. Hij heeft een hekel aan theologische haarkloverijen en
scherpslijperij, aan twist en tweedracht, en zoekt blijkbaar een midden-standpunt
tussen de uitersten van zijn tijd, afwijzend zowel de opvattingen van ‘Rome’ en van
‘Geneve’ als die der Socinianen.
Tegenover zijn pessimistische satiren op de levenspractijk der Christenen, staat
zijn optimistisch ideaal omschreven in de volgende strophe:
't Is alles, voor de goede, goet.
De Ziel, die al wat Zond' is, pooght te mijden,
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Illustraties bij ‘Goede Vrijdag’ door J. de Decker. De prenten verschenen anoniem voor het
eerst in de ‘Rymoeffeningen’ van 1702.
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Heeft niets te vreesen, niets te lijden:
Dat and're stoort, brenght rust in zijn gemoet.
Die vre'e met Godt in 't Harte heeft,
Vernoegt, vol vreughd', in deughd', en Godts-dienst leeft:
Op d'Aerd' is hem een Paradijs beschooren,
En naer dees tijt
Een plaets verkooren,
Daer hem Godt verblijt.

Of Zoets streven en practijk hem bevredigd hebben? Enkele epigrammen op den
‘doorlughtigen Poët’ getuigen van een zekere bewondering en waardering. In zijn
bundeltje Mengelrijmen nam hij ook de door hem in dichtvorm gegeven antwoorden
op de door Zoet gestelde vragen op, maar vinnig drijft hij in het volgende puntdicht
den spot met Zoets chiliastische fantasieën, wat wel wijzen moet op een volledige
breuk, al laat hij in het opschrift den achternaam weg: ‘Op d' ingebeelde
onsterfelijkheydt van Jan.... etc. Een Goddeloose Duyzent-Jarigh-Rijk-gezinde’:
Jan twijffelt of de Doodt hem sal in 't Graf doen daelen;
Want d'Aerde, die met Aes zijn zwelgh-Rob heeft gevoet,
Is tot een schuyl-hoek voor dien hangebast te goet.
Hy meynt de Duyvel hem voor 't sterven nogh sal haelen.

Niet minder stekelig is het grafschrift van Jan Zoet ‘op het afsterven van den Poët
Pieter Rixtel’(37.).
Toch trok hij niet één lijn met Steendam. Ook bij dezen stootte hij zich aan de
disharmonie van theorie en practijk, waarover hij zich schamper uitlaat in het epigram:
‘Vrage aen de vierigen Poet. I.S.’(38.).
Het mag enige verwondering wekken dat we ook den geletterden en klassiek
geschoolden HENRICK BRUNO uit Hoorn aantreffen in dit gezelschap van rederijkende
moralisten aan het IJ. Hij werd dan ook blijkens het hoogdravende welkomslied van
Rixtel(39.) met de nodige onderscheiding behandeld en ‘aen 't hoogher Eynt, als Hooft
van 't Bendt geset,/ daer elk hem eert, en op sijn lippen let,/ de vreught verwaght,
uyt zyne Hersen-Schaelen’. Ook hij had, toen hij zich interesseerde voor de gestelde
vraag ‘hoe moet een Man zigh voegen,/ die zijn Gezin, en Gode, sal vernoegen’,
reeds een heel ‘verleden’. Hij was in 1617 geboren, te Middelie, studeerde klassieke
letteren te Leiden (ingeschreven 1635), was ettelijke jaren gouverneur van Huygens'
kinderen, werd vervolgens conrector te Rhenen (1648) en te Hoorn (1650). Van dit
ambt werd hij echter ontheven, omdat er, naar het heet, nogal een en ander op zijn
zedelijk gedrag was aan te merken en hij niet de geschikte persoon bleek om jonge
mensen leiding te geven. Zijn dichtbundeltje ‘Mengelmoes’(40.), dat twee jaar na zijn
dood in 1666 verscheen, geeft zeker niet een hogen dunk van zijn levensopvattingen
en gedrag, hoewel aan den anderen kant zijn gedichten niet bepaald ongunstig afsteken
bij wat andere zeventiende-eeuwers durfden te schrijven. Het

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

226
boekje is opgedragen aan zijn vriend en beschermer Rochus Hofferus ‘Raedt ende
Schat-Meester van de hoffelijcke Stadt Ziericzee’, dien hij meermalen bezocht op
zijn buitengoed en aan wien en wiens huisgenoten hij vele gedichten wijdde. Een
groot deel der gedichten is in het latijn geschreven, die zonder systeem tussen de
Nederlandse verzen in staan. Graag schreef Bruno puntdichten in den trant van
Huygens. Diens puntigheid en geestigheid kon hij echter niet evenaren. Vaak zijn
z'n epigrammen boertig, plat komisch en meermalen grof en onbeschaamd sexueel.
Met kennelijk genoegen maakte hij ook gewaagde bruiloftszangen, vol
dubbelzinnigheden en ongegeneerde woord- en toespelingen. Tevens bewijzen deze
en andere gelegenheidsgedichten zijn slag- en versvaardigheid, terwijl hij graag
bravoure-stukjes uithaalt met het rijm, zoals handhaven van dezelfde rijmklanken
het hele gedicht door, twintig tot veertig regels achtereen. In het tweede deeltje zijn
de gedichten over het geheel meer ingetogen, en komen ook stichtelijke verzen voor.
Mogelijk was hij door zijn ontslag tot inkeer gekomen. Uit die jaren zullen ook wel
stammen zijn psalmberijming ‘Davids Psalmen’ (1656) en de berijmingen van
Bijbelboeken, zoals ‘Het Boeck Jobs den Prediker, etc.’ 1658. Misschien ligt hier
ook het aanknopingspunt met den kring van Jan Zoet, hoewel dat contact zeker niet
innig en duurzaam is geweest. In 1653 had hij ook Vergilius' ‘Eclogae ofte
Harderskouten in Nederduytsche rijm vertaalt’ en in 1659 bewerkte hij ‘Ovidii
Wagentwist van Ajax en Ulysses’, terwijl hij tenslotte in 1660 het treurspel Thomas
More van J. Paget de la Serre ‘in rym gebracht’ heeft.

Moralisatie door het emblema
Een belangrijk en veel toegepast middel tot moralisatie is het emblema(41.). Daarbij
werken beeldende kunstenaar en dichter samen en wordt de levensles, beschouwend
van aard, satirisch of aansporend tot deugd, geïllustreerd door een prentje, dat de
grondgedachte of het uitgangspunt der bespiegeling aanschouwelijk voorstelt,
allegorisch of realistisch. Boven het prentje staat vaak het thema aangegeven in den
bondigen vorm van een rijmende spreuk; er onder volgt de beschrijving of verklaring
van de prent met bespiegeling of toepassing. Van ouds is die toelichting gegeven in
den vorm van, meestal acht, alexandrijnen. Maar gaandeweg hebben zich allerlei
variaties in den litterairen vorm ontwikkeld, hetzij doordat het aantal versregels
toenam, hetzij dat andere versstructuren werden toegepast, ook strophische
liedvormen, terwijl bovendien door sommige samenstellers voor verhaal of uitweiding
den proza-vorm werd gebruikt. We hebben de ontwikkeling van dit didactische genre
bij verschillende dichters aangewezen. Naast en na de emblemataboeken van de grote
meesters, zoals Cats, De Brune, ontstonden in Noord en Zuid vele soortgelijke
boekjes, dikwijls in populairen trant, met geringe litteraire betekenis. Echte volkskunst,
die een
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gretig onthaal vond, zoals blijkt uit de vele herdrukken. De Bellerophon of Lust tot
Wysheyd die ‘DIRCK PIETERSZ. boeckverkooper op 't water in de witte Persse’, reeds
in 1614 uitgaf, beleefde in den loop der zeventiende eeuw meer dan tien herdrukken(42.).
Deze Amsterdamse uitgever was waarschijnlijk de eerste die aan de emblemata
proza-uitleggingen toevoegde. Hij werkte geheel in de didactische lijn van Cats, die
na hem, in 1618, met zijn eersten bundel uitkwam, maar hem spoedig overvleugelde.
In de volgende drukken van zijn emblematabundel nam hij ook allerlei ‘stichtige en
vermakelijcke Liedekens en Dichten’ op, die onder de hand ook wel als afzonderlijke
boekjes waren verschenen. Velen na hem combineren zo het emblema met andere
stichtelijke of moraliserende poëzie, zo zelfs dat in sommige boekjes het aantal
emblemata in de minderheid raakt. Ook komt door den groeienden omvang van de
toelichting en toepassing het emblema zelf op den achtergrond, en wordt het
zinnebeeldig prentje, zeker ook om drukkerskosten te sparen, weggelaten. Dat is het
geval in het Handboecxken der Christelyke Gedichten, Sinnebeelden en Liedekens,
door CORNELIS PIETERSZ. BIENS, waarvan de eerste druk in 1627 te Hoorn
verscheen(43.), echter zonder prentjes bij de toch al weinige ‘zinnebeelden’. In den
tweeden druk komen dan zes prentjes voor, maar nog verschillende andere
‘sinnebeelden’ blijven ongeïllustreerd. Dezelfde voorzichtige handelwijze past Biens
toe in het volgende boekje, waarvan de eerste druk den titel draagt van Stichtelyck
Cabinet (1640) en de tweede, sterk uitgebreide en gewijzigde druk Profytelyck
Cabinet (1642)(44.). In de laatste komen temidden van allerlei andere stichtelijke poëzie,
waaronder dialogische gedichten, ook een vijftien emblemata voor, waarvan de
prenten ten dele gelijk zijn aan die uit het ‘Handboecxken’. Nog meer succes had,
naar het aantal drukken gerekend, JAN CLAESZ. SCHAEP met zijn Bloemtuyntje (1660),
dat behalve emblemata die de schrijver ‘Bedenckingen’ noemt ook vele andersoortige
gedichten bevat ‘Gelyckenissen ofte exempelen, midsgaders eenige Sangh-rymen
ofte Liedekens’. Slechts twaalf van de tachtig ‘bedenckingen’ zijn met prentjes
verlucht, welk aantal eerst in den vijfden druk met zes wordt vermeerderd(45.). Rijker
geïllustreerd is het Deugden-Spoor van PETRUS BAARDT(46.), die den stimulans tot de
deugd legde in de afbeelding van ‘de Ondeughden des Werelts’. Zijn boekje is echter
een, zij het vrije, bewerking van het latijnse bundeltje van Flitner ‘Nebulo
Nebulonum’. Naar den inhoud en den vorm heeft het fraaie boekje van BARBONIUS
een wat ander karakter. Hij droeg zijn ‘Morale Sinnebeelden’ op ‘Aen sijne
Hoogheydt, den doorluchtigen ende Hoogh-gheboren Vorst, Frederick Hendrick,
etc’, die toen (1641) 57 jaar oud was(47.). De verering van dezen vorst beperkt zich
niet tot de opdracht, maar bepaalt het aantal emblemata: ‘makende alsoo, uytdruckende
ende begrijpende het getal deser Sinnebeelden, het getal sijner Jaren’, dat wil dus
zeggen 57 stuks, ieder voorzien van een fraaie ets door P. Nolpe. De tekst bestaat in
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hoofdzaak uit proza, uitlopend meestal op een gedichtje. BARTHOLOMEUS HULSIUS
ging nog verder in de historische richting. Zijn Onderganck des Roomschen Arents
door den Noordschen Leeuw (1642) ‘vertoonende de gedenckwaerdighste saken, die
van den beghinne, tot noch toe, in dese oorlogen zijn omgegaen’, verheerlijkt de
heldendaden van Gustaaf Adolf in vierregelige gedichtjes, gevolgd door
beschouwingen in proza(48.).
De predikant-dichter Hulsius had echter ook in 1631 een bundel geestelijke
emblemata samengesteld, waarin hij vooral Schriftuurlijke gegevens had verwerkt:
Emblemata Sacra(49.). Niet slechts moralistisch, doch van geestelijken aard zijn ook
de enkele emblemata in De Kruysleer ter Zaligheydt die in 1658 bij Kornelis de
Bruyn uitkwam(50.) en vooral de prachtige bundel ‘Het Voorhof der Ziele, behangen
met leerzame Prenten en Zinnebeelden’ door FRANS VAN HOOGSTRATEN, met zestig
platen van R. de Hooghe en voorafgegaan door verschillende lofdichten, o.a. van
Heiman Dullaert en Jan Zoet(51.).
Twee dichters van emblemata vragen bij wijze van wat bredere illustratie nog even
onze bijzondere aandacht. In de eerste plaats JAN VAN DER VEEN die zich met zijn
bundel Zinnebeelden of Adams Appel (1642) verheft boven het litteraire peil van vele
der genoemde en niet-genoemde samenstellers van emblemata-boekjes(52.). Merkbaar
is de invloed van Cats, vooral ook in den aard van de practische levenswijsheid,
gericht op het maatschappelijk leven. In de puntige wijze van formuleren en het
meestal satirieke karakter der emblemata herinnert Van der Veen ook meermalen
aan Huygens, maar hij is minder gezocht in zijn omschrijvingsvormen. Hij verstaat
de kunst in zijn moralisaties de nodige beknoptheid in acht te nemen en door
afwisseling in letterkundige vorm toch het thema te variëren en de wijze les daardoor
des te scherper in het geheugen te griffen. Zo stelt hij boven de prent als van ouds
een rijmspreuk - in de eerste uitgave in het Frans en het Nederlands; in de latere
drukken werd het Franse opschrift weggelaten. Onder de prent staan verklaring en
toepassing geformuleerd in twaalf bondige alexandrijnen. Maar dan volgt een
didactisch, vaak spottend of satirisch liedje in strophen, met aangegeven zangwijze,
terwijl ten slotte nog eens de les wordt samengevat in een sonnet, met opschrift.
Evenals Baardt zocht Van der Veen zijn kracht in hekeling van ondeugden om door
tekening van de slechte gevolgen der zonden aan te sporen tot een ingetogen,
deugdzaam, moreel gezond leven. Na twee inleidende emblemata op zijn vaderstad
Deventer en het Vrije Nederland, tekent hij de ellende en naweeën van den oorlog
(nr. 3), stelt hij de leugens aan de kaak, waaruit onheil, twist en moord voortkomen
(nr. 4), waarschuwt hij spotters en lasteraars (nr. 5 en 6), die de kwade gevolgen van
hun eigen zonden zullen ondervinden, gaat hij te keer tegen dronkenschap (7), spilen speelzucht (nr. 8), onkuise liefde met hun afschrikwekkende gevolgen (nr. 9 en
10); hekelt hij wangedrag in het huwelijk (nr. 44), of ‘onbeschoftheid’ in
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gezelschap, blijk van gebrek aan beschaving (nr. 43); of stelt hij het nadeel van allerlei
karakterfouten in het licht, zoals stijfkoppigheid (nr. 31), onbeheerste vermetelheid
(nr. 41) of hoogmoed (nr. 42). Ook bespot of berispt hij maatschappelijke typen als
den ‘panlickenden Hovelingh (nr. 39) waar ook de vorm sterk aan Huygens doet
denken, den onbarmhartigen koopman die zijn schuldenaar het vel over de oren haalt
(nr. 38), den rechtsgeleerde die zijn geleerdheid misbruikt (nr. 37), de ‘Moeskoppers’,
d.w.z. de krijgslieden die de boeren uitplunderen, maar tenslotte hun verdiende loon
krijgen. En zo zijn er nog vele andere waarschuwende hekelingen van ondeugden
en menselijke gebreken. Hoeveel aardiger en effectiever zijn zulke practische
levensbeelden zonder al te uitvoerige beschouwingen dan de theoretische
spitsvondigheden opgezet door Jan Zoet en de zijnen. Slechts zelden gebruikt Van
der Veen het emblema voor rechtstreekse waardering van een deugd, zoals in nr. 46
over de tevredenheid. Zijn uiteraard wat eenzijdige satirieke uitbeelding van mens
en maatschappij besluit hij met de behandeling van het thema van de vergankelijkheid
van het menselijk leven(49.) en het einde is de dood (nr. 50), een laatste waarschuwing
om den beperkten levenstijd goed en nuttig te besteden. In vele van deze emblemata
worden van ouds bekende themata behandeld, maar Van der Veen heeft ze fris en
op een eigen manier aangepakt, en zijn bundeltje geeft ook menigen reflex van eigen
tijd en omgeving. Hoewel zijn kijk op de mensen niet bepaald optimistisch is te
noemen, was hij geen kniesoor. Hij bezat gevoel voor humor en stond open voor de
vreugden en genoegens van het leven, maar de oorlogstijd met zijn vele
verschrikkingen heeft ook hem meermalen den domper opgezet. Dat alles blijkt uit
zijn andere dichtwerken die hij met zijn emblemata-bundel heeft uitgegeven. Sterk
voelde hij zich verknocht aan zijn vaderstad Deventer. Aan de burgemeesters,
schepenen en raad van die stad draagt hij in 1627 zijn eersten bundel op. Uit die
opdracht is op te maken dat hij in Haarlem was geboren. Daarheen hadden zijn ouders
‘het Spaansche jock ontweecken’, maar ze waren teruggekeerd toen de tijden gunstiger
werden. Aan zijn emblemata laat Van der Veen een berijmde groet voorafgaan ‘aan
de Borgerije der Stadt Deventer’, die hij prijst om haar minzaamheid, haar trouw aan
de wetten en haar onverzettelijkheid tegen den vijand, maar tevens zingt hij daarin
den lof van de stad, zo liefelijk gelegen aan den ‘Cristallen stroom’, met uitzicht op
de heuvels der Veluwe, omgeven door grasrijke met vee bevolkte dreven, door bossen
waar vele vogels zingen en ook de nachtegaal is te beluisteren en door boomgaarden
met lokkend fruit.
Van dezen emblemata-bundel zijn 9 herdrukken bekend. Vanaf de eerste uitgave
(1642) combineerde Van der Veen ze met andersoortige gedichten. Zo volgt op de
zinnebeelden een omvangrijke bundel jolige bruiloftszangen, en daarna een meest
in volkstoon geschreven serie ‘Overzeesche Zegezangen’. Sommige zijn verwant
aan de geuzenliederen of vertonen door
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motief en spot overeenkomst met de historische liederen van Revius, hoewel deze
Van der Veen overtreft in temperament, felheid van rhythme, en kracht van
uitdrukking. Het schimpgedicht op den val van Grol, in vierheffige trochaeische
verzen (aabb) is een typisch, grof-komisch geuzenvers, zoals reeds blijkt uit het
opschrift ‘Hoe Grol die loese Hoer, haar Geest korts heeft gegeven, Dat heeft een
Geuzepen op Paaps-papier beschreven’. Een serie deels ernstig-hartstochtelijke, deels
boertig-spottende volksdichten op de bekende nevengebeurtenissen tijdens het beleg
van 's Hertogenbos, vatte de dichter samen onder den titel ‘Olipodrigo. Mengel-moes
Gedicht, soo van de Veluw, als de loffelijke Veroveringe der Stadt Wesel’. Frederik
Hendrik bewondert hij om zijn grote talenten als veldheer. ‘Over 't Belegh van 's
Hertogenbos’ schrijft hij een barok Lofdicht en bij den val van de langbelegerde stad
uit hij zijn vreugde in een reeks lof-, spot- en dankdichten in verschillende versvormen
onder den samenvattenden titel ‘Meykrans van verscheyden Kruyden over de meer
als treffelycke veroveringe der Stadt 's Hertogenbos’ (1629). Zijn spotdicht ‘Graaf
Jan van Nassouws Waterzucht’ (1632) op diens nederlaag in de Zeeuwse wateren waarop ook Revius zo geestig reageerde - was aanleiding tot een hevigen pennestrijd
met een aantal Antwerpse rederijkers, die het echter in klem van betoog en puntigheid
niet tegen Van der Veen konden opnemen(53.). Ook op latere oorlogsgebeurtenissen
schreef hij dichten o.a. op de verovering van Maastricht (1632), de overwinning bij
de Schenkeschans (1636) en den zeeslag bij Duins (1639). In den druk van 1639,
het jaar waarin de dichter overleed, zijn ook zijn laatste dichtwerken afgedrukt(54.).
Ten eerste een bundeltje raadsels in rijm ‘uytgebeelt met zin-rijcke Uytleggingen’.
In de tweede plaats een uitvoerig en wel wat omslachtig hekeldicht de ‘Gulden en
Yseren Eeuw’. In het eerste deel daarvan tracht de dichter door een wat zonderlinge,
geforceerde allegorie een beeld te ontwerpen van de vervlogen geluksperiode, toen
nog de Waarheid regeerde en de mensen wedijverden in nauwgezetheid en eerlijkheid,
bang om een ander ook maar in enig opzicht te benadelen. Beter is de allegorische
uitbeelding van het IJzeren tijdperk als rijk van de Leugen, met alle ondeugden van
bedrog, onmatigheid en onzedelijkheid in haar gevolg, waarmee Van der Veen zeker
ook een satire bedoelde op het leven in zijn eigen tijd, hoewel hij slechts zelden van
een rechtstreekse toespeling gebruik maakt. Aardiger is tenslotte nog het
‘Nikkerspraatje’ tussen ‘Alecto Megara, Tisiphone, helsche Rasernyen, ende Charon
Helsche Veerman’ een hekeldialoog op Engelands hoogmoed en vijandige gezindheid
tegen het broedervolk in Holland, naar aanleiding van den eersten Engelsen oorlog.
Veel minder origineel, maar voor genre en tijd karakteristiek zijn de breedsprakerige
en eindeloos zich herhalende werken van JAN HERMANSZ. KRUL, als moralist een
navolger van Cats, die zijn leermeester slaafs imiteert
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Van zijn levensgeschiedenis is weinig bekend(55.). Hij werd in 1601 of 1602 te
Amsterdam geboren uit Rooms-Katholieke ouders. Uit verschillende passages in
zijn gedichten is op te maken dat hij de godsdienst van zijn ouders trouw bleef, zonder
dat hij zich echter opwierp tot verdediger van zijn kerkelijke beginselen. Evenmin
zien we hem partij trekken in de politieke tegenstellingen van zijn tijd of horen we
hem reageren op gebeurtenissen of oorlogsomstandigheden in binnen- of buitenland.
Alleen mengde hij zich, als vriend en navolger van Rodenburg in den strijd om het
toneel, waarop ik straks nog even terug kom. Evenals zijn vader oefende hij het
ambacht van slotenmaker of smid uit. Maar met de smederij is het waarschijnlijk
niet al te florissant gegaan, zodat hij in 1637 optrad als ‘makelaar’ en zich in 1645
kort voor zijn dood - hij stierf in 1646 - liet inschrijven in het gilde der boekverkopers.
Mogelijk hangt deze gang van zaken samen met zijn litteraire productie en zijn
bemoeiingen inzake het toneel, die behalve zijn twee vrije uurtjes per dag zoals hij
ergens beweert, wel meer tijd en aandacht in beslag genomen zullen hebben. Hij
schijnt enige kennis van het latijn gehad te hebben, citeert althans af en toe klassieke
schrijvers en in sommige geschriften vooral kerkvaders, maar had zich ook verdiept
in de eigen renaissance-schrijvers: Heinsius, Huygens en Vondel bewonderde hij,
maar bovenal Hooft en Cats. De voorkeur voor deze laatste twee zo sterk
uiteenlopende dichters drukt het stempel op Kruls dichtwerken. Hoewel hij zich
kennelijk tot de amoureuse themata van den eerste, den minnezanger der renaissance,
voelde aangetrokken, kon hij diens hartstochtelijke en gratieuze lyriek slechts van
verre volgen, en ging hij meer en meer zich tevreden stellen met een bedachtzame
didactiek in den geest van den tweede. Op het toneel, waar hij dan verder zijn neiging
tot zinnelijke erotiek uitvierde, werd naast Hooft vooral Rodenburg zijn hoogvereerde
voorman. Opvallend is bij Krul de beperking tot één hoofdonderwerp: de liefde.
Vanwege zijn minnedichten had hij in het hoofdstuk over de erotische poëzie
behandeld kunnen worden, maar omdat hij toch in hoofdzaak ‘uyt liefde’ zocht ‘den
mensch met rijmen en gedichten / te leyden tot de deught en neffens dien te stichten’
/ (dit laatste is meer een toevoeging om het rijm!), past hij beter in dit gezelschap
der moralisten. Zijn eerste bundeltje minnezangen, Amstelsche Linde ofte 't Hof der
Nimphen, werd te zamen uitgegeven met een zwaarmoedig leerdicht over
vergankelijkheid en wereldverachting ‘Werelt-hatende Noodtsaeckelijck’ (1627)(56.).
Deze zonderlinge combinatie bevestigt reeds de bovenaangeduide tweeslachtigheid
van Kruls belangstelling voor de Hooftiaanse minnelyriek en de Catsiaanse
moralisatie. Ook in de volgende bundels komen die twee tendenties telkens weer
naast en door elkaar tot uiting: van het doorlopen van opeenvolgende
ontwikkelingsstadia is hier dus geen sprake. Het genoemde bundeltje, opgedragen
aan de ‘Amsteldamsche Nimphjes’ bevat een veertigtal liederen, waarvan de wijs
wordt opgegeven. In de latere
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bundels worden ze grotendeels herdrukt, hier en daar wat ‘verbeterd’, en met nieuwe
varianten uitgebreid. Zo vindt men dit genre in Kruls tweeden dichtbundel, de
Vermakelijcke Uyren (1628)(57.), als derde afdeling getiteld ‘Minnelijcke Zangrijmpjes’,
die onder denzelfden titel opduiken in den derden bundel Eerlycke Tytkorting,
(1634)(58.). In den Minnespiegel ter Deugden (1639)(59.) heten ze ‘Liefdens
Zanghvreugde’. In den laatsten en meest bekenden verzamelbundel van Kruls werken
de Pampiere Wereld ofte Wereldsche Oeffeningen (1644)(60.) vindt men ze terug als
vierde afdeling: ‘De vreugd der Jonckheyd, door veel zoete, minnelijcke en eerlijcke
Zang-rijmen’. Die laatste omschrijvende titel is wel heel karakteristiek. Vele van die
‘zang-rijmen’ hebben als herdersidylle een episch karakter, andere zijn minneklachten
en verzuchtingen, verklaringen van liefde, betuigingen van trouw, uitingen van hoop,
vrees en verlangen, en wat dies meer in dit genre te pas komt. Krul heeft zich de
gangbare terminologie en het arsenaal van motieven der minnedichters grondig eigen
gemaakt, en hij weet er handig mee te manoeuvreren. Met kleine verschikkingen in
het décor tovert hij telkens weer andere, maar soortgelijke tafereeltjes van ‘soete
min’ voor ogen. Die décors en toneelrequisieten bestaan uit: klaverrijke beemden en
glooiende valleien, vol ‘zoete kruidjes’, ‘groene spruitjes’ en ‘roode roosjes’ of
andere lieve bloemetjes, klare en koele bronnen, kristallijne stroompjes met
huppelende golfjes, omzoomd door schaduwrijke bomen, wier bladertjes naar behoefte
der omstandigheden roerloos luisteren, ritselend bewegen of zelfs aangedaan wenen;
terwijl ze bovendien bevolkt zijn door ‘'t pluimige gediert’ dat op z'n tijd ‘vrolijk
tiereliert’. Over dit schone landschap gaat gaarne de stralende zon op in den ‘koelen
dageraad’ als de dauw nog glinsterend op blad en bloem ligt. Een enkele maal schijnt
ook de geheimzinnige maan. En in die idyllische entourage ontmoeten we dan de
blootvoetige nimphen of godin-gelijke herderinnetjes, die hun schaapjes weiden,
kransjes vlechten en bloemetjes verzamelen in hun schoot, of ook wel een lichten
sluimer genieten onder het ruisende lommerrijke geboomte, - waar zij begluurd,
aangesproken of gekust worden door verliefde herders, kuis meestal en ingetogen,
al horen we ook wel eens een driester toespeling en zien we een enkele maal een
blank décolleté. Krul weet van deze gegevens vlotlopende, meermalen zelfs niet
onwelluidende coupletjes en liedjes te vormen, maar er is au fond weinig variatie,
en het geheel is zoetelijk, sentimenteel en popperig. Er zit niets persoonlijks in. Het
is kunstvaardig maakwerk, in de sfeer en den stijl der arcadische romans. Het
toneelachtige wordt nog versterkt door prenten in de latere uitgaven: gecostumeerde
figuren, zó van het toneel afgelopen, in dramatische houdingen temidden van
romantische landschapcoulissen. Een treffenden titel draagt een nog afzonderlijk
verschenen boekje: ‘Minnepopjens’ (1639)(61.), opgedragen aan een paar ‘eerwaerdighe,
aerdighe Jonckvrouwen, seer bevallighe ende lieftallighe Nimphjes’ te Vollenhove,
o.a.
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met deze woorden: ‘Myne Popjens, zijnde mijn ghedighjes wensch ick U.E.E. soo
veel soeticheden by te brenghen, als sy my verleent hebben toen ick besich was int
optoyen, om haer U.E.E. welbehaghen te doen ghevallen’. Een wel heel onverwachte
bezigheid en ‘minnelijke’ toon voor een smid en dan nog wel een coelibatair - als
het tenminste juist is dat Krul niet getrouwd is geweest. Zijn blijvend zich vermeien
in zinnelijke liefdesidyllen vindt overigens wel een goede Freudiaanse verklaring in
dien ‘ongehuwden staat’.
Geheel in de lijn van deze minnedichten liggen Kruls vele toneelspelen. Zoals
gezegd speelde hij een merkwaardige rol in den strijd om het toneel voor en na de
samensmelting van de oude rederijkerskamer De Eglentier met Costers Duitse
Academie in 1632. Na Rodenburgs vertrek (1619) werd Krul de man van de oppositie
tegen het volgen van de nieuwe lijn. In de jaren vóór 1632 schreef hij een serie
liefdesspelen, waarin vele vorstelijke personen, verkleed als herders en herderinnen,
verwikkeld worden in amoureuze avonturen, waarin ook kluizenaars en toverkollen
een rol spelen, en waarin vooral ook Cupido druk werk heeft omdat er veel en gretig
gevrijd wordt, meermalen met bedenkelijke gevolgen. De litteraire waarde van deze
vaak onbeholpen en langdradige stukken, waarin het idyllische meermalen tot het
platrealistische of komische overslaat, is uiterst gering, en een serieuze vergelijking
met de Granida van Hooft zou dan ook een slag in het gezicht van den laatste
betekenen. Ik kan volstaan met de opsomming der titels: Dianaes treur-bly-eyndig
spel op het spreekwoord ‘Gedenckt te sterven’ (!) in 1623; de Amsteldamsche Vryage
(1628), waarin zeven vrijers en zeven vrijsters op elkaar worden losgelaten; de Helena
van 1629 is weer een ‘bly-eindend treurspel’; volgt een ‘Meyspel’ in 1631: Cloris
en Philida; terwijl in Rosemondt en Raniclis (1632) Amsterdamse jongelieden van
beiderlei kunne in boere-en herderskledij rond lopen. Na de vereniging van de
Eglentier met de Academie probeert Krul zijn krachten aan de klucht, omdat dat
genre toen meer in trek was. Maar zijn grof stuk Drooghe Goosen had blijkbaar niet
voldoende succes, en zijn verlangen ging toch meer uit naar het romantische spel
met zang en muziek. Met een groep bewonderaars, waartoe behoorden de drie
gebroeders Fonteyn, de toneeldichters Jan Schipper en Jan van Arp, en nog minder
bekende schrijvers van liedjes als Claes Seep en Cornelis Vlack, scheidde hij zich
in 1634 af en stichtte een eigen ‘Musyckkamer’ met het doel daar het hart op te halen
aan herdersspelen in den vorm van muziekdrama's en tevens het publiek met ‘vermaek
en eerelyke vreugd’ op te voeden tot ‘alle deugd’. Daartoe schreef hij in 1634 het
muziekdrama Juliana en Claudiaen, en het treurspel Theodora en Dianira; in 1637
volgde 't Vonnis van Paris en d'ontschaeckinghe van Helena; in 1639 maakte Krul
het zich nog wat gemakkelijker door zijn stof te putten uit de ‘Astrée’, de liefdesroman
van Honoré d'Urfé, waarvan hij verschillende hoofdstukken bewerkte tot de
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spelen: Faustina (1639), Celion en Bellinde (1639), Alcip en Amarillis (1639), en
Rosilion en Rosoniere (1641). In 1645 kwam nog te voorschijn de Hellevaert van
Rodomont’, bewerking van de laatste zangen van Ariosto's ‘Orlando furioso’(62.). De
muziekkamer zal wel met den dood van haar leider (1646) ter ziele zijn gegaan. De
spelen van de andere leden zoals van Nicolaes Fonteyn (Casta ofte Spieghel der
kuysheyd, of Esther ofte 't Beeld der Ghehoorsaamheid en Aristobulus op het thema
van het vijfde gebod: ‘eert uw vader en uw moeder’), of de meer romantische en
idyllische spelen van zijn broer Barend (o.a. Romilius en Pelagia) dateren alle uit
deze ‘gloriejaren’ van Krul(63.).
In de reeds opgesomde bundels van Krul vindt men dan ook temidden van
minnezangen en toneelspelen, zijn didactisch dicht- en prozawerk. Afgezien van het
eerste leerdicht Werelt-hatende Noodtdsaeckelijck (1627) dat in latere uitgaven ook
duidelijker ‘Noodsaeckelijck Werelt-haten’ heet - men vergelijke voor dit sombere
motief van een 25 jarig jongmens het grondthema van zijn eerste spel Diana (1623)
- houden hem vooral de minneproblemen van de jeugd bezig, in hoofdzaak vóór het
huwelijk. Moeilijkheden of conflicten tijdens het huwelijk behandelt hij zelden. Ook
richt hij zich bij voorkeur tot de ‘teere maegden’. Zijn stof is dus heel wat beperkter
dan die van Cats, maar overigens volgt hij deze getrouw in het uitdelen van
waarschuwingen tegen ondoordachte overgave aan bedriegelijke minnaars, goede
raadgevingen bij de bepaling van de juiste keuze, ernstige vermaningen, zowel tegen
lichtzinnigheid als al te grote preutsheid of hoogmoed, en allerlei andere wijze lessen,
aan de hand van emblemata en verhalen, meestal in slappe alexandrijnen, ten dele
ook in vlottere verzen van vier heffingen en soms in proza. Daarmee begint hij in de
‘Vermakelijcke Uyren’ (1628) waarin bv. een serie minnebeelden voorkomt onder
den titel Het A.B.C. der Minnen. In dienzelfden bundel is de Sellefstrijdt tusschen
Prophyrus en Rozette een variatie op Cats rijmdialoog tussen Jozef en Sephyra, doch
de rollen zijn verwisseld: het deugdzame meisje overwint den al te dartelen jongeling!
De illustratieve verhalen komen los in den Minnespiegel ter Deugden (1639): boven
de prentjes een rijmspreuk die het thema aangeeft, er onder een omschrijving van
het zinnebeeld, nader toegelicht in een veelal omslachtige uitweiding of ook door
een vertelling. De Weghwyser ter Deugden in het zelfde boekje, preekt vooral tegen
‘hedendaegsche misbruycken’ speciaal, maar niet uitsluitend, op het gebied der
sexuele verhoudingen. Men vindt er het verhaal van den barmhartigen Jood ‘Liefde
veroorsaeckt Deugden’, merkwaardig om Kruls welwillende houding tegenover de
Joden in een tijd dat deze algemeen veracht werden; en ook het verhaal van ‘Den
Christelijken Hoveling’, romantisch als zijn toneelspelen, maar tevens satire op het
wufte hofleven in den geest van Huygens en Cats. Evenals de laatste zocht Krul zijn
stof in oude histories, doch bewerkte hij ook feitelijke gege-
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vens uit eigen tijd en omgeving. Niet onaardig is bv. de stof van de drie verhalen in
Vrolikke en leerzame Oeffeningen, bestaende in Tirannische Liefde(64.). Een
humoristischen inslag heeft hier nl. het eerste verhaal van ‘De Geluckige Vryage
van den Italiaensche schoorstienveger’, Jacomo geheten, die een rijk maar al te
kieskeurig meisje, in de vermomming van een ‘deftig Jonker’ en geholpen in zijn
listig bedrog door twee afgewezen minnaars, tot trouwen beweegt, om daarna in zijn
schoorsteenvegerspakje de werkelijkheid te onthullen. De tragische tegenhanger is
de vertelling in proza van de ingewikkelde historie van Den Rampzaligen Minnaar,
met den weinig verduidelijkenden ondertitel ‘ofte de Vryage van een ongelukkige
Vryer’. Deze, Valerius geheten, wordt ten dode toe achtervolgd door de wrekende
gerechtigheid. Hij had nl. in Amsterdam de zoete min genoten van een verleidelijk
dienstmeisje, Sophia. Toen de geschiedenis aan het licht kwam, stuurde zijn vader
hem naar vrienden in Parijs. Daar maakt hij het hof aan enige jongedames, maar
Sophie die hem met haar kind achterna gereisd was, verstoort de huwelijksplannen,
eerst met Katrina, die na de ontdekking van Valerius' verleden in een klooster gaat;
het tweede huwelijk, met Rosaniere, wordt eerst door den dood van Valerius' vader
opgehouden, daarna voorkomen door het overlijden van de bruid. Valerius zelf ziek
van de doorleefde spanningen, roept Sophie tot zich op zijn sterfbed, trouwt met haar
en vermaakt zijn goederen aan hun beider zoon. ‘Siet hier het eynde van soo een
jonghe Minnaar, die aan alle Minnaars, als een Spiegel is van 's Werelts lossigheden,
en bedrieghlijcke blijdtschappen, die, doch selden, ofte nimmer soetheydt geven,
sonder met bitterheydt vermenght te zijn’. Het derde verhaal nl. van ‘Den beminden
Dief’ schijnt ook op een waar gebeuren te berusten; het motief lijkt veel op dat van
het eerste verhaal: Amaril, een knap meisje dat naar een rijk leventje verlangt, geeft
zich in goed vertrouwen aan een chiquen vreemdeling, die, van rijke en aanzienlijke
afkomst is, maar achteraf blijkt een verlopen en berooid type te zijn ‘gebrandmerckt
voor een Dief’. Zulke verhalen met zedekundige strekking passen geheel in het kader
van Cats' Trouringh. Krul bootst Cats na tot in details van zijn verteltrant,
uitdrukkingsvormen, wendingen, vers- en zinsbouw, maar overdrijft zijn zwakheden
en mist diens meesterlijke greep waarmee hij zulke stof, ondanks een zekere
omslachtigheid wist te verwerken tot levendige en onderhoudende vertellingen. Hij
werd, zoals gezegd, ook overtroffen door de veel pittiger en puntiger Jan Zoet.

Litteratuur en aantekeningen
Belangrijk voor het kennen van Jan Zoets geestelijk milieu en voor een daarop te
gronden waardering van zijn werk is het art. van J. KOOPMANS Nw Tg. XI (1917),
blz. 231-252. Een diepergaand onderzoek, ook historisch-biografisch, is wel gewenst.

Eindnoten:

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

(1.) d'Uitsteekenste/ Digt-Kunstige/ Werkken,/ door/ Jan Zoet, Amsterdammer./ Bestaande/ In
verschaiden Ernsthaftige en/ boertige Stoffen./ Naa zijn leeven by een gebragt/ Door/ Een
Liefhebber der Neederduidsche Digt-kunst./ Als mede het/ Toneel-Spel,/ Genaemt/ Hel en
Heemel./ Nooit voor deezen gedrukt./ Beneffens eenige Grafschriften door verschaide/
Liefhebbers op de zelve. / - / t'Amsterdam,/ By Jan Klaasz. ten Hoorn, Boekverkooper over 't
Oude-zyds Heeren Logement. 1675. - zonder register.
(2.) I. Soets./ Iochem-Iool./ Ofte/ Ialourschen-Pekelharingh./ Daer jalousy de sinnen queld,/ Ist 't
hooft en t'heele lijff ontsteld./ - / Tot Amstelredam,/ Gedruckt voor Dirck Cornelissz. Houthaeck,
Boeckvercooper woonende op 't hoeckje van de Kolck, int Boirgions-Cruys, 1637.
(3.) Zie daarover en over zijn ruzie met Jan Vos, die dezelfde stof had gebruikt voor zijn Klucht
van Oene, TE WINKEL IV, 228-229 en de daar opgegeven litteratuur.
(4.) Jan Soets/ Clorinde/ En/ Dambise./ Bly-Eynd-Spel./ Op het Speelen:/ 't Tonneel-spel, als men
't wel besiet,/ Vertoont de Werelt in 't verschiet./ Gespeelt op/ d'Amsterdamsche Schouwborgh,
/ Den 14 May, Anno 1640. / - / t'Amsterdam, / Gedruckt by Nicolaes van Ravensteyn / voor
Dirck Corneliaz. Houthaeck, Boeckverkooper / op de Nieuwe zijdts Kolck, Anno 1640.
(5.) Jan Soets,/ Olimpias/ Treur-spel./ Ghespeelt op de/ Amsterdamsche Schouwburgh, op Kermis,
Anno 1640. [vignet = bijenkorf met onderschrift: Door Yuer in liefde Bloiende] t'Amsterdam,/
Voor Dirck Cornelisz. Hout-haeck, Boeckverkooper/ op de Nieuwe-zydts Kolck, Anno 1640.
(6.) Zie W. ZUIDEMA, Oud Holland XXIII (1905), 91-96.
(7.) Jan Soets,/ Thimoklea./ [vignet = bijenkorf met onderschrift: Door Yuer in liefde Bloiende]
t'Amsterdam,/ Gedruckt by Nicolaes van Ravesteyn,/ Voor Dirck Cornelisz. Hout-haeck,
Boeckverkooper/ op de Nieuwe-zijdts Kolck, Anno 1641.
(8.) Zabynaja/ of/ vermoorde loosheid./ Pots-spel/ Uit het Spaens, door Gerard Schaep vertaelt en,
in Nederduitze vairzen door Jan Zoet, gerymd. Met een uitkoomst vermeerderd en.... verbeterd.
Amsteldam, T. Houthaeck, voor D. Cz. Houthaeck 1648.
(9.) Kornelia Bentivogli./ Of:/ Geluckige Ongelucken./ In Needer-duitze vairzen,/ Door Jan Zoet,/
Gerijmt./ [vignet = fontein - onderschrift: Eeuwigh] t'Amsterdam, Gedruckt by Tymon Houthaeck,/
Voor Dirck Cornelisz. Houthaeck, Boeck-/ verkoper op de hoeck van de Nieuwezijds Kolck.
1650.
(10.) Vervolg v.d. titel: Aangevangen onder de Regeeringe van den Cathol. Majest./ Philippus de
Vierde,/ Koningk van Spanjen, enz./ En/ Louys de Dartiende,/ Koningk van Vrankrijk, enz/.
Eindigende met het Huuwelix besluit van/ Heure Koningklikke Hooghaid/ Maria Terezam/
Infante van Spanjen./ En/ Louys de Viertiende./ Koningh van Vrankrijk en Navarre, enz./ Gestelt,
en berijmt door Jan Zoet, Amsterdammer.//t' Amsterdam,/ By Jan Claesen ten Hoorn,
Boekverkooper/ over 't Oude Heeren Logement. 1675. - aparte paginering, 62 pag.
(11.) Jan Zoet, Maagden-baak voorgestelt in minnelijke leer-beeldjes vast gemaakt door verscheyden
historien. Als mede eenighe soete sangversjes./ - / Amsterdam, Boer Jansz, voor J. Jz. Schipper,
1641.
(12.) Voor KRUL zie in dit deel der Geschiedenis, blz. 230.
(13.) Ik gebruikte de uitgave van 1700 waarop Zoets naam niet voorkomt: 't Leven en Bedrijf/ van/
Clement Marot./ Op 't nieuw vermeerdert/ ende verbeetert./ - / t'Amsterdam, by Jacobus Bouman.
1700. - Zie over dit boekje JOH. BOLTE, Tijdschr. XIII (1893), 88 en A.J. BARNOUW, Tijdschr.
XX (1900), 292-301.
(14.) Wintersche/ Avonden/ of/ Nederlandsche Vertellingen:/ Waar in verscheide vreemdigheden,
won/ derlikke geschiedenissen, en zeltzame deugden/ en ondeugden, in deze leste Eeuw voor /
ge-/ vallen, zeer leerzaam en vermaakelik worden verhaald./ Eerst, uit verscheide Tijd-boeken,
door/ Jakobus Viverius,/ onder de naam van/ Philologus Philiatros à Ganda,/ Vergaderd en
beschreven:/ En nu, in al zijn deelen, door/ Jan Zoet/ Verbeterd en vermeerderd./ Met een
bijvoeging van 't Gebrek en Onge/ luk des Houwelikx / - / t'Amsterdam, Gedrukt by Tymen
Houthaack,/ Voor Gerrit van Goedesberg,/ Boekverkoper op 't Water, aan de Nieuwe-burg./
MDCXLIX. (15.) De Adellikke/ Huisvader/ van/ Torquato Tasso./ met de Verklaringen/ van de Verklaringen/ van
den gelaurierden Poët/ Johan Rist./ Vol aardige Vertellingen, en nut-/ te Leeringen./ Uit het
Hoog- in 't Neder-duits vertaalt/ Door/ Jan Zoet. Amsterdammer./ - / t'Amsterdam,/ By Pieter
van den Berge, op de/ Blauwe Burgwal, in de Berg Pernasz. 1658. (16.) Hierbij de komische aantekening van Zoet: Als ik de Hopmannen dit voor las, gaf een der zelver
my een suflet, waar voor ik hem bedankte, zaide nooit zulk loon voor een Vers genooten hadde.
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(17.) Ook afzonderlijk uitgegeven: J. Soet. Hedendaagsche etc... Versien met meer als 150 nieuwe,
kluchtighe ende bedenckelijcke seghs-woorden, Amsterdam Joost Broersz. 1637 (Eerste druk
1636?) - In den bundel pag. 1-29.
(18.) Ook afzonderlijk als pamflet, zonder jaartal en plaats. (Koninkl. Bibl. pamflet 9121a.)
(19.) Afzonderlijk: zie Konink. Bibl. pamflet 7782.
(20.) In het bericht van ‘de boekverkooper aan de Lezer’, ook een plattegrond.
(21.) Met Vondel raakte hij slaags over zijn critiek op den handel: De Beurs, Aen J.V.V. (blz. 247).
(22.) Verwantschap blijkt uit zijn critiek op de praedestinatieleer, zie verderop - maar ook uit zijn
alleraardigst gedicht op Ockenburgh, naar aanleiding van een daar gebracht bezoek en het
genoegelijke onderhoud:
Nog meerder agt ik my verbonden, door uw gonst,
Geleerde Westerbaan, te mild aan my geschonkken,
Toen wy, in 't Lust-Priëel, uit Paters Vaatjen dronkken,
By 't leezen van den Brief, gepropt, met boert, en konst,
zie den bundel blz. 87.
(23.) Ook afzonderlijk, zonder jrt. en plaats: Koninkl. Bibl. pamflet 7915.
(24.) Geestelikke/ Door-zichten/ Op/ Constantin Huygens,/ Ridder,/ Heere van Zuylichem en
Geheym-Schryver van zijn/ Hoogheid den Prins van Oranjen, etc./ Hailige Dagen/ Beneeven
een/ Kars-Dagh/ Aan den Zelfden / - / t'Amsterdam, Gedrukt by Tymen Houthaeck,/ Voor Dirck
Cornelisz. Houthaeck,/ Boekverkooper, MDCXLVIII.
(25.) Zie C.B. HYLKEMA, Reformateurs (1900-02); K.O. MEINSMA, Spinoza en zijn kring (1896);
W.J. KüHLER, Het Socianisme in Nederland (1912); J.C. VAN SLEE, De Geschiedenis van het
Socianisme in de Nederlanden (1914); verder ook J. KOOPMANS op. cit.
(26.) Parnassus aan 't Y,/ Of/ Konst-Schoole/ Ter Deugd,/ Ontslooten en gëopent door voorstel-linge
van vijf-tien zinrijkke en zielvoedende/ Vraagen, beneeven deszelfs Beant-/ woordingen,/ Gedaan
by verscheiden Liefhebbers der eedelle Poëzie, ten Huyse,/ en door beleyd van/ Jan Zoet,
Amsterdammer.// t'Amsteldam,/ By Jacob Benjamin, Boeckverkooper, in de/ Warmoes-straet,
in de Druckery. Anno 1663. (27.) Zie over hem J. KOOPMANS in Nw. Taalgids XIII (1919), 273-286 en N. Tg. XIV (1920), 79-87.
In KALFF IV, 465-66 staan vele onjuistheden. Zie verder aant. 33 en 34.
(28.) Dit jaartal blijkt uit het gedicht ‘Vreugde-baak, op onze Tesselsche Uytvaard, met het schip de
Gouden-Ree (neffens 't schip Deventer) na Guinea in 't Jaar Christi 1641 Den 11 van Wijn-maand.
Zie De Distelvink II, 172 (vgl. aant. 31).
(29.) Zie Den Distelvink II, 179, vlg.
(30.) Zie Den Distelvink II, 191, vlg.
(31.) ‘Den Distelvink’ bestaat uit drie delen, die afzonderlijk achtereenvolgens zijn verschenen, deel
I en II in 1649, deel III in 1650. De drukker is van alle drie dezelfde, nl. Pieter Dircksz.
Boetemans, in St. Niclaas-Straat, t'Amsterdam, maar deel I en III werden uitgegeven voor twee
verschillende boekverkopers, deel II voor den auteur zelf. De titels zijn:
Den / Distelvink. / Eerste Deel, Minne-sang: / Behelsende / Eerlijke Minne-Sinne-Beel- / den,
Vaarsen, en Liede- / kens: op verscheyden Oude / en Nuwe Sang-konstige / Stemmen. / Door
J. Steendam. / - / t'Amsterdam, / Voor Gerrit van Goedesbergh, Boek-verkooper, / op het Water
over de Nieuwe-brugh, in de / Delfsche Bybel. 1649 - Den / Distelvink: / Twede Deel: /
Zegen-zang. / Uytende / Stichtelyke-Lof-Dichten, / Zegen-sangen, Vaarsen, en / Liederen: van
verschey- / den Stof, en Maat. / Door / Jacob Steendam / - / t'Amsterdam, Gedrukt by Pieter
Dirksz. Boeteman. / Voor den Autheur, woonende in de Pijlsteeg in Steendam, / by de
Warmoes-straat, 1649 Den/ Distelvink:/ Darde Deel: Hemel-sang./ Vervattende/ Aartige, bedenkelijke-Vaarsen,/ en
Liedekens: so, van de Geboorte, Lijden, Sterven, Begraving, Ver-rijsenis, en/ Hemel-vaard.
Jesu Christi: als andere/ Goddelijke Treur, en Vreugde-Lof-/ Sangen. Of vele Rare, Oude, en/
Nieuwe Sangkonstige Tonen./ Dienstig voor alle bestredene, en strijdende Zielen, die sich/ in
de Godsaligheyd pogen te oeffenen./ Door Jacob Steendam. / - / t'Amsterdam,/ Voor Hendrick
Doncker, Boeck-Verkooper in de/ Nieuwe-brugh-steeg in 't Stuurmans Gereedschap, 1650 (32.) Den Distelvink I, 72, 76.
(33.) Het eerste ‘t'Amsterdam, by Pieter Dirksz. Boeteman, op de Egelantiersgracht 1659’ - het tweede
‘t'Amsterdam, Voor Jacobus van der Fuyk, Boeckverkooper in de Stilstreek, Amsterdam 1661.
-
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(34.)
(35.)
(36.)
(37.)
(38.)
(39.)
(40.)

(41.)

(42.)
(43.)
(44.)
(45.)
(46.)
(47.)
(48.)
(49.)
(50.)
(51.)
(52.)
(49.)
(53.)
(54.)

(55.)

(56.)

(57.)
(58.)

(59.)

(60.)

Zie: H.C. MURPHY, Jacob Steendam, Noch Vaster. A Memoir of the first Poet in New Netherland.
Den Haag, Gebr. Giaconta d'Albini 1961.
Zie de vinnige gedichten over deze kwestie in Jan Zoets, Uytst. Digt-kunstige Werken, blz. 378
vlg.
Door zijn verblijf in Indië, zie het art. van S. KALFF in de Indische Gids 1907, blz. 1459 en
1624 vlg.
P. Rixtels/ Mengel-/ Rymen. / - / Gedrukt tot Haerlem,/ By Vincent Casteleyn, Boekdrukker en/
Boekverkooper, in de Korte Bagijne-straet. 1669.
Jan Zoets Uytst. Digtk. W. blz. 382.
Mengelrijmen, blz. 116. Het is verleidelijk ook de beide daarop volgende puntdichten op
Steendam te laten slaan, ondanks de afkorting J.H.
Mengelrymen, met titel: ‘Op d'aankomst van den Poët Hendrick Bruno in de dightschool, etc.’
Henr. Brunôs/ Mengel-Moes,/ Van verscheyde/ Gedichten,/ op allerhande voor-vallende/
saecken./ Begreepen in/ Twee Deelen./ - / Tot Leyden,/ By Salomon Wagenaer. 1666. - Hoewel
verschenen twee jaar na zijn dood, heeft Bruno de bundels zelf samengesteld, blijkens de
opdrachten van Hofferus en zijn vrouw. Onder aan pag. 399 staat: Tot Leyden, Gedruct by
Daniel Willemsz./ vander Boxe, woont in de Klock-steegh. 1666. Op de ongenummerde keerzijde
van die bladzijde staat een gedicht ‘Op 't Mengelmoes en Rijmwerck van Henrick Bruno’
ondertekend met J.Z. Baron.
Voor de geschiedenis van het emblema zie A.G.C. DE VRIES, De Nederlandsche Emblemata
(1899). Daarin ook een uitvoerig bibliografisch overzicht. Vgl. verder in deel III van deze
Geschied. v.d. Letk. o.a. voor Roemer Visscher, blz. 410 vlg; in deel IV voor Heinsius, 23; Adr.
v.d. Venne, 46; De Brune, 53; Cats 73 vlg; Hooft, 337, Zach. Heyns, 416; Vondel, 424.
Voor Pers' Bellerophon zie DE VRIES op. cit. nr. 58-68, en de aanvulling na blz. CXLVII, nr.
59a. - Over Pers vgl. verder in dit deel v.d. Gesch. blz. 227,241.
DE VRIES, op. cit. nr. 162.
DE VRIES, op. cit. nr. 165.
DE VRIES, op. cit. nr. 204-208.
DE VRIES, op. cit. nr. 180, 181.
DE VRIES, op. cit. nr. 164.
DE VRIES, op. cit. nr. 177.
DE VRIES, op. cit. nr. 131.
DE VRIES, op. cit. nr. 211.
DE VRIES, op. cit. nr. 217.
DE VRIES, op. cit. nr. 167-176.
DE VRIES, op. cit. nr. 131.
Men vindt de schermutseling volledig in Van der Veens bundel afgedrukt. In de uitgave van
1659, die ik gebruikte, op blz. 362-432.
Voor de bibliografische bijzonderheden in DE VRIES op. cit. nr, 169. Door het onderschrift van
het vignet ‘Vijt Adams Appel sproot/ Ellende zondt en Doodt’ en het bovenschrift: ‘Doen Adam
Lagh. Gequest doort vallen inde zonde/ Vloyde Etter.
Het proefschrift van G. MOORE over Jan Hermansz. Krul (Leiden 1894) is oppervlakkig en in
zake de aesthetische beoordeling geheel onbetrouwbaar. - Zie voor enkele biografische gegevens
behalve dit boek ook het art. van G. KALFF in Tijdsch. Nedl. T. en Ltk. XXXVI (1917), 57.
J. Krul. Wereldt-hatende Noodtsaeckelijck. Genomen Uyt Levitico in 't 20 Capittel. etc. / - /
T'Amsteldam, By Jacob Aertsz. Colom, Boeck-vercooper op 't Water, in de Vyerighe Colom/
Anno 1627.
J.H. Kruls Vermakelijcke Uyren. / - / Tot Amsteldam, by Jacob Aertsz. Colom etc./ 1628.
Eerlycke/ Tytkorting/ Bestaende/ In verscheyde Rymen/ Gemaeckt door/ Jan Hermansz. Krul /
- / t'Amstelredam, Ghedruckt by Pieter Jansz. Slyp, Boeck-drucker op de Nieuwe-zyds achter.
Borch-wal, in de Goude Knoop 1634. - Vgl. ook A.G.C. DE VRIES, De Nedl. Emblemata nr.
151.
Jan Harmensz. Kruls,/ Minne-Spiegel/ ter/ Deughden. / - / t'Amsterdam,/ Voor Cornelis
Danckertsz. van Zeevenhoven, Papier, Kunst, Caert, en Boeck-verkoper op de fluweele Burghwal
by S. Jans Brugh. 1639 - Hiervan verschillende drukken, zie DE VRIES op. cit. nr. 153-157.
Pampiere / Wereld / Ofte / Wereldsche Oefeninge, / Waer in begrepen zijn meest alle / de Rijmen,
en Werken, / Van / J.H. Krul. / Al te zamen werkelijk door hem verbetert, en met / veel nieuwe
Rijmen verrijkt, doorgaens met / schoone kopere platen verciert, / Afgezondert / In Vier Deelen
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(61.)
(62.)
(63.)
(64.)

/ - / Tot Amsteldam, / In 't Jaer CI CI XLIV / Met Privilegie. - Ook hiervan verschillende
drukken, zie DE VRIES, op. cit. 158-160.
Minne-popjens/ bestaende in verscheyde Liedtiens,/ Ende minnedigtiens/ ghemaeckt door/ J.H.
Krul / - / t'Amsterdam,/ Gedruckt by Pieter Jansz. Slyp (1639).
Verschillende van deze toneelspelen treft men aan in de genoemde bundels van Krul. Vele
verschenen ook afzonderlijk. Zie de bibliographie bij MORRE op. cit..
Over de Fonteyns zie J.A. WORP, Dr Bernard Fonteyn, in Oud Holland II (1884), blz. 141-160.
J.H. Kruls, Vrolikke, en leerzame Oeffeningen, bestaende in de Tirannische Liefde. Italiaensche
Schoorstien veger. Rampsaligen Minnaer en den Beminden Dief. Beneven eenige aertige
Zang-Rijmen, en Minne-Dichten. t'Amsterdam, By Cornelis Jansz. Boekverkoper, woonende
aen de nieuwe Kerck, by 't Groot-School. Anno 1646.
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2. Stichtelijke poezie
GROOT IS HET AANTAL DICHTERS, DIE DE TRAditie van de
hervormingslitteratuur getrouw, allerlei stichtelijke en geestelijke zangboekjes aan
de markt brachten om, zoals Dirck Pietersz. Pers zich uitdrukte ‘door die maniere
van dichten, de Jeughd van geyle en onbeschofte liedekens af te trecken en onder
vele nieuwe voysen, eenighe lieflycke en zeedighe stoffen in te voeren, op datse daer
door aengelockt, de andere verwerpen, en dese metter tijdt mochten om helsen: daer
in ick der Genees-Meesters wijse na bootste, die den krancken vergulde pillen
vertoonen, waer onder de gheneesinge is verborgen’. Men werd niet moede de reeds
in de zestiende eeuw herhaaldelijk bewerkte schriftuurlijke stoffen, als lof- en
dankliederen, psalmen en gebeden van Mirjam, Mozes, Debora, David en andere
zangers uit den Bijbel telkens opnieuw te herdichten. Velen kozen ook andere
Schriftgegevens, lyrische en epische, uit het Oude en uit het Nieuwe Testament, tot
thema of uitgangspunt voor hun bespiegelende, godverheerlijkende of ‘leerlijke’
zangen. En bovendien bleef men het oude ideaal nastreven, hele Bijbelboeken, zoals
de Spreuken, het Hooglied, maar ook profetische boeken als Jona, Habakuk, en vooral
Jeremia en ook Jesaja, in ‘nederduitse rijmen’ om te zetten. Het goede doel waarborgt
echter nog niet een fraaie en bezielde poëzie, en vele van deze verzen-schrijvers, die
het eenvoudige volk trachten te bereiken of ook zangstof willen verschaffen aan een
beperkten kring van geestverwanten, bewegen zich dan ook in het randgebied of
buiten de grenzen van de letterkunde. Het is ondoenlijk in dit verband het hele terrein
van deze geestelijke liederen te overzien, en het scheiden van kaf en koren vanuit
een litterair-historisch gezichtspunt blijft altijd een subjectieve bezigheid. Ik beperk
mij hier tot het noemen van enkele karakteristieke boekjes en dichters uit verschillende
plaatsen, om daarna bij enkele personen die hun liederen op een hoger letterkundig
peil wisten te brengen, wat uitvoeriger stil te staan.
Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, combineerden verschillende dichters het
genre der emblemata met dat der vrije gezangen en liederen. De grens tussen
moraliserende didactiek en geestelijk opbouwende gedichten is trouwens moeilijk
te trekken. Men heeft slechts het ‘handboecxken’ of de
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‘cabinetten’ van den Enkhuizer zanger Biëns op te slaan om dat in te zien, of het
‘bloemtuintje’ van Schaap, den ‘voorhof’ van Van Hoogstraten of de ‘kruisleer’ van
de Bruyn(1.). Grote activiteit in het samenstellen en verspreiden van zulke stichtelijke
lectuur en zangbundels legde de reeds enkele malen genoemde Dirck Pietersz.
‘Boeck-verkooper op 't Water inde witte Persse’ - en daarna gewoonlijk Pers geheten
- aan den dag. Hij was waarschijnlijk in 1581 te Embden geboren, waarheen zijn
ouders zullen uitgeweken zijn. In Amsterdam als drukker gevestigd, gaf hij den
jongen Vondel verschillende opdrachten, o.a. tot het samenstellen van de
emblemata-bundels ‘Den Gulden Winckel der Konstlievende Nederlanders’ (1613)
en de ‘Vorsteliicke Warande der Dieren’ (1617). Zelf sloeg hij, zoals reeds vermeld,
de hand aan den ploeg met zijn Bellerophon (1614). Maar ook verscheen in de
volgende jaren daarop een hele serie stichtelijke boeken van zijn hand, keurig
verzorgd, in kwarto formaat, merendeels met fraaie prenten verlucht, en ‘alles tot
leeringhe en verbeteringhe van de gebreken onser eeuwe, vermakelycken in dicht
gestelt’.
Zo kwam in 1623 van zijn pers ‘Ionas de Straf-Prediker; van Gode afgesonden
om die van Ninive tot boete ende beteringe des levens op te wecken’(2.). In eenvoudige
alexandrijnen, waarin vers en zin doorgaans parallel lopen, vertelt Pers de geschiedenis
van Jona's vlucht, zijn straf en inkeer, zijn boeteprediking en ergernis, wat omslachtig
soms en met een naïeve plastiek en populaire nadrukkelijkheid, terwijl hij zijn verhaal
meermalen onderbreekt voor beschouwende uitweidingen en toepassingen. Het is
begrijpelijk dat Pers met dit verhaal van zonde en bekering zijn eigen tijdgenoten
waarschuwend den spiegel voorhoudt, maar zijn blik op eigen tijd is wel heel somber
als hij in zijn ‘voorreden’ daarvan dit beeld ophangt: ‘Wy zijn dan in dese machteloose
Eeuwe en Ouderdom ghekomen, waer in wy tot alle wellusten en dertelheden
overgegeven, en gansch en gaer in de begeerlijckheyd gewickelt zijn. Jae de Deughd
en Godsaligheyd is by ons so verslapt, dat wy niet te onrecht de kreupele en verminkte
nakomelingen, en het ysere geslachte genaemt wierden. Want alsmen onse tyden wil
scherpelijcken insien, wat soorte van sonden sietmen niet met opgestreckte zeylen
hare volle loop hebben? Verachtinge van God en van sijn H. woord, sekerheyd des
vleessches, onderdruckinge der armen, der Weduwen en Weesen, Ongerechtigheyd,
Gierigheyd, Hoovaerdigheyd, Dronckenschap, Hoererije, Wellustigheden, Overdaed
en andere lichtvaerdigheden, Haet, Nijd, Moord, Verraed, Dieverye en wat meer van
dese slagh te seggen is, gaen nu in vollen swang, ja worden by na tot roem by velen
uytgesproken’. Tegen die ongerechtigheid een dam op te werpen, is het doel van zijn
streven als dichter en uitgever, zoals hij ook te kennen geeft met de zinspreuk onder
zijn drukkersvignet, waarop de geharnaste krijgsman den lauwerkrans ontvangt:
‘Durate - Ick strii op sno eerde’. In het jaar daarop wendt Pers het over een anderen
boeg. Niet alleen kiest hij thans een klassieke
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stof, maar met zijn Lucretia (1624) tekent hij als tegenhanger van ontucht en
zedeloosheid ‘Het Beeld der Eerbaerheydt, waer in de handelinge van Sextus
Tarquinius en de weygeringhe van de Romeynsche Juffrou Lucretia, hare
verkrachtinghe, versuchtinghe en droeve dood stichtelyken te lesen is’, en om den
indruk van dit tragisch verloop te verzachten voegt hij er een blij-eindend verhaal
aan toe: ‘de Deughde van Pub. Cornel. Scipio, bewezen aan een Spaensche Edel-Juffer
van Carthago, die hy haren Bruydegom wederom vereerde’, daarmee als goed
‘Capiteyn’ een voorbeeld gevend aan zijn officieren(3.). Strekking en stijl van deze
verhalen in alexandrijnen zijn kennelijk verwant aan die van Cats, dien hij in zijn
voorrede ook als opkomende ster aanwijst. Het volgende jaar komt Pers al weer met
een dichtboek voor den dag, nu weer opgebouwd uit Bijbelse gegevens: Tranen Iesu
Christi, gestort over den Ondergang Hierusalems(4.). Uitgaande van Lucas 19, vs.
42-44, geeft hij bij monde van Christus een overzicht van de geschiedenis van Israël
‘waer in der Joden seer grote hartneckigheydt en ondanckbaerheyd over de weldaden
Godes, en daer-entegens de hertelyke liefde en barmhertigheyd Godes, over de nodige
bekeeringe der menschen, allen Christenen tot opmerckinge, eenvoudelyken word
voorgestelt’. Het boek is verlucht door een viertal stijlvolle gravures van M. van
Valckenburg, met Latijnse onderschriften, voorstellende de spijziging van Elia door
twee raven, Jesaja in het gebergte het heerlijk rijk van Christus voorspellend, den
profeterenden Ezechiel en het visioen van Daniël ‘ad Tigrim fluvium sedens’,
betreffende de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. Een aardig hekelboek,
met prenten, en verlevendigd door satirieke verhalen is Bacchus Wonderwercken,
dat in 1628 uitkwam en naar den geest een tegenstelling vormt met Heinsius' lofzang
op den wijngod. Voorts vertaalde de ontwikkelde boekhandelaar en uitgever Cesare
Ripa's Iconologia en beschreef hij in proza den oorlog tegen Spanje vanaf de eerste
troebelen tot de afzwering van Philips, in De Verwarde Adelaer en Ontstelde Leeuw.
Tenslotte bundelde hij in 1640 een aantal ‘historiale en Christelijcke Gesanghen,
stichtelijcke Liedekens en Ghedichten, uytte Schriften des Ouden en Nieuwen
Verbonds’ onder den titel van Urania of Hemel-Sangh, nu en dan met korte
toelichtingen of ‘waerschouwingen aen de Jeughd’ in proza en versierd met enige
prentjes(5.). In 1641 neemt hij dien bundel op in den titel van zijn Bellerophon, terwijl
in den volgenden druk bovendien als ‘derde deel’ het boekje ‘Ghesang der Zeden’
wordt toegevoegd.
Dat Pers temidden van veel stroef didactisch maakwerk soms ook, zij het binnen
de grenzen der bijbelse gedachten en zelfs met behulp van schriftuurlijke woorden
en beelden, een gevoelig gedicht kan schrijven, blijkt uit deze strophen van
‘Vreughde-sang over de ghenadighe bewaringhe Godes’:(6.)
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Uyt uwe stroom ontspringhen alle vlieten /
En uyt u licht / moet yder 't licht ghenieten /
Ghy breyt u gonst / van die sich tot u wend /
Aen 's Werrelds eynd.
Wel aen mijn God! ick wil een vyer ontsteecken /
Van danckbaerheyt / en dus inwendigh spreecken /
Wat ben ick Heer! dat ghy my arme Kind /
Dus seer bemind.

Met minder fantasie dan Pers berijmde de Delftse predikant VOLKERUS VAN
OOSTERWYCK - in diezelfde stad geboren in 1603 en gestorven in 1675 - Bijbelstoffen.
Hij zocht zijn kracht echter vooral in Spreuken op rijm, die hij in 1657 uitgaf als De
Christelycke Seneca, een bewerking van de ‘Occasional Meditations’ van Joseph
Hall, bisschop van Norwich, en waarop hij in 1659 nog een bundel van driehonderd
rijmpjes liet volgen, getiteld Hofbloemen. Als vele anderen had hij zich reeds gewaagd
aan het Hooglied: Rymen en zangen over 't Hooglied (1655), en in 1666 probeerde
hij de jeugd het leren van de ‘Heydelbergschen Catechismus’ te vergemakkelijken
door die op rijm te stellen(7.).
Veel succes had CLAES JACOBSZ. WITS uit Enkhuizen, die in het voetspoor trad
van Biëns, aan wien hij ook zijn bundeltje ‘Stichtelijke Bedenckinghe, Onledighe
Ledigheydt, Stichtelijke Tijdt-kortinge, bestaende in Aen-dachtighe Ghesanghen,
Leerlijcke History-Sanghs-Gedichten, en Sedighe Bruylofts-Liederen’ opdroeg.
Litteraire waarde hebben deze verzen niet, maar ik vermeld ze als typische
vertegenwoordigers van dit genre, dat blijkbaar in een behoefte van vele eenvoudige
vromen voorzag, of zoals een van zijn lofdichters het uitdrukte: ‘Hier is een Confortijf
die swacke Zielen sterckt, / En vrolijck maeckt, wanneer Gods Geest in 't herte
werckt’. De toe-eygeninge aan Biëns dateert van 28 Dec. 1639 en in 1679 verscheen
de achtste druk met een hernieuwd privilegie voor 15 jaren. Er volgde ook nog een
Tweede Deel van de Stichtelijke Tydt-kortinghe, behelsende Aenmerckelijcke Historien
en Andere Ghesanghen(8.). Eenvoudiger klinkt de titel van HENDRIK UILENBROEKS
Christelijke Gezangen, die ook vele drukken beleefden(9.). Deze liederen zijn niet
zozeer didactisch als wel lyrisch; vloeiender van vorm dan die van de beide vorige
dichters, en gevoeliger van toon. Ze doen nu en dan door hun mystieke vroomheid
en bewogenheid denken aan de liederen van Lodensteyn. Boven veel van deze soort
vrome en stichtelijke poëzie gaat menig lied uit van den dichterschilder JOOST VAN
GEEL uit Rotterdam (1631-1698), waar zijn Gedichten eerst lang na zijn dood
verzameld werden uitgegeven door de zorg van Kornelis van Arkel (1724)(10.). Hij
behoort tot den collegianten-kring van Oudaan. Oude motieven herleven bij hem
door een onbevangen en transparante manier van zeggen, in een spontanen gang van
het vers, kalmer dan van
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Lodensteyn, teder en tegelijk vurig als bij Luyken, en als deze beiden gericht op de
verrukkende vereniging met Jezus en met God:
God is het Al, alleen de ware wellust
Het Middelpunt, waarbuiten geen ding wel rust
En alle rust maar onrust is en pijn,
De vreugd verdriet, vermomd met vreugdeschijn.

In deze sfeer dichtte ook JACOB OSTENS, wiens bundel van 1651 den titel draagt van
‘Liefde Son, omstralende de hoedanicheyt der tegenwoordige genaemde Christenheyt’.
Verschillende meer of minder bekende dichters ontmoet men in bloemlezingen,
die vooral in de tweede helft der zeventiende eeuw worden uitgegeven. De meeste
bevatten een mengeling van wereldlijke en geestelijke gedichten. Zo de bekende
bundel Verscheyde Nederduytsche Gedichten(11.), waarvan de eerste druk in 1651
verscheen. Behalve van de grote meesters Vondel, Hooft en Huygens, werden hierin
ook gedichten van kleinere dichters opgenomen: De Decker, Anslo, Brandt, Martinius,
op wie we nog uitvoerig terugkomen. Een tweede deel volgde in 1653. In Klioos
Kraam(12.), uitgegeven te Leeuwarden (1656) verschijnen uiteraard ook dichters uit
het hoge Noorden, zoals SIMON ABBES GABBEMA, een vriend van GYSBERT JAPICX.
Hij heeft ook een berijming van het Hooglied gemaakt. In Apollo's Harp(13.) (1658)
treffen we naast de algemeen bekende dichters o.a. PIETER DE GROOT aan, de zoon
van Hugo de Groot, met een gedicht ‘Op de geboorte onses Heeren Jesu Christi’.
Zijn Uitbreiding der Psalmen verscheen in 1724. De Bloemkrans van Verscheiden
Gedichten(14.) (1659) bevat stichtelijke poëzie van L. JORDAAN en een aantal gedichten
van den remonstrantsen predikant NICOLAAS BORREMANS, die door Brandt werd
opgevolgd in Nieukoop. Hij is ook bekend als prozaïst. In de Hollantsche Parnas(15.)
(1660) komen ook een drietal gedichten van den reeds genoemden Friesen dichter
Gabbema voor. Belangrijker oogst levert de stichtelijke bloemlezing van den
collegiant CLAAS STAPEL, notaris te Hoorn, getiteld Het Lusthof der Zielen (1681)
op. Behalve van hem zelf, vindt men er gedichten van verschillende bekende
Doopsgezinden en Collegianten, zoals van Galenus, Abrahamsz. de Haan, Tieleman
Jansz. van Bracht, Jan Evertsz. Geesteranus, Adam Boreel, ook van den genoemden
Joost van Geel, van Joannes Bredenburg en Barend Joosten Stol(16.).
Even langer mogen we stilstaan bij Mr. LAURENS BAKE of BAECK (1650-1702),
zoon van Vondels vriend Joost Baeck en Magdalena van Erp. Hij had in Utrecht in
de rechten gestudeerd en dankte aan het door zijn vader verworven bezit den titel
van Heer van Wulverhorst. Hij is een goed vertegenwoordiger van het genre der
Bijbelpoëzie, die hij in een verhandeling als inleiding op zijn bundel Bijbelse
Gezangen(17.) (1675) verdedigde als staande boven de wereldlijke dichtkunst. Ook bij
de heidense volken,

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

245
betoogt hij, vond de dichtkunst haar oorsprong en hoogste bestemming in de
godsdienst. Nog klaarder bewijst de Bijbel dat. De dichtkunst is dan ook van
goddelijke herkomst, zij is niet maar enkel als vak te leren, maar een hemelse
genadegift. Voor iemand, die lid geweest is van het dichtgenootschap ‘Nil Volentibus
Arduum’ en later van ‘In magnis voluisse sat est’ legt hij merkwaardig sterken nadruk
op den inhoud en schuift hij de vormgeving, hoewel hij die niet wil veronachtzamen,
naar het tweede plan: ‘Veele spreeken van poëzy, die niet weeten wat poëzy is;
meinende, dat wanneer zy een vaers vloeiende gerymt hebben, 't welk op zyne voeten
staat, en een goeden zin heeft, dat ze daar door den tytel en eernaam van poëet verdient
hebben; daar het nochtans verre van daan is. Want of wel in de rymkunst een gladt
afvloeiend vaars wel vereischt werd; en dat, die de rechte greep daar van niet weet,
maar stijf en stram in 't rymen is, veel beter in prooze als in rym zyne gedachten
uitdrukke; op dat hy alzoo het ligchaam door een qualyk gemaakt kleed geen mistal
geeve. Zoo is het rym nochtans het alderminste gedeelte der poëzy; en is 't heel wat
anders 't geen eigentlyk den dichter maakt; te weeten een ingeboorne hoedanigheid,
ofte hooge geest, die ryk in gedachten en ongemeene vonden, door krachtige
verbeeldingen en figuurelyke manieren van spreeken, de dichtkunste alleen eigen,
de zaak, die verhandelt werd, een verf en optooisel weet te geeven, dat de lezer daar
door als buiten zich zelven verrukt; en in verwondering opgetogen staat. Welke
hoedanigheid de poëzy zoo eigen is, dat, indien iemands gedichten die uitwerking
niet baaren; gewisselyk de maker dien eernaam en lof by kenners niet behaalt, die
hy zich daar van beloofde’. Het ‘sublime’ of ‘ongemeene ofte grootse’ dat de kunst
eigen moet zijn, is niet te zoeken in ‘hoogdravende woorden, die in zwetseryen ook
wel gebruikt en gevonden konnen werden: maar voornamentlyk in ongemeene
gedachten ofte vonden, te zamen gevoegd met een geestige schikking en zwier, en
opgetooid met een figuurelyke wyze van spreeken, de dichtkunst bezonderlyk eigen;
hebbende over al de natuur tot een getrouwe gezellin en leidsvrouw’. Hier lijkt een
reactie op te zware vormgeving in de barok in te treden, een neiging tot een
ingetogener klassieke dictie, maar wordt tevens protest aangetekend tegen de practijk
der Hollandse dichtgenootschappen. Men moet wel ‘keurlyk op zyne woorden en
taal zyn’ maar het is beter dat ieder tracht ‘zyne eigen feilen te verbeteren, als die
van anderen op het scherpste te bedillen; en voor al de vonden, gelyk ook den styl
en trant der oude Grieken en Latynen, niet lichtvaardelyk te verlaaten, nochte hun
zuiver goud en dierbare gesteenten te verwisselen voor de gladbekken en 't klatergoud
der Italianen en Franschen; zynde wel zeeker, en genoegzaam als met den vinger
aan te wyzen, dat al het fraais, het geene in die nieuwe schryvers; zoo hier en daar
gevonden werd, meest uit de ouden gehaald is’.
Een zo origineel scheppend dichter als Bake zich hier tot ideaal stelt, was hij zelf
zeker niet. Daarom grijpt hij zich vast aan de gedachtenrijke
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bijbelstof, dat wil naar zijn opvatting zeggen, de hoogste dichterlijke stof. En het
mag gezegd dat hij, die de techniek en het vers uitstekend bleek te beheersen,
verschillende Bijbelboeken geheel of gedeeltelijk in bezielde en naar den vorm goed
verzorgde gedichten-cycli heeft omgezet, al blijft hij in expressiviteit van woord en
rhythme, in intensiviteit van het doorleven van den tekst, beneden Revius. Zijn
Klagtzangen van Jeremia, voor ieder hoofdstuk een bij den tekst aansluitende
strophe-bouw, vertonen zoals op grond van zijn theoretische bespiegelingen was te
vermoeden, inderdaad een neiging tot een rustig-beheerste, evenwichtige structuur.
Sterker is wel de barokke beweging in de drie ‘Gezangen’ in alexandrijnen, waarin
hij de hoofdstukken van Habakuk omdichtte. Maar weer veel minder gepassioneerd
dan van Revius is zijn vrije bewerking van het Hooglied: eenvoudig en welluidend,
boeiend door de dialogische voorstellingswijze die de verschillende zangen aaneenrijt
tot een kuis verhaal van hemelse liefde in aards-symbolische vormen. Ook van Jesaja
zette hij vele hoofdstukken vaardig om in dichtvorm, totaal 30 zangen. Voorts vindt
men in dezen bundel, die met veel platen is versierd, de bijna door alle stichtelijke
dichters herzongen lof- en dankliederen van Mirjam, Mozes, Debora, e.a.
Van weinig betekenis zijn de overige gedichten van Bake, die lang na zijn dood
verzameld werden uitgegeven als Mengel-Poezy(18.) (1737). Deze bundel bevat o.a.
een Lofkrans op de stad Amersfoort en haar bosrijke omgeving, een vertaling van
Juvenalis' tiende satire, en een serie gelegenheidsgedichten. Typerend is zijn uitval
tegen Balthazar Bekker, die naar hij meende het gezag van de Schrift ondermijnde
met zijn Betoverde Wereld. Ook van Huygens was hij geen bewonderaar, blijkens
zijn puntdicht op diens Korenbloem(19.).
Een zekere vermaardheid genoot onder zijn tijdgenoten de dichter-predikant
JOHANNES VOLLENHOVE (1631-1708)(20.). Hij heet naar zijn geboorteplaats, waar zijn
vader burgemeester was; studeerde theologie te Utrecht en te Groningen, was een
jaar predikant te Vledder, daarna te Zwolle (1655) en vervolgens vanaf 1665 tot zijn
dood te 's Gravenhage. In 1674 begeleidde hij als predikant het Nedl. gezantschap
naar Engeland, waar men hem het ere-doctoraat in de theologie aan de Universiteit
van Oxford verleende. Zijn reputatie als dichter dankt hij misschien ten dele aan het
gunstige oordeel dat Vondel over hem uitsprak, die hem, met Antonides van der
Goes, als zijn opvolger in de kunst beschouwde. Evenals Antonides hanteerde hij
met gemak de rhetorische, breedgebouwde vormen der barok, maar in dichterlijke
gevoeligheid en verbeeldingskracht staat hij bij hem ten achter. In tegenstelling met
Antonides wierp hij zich vooral op gewijde en stichtelijke themata. Zijn eerste gedicht,
waardoor hij naam maakte, is Kruistriomf, een barok gedicht van ongeveer 650 verzen
met vier hef fingen in het rijmschema abba cddc.
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Het bevat passages die den lezer een moment aangrijpen, zoals de in twijfelende
vragen begonnen en naar uitroepen van ontzetting opstijgende tekening van den
geschonden Christus, hangend aan het kruis. Maar deze barokvorm, werkend met
tegenstellingen en schrille details, is bij Vollenhove toch meer een opzettelijk
stijlprocédé dan een uit smartelijk doorleefde emotie voortgekomen vorm. We missen
er de diepe tonen van het werkelijk ontstelde of innig bewogen hart, zoals we die
ontroerd beluisteren in de gedichten van Dullaert en De Decker. Vollenhove is
nauwelijks in staat een stemming te wekken, maar nog veel minder haar ongestoord
te handhaven als sfeer voor dieper indringende meditatie. De ontroering, die de
genoemde passage kan gewekt hebben, wordt plotseling teniet gedaan door de
rhetorische wending (rijmend op het voorafgaande!): ‘hier draaft nochtans myn
kruisdicht hoog’, overgang naar het radicaal tegengestelde thema van de triomf: ‘zo
komt myn Kruisvorst aangetreden, / de fiere leeuw, uit Judaas stam, / als of hy versch
uit Edom quam / aanstappen met zyn wakkere schreden’. Dit dynamische beeld van
den ‘aantredenden’ leeuw is visueel onverenigbaar met dat van den aan het kruishout
hangenden lijder. Vollenhove, wiens hoofdmotief hier de triomf vormt, is dan ook
minder verwant aan de dichters der lijdenslyriek, dan aan Heinsius, die als hij in
cerebrale verzen den triomferenden Christus bezong. De uitbeelding van Christus'
lijden is in de Kruistriomf slechts uitgangspunt voor bespiegelingen over de
Oudtestamentische symboliek die aan het kruis werd gerealiseerd, en over de betekenis
en gevolgen van Christus' sterven als overwinning op zonde en dood. Een verdieping
van het gevoelselement en een daarmee gepaard gaande zuivering van den vorm
treedt bij Vollenhove's omvangrijke religieuze en stichtelijke poëzie niet in. De vorm
is inderdaad gewoonlijk ‘hoogdravend’, rhetorisch, hard en ongevoelig, al treft wel
eens een geïsoleerd detail, zoals in ‘Vermetelheits Spiegel’, een
dramatiserend-beschouwende uitbeelding van Petrus' verloochening.
Den rhetorischen barokvorm past Vollenhove ook toe in een aantal gedichten op,
ook door vele andere dichters bezongen, oorlogsgebeurtenissen, zoals ‘Op den
gruwzamen Brant van Londen’ of het niet onverdienstelijke heldendicht ‘Op den
vierden Zeestrijdt der Vereenigde Zeemagt van Vrankrijk en Groot Britanje tegens
de vloot der Vereenigde Nederlanden’ (1673), en de lofliederen op de wapenfeiten
van Willem III, bv.: ‘De Bontgenoten meester in 't velt tegens Vrankrijk door beleit
en dapperheit van zijne Hoogheit’.
Verder in vele andere gelegenheidsgedichten, zoals de lijkzangen op Michiel de
Ruyter, Jacob Wassenaar, den Graaf van Serini e.a. Met veel personen, vaak uit
aanzienlijke kringen, ook met schrijvers en dichters, stond Vollenhove in berijmde
correspondentie. Zo prees hij de gedichten van Antonides, van Willem Sluiter en
Brandt. Zijn soepele houding in theologische kwesties, maakte het hem mogelijk
met personen van andere
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godsdienstige richting vriendschappelijk om te gaan. Vooral met Geerardt Brandt
onderhield hij een uitvoerige correspondentie over litteraire onderwerpen(21.). Ze
onderwierpen hun gedichten aan elkanders oordeel en stelden dan allerlei
‘verbeteringen’ voor. Meer en meer gaat Vollenhove over tot het standpunt van de
vorm-polijstende klassicisten. Een sprekend bewijs daarvan levert het tot taalzuivering
aansporende gedicht ‘Aan de Nederduitsche Schrijvers’ (1678) dat past in de sfeer
van de mannen van Nil Volentibus Arduum. Hij komt daarin niet slechts op tegen
het gebruik van bastaardwoorden, maar ijvert voor grammatisch-zuivere toepassing
van casus en werkwoordsvormen. Vollenhove bundelde zijn Poëzy in 1686. De
uitgave van 1750, lang na zijn dood, bevat ook zijn later godsdienstig dichtwerk,
maar alle andere gedichten dan de stichtelijke uit den eersten bundel zijn daarin
weggelaten(22.).
Behalve schrijver van voortreffelijk proza, bekend om zijn biografieën van Hooft,
Vondel en De Ruyter en om zijn meesterwerk de Historie der Reformatie, is
GEERAERT BRANDT ook dichter van talrijke gelegenheidsgedichten en van stichtelijke
poëzie(23.). Hij werd 25 Juli 1626 te Amsterdam geboren. Aanvankelijk werd hij
opgeleid in het vak van zijn vader, Gerrit Brandt, horlogemaker en werktuigkundige.
Evenals deze had Geeraert belangstelling voor litteratuur. Reeds uit 1643 zijn er
gedichten van hem bekend en de aandacht trok hij vooral in 1645 toen het reeds in
1644 voltooide toneelstuk De veinzende Torquatus in den Amsterdamsen Schouwburg
werd opgevoerd. In dit bombastische gruwelstuk, in den geest van Jan Vos, en sterk
beïnvloed door de spelen van Seneca, heeft Brandt dezelfde novellestof verwerkt als
Shakespeare voor zijn Hamlet. Barlaeus was er verrukt over, en ontving den jongen
dichter bij zich aan huis. Bij deze ontwaakte liefde voor Barlaeus' knappe en
ontwikkelde dochter Suzanna, die ook zelf gedichten schreef en veel aan muziek
deed. Zij stelde echter de voorwaarde dat hij ging studeren. Zo koos Brandt de
theologie tot studievak. In drie jaar werd hij aan het Remonstrantse seminarie te
Amsterdam gevormd tot predikant. In 1652 trouwde hij Suzanna en aanvaardde het
beroep naar Nieuwkoop. Deze plaats verwisselde hij in 1660 voor Hoorn, en in 1667
werd hij predikant te Amsterdam, tot zijn dood in 1685. Tussen zijn ambtelijk werk
en zijn historische studiën door bleef hij de dichtkunst beoefenen.
Zijn eerste Gedichten werden verzameld door N.A. Borremans, uitgegeven bij
Naeranus te Rotterdam in 1649(24.). Deze bundel bevat minnedichten van weinig
betekenis en verschillende gelegenheidsgedichten, ook op oorlogsgebeurtenissen,
zoals ‘Op d'Overwinning van Hulst’, geschreven ter verheerlijking van Frederik
Hendrik. Denzelfden vorst eerde hij ook in een lijkdicht ‘Het Klagend Hollant, Op
d'uitvaart van zijn Hoogheit’. Merkwaardiger zijn Brandts experimenten met het
rijmloze vers. Daarin schreef hij het omvangrijke gedicht op den vrede van 1648 Op
het
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sluiten der eeuwige vrede. In een ‘Voorrede’ legt hij rekenschap af van deze
‘nieuwigheit’, met verwijzing naar de klassieke dichters. Toen de klassieke
maatvormen in onze poëzie nog niet waren overgenomen, was het noodzakelijk, ‘dat
men dees onordentelijke regelen met rymen oppronkte; op dat' er ten minste eenig
onderscheidt waar tusschen Proze en dees barbarische Poëzij’. Maar nadat Spiegel
‘somwyl in zyn vaarzen de voeten gevonden heeft’ en vooral de ‘wytberoemde Drost’
en de ‘maatryke Vondel’ ‘de Hollandtsche Poëzy op vaste voeten gezet’ hebben, is
het rijm overbodig geworden. Zelfs acht Brandt handhaving van het knellende rijm
strijdig met ‘de vryheit der Poëzy’. Daarvoor beroept hij zich op uitspraken van
Ronsard, Du Bellay en Michiel de Montagne; ook op het voorbeeld van Hooft in zijn
vertaling van Huygens' Huwelijkshater en op diens passage over het rijm in
Oogentroost, zodat hij met gerustheid durft besluiten met: ‘Ik zal dan te voorschyn
komen, rustende op het oordeel van zo veel edele vernuften, die eenstemmiglyk
bekennen, dat het rym geen deel der Dichtkunst is, maar dat de aardige vonden en
ryke beschryvingen de Poëzy een ziel instorten’. Bevredigend geslaagd is hij in zijn
eerste experiment zeker niet. Een eigenaardigheid, of beter onvolkomenheid van
Brandts poëtischen vorm is zijn voortdurende breking van den versregel door de
zinstructuur, zonder dat dit als middel gebruikt wordt voor het oproepen van plastische
effecten of voor het uitdrukken van gevoelsspanningen. Verzen waarin zinseinde en
versgrens samenvallen zijn zeldzaam. Een sterke voorkeur voor het enjamberende
vers, met zeer gedurfde overgangen en zware pauzen in de volgende regel, is ook
reeds op te merken in Brandts vroegere berijmde poëzie. Maar door de rijmloosheid
verliest het enjambement aan rhythmische spankracht en expressiviteit. Brandt
benadert zo juist meer het rhythmische proza, in strijd met het betoog van zijn
voorrede. Merkwaardigerwijze gaat hij op een critiek moment in zijn gedicht, nl.
daar waar de stervende Frederik Hendrik afscheid neemt en aanwijzingen geeft aan
zijn opvolger, toch over in den rijmvorm! Heeft hij zelf gevoeld dat in deze vier
bladzijden lange ‘rede uit den stervenden monde van Frederik’ de door het gepaarde
rijm gedragen en gebonden versstructuur toch aan hogere stilistische eisen voldeed?
Een nawerking van het rijmschema der alexandrijnen is ook aan te wijzen in Brandts
handhaving van de afwisseling van slepende en staande versparen in de rijmloze
gedichten.
Beter geslaagd uit verstechnisch oogpunt lijkt me Brandts tweede proeve van
rijmloze verzen, in het veel kortere De Tranen van den Apostel Petrus. Ook hier
wisselt hij regelmatig slepende versregels af met staande, maar bovendien verandert
hij om de dertig regels van patroon: in het ene herkennen we het gekruiste rijmschema
(abab), in het andere de gepaarde rijmvorm (aabb), eventueel het omarmende rijm
(abba). Toch zijn deze dertigregelige gedeelten niet door den inhoud als meer
zelfstandige onderdelen ten opzichte van el-
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kaar neergezet, noch zijn de grenzen daartussen syntactisch markant aangeduid:
ongemerkt gaat de gekruiste vorm over in den gepaarden en omgekeerd. Ook hier
vinden we hevige brekingen van het vers en een onrustig werken met het
enjambement. Maar die vorm sluit beter aan bij den dramatisch-lyrischen inhoud,
bij de hevige zielespanning van den discipel die zich zijn verraad smartelijk bewust
wordt, bij de wendingen en climaxen van zijn bittere klachten, zoals reeds dit korte
citaat kan doen horen:
O, boejen, die noch korts d'onnozle handen niet
Verschoont hebt, sluit en prangt myn sidderende beenen,
Ik heb myn' heer verzaakt. ziet hier, ô wrede Joden,
Den groosten booswicht staan. al wat gy lyden zult
Om u hardtnekkigheit, heb ik alleen verdient
Door 't zien, en door myn vrees, en zo'er noch iets ergers
Kan zyn. die my nu zoekt, verlicht door heldere toortsen
Den donkren nanacht niet; dat hy geen zilverling
Op den verkeerden kus noch 't helsch omhelzen zette':
Ik zal dit heiloos hooft voor niet ten offer brengen.
Komt hier, trekt herwaart aan, ik zal de strengen rotten
Van 't Hoogepriesterdom niet wederstaan. of kruist,
Of rooft, of stenigt mij, ik heb myn' Heer verzaakt!

Dit dramatiserende gedicht, waarin Petrus zelf sprekend is ingevoerd, in tegenstelling
met Vollenhovens beschouwend-lyrische en strophisch ingedeelde gedichten op dit
thema, vertoont opvallende overeenkomsten met Dullaerts ‘Rouwklacht van den H.
Apostel Petrus over zyne verzakinge’(25.). Die overeenkomst schuilt in den
lyrisch-dramatischen opzet, in het aanwenden van gelijke of overeenkomende
motieven, vooral ook in de herhaalde variatie van het grondthema: ‘ik heb myn Heer
verzaakt’. Vermoedelijk heeft Dullaert dit gedicht van Brandt gekend en mogelijk
is hij er door geïnspireerd. Maar door vergelijking blijkt tevens het grote verschil
tussen Brandts en Dullaerts dichtvermogen. Dullaert verwerpt het rijm niet als
expressief middel voor de verwerking van dit hevig barokke thema. Ook kiest hij
een zwaargebouwden strophe-vorm, die de elementen van den monoloog en de
wendingen scherper markeert, terwijl Brandts wisseling van schema met den inhoud
geen verband houdt. Dullaerts dictie is feller, zijn rhythmen heviger geladen, maar
bovendien voert hij den innerlijken strijd van Petrus tot een bevrijdende oplossing,
wat bij Brandt geheel ontbreekt.
De zeventiende-eeuwse barok kon blijkbaar de werking van het rijm niet ontberen.
Brandt zelf was niet in staat zich boven den tijdstroom te verheffen. Na deze beide
pogingen heeft hij zijn streven opgegeven, en voortaan het gesmade rijmvers
gehanteerd. In 1665 gaf hij zijn Stichtelijke Gedichten uit ‘vervaetende verscheide
gebeden, plichten en opwekkingen en godtsaeligheit’, opgedragen aan Pieter de
Groot(26.). Het zijn goeddoordachte,
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en rustig gebouwde gedichten in strophen, bespiegelingen, gebeden, waarschuwingen
en aansporingen tot deugd, uitingen van een vroom gemoed, van een eenvoudig
godsvertrouwen, van een warme liefde tot God en de mensen, maar zelden
meeslepend. Die liefde berust bij Brandt al te nadrukkelijk op redelijk overleg, is al
te opzettelijk gericht door voorschrift en plicht, maar doorbreekt nimmer spontaan
en onweerhoudbaar de gebakende grenzen als bij de onstuimige en extatische dichters
Lodesteyn, Dullaert of Luiken. Illustratief zijn deze bedaarde hoewel niet ongevoelige
strophen uit Brandts ‘Gebedt om liefde tot Godt’:
Uw liefde neemt geen ende,
Indien de myne blyft.
Och dat ik dit erkende!
De wet, die gy me schryft,
Leert U vooral beminnen;
Vooral, met al 't verstant,
Met al de kracht der zinnen:
Zo raakt het hart aan brant.
Door uw weldadigheden
Ontsteekt dat zuiver vuur.
't Vint voetsel door de reden.
Geen tydt, geen dagh, geen uur
Kan enig schepzel leven,
Zo 't niet door u bestaat
Gy hebt het al gegeven.
Uw goetheit kent geen maat.

Het meest karakteristiek voor de opvattingen en verlangens van dezen sympathieken,
naar objectiviteit strevenden en vredelievenden man is wel zijn omvangrijk gedicht
in gepaard rijmende alexandrijnen De Vreedzame Christen. Teruggrijpend op de
eerste periode der Christenheid, wijst hij aan, waardoor het bederf de Kerk is
binnengekomen. Na de eerste vervolgingen drong tijdens Konstantijn de weelde en
daarmee de wereldse gezindheid binnen. De duivel zaaide ketters onkruid, waardoor
geschillen en scheuringen ontstonden. Hovaardij en eerzucht werden oppermachtig.
Daarbij voegden zich jaloezie en laster. Zo verkreeg Rome de heerschappij. Allerlei
nieuwe, menselijke inzettingen en instellingen legden zwaarder lasten op de
Christenen dan indertijd de Joodse wetten wogen, waarvan Christus den mens had
bevrijd. Deze ondraaglijke lasten betekenen aantasting van de Christelijke vrijheid.
Bovendien verlaagde de hebzucht den godsdienst tot koopmanschap. De liefde tot
het vlees verstiet de kruisleer. De grootste afbreuk leed de Kerk door den blinden
haat, waardoor de Christenen elkaar verketteren en verbijten. Door dat liefdeloos
getwist worden heidenen en Joden afgeschrikt van de Kerk, en Christus gesmaad
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want ‘al wat de knechten doen, verwyt men hunnen Heer,/ men oordeelt uit hun werk
van 's Heilants heilge leer’. Tegenover die ontbindende factoren spoort Brandt aan
tot bestrijding van de boosheden waaruit de scheuringen ontstaan. Ootmoed moet
de hoogmoed bedwingen, tevredenheid ‘de tocht van 't gierig albegeren’ stillen, de
‘trek tot hemelweelde en goddelijke vreugt’ moet ‘de lust van 't vleesch’ betomen,
en bovenal: de liefde moet de haat overwinnen. Weg met alle spitsvondigheid ‘die
ons uit Jezus' Kerk naar Platoos scholen leit’. Voor Brandt is de Schrift
onvoorwaardelijk de toetssteen van menselijk denken en weten op theologisch gebied.
Men moet geen dingen willen weten, die God niet heeft geopenbaard. ‘Zoekt niemant
buiten 't Woort aan enig punt te binden, / Als of 't noodtwendig waar, dat daar niet
is te vinden’. De ‘hoogwaardige’ en ‘hoognoodige’ geloofsstukken zijn weinig in
getal en ‘lichtelijk uit te drukken’. Het geloof heeft geen behoefte aan duistere
geleerdheid, maar aan eenvoud. In de hoofdwaarheden drukt God zich klaar en
doorzichtig uit. Gebonden is dan ook de Christen slechts aan de twaalf artikelen,
waarin de Kerk vanaf de vroegste tijden bondig haar geloof heeft beleden. Niemand
mag uit de Kerk geweerd, die Christus als zijn Zaligmaker belijdt. Die eenheid in
Christus beleven alle belijders in het heilig avondmaal. Zeer consequent trekt Brandt
de scheiding tussen hoofd- en bijzaak, met dit gevolg:
't Is beter dat men dole omtrent de waarheit van
Een punt, wiens wetenschap een Christen missen kan,
Als dat ons 't recht verstant der waarheit brengt aan 't scheuren.
Voor alle doling sluit dan Jezus huis geen deuren.
Het duldt met lydtzaemheit, dien Godt niet buiten sluit,
Maar wie door 't Godlyk woort verdoemt wort, werpt het uit.

Zo pleit hij met vuur voor eensgezindheid en samenhorigheid, voor onderlinge liefde
en verdraagzaamheid, diep overtuigd als hij is van de beperktheid en gebrekkigheid
van het menselijk weten en denken. Een rationalist was hij niet. Zeker, hij stond aan
de zijde der Remonstranten. Maar wat een verschil met zijn vriend Westerbaan. Hij
treedt niet als deze in het krijt voor de remonstrantse opvattingen, door met
vlijmscherpe of zelfs spottende logica het standpunt der tegenstanders te ontzenuwen.
Merkwaardig is daarentegen juist deze uitlating in de klacht van Petrus: ‘Al wie zijn
eigen deugt en ongestadig harte / Te veel betrouwt, en steunt op d'onstandvaste kracht
/ Des vryen wils, en ziet naar d'onvoorziensche lagen / Van 't brossche vleesch niet
om, en dwaas zich zelf behaagt; / Die zie op my’. Hij strijdt niet voor een bepaalde
theologische visie als dé ware, maar voor eensgezindheid in de kernzaken, en
‘rekkelijke’ verdraagzaamheid. Dat bewijst ook zijn tegemoetkomende houding
tegenover andersdenkenden en zijn vriendschappelijke en waarderende brieven en
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gedichten aan Vollenhove, Martinius, Sluiter en anderen; en als hij zich soms ook
wel scherper uitlaat, zoals in een gedicht tot Westerbaan(27.), dan kant hij zich niet
tegen de theologische opvattingen van de officiële kerk, maar tegen
onverdraagzaamheid en geestelijke tyrannie.
Na zijn dood werd zijn Poëzy enige malen gedeeltelijk of geheel en uitgebreid
met vele gelegenheidsgedichten herdrukt in 1688, 1719 en tenslotte in drie delen in
1725/27(28.). Lang is gestreden over de vraag welk aandeel Brandt gehad heeft in de
uitgave van Vondels hekeldichten van 1647, die deze na zijn overgang tot de Roomse
Kerk geen herdruk waardig achtte. Meer en meer neigt men tot de opvatting dat hij,
zonder verzamelaar van den bundel te zijn, wel de schrijver was van de beruchte
‘voorrede’, die met P. is gesigneerd. Dit zou hij later goed gemaakt hebben met zijn
levensbeschrijving van Vondel(29.). Volledige zekerheid is hier niet te verkrijgen.
Evenmin staat het vast, dat hij de voornaamste samensteller was van de bloemlezing
Verscheide Nederduytsche Gedichten(30.).
Als curiositeit vermeld ik hier de eigenaardige verstheorie en de daarop gebaseerde
dichtproeven van den predikant uit Vaassen, GODDAEUS (gest. 1658), die een stap
verder ging dan G. Brandt, maar een voor de poëzie noodlottige stap. In 1656 gaf
hij, als vrucht van overpeinzing tijdens een ziekte, zijn Nieuwe Gedichten(31.) uit,
waarvan hij op de titelpagina vermeldt dat ze ‘sonder rym, naa de Griexe en Latynse
Dichtmaten, op allerhande soorten van Verssen (zijn) ingestelt’. In een Voorrede zet
hij uiteen dat hij daaronder niet verstaat het gangbare gebruik van klassieke
versvoeten, waarin de groepering der lettergrepen berust op het accent. Terecht heeft
hij ingezien dat dit in werkelijkheid geen klassieke verzen zijn. Daarom wenst hij
indeling naar de lengte der lettergrepen volgens de regels der klassieken. Ook richt
hij zich tegen het gebruikmaken van rijm, dat hij niet slechts overbodig vindt, maar
in strijd met de ware dichtkunst, d.w.z. die der Ouden. Bij de toepassing van zijn
kwantiteiten-theorie bemerkt hij blijkbaar niet dat hij in strijd komt met het karakter
der germaanse talen. Zijn indeling naar lange en korte lettergrepen bestaat alleen in
het gezichtsbeeld op papier, maar levert onleesbare verzen, omdat de zinnen die op
dit onderstelde metrische schema worden gebouwd, beroofd worden van hun meest
wezenlijke vormkenmerk, de intonatie, die heel de syntactische groepering beheerst
en waarin het dynamisch accent een beslissende factor is. Het is komisch te zien,
hoe hij in zijn waan, een totale omwenteling in de Nederlandse verskunst in te luiden,
verzen van Hooft en anderen ‘verbetert’ door ze, ‘op de rechte mate over te setten’.
Zijn eigen dichtproeven bestaan in hoofdzaak uit een serie korte gedichtjes van allerlei
maatvorm, waarin ‘de aller-befaemste Menschen, van den eersten Adam af tot op
den Tweden, met alle de Voor-ouders Jesu Christi op 't plein gebracht’ worden, onder
den titel Toneel der Oude Wereld, en uit een aantal ‘overgesette’ Psalmen Davids.
Poëtische waarde hebben deze ‘verzen’ niet, noch naar
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den vorm noch naar den inhoud. Vooral de eerste zijn verstandelijke notities van
Bijbelse feiten, in gedrongen vorm, zonder enig compositievermogen.
Met enige aarzeling plaats ik in deze rij van stichtelijke dichters ook REYER VAN
ANSLO(32.), wiens dichtwerk zeker niet uitsluitend didactisch kan heten, noch louter
religieus. Blijkens zijn overgang naar de Roomse Kerk speelt echter de godsdienst
in zijn leven een belangrijke rol. Hij was in 1626 te Amsterdam geboren uit
doopsgezinde ouders. Zijn grootvader was omstreeks 1580 uit Oslo (= Anslo) naar
de zich vrij-vechtende Nederlanden getrokken en had in den lakenhandel goede zaken
gedaan. Reyers vader stierf jong en zijn moeder hertrouwde met een bakker, Jan van
Rodenburg. Het gezin was zo welgesteld dat Reyer school kon gaan bij Adrianus
Junius en het was goed aan hem besteed. Gretig nam hij de cultuur van zijn tijd in
zich op. Hooft werd in het begin zijn meest bewonderde leermeester, daarna oefende
ook Vondel diepgaanden invloed op hem uit, misschien ook inzake het geloof. Met
een zekere zwier hanteerde de versgevoelige jonge Reyer de barokke taal- en
versvormen. Daardoor wekte hij bij zijn tijdgenoten grote verwachtingen voor de
toekomst. Van den aanvang af lijkt zijn hart verdeeld tussen wereldlijke en geestelijke
motieven. In zijn Bruiloftsgedichten is duidelijk de invloed van Hooft merkbaar. Met
vele dichters van die dagen deelde hij de bewondering voor Frederik Hendrik en het
verlangen naar vrede, opdat de handel, maar vooral ook de wetenschap en de kunst
zich ongehinderd konden ontplooien. De Zegetempel voor zijn Hoogheit Fredrik
Henrik (blz. 175) droeg hij op aan Hooft(33.): een typerende combinatie. Gevoelige
verzen schrijft Anslo in zijn Lijkklacht bij den dood van dezen diep vereerden
Oranjevorst, die voor Holland den vrede had bevochten, maar stierf ‘voor 't sluiten
van de vree’ (blz. 349). Hij verplaatst zich ook in de smart van de achtergebleven
princes (Klachte van Amalia, blz. 351) en spoort Willem II aan het voetspoor van
zijn vader te drukken (Aan zijn Hoogheit Prins Willem, blz. 354). Anslo's bewondering
voor Hooft, voor zijn minnelyriek en treurspelen, blijkt vooral uit het fraaie barokke
treurdicht Muiden in Rou over de Doot van P.K. Hooft (blz. 357), dat hij opdroeg
aan Willem II en waarbij sierlijk aansluit het gedicht Op de Lykrede over den Drost
Hooft, door den Heer Geraart Brandt (blz. 264). Minder doorleefd zijn de gedichten
op Christina van Zweden, maakwerk vol mythologisch-allegorischen pronk, gedicht
op aandrang van den Zweedsen vertegenwoordiger Michiel le Blon (blz. 185, 202).
Evenals Vondel werd Anslo vorstelijk beloond, met een gouden keten. Toen de vrede
in 1648 eenmaal met Spanje was gesloten, uitte ook Anslo daarover zijn vreugde. In
een omvangrijk hoogdravend en mythologisch opgesierd gedicht zong hij den lof
van Amsterdam: Het Gekroonde Amsterdam, naar aanleiding van den begonnen
bouw van het nieuwe stadhuis (blz. 223). Daaruit spreekt ook zijn verering voor de
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grote onafhankelijke geleerden van Holland en Amsterdam, zoals De Groot, Descartes,
Salmasius, Nic. Heinsius, Barlaeus en Vossius. Het gevleide stadsbestuur, waaraan
het gedicht was opgedragen, dankte den dichter met een lauwerkrans en een zilveren
schotel! Door die twee bekroningen van zijn dichtwerk werd Anslo reeds op
twee-en-twintig jarigen leeftijd in Amsterdam een gevierd dichter. Uit verschillende
van de genoemde gedichten blijkt zijn afkeer van godsdienstige conflicten. In 1646
werd hij gedoopt in de Gemeente der Waterlandse Doopersen. Uit dien tijd dateert
zijn episch-beschouwend gedicht Martelkroon van Steven, den eersten Martelaar
(blz. 7), een sober verhaal, gebaseerd uitsluitend op Bijbelse gegevens, met een
duidelijk anti-roomse slotbeschouwing over de verwording van de Kerk. In 1648
verschenen in een prachtige uitgave zijn Bijbelschriften, vierregelige epigrammen
op de voornaamste historische feiten uit het Oude en Nieuwe Testament,
waarschijnlijk op verzoek van den uitgever, Cornelis Donckertsz., gemaakt als
onderschriften voor de prenten van Holsteyn. Of de parallelteksten in vier talen,
Latijn, Frans, Duits en Engels, ook alle van Anslo's hand zijn, kan worden
betwijfeld(34.). In de latere uitgave zijn die weggelaten. Een typisch protestants
dichtwerk is ook nog Anslo's drama De Parysche Bruiloft (1649), in verschillende
opzichten een opmerkelijk goed en speelbaar stuk, met levendige scènes, vlotte
gesprekken, zuiver getekende karakters, vooral ook van den hoofdpersoon, den
zwakken Fransen koning, Karel IX. De stof ontleende Anslo aan Hoofts ‘Hendrik
de Groote’. Zijn stuk is meermalen in Amsterdam opgevoerd(35.). Daarna vond een
ingrijpende wending in Anslo's leven plaats. Twee dingen schijnen daarbij samen te
spelen. De Parysche Bruiloft had Anslo opgedragen aan Magdalena Baack, dochter
van Vondels vrienden. Men heeft daarin een aanwijzing willen zien voor een
liefdesgeschiedenis die op een teleurstelling voor Anslo is uitgelopen en heeft dit
ook in verband trachten te brengen met zijn overgang naar de Katholieke Kerk en
zijn vertrek naar Rome in September 1649. Of er samenhang bestaat en hoe, is echter
niet uitgemaakt. Trouwens over heel Anslo's geloofsverandering hangt een nevel
van geheimzinnigheid, die nog niet is opgetrokken, ondanks ijverige naspeuringen
en uitvoerige discussies. Sommigen menen dat Anslo reeds in Amsterdam door
toedoen van Jezuïeten Rooms is geworden, anderen verschuiven zijn officiëlen
overgang naar 1651, toen hij reeds in Rome was, een derde opvatting stelt zijn
opneming in de Roomse Kerk uit tot het jaar 1654(36.). Waarschijnlijk is toch wel, dat
zijn reis naar Rome, om het jubeljaar 1650 daar te vieren, gevolg is van zijn
veranderde godsdienstige opvattingen, al had hij zijn definitieve beslissing misschien
nog niet genomen. Of zijn vermeende liefde voor Magdalena daarbij een rol speelde,
is zeer dubieus. Opvallend is dat Anslo geen liefdeslyriek heeft nagelaten. In zijn
gevoelig Afscheit van Amsterdam (blz. 273), een van zijn beste gedichten, geschreven
aan de Rijn op 12 Sept. 1649, zinspeelt
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hij met geen woord op die geschiedenis. Nergens vindt men in zijn werk een
zinspeling in die richting. En toch eerst in 1656 ging hij over in den geestelijken
stand. Enigszins zonderling is de indruk die wij krijgen van zijn gedrag in die eerste
jaren te Rome. Met enig gemak schijnt hij zich bewogen te hebben in een nogal
luidruchtigen en wilden kring van Nederlandse schilders. Voor de schilderkunst had
hij trouwens een gevoelig hart en open oog, getuige o.a. zijn gedicht Schilderkroon
(blz. 155), waarin hij de schilderkunst typeert als evenknie van de dichtkunst en zijn
aardige kenschetsing van de kunst van zijn schildervriend Adriaan van den Kabel
(Op het Schilderen van Sr...... blz. 168). Zijn enthousiaste lofdicht op Van Merwedes
erotische triomfen (blz. 275) heeft zijn bewonderaars echter danig onthutst(37.). En
vreemd is ook zijn omgang met Six van Chandelier, met wien hij intiem vriendschap
sloot in Rome en Venetië (1650), onder het genot van tabak en wijn, maar aan wien
hij blijkbaar niets liet merken van zijn verandering in godsdienst, hoewel Six toch
blijkbaar wel wist dat Anslo op een of andere wijze met kardinaal Capponi in
betrekking stond(38.). Men moet echter voorzichtig zijn met het uitspreken van een
oordeel, speciaal over Anslo's karakter of de oprechtheid van zijn gevoelens, waar
men zo weinig de ware toedracht kan reconstrueren. Een feit is dat zijn overgang
naar de R. Kath. Kerk weinig bevruchtend heeft gewerkt op zijn dichterlijke activiteit.
Wat een verschil met Vondel, voor wien die overgang een geestelijke crisis was, die
diep haar sporen trok in zijn dichtwerk. Van een vurige belijdenis of verdediging
van zijn nieuwe geloof in lyrische of didactische poëzie is bij Anslo geen sprake.
Wel schijnt het verblijf in Rome zijn neiging tot mythologischen opsmuk getemperd
te hebben.
Het enige door geloofsovertuiging gedragen gedicht uit dien Roomsen tijd is de
bewonderende vreugdezang over de geloofsdaad van Christina van Zweden, die
wegens haar overgang tot de Roomse Kerk afstand deed van den troon en in Rome
met veel eerbewijzen werd ontvangen (1655): Evangelische Parel gekocht van
Christina voor de Kroone van Zweden, een fraai gebouwd en welluidend gedicht in
strophen van vijf- en drieheffige jambische regels met rijmschema aaabcccb (blz.
213). Verrassend is echter Anslo's belangrijkste grote gedicht uit dien tijd, de Pest
te Napels (blz. 105). Maar dit ademt nauwelijks een roomsen geest. Het is een
onbevangen, macabere beschrijving van de zedelijke en geestelijke verwildering der
samenleving onder invloed van de afschuwelijke epidemie; tegelijk fantastisch en
nuchter reëel, een onrustige reeks lugubere taferelen van lijden en verwilderde
hartstochten, die zich in de omarming van den dood krampachtig uitvieren; een
verhaal met abrupte, stijlloze overgangen, onhandig, rauw, cynisch soms, in
onopgesmukte taal, meermalen zelfs in al te laconieken, drogen kroniekvorm, maar
reflex toch van innerlijke bewogenheid, afschuw en panischen schrik.
Geheel op zichzelf staat in de Noord-Nederlandse letterkunde de poëzie
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van den rooms-katholieken priester JOANNES STALPART VAN DER WIELEN(39.). Zijn
dichtwerken ontstonden tussen de jaren 1620 en 1630, maar lang daarna bleven
althans zijn gedichten op zangwijzen behoren tot den populairen geestelijken
liederenschat. Daar ze de tegenhangers vormen van veel didactische en stichtelijke
protestantse poëzie, noem ik ze ten slotte in dit verband.
Stalpart, van adellijken huize, werd in 1579 te 's Gravenhage geboren. Zijn vader
was daar advocaat bij het Hof van Holland, en ook Joannes werd aanvankelijk, na
zijn rechtenstudie te Leiden (1595) en te Orleans (1598) advocaat voor den Hogen
Raad van Holland. Enkele jaren daarna echter ging hij in Leuven theologie studeren,
werd priester in 1606 en reisde daarop via Parijs en Bordeaux naar Rome, waar hij
den doctorsgraad in de theologie verwierf. In 1611 terug in Nederland, werd deze
begaafde en fijnbesnaarde man als geestelijke te werk gesteld in Delft en omstreken.
Daar werkte hij tot zijn dood in 1630 vol ijver en zelfopoffering, in het verborgen,
aan de handhaving en uitbreiding van den roomsen godsdienst. Zijn dichterlijke
gaven besteedde hij ook geheel voor dien geestelijken arbeid: onderrichting en
bemoediging van zijn geloofsgenoten en afweer tegen het tot hegemonie gekomen
protestantisme vormden zijn doelstellingen. Hij begon met enige, wat onbeholpen
en omslachtige epische dichtwerken, heiligenlevens in weinig beeldrijke alexandrijnen,
wat monotoon, zonder lyrische of dramatische wendingen die tot luisteren dwingen.
Op zichzelf is feitelijk die jambische zesvoet het enige kenmerk der ‘renaissance’.
De naïeve verteltrant, die engelachtige heiligen plaatst tegenover roofdierachtige
vervolgers, en de oude wonderverhalen voorstelt als tastbare werkelijkheid, is de
rechtstreekse voortzetting van de middeleeuwse heiligen-epiek. In 1621 verscheen
te Delft als eerste, anoniem, het Hemel-rijck(40.), het verhaal van de bekering en het
daarop volgend martelaarschap van den H. Adrianus, die eerst zelf de Christenen
had vervolgd, maar bij wien door de enthousiaste verhalen over de heerlijkheden en
schoonheden van het hemelrijk, hem door enkele gevangenen gedaan, het verlangen
ontstond naar deelgenootschap in die alle aardse rijkdom en macht overtreffende
pracht. Typisch middeleeuws is vooral de zeer concrete uitwerking der Bijbelse
beelden, zoals de schildering van het interieur der hemelse feestzalen met complete
meubilering en een overvloed van zinnenstrelende spijzen op den dis. Het geheel is
ingedeeld in 26 hoofdstukken of ‘gedichten’ met inhoud aanduidende opschriften
(als in de oude kronieken of heiligenlevens), maar het gepaarde rijm stoort zich aan
die blijkbaar achteraf ingevoerde verdeling niet. Het tweede verhaal, de Evangelische
Schat(41.) genaamd, evenzo in een serie ‘gedichten’ verdeeld en ook nog in 1621
uitgekomen, wil degenen wier begeerten door het eerste boek zijn gewekt en die zich
daarheen op reis hebben begeven, onderweg bemoedigen en aansporen tot volharding,
door te vertellen van den gevangen schatbe-
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waarder des keizers, Laurentius, die den heidensen stokbewaarder Hippolytus tot
bekering brengt. Speciaal voor de vrouwelijke parochianen lijkt bedoeld de
geschiedenis van Sinte Agnes (1622)(42.), die als toonbeeld van kuisheid, eenvoud en
standvastigheid haar hemelsen Bruidegom trouw blijft, ondanks de verleidelijke
aanbiedingen van een rijken en edelen, aardsen minnaar en ondanks de
verschrikkelijke bedreigingen met ontbering en den marteldood. Het eigenlijke
verhaal, ingedeeld in zeventien ‘gedichten’ in alexandrijnen en één sluitstuk over de
verering van de maagd en haar translatie naar Utrecht, naar het model der vitae, wordt
voorafgegaan door lofliederen - waaronder mogelijk een van Vondel - en een
‘kleedbericht’ in proza. Daarin wordt matigheid in de kleding gepredikt en een
vriendelijke bestraffing geleverd van de vrouwelijke pronklust. In tegenstelling met
Huygens' Costelyk Mal van hetzelfde jaar echter in eenvoudigen, voor ieder
begrijpelijken vorm.
Dat Stalpart ook geestig en ad rem disputeren kon, bewees hij met zijn levendige
en in goed proza gestelde verhandelingen in de Roomsche Reys (1627)(43.), een serie
samenspraken tussen Pieter de Reyser, een gelovig Katholiek die een bedevaart naar
Rome gaat ondernemen, en den ketter ‘Abacuk, fijnen broeder’. Natuurlijk weet
Pieter diens ketterse critiek op allerlei Roomse instellingen, gewoonten en
geloofsstukken, zoals de verering van den Paus en het beroep op Petrus' gezag, het
aanroepen van heiligen en bewaren van reliquieën, of het misbruik van den aflaat,
met ‘sluitende’ betogen te weerleggen. Zijn strijd- en slagvaardigheid toont Stalpart
nog aardiger in den na zijn dood uitgegeven verzenbundel Extractum Catholicum
(1631)(44.). Hierin worden de 170 gedichten als even zovele ‘doses’ uit een ‘wel
voorzienen kruidenwinkel’ of apotheek bij wijze van geneesmiddelen uitgereikt
‘tegen alle gebreken van verwarde hersenen’. Dikwijls worden daarin beknopt en
vaak eenzijdig-populair geformuleerde opvattingen der ‘ketters’ geestig, soms
spottend, ook wel eens vinnig en hatelijk bestreden. In versvorm levert Stalpart voor
zijn volgelingen hier handig propaganda- en afweermateriaal in hun strijd met de
protestanten. Als contra-reformatorische tegenhangers van de meestal veel fellere
geuzenpoëzie, zijn deze versjes gematigd en meermalen vermakelijk en raak.
Natuurlijk worden door zulke spotdichten de theologische problemen, die Rome
scheiden van het protestantisme, niet opgelost.
Van hogere waarde zijn vele van Stalparts liederen uit de bundels 't Gulden Jaer
ons Heere Jesu Christi (1628)(45.) en Gulde Jaers Feestdaghen of den Schat der
geestelijcke Lofsanghen(46.), na zijn dood verschenen in 1635. In den eersten bundel
staan liederen op ‘alle de zomerdagen des Jaers’ waaronder we ook te begrijpen
hebben de algemeen-Christelijke feestdagen van of rondom Kerstmis, Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren. In den tweeden, veel omvangrijkeren bundel (1294 blz.
liedertekst) geeft Stalpart liederen op ‘elcken feestdagh van 't geheele jaer’, dwz. op
alle dagen of liever op de
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daarop vereerde heiligen. Zeker zijn deze niet allemaal even sterk geïnspireerd en
even treffend geslaagd. Het is volkspoëzie van opzettelijk eenvoudige structuur,
dikwijls aansluitend bij sfeer, motieven en vormen van het middeleeuwse lied, gezet
ook vaak op populaire wereldlijke zangwijzen, zoals ook protestantse dichters deden.
Maar dikwijls treft toch in deze ongekunstelde poëzie voor dagelijks gebruik de sfeer
van oprechte devotie, de reine rust van het gelovige hart, de fijne toon van de van
nature zingende stem, de puntigheid ook en trefzekerheid van het ongezochte woord
en den meest van zelf sprekenden syntactischen vorm. Volksdichtkunst, lyrisch en
didactisch, van edele soort, die men, misschien met een tikje overdrijving, vergeleken
heeft met de pure poëzie van Guido Gezelle.

Eindnoten:
(1.) Vgl. het vorige hoofdstuk, blz. 227, 228.
(2.) Ionas // De // Straf-Prediker: // Van Gode afgesonden / om die // van Ninive tot boete ende
beteringe des // levens op te wecken. // Hier is by-gevoeght // De beschryvinge en de
gestaltenisse, neffens de Klachte Iezu // Christi, over de ondanckbare Werreld. // In Dicht gesteld
// Door Theod: Petrejum. P. // Alles met aengename en konstighe Beeldenissen geciert, en tot
elckers // verbeteringe uytgegeven. // - vignet van den krijgsman nog in zijn eerste phase - //
Christus seyde tot den Ioden Matth. 12. v. 41. // De Mannen van Ninive sullen opstaen in 't
Oordeel met desen geslachte, ende sullen 't verdoemen: // want sy hebben haer bekeert door de
predikinghe Jonae: ende siet hier een te deser // plaetse, die meerder is dan Jonas. //
t'Amstelredam, // Voor Dirck Pietersz: Boeck-verkooper op 't Water inde witte Persse / recht
// teghen over de Koren-Merckt. Anno 1623. (3.) Lucretia, // Ofte // Het Beeld der Eerbaerheydt: // Waer in de handelinge van Sextus Tarquinius,
en de weygeringhe // van de Romeynsche Edele Juffrou Lucretia, hare verkrach- // tinghe /
versuchtinghe en droeve dood stichtelijcken te lesen is. // Midtsgaders de Deughde // Van Pub:
Cornel: Scipio, bewesen aen een Spaen- // sche Edel-Juffer van Carthago, die hy haren
Bruydegom wederom vereerde. // Alles tot leeringhe en verbeteringhe van de gebreken onser
eeuwe, verma- // kelijcken in dicht gestelt // Door Theod: P. Pers. // - vignet van den krijgsman
in uitgewerkten vorm - // t'Amstelredam, Voor Dirck Pietersz: Boeck-verkooper op 't Water
inde witte Persse // recht over de Koren-Merckt. Anno 1624.
(4.) Tranen // Iesu Christi, // Gestort over den // Ondergang Hierusalems: // Waer in der Joden seer
groote hartneckigheydt en ondanckbaerheyd over de weldaden Godes / en daer-en-tegens de
hertlyke // liefde en barmhertigheyd Godes / over de nodinge en bekeeringe der menschen /
allen Christenen tot opmerckinge / eenvoudelyken word voorgestelt. // Met konst-beelden
geciert, en tot yders verbeteringe in Dicht uytgegeven. // Door Theod. Petreum Pers. // - vignet
als vorige - // Luc. 19. vers 41, 42, 43, 44. En als (Jesus) naby quam / en de Stadt (Hierusalem)
aensagh / // weende hy over haer / seggende: Ach waert dat ghy doch wistet / etc. //
T'Amstelredam, // Voor Dirck Pietersz: Boeck-verkooper op 't Water inde Witte Persse // recht
over de Koren-Marckt. Anno 1625. (5.) Urania, // Of // Hemel-Sangh: // Waer in // Vele Historiale en Christelijcke Gesanghen, //
stichtelijcke Liedekens en Ghedichten, uytte // Schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds, //
tot opweckinge des Godtsaligen levens, // leerlijck werden voorgestelt. // Allen Menschen / ter
aendacht / soo wel tot lesen // als singen vertoont. Vele op nieuwe Voysen en Mu- // sijck noten
/ met schoone uytbeeldingen. // - vignet als vorige (maar boven en onder afgesneden en
gedeeltelijk er onder opgedrukt:) // T'Amstelredam, // Voor Dirck Pietersz. op 't Water / recht
over // de Koren-marckt / in de Witte-persse / 1640.
(6.) Urania blz. 154.
(7.) De titel van den tweeden druk (1659) van het eerste werkje: De // Christelycke // Seneca, // Ofte
// Joseph Halls // Drie Hondert Gulde Spreuc - // ken, uyt de Engelsche Tale // op rijm ghestelt
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(8.)

(9.)

(10.)
(11.)

(12.)

(13.)

// Door V.v. Oosterwyck, // Bedienaer des Goddelijcken Woorts tot Delft. // Den tweeden Druck,
// By den autheur verbetert // - // t'Amsterdam, // Voor Willem van Beaumont Boeckver- //
kooper, In de Grave-straet, in de witte Boeck-pars. 1659 - De titel van het tweede werkje: De
// Hof-Bloemen // Ofte // Drie Hondert // Stichtelijcke en Leersame Bedenckingen // over
verscheyden gelegentheden, betreffen- // de d'Oeffeningh der Godtsaligheyt. // Op Rijm gestelt
// Door // V.V. Oosterwyck, // Bedienaer des Goddelijcken Woorts // tot Delft. // - // t'Amsterdam,
// Voor Willem van Beaumont Boeck-ver- // kooper, in de Grave-straet, in de Witte // Boeckpars,
1659 - Het derde heet: Rymen // Ende // Zangen // Over // Het Hooge-Liedt // Salomons; // Als
oock // Over // Het XXXII Capittel // Van het vijfde Bouck // Mosis. // Door // Volckerus van
Oosterwyck, // Predikant tot Delff. // - // Tot Delf, by Aernold Bon, Boeck-verkooper // woonende
op 't Mart-velt. Anno 1655. - Het tweede deeltje heeft een afzonderlijke paginering en eigen
titelblad: Mosis // Testament // En // Zwanen-zangh, // Ofte, Zijn laetste Liedt, beschreven in 't
XXXij // Capittel van sijn V Boeck. // Gestelt op de Wijse vanden Lofzang Mariae. // Door
Volckerus van Oosterwyck, // Predikant tot Delff // - prentje - // Tot Delf, by Aernold Bon,
Anno 1655. De berijmde catechismus heeft als titel: Geloofs-Liederen, // Dat is // De Heydelbergsche //
Ende // Nederlantsche // Catechismus, // Op Sangh-rijm gestelt // Door // Volckerus van
Oosterwyck, // Bedienaer des Godlijcken Woorts // Tot Delf. // - // Tot Delf, // By Iacobus
vander Beeck, Boeckverkoo- // per ter zijden der Marct / inde vijf Ringen. 1666. Nog is er een boekje van hem uit 1660: Het // Mom-Aensigt / van de Doodt Afgetrocken, // Ofte
// Bewys-redenen // Dat een Christen voor de Doodt niet en // heeft te vreesen. // By maniere
van een t'samensprekingh tusschen // Titum en Timotheum, // Door // V.v. Oosterwyck. // Pallida
Mors larvae similis, nihil inde maligm. // - // Tot Rotterdam, // By Aernout Leers,
Boeck-verkooper, by 't Oude Hooft, 1660. De titel van den 8en druk luidt: C.J. Wits // Stichtelijcke Bedenckinghe, // Onledighe Ledigheydt,
// Stichtelijcke Tijdtkortinge, // Bestaende in // Aen-dachtighe Ghesanghen, // Leerlijcke History
- Sanghs - Gedichten, en // Sedighe Bruylofts-Liederen. // Den achtsten Druck / op nieuws
verbetert / vermeerdert / en verrijckt met nieuwe Musijck-Versen, // - // Gedruckt t'Enchuysen,
/ Voor Jan Lely-veldt, Boek-ver- // kooper. Anno 1679. // Met Privilegien voor 15 Jaren, - De
titel van het tweede deel, dat echter de paginering van het eerste vervolgt: C.J. Wits. // Tweede
Deel. // Van de // Stichtelycke // Tijdtkortinghe; // Behelsende // Aenmerckelijcke Historien, //
En // Andere Ghesanghen. // Den tweeden Druck. // - // Tot Enckhuysen, // By Jan Lely-Veldt,
Anno 1679. - Ook de Bruyloftsgesangen hebben een eigen titelblad, maar de paginering loopt
door. - De latere uitgave ‘Tot Amstelredam, // By Hendrik vander Putte, Papier en //
Boekverkooper / op 't Water / in de Loots-man. // Met Privilegie’ is letterlijk gelijk aan de
vorige. Het Privilegie is gedateerd 20 Mei 1761. Titel v.d. tienden druk: Hendrik Uilenbroeks // Christelyke // Gezangen, // Wederom overgezien,
en verbetert. // Den thienden Druk. // Col. 3:16. Leert, en vermaant malkanderen met // Psalmen,
Lofzangen, en Geestelijke Liedekens, // zingende den Heere met aangenaam - // heit in uw
herte, // - // t'Amsterdam, Voor Johannes van Someren, Boekverkooper in de // Kalver-straat /
in Perkins. 1676 // Met Privilegie voor 15 jaren. De // Gedichten // van // Joost van Geel, // uitgegeven door // Korn. van Arkel // - // Te Rotterdam
// By Jan Daniel Beman, MDCCXXIV.
Verscheyde // Nederduytsche // Gedichten, // van // Grotius, Hooft, Barlaeus, Huygens, Vondel
// en anderen. // Versamelt door JV.JS.TVD.B. GP. CLB. // - // t'Amsterdam, // Voor Lodewijck
Spillebout, Boeck- // verkooper in de Kalverstraet, in d'Amsterdamsche // Bibliotheek, in 't jaer
CI I CLI. - De druk uit 1659: t'Amsterdam, // Voor Gerrit Willemsz. Doornick, //
Boeck-verkooper op de Cingel bij Jan-Roon-poorts-Toorn, in 't Groot Kantoor-boeck. 1659. Het Tweede Deel, verzamelt door J.V.M., enz. bij Spillebout 1653. - Zie over de samenstelling
v.d. bundel: Penon, Bijdragen tot de Gesch. der Nederl. Ltk. I, 1-75; II, 1-71.
Klioos // Kraam, // Vol // Verscheiden Gedichten. // D'Eerste opening. // - // Gedrukt te
Leeuwarden, // By Henrik Rintjus. CI I CLVI. Hiervan ‘De Tweede Opening’ bij denzelfden uitgever ‘Boekdrukker in de Peperstraat, in de
Zaadzaayer’ CI I CLVII.
Apollos Harp. // Bestaande in // Nederduytsche // Mengelrymen // Van byzondere stoffen, van
// C. Huygens, J.v. Vondel, J. We- // sterbaen, J. vander Burgh, R. An- // slo, J. Dekker, J. Vos,
etc. // By een verzamelt door N.H.A.I.M. // - // t'Amsterdam, // By Jan Hendriksz. en Jan
Rieuwertsz. // Boekverkoopers. Anno 1658.
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(14.) Bloemkrans // Van // Verscheiden // Gedichten, // Door eenige Liefhebbers // der Poëzy bij een
verzamelt. // - // Tot Amsterdam: // By Lodewijck Spillebout. // Anno 1659. (15.) Hollantsche // Parnas, // Of // Verscheide Gedichten gerijmt door J. Westerbaen, J.v. Vondel,
// J. Vos, G. Brant, R. Anslo, // en andere voornaamste Dichters onzer eeuwe. // Door T.v.
Domselaer verzamelt. // - // t'Amsterdam, By Jacob Lescaille, Boekverkooper op // de
Middeldam, naast de Vismarkt, 1660. (16.) Het Lust-Hof // der Zielen, // Beplant met verscheiden zoorten // van Geestelijke Gezangen
strekkende tot gezond-maakinge / voedzel / ver- // sterkinge en verquikkinge des // gemoeds.
// etc. door C.S. / - / t'Alkmaar, By Jacob Pietersz. Moer-beek, Boekver- // kooper op 't
Dronkenoort. 1681. - Het boekje, 755 blz. tellend, beleefde vele drukken, den zevenden in 1743.
Zie hierover A.W. BRONSVELD, Stichtelijke poëzie in de zeventiende eeuw, in: Stemmen voor
Waarheid en Vrede, 1922, blz. 559-579. Daar ook gegevens over Stapel, en verschillende
dichters uit den bundel, met litteratuurverwijzingen. Over de Collegianten zie de reeds meermalen
vermelde werken van J.C. VAN SLEE, C.B. HYLKEMA, KÜHLER, en het Biogr. Wdb. van Prot.
Godgeleerden van Dr J.P. DE BIE en MR J. LOOSJES.
(17.) Ik gebruikte: Bybelse Gezangen, // van // Mr. Laurens Bake, // Heere van Wulverhorst, etc. //
Derde Druk, vermeerderd met Lofdichten en koopere plaaten. // - // t'Amsteldam, // By Pieter
Visser op de Leli-graft, en Jan van Heekeren op de Haerlemmerstraat, Boekverkoopers. 1721.
(18.) Mengel-Poëzy // van // Mr. Laurens Bake, // Heere van Wulverhorst, etc. // - // Te Amsteldam,
// By Pieter Visser en Jan Hartig, // Boekverkoopers. 1737.
(19.) Het gedicht tegen Bekker heet ‘Antwoord // Van de Kristelyke Gemeinte // t'Amsterdam, // Op
den Brief van // Do. Balthasar Bekker, // Aan zyne Huysvrouw // Frouk Fullenia, // op zyn
Papiere Kind, genaamd // De betoverde Wereld. - Afgedrukt met de rymbrief van Bekker in
“Mengel-Poëzy” blz. 109 vlg. - Zie voor de strijd-poëzie over deze kwestie verder in de
bloemlezing ‘Nederduitse en Latijnse Keurdigten’ I, blz. 551 vlg. (1710, P.v.d. Goes, R. dam).
(20.) Over Vollenhove: E.J. POSTHUMUS MEYES, Johannes Vollenhove - in: Jaarboek van ‘Die Haghe’
1921. - A.L. LESTURGEON gaf daarvóór reeds een bloemlezing uit zijn gedichten, waarin ook
een levensschets (Schiedam, 1865).
(21.) Vele brieven van hem aan Brandt vindt men in Het Leven van G. Brandt, door DE HAES, zie
aant. 23.
(22.) J. Vollehoves Poëzy. // - // Te Amsterdam, // By Henrik Boom en de Weduwe van // Dirk Boom,
Boekverkopers, MDCLXXXVI. De uitgave van 1750 heet: J. Vollenhoves // Kruistriomf // En
// Gezangen. // - // In 's Gravenhage // Gedrukt by Mattheus Gaillard, // MDCCL. // Met Privilegie
der Edele Grootmogende Heeren Staten van // Hollant en Westvrieslant. (23.) De achttiende-eeuwse levensbeschrijving van Brandt is: Het // Leven // van // Geeraert Brandt,
// Beschreven Door // Joan de Haes. // Hier By Komen, Behalven De Lof- En Lykdichten // Op
den Gemelden Geeraert Brandt Gestelt, // Nogh Eenige Brieven Van Vernaemde // Mannen
Aen Hem, En Eene Verhan- // deling Over De Geveinstheit // Door Hem Geschreven. // - // In
's Gravenhage, // By Kornelis Boucquet, // MDCCXL. De meeste brieven hierin opgenomen zijn van Vollenhove; enkele andere van Bruno, Huygens,
Martinius, Oudaen, Sluiter, Westerbaan, Arnoldus H. Hooft, en A. Moonen. Vele andere brieven
van en aan Brandt publiceerde G. PENON in Bijdr. tot de Gesch. d. Nedl. Ltk. II en III.
Over Brandt als historicus: G.M.C. LOEFF, De Nedl. Kerkgeschiedschrijver Geeraert Brandt
(diss. Utr. 1864).
(24.) Gedichten // Van // Geeraardt Brandt // de Jonge, // Verzamelt en uitgegeven // Door // N.B.A.
// - // Te Rotterdam, // Gedruckt by Ioannes Naeranus Boeckverkooper, // op 't Steyger in den
Boekbinder. 1649. (25.) Zie daarover dit deel van de Geschied. blz. 323.
(26.) G. Brandts // Stichtelyke // Gedichten, // Vervaetende verscheide // Gebeden, // Plichten // en //
Opwekkingen // ter Godtsaeligheit. // - // Tot Amsterdam, // By Jan Riewertsz. Boekverkooper,
in // Dirk van Assen-steeg. MDCLXV. // Met Privilegie. (27.) In de uitgave van 1727: deel III, blz. 287.
(28.) De uitgave van 1688: G. Brandts // Poëzy. // - // T'Amsterdam, // Bij Aart Dirksz. Ooszaan,
Boekverkoper // op den Dam, MDC.L XXXIII. - was verzameld door zijn zonen Kaspar en
Johannes, blijkens de opdracht aan ‘Mevrou Johanna van der Hoeven’ en de voorrede aan den
Lezer. - De Veinz. Torquatus is hier weggelaten, in overeenstemming met Brandts eigen wil.
In 1719 echter herdrukte v.d. Veer in R'dam met de ‘Gedichten van den Heere Gerard Brandt,
in zijn jonkheit gemaakt, ook de Veinz. Torquatus’. De titel luidt: G. Brands // Poëzy. // Met
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(29.)

(30.)
(31.)

(32.)

(33.)
(34.)

(35.)
(36.)

Kopere Plaaten. // I. Deel. // - // Te Rotterdam, // Bij Pieter vander Veer, Boekverkooper // 1719.
- Deze herdruk kwam waarschijnlijk buiten de familie om tot stand. Zij werd overgenomen
door W. Barents in A'dam en verscheen opnieuw als: G. Brandts // Poëzy // Verçiert met Kopere
Platen. // - // Te Amsterdam, By Willem Barents, Boekverkoper, op den // Nieuwerzyds
Voorburgwal, over de Nieuwstraat. // MDCCXXV. - met opdracht v.d. uitgever aan Balthazar
Huidecoper, en een portret v. Ger. Brandt (daarbij als datum v. geboorte: 25 Juli 1622!). Het
bericht aan den lezer is met enige wijzigingen hetzelfde als in de vorige uitgave. Inhoud van
deel I is ook daaraan gelijk. - Daarop volgden in 1727 afzonderlijk het ‘Tweede Deel’ en het
‘Derde Deel’. Deze beide delen zijn opgedragen (in dl II) aan Huidecoper, maar daarop volgt
ook de opdracht v. de twee zoons v. Brandt aan Mevrouw v.d. Hoeven en hun voorrede. Deel
II heeft hetzelfde portret als deel I. Dit eerste deel is op de titelpagina niet als ‘eerste deel’
aangegeven, maar wordt in de uitgave van 1727 wel zo genoemd. Deel II bevat de ‘Stichtelijke
Gedichten’, en vervolgens ‘Petrus Tranen’ en ‘De Vreedzame Christen’. Deel III bevat de
gelegenheidsgedichten (Geboortedichten, Bruiloftsdichten, Lijkdichten), Grafschriften,
Mengeldichten, w.o. de Eeuwige Vrede, Bijschriften en Vertalingen.
Het laatst schreef daarover G.J. VAN DER KEUKEN, De Beruchte Voorrede van 1647, in Ts.
Nedl. T. & Ltk. L II, 155-164. Daar vindt men ook de vroegere litteratuur over deze kwestie.
Vgl. ook dit deel van de Gesch. der Letk. blz. 42,143. De pertinente uitspraak van WALCH, pag.
428, waar bovendien gezegd wordt dat Westerbaen hem ‘tot deze daad heeft opgestookt’ moet
men cum grano salis opvatten.
Het ‘bewijs’ daarvoor door PENON, Bydr. tot de Gesch. d. Nedl. Ltk. I, 72 is niet overtuigend
genoeg. - Vgl. voor genoemde bloemlezing dit deel v.d. Gesch. blz. 244.
Conradi Goddaei // Nieuwe Gedichten. // Sonder rym, naa de Griexe en Latynse // Dicht-maten,
op allerhande soorten van // Verssen, ingestelt. // Noit voor desen in Neder-duits gesien. / noch
gebruiklik. // - // Tot Harderwyk, // By Johannes Toll, Ordinaris Drukker der Academi // des
Vorstendoms Gelre, ende Graefschaps Zutphen. // In 't jaer, MDCLVI.
De bekende uitgave van Anslo's gedichten is: R. Ansloos // Poezy // Uitgegeven // Door // Joan
de Haes. // - // Te Rotterdam // By Barent Bos, // MDCCXIII. - Het oriënterend boek over Anslo
is de diss. van H.H. KNIPPENBERG (A'dam 1913), waarin vrijwel alle gedichten in chronologische
orde worden besproken. Daarin vindt men ook de voornaamste litt. - Zie verder de vlg.
aantekenigen. In de handboeken, ook de jongste, spoken nog allerlei onjuistheden betreffende
Anslo rond. WALCH bv. noemt hem ‘oorspronkelijk doopsgezind predikant’ (pag. 439).
KNUVELDER volgt hem daarin woordelijk (II, 206). KALFF meende dat Six hem te Rome zag
‘in lange knunnikrokken’ (IV, 450), TE WINKEL beweert dat die ontmoeting plaats vond in 1654
(IV, 123).
De nrs. achter de genoemde gedichten hier en verderop verwijzen naar de blz. in de uitgave
van De Haes. Exemplaren van de eerste uitgaven zijn zeldzaam. Zie de volledige titels bij KNIPPENBERG, op.
cit. 118 vlg. Kn. meent dat de ‘vreemdtalige’ teksten wel van Anslo zijn, hoofdzakelijk op grond
van de mededeling op de titelpagina van de uitgave in 1659. K. ziet hierbij over het hoofd dat
de uitgevers ‘Danckertsz.’ niet dezelfde waren. Er liggen 11 jaar tussen de drukken, de eerste
werd uitgegeven door Cornelis, die waarschijnlijk het boek heeft opgezet, Anslo heeft
uitgenodigd tot het schrijven der Nedl. bijschriften en ook op een of andere wijze gezorgd voor
de andertalige verzen (zie voorrede), die nogal afwijken van den Nedl. tekst. De druk van 1659
is van Danckert D. Zijn de dertien toegevoegde gedichten van 1659 van Anslo? Hij was toen
al 10 jaar in Rome en had reeds in 1656 de tonsuur en de lagere orden van het priesterschap
ontvangen. Was er contact tussen hem en den uitgever? Dit alles heeft K. niet grondig onderzocht.
Ook de verhouding tussen Danckerts uitgave en die van Lescaille, beide in 1649, is niet
bevredigend opgelost. Het ‘treffelyks op 't lijden Christi’ dat L. aankondigt in zijn voorwoord
en dat K. niet thuis kon brengen, is niet een gedicht van Anslo, maar ongetwijfeld dat van
Martinius dat in 1649 bij Lescaille uitkwam (zie dit deel van de Gesch. blz. 266).
Verschillende drukken werden vermeld door KNIPPENBERG, op. cit. 145 vlg., zie ook zijn hfd.
V. - De oudste van 1649. - Ook in den bundel, op blz. 379 vlg.
Kn. heeft van deze kwestie veel werk gemaakt. Toch is zijn betoog dat A. eerst in 1654 Rooms
werd, niet in alle opzichten overtuigend. De opvatting van K. Vos (De Gids 1906, blz. 371 vlg.)
als zou Anslo terwille van Magdalena Rooms geworden zijn mist, zoals K. aantoont, iederen
grond. Magd. en haar familie waren gereformeerd. Misschien ligt daarin juist de reden, dat de
Doopsgezinde Anslo niet als huwelijks-candidaat werd geaccepteerd? Maar zat die liefde bij
Anslo wel zo diep? In zijn afscheidslied, op reis naar Rome, spreekt hij er niet over.
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(37.) De omslachtige poging van KNIPPENBERG, op. cit. 246 vlg. om deze daad van Anslo goed te
praten, is niet overtuigend. Het gedicht van A. bewijst maar al te duidelijk dat hij Merwedes
gedichten kende.
(38.) Zie Six's sonnet op blz. 41 in zijn bundel Poezy, vgl. verder voor de verhouding Six-Anslo dit
deel van de Gesch. blz. 174.
(39.) De belangstelling voor Stalpart v.d. Wielen werd gewekt door ALB. THIJM in de ‘Volksalmanak
voor de Nedl. Katholieken’ van 1853, blz. 81 vlg. en van 1854, blz. 214 vlg. (ook in Verspreide
Verhalen in Proza I, 161). Daarna vooral door de bloemlezing door G.J. HOOGEWERFF, met
belangrijke inleiding (ondanks de vele slordigheidsfouten): Joh. Stalpart v.d.W. Zijn leven en
keur uit zijne Lyrische Gedichten. - Sindsdien kwamen er van katholieke zijde meer studies los:
Critiek op Hoogewerff door L.C. MICHELS in Tijdschr. Taal en Letteren (1921), dl. IX, blz. 12,
85, 133. - Een nieuwe bloemlezing door H.H. KNIPPENBERG, Joh. St. v.d.W., keuze uit zijn werk
(1924). Verder: L.C. MICHELS, Joh. St. v.d.W. (1931). - P. POLMAN, Stalpart en zijn Roomsche
Reys (1938). - ANT. V. DUINKERKEN, Dichters uit de tijd der contrareformatie, blz. 47.
(40.) Hemel-ryck // Dat is // Lof-sangh van t'Rijcke der Hemelen 't welck eer- // tijds beweeght heeft
Adrianum Rechter van Ni- // comedien tot het Gheloof ende Martyrie // ons' Heeren // Jesu
Christi. // Ende nu yder Godvreesend Mensch behoordt te beweghen tot een Godsaligh leven,
// Math. 6. vers 33. // Souct voor al het Rijcke Gods ende zijn gerechtigheydt, // Ende alle de
reste sal u toegewurpen werden. // - // Tot Delf, // By Adryaen Cloelsz. Vryenberch In Salomons
Tempel, // Anno 1621. (41.) Roomsche Reijs. // t'zamenspraeks-gewijs // tusschen // Pieter De Reijser // Ende // Abacuk
Fijnen Broed'. // - // S'Hertogenbosch // Bij Janszoon Scheffer // Int iaer 1624. (42.) Vrouwelick Cieraet // Van // Sint Agnes // Versmaedt, // Hier beneffens gaet bi maniere van
Voor-reden // Een // Kleed-bericht // Innehoudende de Middelmaetigheid / nae de // welcke
ider mensch zijn Kleed be- // hordt te fatconneren. // - // t'Shertoghen-Bossche. // By Anthoni
Scheffer Ghesworen, Boeck // drucker / inde X Gheboden. Anno 1622. (43.) Evangelische Schat van Christus Jesus ontdeckt, van Laurentius gepredickt, van Hippolitus
verkregen en nu van nieuws ider Christen mensch ten toone gestelt: omme van de bedriegelicke
ryckdommen Mammonis te onderscheiden, ende, als wezende 't hoogste goed, met kosten van
alle geschapen dingen te betrachten. - t' sHertogenbossche by Jan Jansz. Scheffer, in den Goeden
Herder, Anno M.DC.XXI.
(44.) Johannis Stalpardi // Extractum Katholicum // tegen // Alle gebreken // van // Verwarde Harsenen.
// - // Tot Loven By Bernardinus Masius In 't groene Cruis 1631.
(45.) Gulde-Jaer // ons Heeren // Jesu Christi // Eerste Deel // Op alle de // Zonnendagen // Des Jaers.
// - // S'Hertogen Bosch by Janszoon Scheffer In t'Jaer 1628.
(46.) Gulde-Jaers // Feestdagen // of // Den Schat der Geestlijcke Lofsanghen // Gemaeckt op elcken
Feestdagh van 't geheele Jaer // door den eerw. Heer J.S.V.W. // - // te Antwerpen by Jan
Cnobbaert. Anno 1635.
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3. Christo-centrische poezie
IN DIT HOOFDSTUK WORDT EEN DRIETAL DICHTERS, Jeremias de Decker,
Joachim Oudaan en Herman Dullaert, behandeld als afzonderlijke groep, omdat hun
dichtwerk dat betrekking heeft op Christus' strijd, lijden en overwinning litterair ver
uitgaat boven de stichtelijke poëzie van het vorige hoofdstuk, al kwamen daar wel
eens gelijksoortige motieven ter sprake. De belangrijkheid en veelzijdigheid van hun
poëtisch werk vraagt bredere aandacht dan het tot nog toe in de handboeken is te
beurt gevallen. Daarmee geef ik toe dat zij nog andere gedichten geschreven hebben
dan de titel van dit hoofdstuk doet verwachten. Vooral bij De Decker en Oudaan
springt dit in het oog. Maar zonder af te dingen op de betekenis van dat andersgerichte
dichtwerk, ben ik van mening dat zij in hun Christo-centrische poëzie hun hoogste
kunnen tonen. Vooraf gaat een korte beschouwing over het werk van den
predikantdichter FRANCISCUS MARTINIUS, omdat diens hoofdwerk, hoewel het de
hoogte van dat der drie genoemde jongere dichters niet bereikt, daarvan door stof en
model als prototype kan worden beschouwd.
Martinius, die naar zijn vader ook Frans Marten van Lunenborch kan genoemd
worden, was in 1611 te Kampen geboren(1.). De stedelijke magistraat liet hem als haar
alumnus school gaan bij den Rector Joh. Wilh. Windbeiel (1627), waar hij degelijk
onderwijs kreeg in de klassieken. In 1631 ingeschreven als student te Leiden, verdiepte
hij zich aanvankelijk meer in de studie der letteren dan in die der theologie, waarvoor
hij bestemd was. Grote bewondering kreeg hij vooral voor Heinsius. In 1635
teruggeroepen naar Kampen vóór hij zijn theologische studiën had voltooid, werd
hij aangesteld tot docent aan de Latijnse school, waar hij zelf leerling was geweest.
Het onderwijsgeven beviel hem slecht en onder de hand maakte hij zijn studie in de
theologie af, zodat hij eind 1636 zijn examen kon afleggen. Vervolgens beroepen te
Epe, kon hij daar, vanwege strubbelingen in de gemeente, eerst eind 1638 zijn intrede
doen. Hij woonde er jarenlang met zijn moeder, trouwde twee jaar na haar dood, in
1646, en overleed er in Jan. 1653. Met verschillende studievrienden en geleerden
onderhield hij vanuit de Epense pastorie betrekkingen en wisselde hij brieven, vooral
ook met zijn oud-rector te Kampen. Na zijn dood bezorgde
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zijn vrouw de uitgave van zijn Epistolae ad amicos (1653), interessante en
belangwekkende bronnen voor de kennis van zeden en gewoonten van dien tijd, rijk
aan allerlei bijzonderheden aangaande bekende personen(2.). Een van zijn intiemste
vrienden was Goddaeus, predikant in de naburige gemeente van Vaassen, wiens
verstheorie we in het vorige hoofdstuk bespraken(3.). Deze introduceerde zijn collega
bij Hooft en bracht hem in kennis met andere Amsterdamse dichters en geleerden,
o.a. met Barlaeus en Vossius(4.). Het vroegste gedicht dat met waarschijnlijkheid aan
Martinius kan worden toegekend is een lofdicht op de verovering van Den Bosch
(1629): ‘Rey der Hollandtsche ofte Bataviersche Maeghden’(5.). In 1631 verscheen
van hem een satirisch gedicht Dier Al(6.), geheel in den vorm en stijl van Huygens
‘Uytlandige Herder’ en in strekking verwant met diens ‘Costelijck Mal’. Eerst uit
een ‘Camper herderjongen’, de dichter zelf, in een serie Huygeniaanse strophen, zijn
klachten over de zware tijden, vooral vanwege den inval der Spanjaarden op de
Veluwe. Dan, in de eenzaamheid buiten de stad, stemt hij zijn lier tot een bittere
satire in alexandrijnen op de hebzucht en het egoïsme der mensen, de eigenlijke
oorzaken voor ‘de grimmigheyd des Hemels’. Ten slotte keert hij terug tot zijn
strophischen vorm. Dan blijkt dat zijn gedicht een Oudejaarsoverpeinzing is en uit
hij heilwensen voor het komende jaar, gericht tot zijn geboortestad en haar
zustersteden Zwolle en Deventer. Meer zelfstandigheid toont Martinius in zijn latere
gedichten, voor zover ze bewaard zijn(7.). In het mooi uitgevoerde bundeltje
‘Gedichten’ (1729), jaren na zijn dood verzameld(8.), vindt men behalve een
inhuldigingsgedicht op de ‘Geldersche Academy tot Harderwijk’, een negental puntig
berijmde anecdoten als ‘kluchtige en zinrijke Deuntjes’, enkele gebedsliederen voor
morgen, middag en avond en dan, waar het hier speciaal om gaat, zijn Treurgedicht
over 't Lijden en Sterven van onsen Heere Jesus Christus. Martinius had het reeds
in 1644 voltooid en in 1645 te Kampen uitgegeven; in 1649 verscheen een tweede
druk te Amsterdam(9.). Ik vermeld het hier omdat dit gedicht vermoedelijk De Decker
heeft geïnspireerd tot het schrijven van zijn ‘Goede Vrijdag’, voor 't eerst gedrukt
in 1651. Er zijn namelijk overeenkomsten, te opvallend om toevallig te kunnen zijn(10.).
De stof is dezelfde, maar ook ten dele de wijze van behandeling. Er zijn ook
verschillen. Evenals De Decker verdeelt Martinius zijn stof over negen taferelen.
Tot in het vierde tafereel lopen de gedichten parallel. Dan gaat De Decker zijn eigen
weg. De gebeurtenissen voor het Sanhedrin, voor Pilatus en Herodes, de geseling en
bespotting van Jezus behandelt Martinius in vier taferelen. De Decker, door andere
groepering, in drie. De gang naar Golgotha is bij hem geen afzonderlijk tafereel.
Daardoor wint hij twee eenheden, die hij gebruikt voor de begrafenis en de opstanding.
Martinius eindigt met Jezus' sterven. De behandeling door De Decker is in vele
onderdelen breder uitgewerkt, emotioneler, heviger barok, feller van
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woord, beeld en klank; de belichting van het lijden schriller en aangrijpender.
Martinius' versvorm blijft doorgaans rustig en evenwichtig, is zelfs meermalen wat
vlak. De zinnen zijn weinig gecompliceerd en houden zich gewoonlijk binnen de
versbegrenzingen, meelopend met den gangbaren alexandrijnenbouw (aabb),
enjambementen en versbreuken zijn zeldzaam; de caesuur valt syntactisch meestal
midden in den regel. In tegenstelling met Martinius, die voor alle taferelen den
alexandrijn handhaaft, kiest De Decker voor iederen zang een ander versschema.
Maar evenals in de Goede Vrijdag, vinden we reeds bij Martinius die typisch barokke
mengeling van subjectieve elementen in het verhaal, alsof de dichter persoonlijk
aanwezig is bij het gebeuren, die verwijtende, bestraffende verontwaardigde uitroepen
en aanspreekvormen tot de personen in het verhaal, en aan het einde van een zang
meermalen het motief van persoonlijk schuldgevoel. Epiek, lyriek en meditatie
dooreen. Aan den enen kant houdt Martinius zich dichter aan den epischen tekst, aan
den anderen kant legt hij groten nadruk op de commentariërende beschouwingen,
met veel verwijzing naar Oud-testamentische profetische en typologische gegevens.
Hoe sterk dit laatste bij hem voorzat, blijkt uit den oorspronkelijken titel ‘Treurgedicht
tot verklaringe over 't lyden etc.’. Hoewel Martinius' gedicht litterair achterstaat bij
de Goede Vrijdag, en hier en daar zelfs zeer zwakke plekken vertoont, ontroeren
verschillende passages door sobere gevoelige uitbeelding. De mooiste taferelen zijn
de gang naar den kruisheuvel en de kruisiging.
Als een afzonderlijk gedicht volgt na dit treurlied nog een titelloos gedicht in
alexandrijnen op Joh. 19:34, op het doorsteken van Jezus' zijde, met meedogende
verontwaardiging gericht tegen den schendenden soldaat, een brokje van Martinius'
beste lyriek(11.).
Het plan op dezelfde wijze in taferelen ook de ‘Triumphe der Opstandinge van
onsen Heilant Jesus Christus’ te bezingen, heeft Martinius niet meer kunnen
volvoeren. Hij is midden in het vijfde tafereel, de ontmoeting van Magdalena met
den verrezen Heiland, blijven steken. In het eerste zijn de treurende discipelen
getekend, met een eigenaardigen dialoog tussen Maria en Simon, gestoord door de
aardbeving die de opening van het graf aankondigt; in het tweede gaan de eerste
vrouwen naar het graf; in het derde Petrus en Johannes; terwijl het vierde handelt
over de vlucht van de soldaten en het leugenbericht der Joden. Deze taferelen staan
litterair niet op de hoogte van die in het vorige gedicht. De lange betogende
uitweidingen vallen meermalen buiten de sfeer van de epische stof(12.).
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Jeremias de Decker
Onder de ‘kleinere’ dichters van de tweede helft der zeventiende Eeuw is Jeremias
de Decker een bescheiden figuur, als dichter en als mens, ingetogen en teruggetrokken,
aarzelend bijna om voor het voetlicht te komen, levend echter uit een stille innerlijke
kracht, die gevoed werd door een rijke, uit zelfstudie verkregen, kennis van de
klassieken, van oud-Christelijke schrijvers, van den Bijbel en van velerlei
geschiedkundige werken(13.). Rustig en evenwichtig, had hij een open belangstelling
voor het menselijk leven en een critischen kijk op het maatschappelijk gebeuren
rondom, waarvan wij den neerslag vinden in satirische en moraliserende gedichten.
Overheersend in zijn werk zijn wel de reacties van een fijnafgestemd gevoel ernstig
met soms een neiging tot het weemoedige, niet zwaartillend toch, omdat hij gedragen
werd door een blij geloof. Soms verbergt hij zich achter een ijl scherm van humor
en ironie, maar in bepaalde gevallen reageert hij met een onverwacht hevige of zelfs
heftige bewogenheid. Gezien zijn leeftijd behoort hij feitelijk tot de eerste helft der
zeventiende eeuw, in die periode was hij ook litterair reeds werkzaam, maar zijn
publicaties dateren eerst vanaf 1650. Zijn werk, dat naar omvang en motieven beperkt
is, beweegt zich buiten de klassicistische sfeer. Het behoort, voor een deel, tot de
beste Christelijke baroklitteratuur.
Zijn levensverhaal is kort en sober. Beide ouders waren afkomstig van Antwerpen;
zij waren vanwege geloofsvervolgingen uitgeweken naar Dordrecht, waar in 1609
Jeremias als oudste zoon werd geboren. In 1616 vestigde het gezin zich in Amsterdam.
Aanvankelijk was de vader, Abraham de Decker, ‘cruydenier’ dwz. handelaar in
specerijen; sedert 1620 echter staat hij vermeld als ‘makelaar’, wonende op de
Keizersgracht. Het was blijkbaar een leven van hard werken en dikwijls financiële
zorgen, gezien de inlichtingen daarover in Jeremias' gedichten. De vader was echter
een ijverig en plichtsgetrouw man, werkzaam tot op den ouden dag, het voorbeeld
van een zorgzamen huisvader. Volgens Brouerius van Nidek, den levensbeschrijver
van zijn zoon, was Abraham de Decker van adellijke afkomst. In 1601-04 heeft hij
deelgenomen aan de heroïeke verdediging van Oostende, maar daarna zich blijkbaar
aan den krijgsdienst onttrokken. Groot was zijn belangstelling voor geschiedenis,
niet alleen die van eigen land, maar ook die der Romeinen. De Roomsche Historie
van L. Julius Florus heeft hij uit het Frans vertaald(14.). Zijn veelzijdige kennis en de
wijze waarop hij zijn huisgenoten daarin liet delen, zijn oprechte godsdienst en
deugdzaamheid hebben op Jeremias een diepen indruk gemaakt. Diens eigen
geestelijke en verstandelijke ontwikkeling is zonder twijfel geleid en gestuwd door
den vader, aan wien hij innig gehecht was en dien hij eerbiedig bewonderde(15.). Dit
kalme leven, geconcentreerd op het dagelijkse werk, beroerd slechts door algemeen
voorkomende gebeurtenissen
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- huwelijk, geboorte, vertrek naar verre landen, dood van vrienden en verwanten afgewisseld door lectuur en bespiegeling, zal menig buitenstaander vlak en eentonig
voorkomen. Jeremias heeft geen deel genomen aan het maatschappelijk leven anders
dan door zijn werk als makelaar, in de schaduw van zijn vader. Openbare ambten in
staat en kerk heeft hij niet bekleed. Getrouwd is hij niet. Misschien verhult het teer
weemoedige sonnet Op de doot van Iemant een jeugdliefde, die hij heel zijn leven,
zonder er zich verder over te uiten, trouw is gebleven. Maar meer dan een gissing is
dit niet(16.). Persoonlijke erotiek vindt men in zijn gedichten nergens, hoewel hij het
huwelijk hoog stelt en nagedacht heeft over de positie van de vrouw; de bruiloften
van vreemden en familieleden bezingt hij traditie-getrouw. Zijn ouders overleefde
hij slechts enkele jaren: in 1666 stierf hij, 57 jaar oud.
Een deel van zijn letterkundig werk, dat na 1650 werd uitgegeven, dateert uit
vroegere jaren(17.). Waarschijnlijk begon hij, gelijk velen in zijn tijd, zich in het
schrijven van Nederlandse verzen te oefenen door vertalingen uit het Latijn. Een van
die oudste pogingen is zijn vertalende bewerking van Buchanans drama ‘Baptistes
of Dooper, treurspel’. Hij heeft het origineel scherper ingedeeld naar de eisen van
een vijfdelige tragedie, met inachtneming van de wetten der eenheid; vooral het
vierde en vijfde bedrijf heeft hij met het oog daarop verschikt en op sommige punten
uitgebreid. Niet al deze veranderingen voldoen uit dramatisch oogpunt. Een speelbaar
stuk is zijn Baptistes niet geworden. En daarna heeft De Decker zich niet meer met
het dramatische genre bezig gehouden. Zijn vertalingen van gedichten of fragmenten
van klassieke schrijvers, ten dele getrouw het origineel volgend, ten dele in vrijere
bewerking, bewijzen zijn volledige beheersing ook van moeilijk Latijn en zijn
vermogen de gedachten uit kernachtige klassieke poëzie in goedgebouwde
Nederlandse verzen uit te drukken. Dat in zijn vertaling van een zestal carmina van
Horatius, hoe nauwkeurig hij ook den gedachte-inhoud handhaaft, niettemin veel
verloren gaat aan fijnere nuancen in sfeer en tekening, zodat door zijn omschrijving
visueel zelfs sterk verschillende beelden ontstaan, ligt voor de hand. Het zakelijk
beknopte, in twee regels samengedrongen lentebeeld van ‘Diffugere nives, redeunt
iam gramina campis / Arboribus comae’ geeft een heel anderen indruk dan het
omslachtige en gekleurde: ‘De grijse sneeuw heeft nu de wijck genomen, / Het
sachter lente-weer / Kleed alle veld in 't groen, geeft allen boomen / hun
blader-vlechten weer’(18.). Minder hinderlijk is dat in vertalingen van betogende,
satirische of bespiegelende gedichten, als van Lucretius (‘In tbegin zijns tweeden
Boeks’): ‘'t Is zoet van strand te zien of van geruste zee / Des Stiermans worsteling
met wind en wilde zee’, of vooral van Persius, die hij vrij navolgt in ‘t Vierde
Schimpdicht, waer in Socrates, uitvarende tegens Alcibiades, de vermetele
onwetenheit der jongelingen berispt, der zelver brassery, pronkery, ydele
laetdunckenheit en
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verwyfde ydelheit een luttel doorstryckende’, of ook van Juvenalis, wiens 14e satire
‘Aen Fuscinus’ hij navolgt, een hekeling van ouders die door hun wangedrag hun
kinderen een slecht voorbeeld geven, en waarin vooral de geldgierigheid wordt
berispt. Deze motieven keren straks herhaaldelijk terug in De Deckers eigen gedichten.
Vermeldenswaard is hier verder zijn goede weergave van de hymne ‘De Epiphania’
(Sterre der Oosterwijzen) door Prudentius, den Christendichter uit de 4e eeuw, en
van Moretus' hymne ‘In die sanctae Trinitatis’ (Gesang aen de Heylighe
Dryeenigheyd), uit de 16e eeuw.
Geheel in de lijn van de traditie der protestants-religieuze dichtkunst der
zeventiende eeuw liggen zijn berijmingen van enkele Psalmen en de dichterlijke
bewerking van de Klaagliederen van Jeremia. Zijn verontschuldiging
(Rijm-oeffeningen 1659) dat het slechts ‘onrype fruiten’ zijn, ‘gepluckt van myne
toen noch zeer jonge en byna kinderlycke jaren’, behoeft ons er niet van te
weerhouden zijn bewerking af te wegen tegen de herdichtingen van dezelfde stof
door andere schrijvers. De vergelijking met Carel van Mander is moeilijk vanwege
het grote tijdverschil, zodat De Decker, gezien de ontwikkeling die de poëtische
vormen sinds het begin der Nederlandse renaissance hebben doorgemaakt, in heel
wat gunstiger omstandigheden verkeert. Van Manders weergave, die meermalen het
midden houdt tussen vers en rhythmisch proza, heeft met haar vele versbrekingen
en verrassende enjambementen, ondanks de nog stugge en onbeholpen vormgeving,
haar eigen bekoring van vroeg-renaissancistische poëzie. Moeilijk kan men dan ook
zeggen, dat De Decker hem heeft ‘overtroffen’(19.). Wel gaat zijn berijming uit boven
die van Willem Sluyter en Dirk Smouts, die na hem komen, nauwelijks boven die
van Laurens Bake. Maar bij Revius' meesterlijke herschepping van de Klaagliederen,
die waarschijnlijk slechts kort aan zijn bewerking voorafgaat, staat hij verre achter.
Op zichzelf is het niet zo belangrijk dat hij van ieder hoofdstuk slechts één zang
maakt, terwijl Revius de eerste vier hoofdstukken ieder, op grond van den inhoud,
in tweeën snijdt; ook niet dat hij andere ‘wijzen’ hanteert. Maar toch komt daarin
reeds ten dele zijn achterstand uit. Revius' bewerking is rijker aan afwisseling en
verfijnder van techniek. De Decker mist ook diens vurig temperament. Zijn vers is
minder muzikaal, en zwakker van expressie. Revius is losser van den tekst, maar
beleeft tegelijk dieper de sfeer en de wisselende stemmingen van het origineel. Zijn
beeld- en taalvorm is eigener dan die van De Decker, die getrouw de tekst volgt(20.).
Niettemin bevat De Deckers bewerking goede passages. Dat is ook het geval met
zijn vijf Psalmberijmingen (Ps. 8, 16, 90, 103 en 116). Vooral in ps. 8 en 16 kan hij
de vergelijking met Marnix en Vondel doorstaan.
Het eerste boekje waarmee De Decker voor den dag kwam, was een bundeltje met
driehonderd Puntdichten (1650), later uitgebreid tot ruim zevenhonderd(21.). Daarmee
volgt hij het klassieke genre der epigrammata,
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gedeeltelijk zelfs levert hij er bewerkingen in van klassieke gegevens. Maar voor
een groot deel bestaat zijn werkje toch uit eigen vondsten in eigen formuleringen.
Dat ze ook naar den geest een eigen cachet dragen, is De Decker zich bewust, blijkens
zijn bericht aan den lezer. Bij hem moet men niet in de eerste plaats kwinkslagen
verwachten in puntigen vorm, geen geestigheden voor de grap zelf, geen vluchtige
woorden die wegklinken in een lach. Hij speelt niet met den vorm om dat woordenspel
zelf, zoals de vernuftige Huygens graag doet, want, zegt hij ‘ick volge mijne nature,
heel goed jocks en ben ick niet’, en van ‘Martiaelsche vuiligheden’ is hij een
‘doodvyand’. Dat wil niet zeggen dat steeds de glimlach ontbreekt. Hij weet bv. het
grapje over het geleende geld dat nog steeds niet is terugbetaald (Op Gallio, I, 413)
aardig in te kleden. Maar zijn lach klinkt zelden gul en van harte. Schamper vermaakt
hij zich met het leed der Venusjagers (Op Iemand, I, 436); licht ironisch is zijn in de
kern ernstig advies ingekleed aan den rijken Bassus (II, 116), die met zijn geld geen
raad weet: ‘Leg uwen rykdom aen ten nutte van den armen; / Dat's geef hem mildelyk
op woeker aen den geen' / Die nimmermeer bedriegt, en hondert geeft voor een’.
Zelden veroorloofde hij zich een, althans voor onze oren, onkiese grap, zoals ten
koste van de Roomse geestelijken (Op Paep Labullus, I, 431). Doorgaans is zijn toon
ernstig, zoekt hij naar bondige vormen voor diepzinnige gedachten. Zijn epigrammen
bevatten dikwijls bestraffingen van verkeerde menselijke eigenschappen, van
wangedrag of maatschappelijke mistoestanden, waarbij De Decker angstvallig
ververmijdt persoonlijk te worden. Vele puntdichten zijn aansporingen tot deugd, of
geven levenswijsheden en inzichten gegrond op de Schrift. De versbouw is gewoonlijk
de alexandrijn; de omvang van het puntdicht varieert van twee tot zelden meer dan
twaalf regels. Typerend voor zijn levenshouding is Schildwacht (II, 195). Diep
doordrongen is hij van Gods majesteit, als schepper van al het bestaande. In twee
regels stelt hij Hem buiten en boven het bereik der mensen: ‘Onmetelyk is God, hy
meet'et all alleen: / Ontelbaer is ook God, want hy is maer alleen’. Treffend is
daartegenover de beperktheid van den mens uitgedrukt in ‘Horizont der ziele’ (II,
118). En telkens klinkt ook door het besef van vergankelijkheid, zoals in ‘Gelyk de
Os voor de byl’ (II, 109), of in ‘Homo pomo similis’ (II, 87): ‘Wy menschen storten
neêr gelyk de fruiten doen: / d'Een sneuvelt ryp en grys, en d'ander wrang en groen’.
Vergelijk ook ‘Tyds geweld’ (II, 86). De onderscheiding van goede en slechte mensen
wordt scherp belicht door een korte, nuchtere notitie, die echter waarschuwend tot
nadenken dwingt: ‘De Dood, der boozen schrik, der vromen toeverlaet / Is aller
quaden end, of een onendlyk quaed’. Tegenover Epicurus, den materialist, zoals De
Decker hem ziet, wijst hij op de grootse harmonie der schepping, maar als conclusie
voegt hij hem ook toe: ‘als ghy met welgevallen / Dit alles (zeg ik) ziet, en ziet
nochtans in allen / Gods goedheid, mogentheit
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en diepe wysheid niet, / Zoo zyt ghy, botte beest, niet waerdig dat ghy 't ziet’. Heftig
preekt hij tegen de wellust, tegen tweedracht, tegen onbarmhartigheid. Als vele
zeventiende-eeuwse moralisten zoekt hij het ‘evenwicht’ (De Deugd in 't midden,
II, 121), maar een Stoïcijn is hij niet: ‘want zonder tochten, vrind, zou in de ziel de
reden / zoo nut zyn, als in 't schip de stierman zonder wind’ (Aen zekeren Stoicus,
II, 110). ‘Waere vrede’ is alleen te veroveren in de ‘heilige oorlogh’ tegen de zonden
(II, 193). Maar Christus is tenslotte degene die zonde en dood volledig heeft
overwonnen (II, 69).
Bij de puntdichten sluiten wat bondigheid van vorm betreft aan de Bijschriften op
Afbeeldingen(22.). In die op de ‘Graven van Holland’ heeft hij Scriverius nagevolgd,
een serie die hij voortzet met de ‘Prinssen van Oranje’. Aardig zijn ook epigrammen
op ‘De vier deelen der Aerde’, waarin een critische noot op de hebzucht der
Europeanen niet ontbreekt, zoals in hetgeen ‘America’ concludeert: ‘Ick heb Euroop
met goud en zilver zonder maet / Tot berstens toe vervult; maer, leider! niet verzaet’.
De neiging tot satire is reeds meermalen gebleken. Er zijn twee motieven die
heftige reacties in De Decker opriepen. Ten eerste was hij, bij al zijn verlangen naar
vrede en eensgezindheid en afkeer van godsdienstige twisten en haarkloverijen,
hartstochtelijk anti-rooms. Hier verloochende Jeremias zijn afkomst niet. Die
gezindheid alleen op zijn afkomst te schuiven, zou zeker onjuist zijn. Wel degelijk
spreekt hier een sterke reformatorische overtuiging. In zijn puntdichten richtte hij
verschillende pijlen tegen de Roomse Kerk. Maar ongemeen fel is hij in enkele
grotere gedichten. ‘Romes oude ijver in Piemont vernieuwt’ is de uiting van diepe
verontwaardiging en afschuw over de vervolging van de Waldenzen(23.). Met
hartstochtelijke heftigheid zweept De Decker zijn vers op tot zwaargeladen barokke
vormen. Het grondschema is abba, waarvan de middelste verzen drie, de omarmende
vijf heffingen hebben. Meermalen worden twee of meer ‘coupletten’ syntactisch tot
een groots, bewogen complex. In gespannen rhythme met fel accentuerende overlopen
en enjambementen hangt De Decker een schril tafereel op van de moordgruwelen in
het gebergte; afschuwelijke details staan aaneengerijd in onverbonden zinnen en
zinsdelen, vol harde met elkaar dissonerende klanken.
Van anderen aard is Merx Tartarea of Onderhandeling en verdrag tusschen den
Roomschen Bisschop en helschen Kramer(24.), een episch-dramatisch gedicht, met
scherp satirieke strekking, in vijfvoetige jambische verzen, beweeglijker dan de
alexandrijn. De strophische indeling op grond van het gepaarde rijm (aabb) wordt
herhaaldelijk door de syntactische figuren doorbroken. Het gedicht begint met de
herinnering aan de vergeefse poging van Satan, Jezus in de woestijn te verleiden
door zijn aanbod van macht en rijkdom. Hevig vertoornd over die mislukking, zint
Satan op wraak. Hij overziet in korte trekken de geschiedenis van de Kerk in de
eerste eeuwen:
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na den tijd der vervolgingen is nu een tijd van vrede aangebroken, maar bij het stijgen
van den invloed der Kerk is de liefde verkoeld, de ootmoed verdwenen; er groeit
heerszucht en onderlinge strijd tussen de bisschoppen van Oost en West. Ze hebben
de liefde-les van hun Meester vergeten en jagen als rivalen naar de opperheerschappij.
Nu de bisschop van 't Westen de hegemonie heeft veroverd met de hulp van een
eerlozen keizerbeul, acht Satan den tijd rijp om zijn slag te slaan. Die ‘verwaende
en opgeblasen’ bisschop, die Christus' beeld niet draagt, maar het zijne, moet een
geschikte prooi zijn. Als marskramer met rijk voorziene mars, waarin een koningsstaf
en een keizerskroon, aanlokkelijk glinsteren, gaat hij op hem af. De duivelse koopman
komt op het psychologisch moment: zijne ‘heiligheid’ had er juist over liggen dromen,
hoe ook de vroegere heersers van Rome wereldlijke en geestelijke macht in zich
verenigden. Levendig wordt hier De Deckers spottend-verhalende vorm. Als
marskramer gebruikt de duivel gemeenzame taal meermalen met komische effecten,
waardoor het satirieke karakter van deze persiflage op de Roomse Kerk en de
geestelijkheid wordt onderstreept. Door zijn vermomming heen schijnt zijn ware
demonische gestalte. Listig noemt hij den bisschop zijn ‘zoon’, in een uitvoerige
rede prijst hij zijn waar aan, totdat hij zijn op macht beluste slachtoffer tot het sluiten
van een verdrag weet over te halen.
Dezen ironisch-satirieken vorm heeft De Decker nog eens toegepast, nl. op het
andere motief dat hem herhaaldelijk heeft beziggehouden: De Lof der Geldsucht(25.).
In verschillende puntdichten had hij reeds de geldgierigheid, het brute egoïsme, de
zucht tot weelde en genot en de onbarmhartigheid der rijken tegenover de armen
gehekeld. Maar in dit gedicht vlecht hij die gegevens samen tot een meesterlijke
persiflage naar het voorbeeld van Erasmus' ‘Lof der zotheid’. Heftig verontwaardigd
over den smaad, haar alom aangedaan door degenen die haar uitkrijten voor ‘de
snootste der gebreken’, komt zij ‘uit Plutoos ryck al morrende opgevaren’, en treedt
ze ‘met een ontstelt en vlammende gelaet, / dwers door een' dichten drang van
sterffelycke scharen / van allerlei beroep, van allerhanden staet, / den hoogen pleitstoel
op’, om haar verdediging in eigen hand te nemen en te bewijzen dat ze in plaats van
hoon, den hoogsten lof en goddelijke eer waardig is. Heel het omvangrijke dichtwerk
van ongeveer 4000 alexandrijnen bestaat dan in een drieste en cynische oratio pro
domo, die in werkelijkheid een van ironie tot sarcasme variërende satire vormt op
den mens en de menselijke samenleving. Het is onbillijk, De Decker hier gebrek aan
compositievermogen te verwijten(26.). Ondanks de veelsoortigheid der motieven en
den ietwat grilligen omvang der onderdelen of de veelheid van bijeengegaarde
voorbeelden en bewijsstukken en breedvoerige discussies met geciteerde
tegenstanders, blijkt heel dit betoog opgebouwd in een wel overwogen
gedachtenschema, dat gaandeweg voert tot een vermetele climax: de zelfverheffing
van de gepersonifieerde kernzonde (begeerte)
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tot oppergodin. Dat doet denken aan de hekelspelen der rederijkers, waarin Lucifer
optreedt als zedemeester of waar gepersonifieerde ondeugden (Vrou Lortse) zich
laten vereren als heiligen. Nadrukkelijk zegt de gebelgde godin, dat zij den
bloemrijken stijl der antieke redenaars versmaadt, evenzeer als de kunstvormen van
de ‘zusteren van Parnas’. Zij zal zich uitdrukken in de mannelijke, gespierde taal
van den dagelijksen omvang, verstaanbaar voor ieder, die gewoon is te luisteren, niet
naar wat op de kansels, maar wat op de beurs, de brug of de markt wordt te berde
gebracht. Daarmee is de populaire betoogtrant gewettigd; de grove toon, de forse
termen, de ruwe uitvallen en gechargeerde voorstellingen passen in deze
pseudo-lofrede van de hartstochtelijke demon uit de onderwereld, die zichzelf op
den troon der godheid zet en trots haar aardse domein overziet, evengoed als de losse,
onevenwichtige gang van het vaak overladen betoog, soms al te wankel gebouwd
op gezochte en slechts schijnbaar gefundeerde argumentatie, maar telkens een appèl
doende op de grove instinkten en driften van het menselijk hart.
Na onbeschaamd als haar moeder ‘Overvloet’ te hebben aangewezen, die haar
‘naerstelyck gezoogt heeft met eigen zog en spenen’ en haar ook heeft gevoed met
‘praelsucht’ en ‘brassucht’ - een afkomst waarop ze prat gaat - terwijl ze haar vader
nauwelijks bij name weet te noemen - ‘wat menig moeders kint met haer gemeen
heeft’ - na de namen van haar ‘joffers’ te hebben genoemd: ‘Zorg, 't bezig Waken
en Woelzucht’ - en nadat zij zonder blikken of blozen haar waren aard als ‘zucht
naar geld’ heeft blootgegeven, ‘goud en zilverdorst’, die haar ‘zoo begerig, zoo
brandig op de borst ligt’ dat ze daaraan ‘geen lesschen ziet, geen laven’ - vangt ze
haar eigenlijke rede aan, in te delen in vijf hoofddelen. In de eerste plaats betoogt ze
dat zij het is, die in feite de menselijke samenleving bouwt, omdat ze door den klank
van haar penningen, haar liefelijk lokaas, de mensen samenlokt en ‘door dien band
van goude / hen vriend' lyk t'zamenknoopt, en muurvast t'zamenhout’. Door haar
invloed immers komt vrijwel ieder huwelijk tot stand, terecht geprezen als ‘grondsteen
van alle Maetschappyen’. Het is dwaasheid te menen, dat hier in eerste instantie
deugd of liefde in het spel zijn. Geldsucht houdt die om geld gesloten verbintenissen
ook in stand, al ontbreekt ieder spoor van genegenheid. Zij is ook de grondlegster
van alle vriendschappelijke verhoudingen en verbonden, zodat zij feitelijk is de
stichtster en handhaafster van Steden en Staten. Als zo de grondslag der samenleving
gelegd is op de basis van materiaal bezit, waarnaar ieder haakt en waarvoor hij ziel
en lichaam veil heeft, bewijst ze in de tweede plaats, dat door haar toedoen de
bestuurders en regeerders, zo nodig om de Staten in stand te houden, gevonden
worden. Immers zij verschaft alleen eer en aanzien, want alleen degenen die goed
in de contanten zitten komen in aanmerking voor hoge ambten. En ook zij verschaft
in die geordende samenleving de ware vreugde, dat is voldoening
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van alle lusten. Een trede hoger plaatst zij zich door de uitwerking van haar derde
hoofdgedachte: zij is de werkelijke voedster van kunsten en wetenschappen. Stimuleert
niet de zucht naar geld tot het uitoefenen en perfectionneren van alle handwerken en
ambachten? Zij is de ziel van den handel, de oorsprong der zeevaart. Haar drift voerde
tot de beoefening der beroemde alchemie, en al bracht deze dan niet het heet begeerde
goud voort, zij leverde toch en passant belangrijke uitvindingen op, zoals die van
het buskruit, tot niet geringe vreugde van den Veerman op den Styx. In aansluiting
daarop wijst de trotse demon op de heilzame resultaten van geneeskunde en
artsenijkunde. Niemand gelooft toch zeker dat een dokter zich afslooft uit
mensenliefde, maar ieder met een nuchteren kijk op het leven weet, dat geld verdienen
diens enige drijfveer is. Zelfs de vroedvrouwen, die zich duur laten betalen, zijn te
verkiezen boven onnozele vrouwkens, die zonder kennis van zaken uit pure
hulpvaardigheid hun diensten aanbieden. Dat de geldzucht heel de rechtspraak
beheerst hoeft weinig betoog. En om in te zien dat ook het geld de Kerk regeert,
behoeft men slechts een blik te slaan op het Rooms gedoe met beelden, aflaten,
vagevuur. En dan de scholen! De beoefening der aloude ‘vrije kunsten’ en heel die
dorre afmattende lesgeverij is ondenkbaar als niet het geld alle moeiten verzoette.
Heftig vaart deze zelfgenoegzame godin uit tegen sommige filosophen, die de armoede
prediken als voorwaarde van geluk. Vergelijk slechts hun daden met hun woorden.
De schilderkunst, de dichtkunst en toneelkunst laten zich maar wat graag betalen, al
vissen die armzalige dichterkens meestal achter het net: de drukkers gaan gewoonlijk
met den buit strijken. Welnu dat de winzucht de drukpers doet ‘wiggelen en kraken’
is gemakkelijk aan te tonen. Het doet er niet toe wat voor boeken van de pers komen,
als ze maar grof geld in het laadje brengen, ja zelfs ‘kost die u smaken zal dient grof
en laf te wezen; / 't fraei wordt wel wat gelooft, maer 't lompige gelezen’. En dan o de hoogste kunst is nog vergeten: de krijgskunst! Deze overgang is geen
onhandigheid van den dichter, alsof hij werkelijk niet goed wist waar hij deze tirade
te berde moest brengen. Dat is slechts navrante schijn. Met bitteren spot plaatst hij
tegenover en bóven kunst en wetenschap, den cultuurverwoestenden oorlog, die
‘voor een dappre Kunst gerekent word bij velen / als 't maer naer Krygsgebruick en
onder de bevelen / van een gekroonden Kop doorluchtig word gedaen / door handen,
die daer voor goet sold of loon ontfaên’, en die door de ‘boeckschrijvers en poeten’
om strijd geprezen wordt, zodat ‘hun Heldenrot recht in den Hemel vaert’, terwijl
ze pogen, ‘met hun pen en lofgetuigenissen / oock tot zoo schoon een spel de nakomst
aen te hissen’. Welnu de drijfveer van deze dapperen, van hoog tot laag, is niets
anders dan dorst naar 't edele goud, naar buit! Daaraan is ook te danken de verbetering
der Zeevaart die leidde tot de ontdekking van nieuwe zeewegen, van onbekende
landen en volken. En waren de heilzame gevolgen daarvan niet: verbreiding van
kunsten en wetenschappen,
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uitbreiding der talenkennis, ontwikkeling en beschaving der volkeren, versterking
van het saamhorigheidsgevoel: zie slechts hoe alle rassen dooreen krioelen in de
havensteden. Dit alles verruimde de blik, verdiepte de inzichten, ruimde oude fabelen
op. En als waardig sluitstuk van dit hoofddeel van het betoog, wordt duidelijk gemaakt
dat Geldsucht de leiding heeft in de Staatszaken: besluiten worden in binnen- en
buitenlandse politiek na lang wikken en wegen slechts genomen, wanneer gebleken
is dat daardoor financiële voordelen worden behaald, al wordt dit ware motief dan
ook verbloemd met ‘redenen geschept uit hare billyckheit’, die de ‘eer- en
roemwaerdigheit optoien en verheffen’. In haar vierde betoogdeel grijpt Geldsucht
nog hoger: zij is ook de koesteres der deugd. Wel beseft ze dat deze stelling moeilijk
te verdedigen is, maar ze spreekt slechts tegen ‘ronde en lichtgepaeide liên; / de
muggezifteren die mogen keffen, kallen / en dencken wat hun lust, 'k en kreun 's mij
niet met allen’. De eerste deugd die door Geldsucht bevorderd wordt, is naarstigheyd
(vlijt), wat en passant aanleiding geeft tot een lofzang op den arbeid. Geldsucht
kweekt voorts ‘spaarzaamheid’, een deugd die beschermd moet worden tegen
verkwisting en overdaad. Opnieuw steekt ze den draak met de ‘zorgelooze klap’ der
Stoïcijnen en ‘cynische filosofen’ die het geld verachten, omdat het zogenaamd hun
‘deugd’ in gevaar brengt. Nu, Geldsucht heeft voor zulke deugd niet veel op de
rekening. Spottend vraagt ze: ‘Hoe? staen uw' deugden dan zoo kamper op haer'
koten, / Dat haer een' hand vol gouds zou weten om te stooten?’ En iemand als Seneca
kan gemakkelijk de armoe prediken: ‘groet snoever als hy was! hy had 'et zoo goet
zeggen; / Hy voelde d'armoe niet op hals en schouders leggen; / maer had hem die
misschien wat levender geknelt, / Hij hadde licht zijn lied op andren toon gestelt’.
Bovendien, hoe kan men de zo hoog geroemde deugd van mildheid betrachten zonder
de nodige schijven bijeengegaard te hebben? Dus ook zonder ‘geldzucht’ geen
‘mildheid’! Evenzeer zijn ootmoedigheid, zachtzinnigheid, verdraagzaamheid de
tedere en aantrekkelijke voedsterlingen van de Geldsucht. En daarnaast de
kloekmoedigheid: koopman, zeeman en soldaat trotseren alle gevaren in de hoop dat
eenmaal al hun inspanningen beloond zullen worden met een ‘bors van zilver en
rood goud, / Van daelderen wel styf en kroonen opgezwollen’. De uitbreiding van
het Christelijk geloof onder de heidenen is, zo niet het doel, dan toch het heilzaam
gevolg van die handelstochten naar verre gebieden. Zo is het duidelijk dat de
‘geldzucht’ een ‘werktuig’ is voor de ‘wijsheid Gods’ om haar doel te bereiken,
voorzegd door eeuwenoude profetieën, ‘dat alle volcken God noch hulde zouden
biên’. Zo durft deze verwaten demon zich op te werpen tot kampioen voor het Rijk
van Christus; ja, in een burleske maar tevens godslasterlijke wending wil ze zelfs
‘bewijzen’ dat zij is ‘beleitster van 't stuck der zaligheit’, immers: als Judas Christus
niet verraden had uit zucht naar geld, zou deze nooit tot heil der mensheid den
kruisdood hebben kunnen sterven. Zij houdt ook de
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Christelijke leer zuiver van ketterij, om de eenvoudige reden, dat alwie zich intensief
bezig houdt met geld verdienen, geen tijd overhoudt, ‘om keuriglyck Schriftuur
t'ontleden lid voor lid, / haer' texten valschelyck te draeijen van hun wit, / of fyn te
schoeijen doen op averechtsche leesten’. Als dan zo onomstotelijk is bewezen dat
Geldsucht is ‘der volcken Heil, der Maetschappyen Band, / De Styfster van Gezag,
de Queekster van verstand, / Der Kunsten Koesteress', de Voestervrouw der Vreugden,
/ Ja Vorderesse bei der Borgerlycke deugden / En Geestelycke’ en er vele blijken
gegeven zijn van haar ‘recht konincklyck, ja Goddelyck vermogen’ en het vaststaat
‘dat Geld de maat en wet aen alle zaken stelt, / dat alles word gedaen en uitgestaen
om 't geld’ - is het tenslotte tijd ‘de hoogste trap’ te bestijgen en de haar toekomende
goddelijke eer te eisen. Zij beschikt over meer tempelen en kerken dan welke Godheid
ooit bezeten heeft, want zij zit ten troon in den tempel ‘die met recht Gods tempel
word geheten’, nl. het menselijk hart. Op grond van vele Schriftplaatsen is dit te
bewijzen. Ze hoeft dan ook niet te vrezen dat haar rijk zal eindigen, ondanks al het
‘stampen, tieren, krijten’ van de prekers in de kerk ‘dat stoel en kerckgewelf bynaer
in stucken splyten’. In een uitvoerig betoog spot ze met alle boetpredikaties die tegen
haar worden afgestoken, waarin op geestige wijze ook het ‘Dichterken van Dort’,
alias De Decker, wordt bespot ‘dat bloeiken, 't welck noit recht de zoetheit smaken
kon / van myne zoete munt, en naeu een' Dukaton / van eenen Patakon zou weten 't
onderscheiden’. Een lofzang op het geld besluit dit impertinente betoog, en een
oproep tot al haar volgelingen om ijverig voort te gaan.
Ik heb van dit omvangrijke, van satirieke motieven overvolle dichtwerk in dit
verband slechts de hoofdlijnen kunnen vastleggen. Bij de lectuur wordt men geboeid
door vele, tot een bont, maar sluitend geheel samengevoegde, details, nu eens
schijnbaar ernstig voorgedragen, dan schamper-spottend, brutaal en arrogant, venijnig,
cynisch, sarcastisch, vol rake typeringen, geestige vergelijkingen, onverschrokken
juiste analyses van het menselijk hart en de maatschappij. Ongegrond acht ik de
bewering dat De Decker op verschillende punten uit den toon der satire zou vallen,
doordat hij de Geldsucht lof in den mond legt voor werkelijk prijzenswaardige
deugden of haar tegen verwachting ondeugden doet laken. Deze critiek miskent het
eigenlijke karakter der persiflage en rukt onderdelen uit hun betoogverband, ziet niet
heen door den oppervlakkigen schijn(27.). Dat Geldsucht zich opwerpt tot patrones
van de deugd, die zij in werkelijkheid bestrijdt en krachteloos maakt, onderstreept
ten eerste haar verregaande onbeschaamdheid en verdorvenheid, maar toont tevens
haar geraffineerdheid als advocate van kwade zaken. Listig en brutaal mengt zij
zuivere en onzuivere motieven dooreen, doet zij een beroep op de Schrift, op voor
ieder controleerbare feiten, die op zichzelf wel juist zijn, maar die zij misbruikt tot
haar onheilig doel, en waaruit zij oneerlijke conclusies trekt: alles op een
lichtvaardigen,
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ironiserenden of scheinheiligen toon alsof zij de meest vanzelf sprekende waarheden
verkondigt. Door dit bedrieglijke spel van ernst en spot wordt de ‘argeloze’ hoorder
misleid en verward, of liever gezegd gepaaid. Want heel dit betoog van Geldsucht
is niet anders dan een persiflage op de schoonschijnende redeneringen, waarmee de
mens zijn egoïsme, zijn begeerte naar bezit voor zichzelf en anderen tracht goed te
praten, zijn zelfzucht verbergend achter de mom van edelaardige en godsdienstige
motieven. Maar de goede verstaander ziet door deze schijnvertoning heen en ontdekt
met ontsteltenis de duistere diepten van eigen hart. De Deckers satire is niet
persoonlijk, noch uitsluitend gericht tegen één bepaalde categorie in de maatschappij,
maar treft ieder mens, van hoog tot laag, in alle geledingen van het sociale leven. En
daarom behoudt zij haar geldigheid voor alle tijden. Het is een somber beeld dat hij
ophangt van de menselijke natuur en het maatschappelijke bedrijf. Hoe nuchter-reëel
ontneemt hij bijvoorbeeld allen schonen schijn van nationale glorie aan de
hooggeroemde Hollandse zeevaart en handel, of de dappere krijgsbedrijven. Zijn
onbarmhartig hekeldicht staat in dit opzicht lijnrecht tegenover het hoogdravend
nationale heldendicht of den lof van Amsterdams grootheid, zoals in Antonides'
IJstroom. Het beeld is somber en eenzijdig: in de harde werkelijkheid van het sociale
leven heerst het brutale materialisme, dat alle idealisme vertrapt óf misbruikt voor
zijn doeleinden. In zijn geseling van deze geldzucht als zondige drijfveer van het
leven reageert aan den enen kant het schrijnend gevoel van iemand, die heel zijn
leven met geldzorgen te kampen had, maar achter dien indirecten, door ironie
verhullenden vorm spreekt ook de man, die terzijde staat, onmachtig tot verbeterend
ingrijpen. Hij schreef dit gedicht aan het eind van zijn leven, en heeft de verschijning
er van in druk niet meer beleefd. Tussen de positief-critische en
opbouwend-moralistische puntdichten én deze negatieve, in den grond bittere satire,
ligt naar het lijkt een lange weg van ontgoochelingen. Of vergissen we ons, als we
in deze satire de geestesgesteldheid van den dichter zelf, zijn sombere visie op het
leven, menen te ontdekken? Moeten we ons niet liever laten leiden door de sussende
en vergoelijkende inleiding die hij zelf ‘tot de Lezer’ gericht heeft? Ik geloof het
niet. Beide, zowel de ironische hekeling als de aarzelende inleiding, die zich als juiste
interpretatie aandient, tekenen De Decker. In de eerste geeft hij, hoewel in bedekten
vorm, zijn innerlijke reflectie van het maatschappelijk leven; in het tweede treedt hij
wat onzeker en verbouwereerd over zijn eigen driestheid naar buiten. Niet alsof hij
werkelijk bang is dat men zijn ‘lof’ in letterlijken zin zal opvatten, zoals men wel
gemeend heeft, maar om de scherpe kanten, schijnbaar, wat te verdoezelen. Schijnbaar,
want m.i. ligt over die ‘toelichting’ ook het bedrieglijke waas der ironie. Hij zegt:
Ge moet lezer, u niet laten misleiden door den gevel, treedt mijn ‘gebou’ binnen en
zie tot uw geruststelling dat ik als alle goede filosophen en poëten de geldzucht laak.
Maar nu moet ge
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niet menen dat ik het al te bont maak, ge hebt heus niets van mij te vrezen. Ik hekel
natuurlijk alleen diegenen die al te onmatig zich overgeven aan hun gouddorst en
van het geld hun afgod maken. En zelfs al zoudt ge tot die mensen behoren, dan nóg:
‘weet dat gy in dit werck hier en daer niet strengelyck gegeeselt, maer slechts van
ter zyden en met dwersche slaegskens een weinig wordt gequispelt, en dat noch in
't heimelyck, of zonder uwen name te melden: niemant genaemt, niemant geblaemt,
en dien volgens niet tot uwe schande en als vuil zynde, maer tot uwe beteringe, en
opdat ghy aflaet vuil te zyn’. Maar als ge u vrij weet van deze zonde, welnu, dan
hebt ge helemaal niets te vrezen, want ‘zoo en is deze roede voor uwen rugge niet;
alle dit gerabbel en gaet u dan in 't minst niet aen, ghy en hebt' er u niet een' titel van
aen te trecken, 't zy van wat staet, beroep of gelegenheit gy oock meugt zyn, of wat
oock deze Klappeye komt uit te snorcken of uit te bulderen’. Natuurlijk moet ik haar
wel van ‘alle staten en soorten van lieden’ laten spreken, want ja, het is nu eenmaal
zo (ik wou dat ik het voor leugen kon uitmaken) dat onder alle rangen en standen
‘niet weinige van zulke vuile giervogelen nestelen’. En dat ze zo hoog opgeeft van
haar macht en allerlei annexeert wat haar niet toekomt, dat is werkelijk allemaal
schandelijk overdreven, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Wees er niet te onthutst
door, want heus, ik ben het volmaakt met u eens: er is ook een begeerte naar rijkdom,
die helemaal niet verwerpelijk is; integendeel zelfs nodig, als men slechts de wettelijke
wegen bewandelt en eerlijke middelen toepast. En als ge dan zo de dingen in hun
reële proporties ziet, kunt ge, zonder u te bezeren, dit gedicht lezen en er zelfs vermaak
in scheppen en er wat uit leren. En als het hier en daar toch nog wat kwetsend mocht
klinken, bedenk dan steeds, wie het zegt: niet ik, maar die opgeblazen snoefster. Wat
mij aangaat, voor mij was het schrijven slechts een ‘oeffening des verstands, maer
spel en tydverdryf’. En dan volgt die kostelijke passage van zelfironie: ‘De daelders
en dukatons en klincken noch en rammelen my niet zo zeer in buidel of kasse;
derhalven moest ickze een weinig doen rammelen en klincken door mijne Gedichten.
Niemant en zal my (hope ick) 't vermaeck van eene zoo onnoozele of liever elendige
rammelinge misgunnen’. - Maar niemand zal zich ook (hoop ik) na lezing van de
‘Lof der Geldsucht’ laten verschalken door deze pseudo-verklaring, waarmee de
dichter zijn schepping schijnt te verloochenen en zichzelf buiten schot poogt te
houden, maar die in den grond van de zaak een nieuwe ironische vernislaag trekt
over zijn persiflage.
De conclusie dat De Decker teruggetrokken in zichzelf en binnen de veilige sfeer
van den familiekring, wat afzijdig stond aan den kant van het maatschappelijk verkeer,
moet echter niet zoo opgevat worden dat hij in het geheel geen contact naar buiten
zou hebben gehad of gezocht. Zijn eerste publicaties na 1650 trokken hem van zelf,
al was het vrij laat (hij was toen 41 jaar) in den kring der publieke belangstelling, en
ook waren daarvan
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contacten met verschillende andere schrijvers en kunstenaars het gevolg. Met de
grote dichters van zijn tijd heeft De Decker evenwel geen omgang gehad of
briefwisseling gevoerd. Zijn stadgenoot, den vurigen Roomsen Vondel, zal hij wel
opzettelijk gemeden hebben. Mogelijk heeft deze op De Deckers satirische sonnet
‘Op de Keuze van zijne Heyligheyd Alexander den Sevenden’ gereageerd met zijn
‘Klinckdicht, voor de Keuze van zijne Heiligheit, Alexander VII’(28). Volgens Brandt
heeft Vondel De Decker wel gelezen en gewaardeerd om zijn ‘cierlijcke netheyt’.
De invloed van Vondels poëzie op die van De Decker is niet groot, en neemt eerder
af dan toe in zijn latere gedichten. Groter was de invloed van Huygens en Cats, die
De Decker beide bewonderde en op wier werk hij lofdichten schreef. Geen van beiden
heeft daarop echter, tot De Deckers teleurstelling, gereageerd. In persoonlijk contact
echter kwam De Decker, althans door briefwisseling, met Oudaan en Westerbaan(29.).
Met den eersten had hij veel punten van overeenkomst: Zuidnederlandse afkomst
met familieherinneringen aan de geloofsvervolging, waaruit hun felle anti-roomse
gezindheid ten dele is te verklaren naast hun overigens zo vergaande
verdraagzaamheid en vredesgezindheid; uitgebreide kennis van de oudheid en
belangstelling in geschiedkundige onderwerpen; neiging tot satire; onafhankelijkheid
van de klassicistische terminologie en een warm geloofsleven waarin Christus de
centrale plaats innam. Dat De Deckers religieuze poëzie sterken indruk op den ruim
tien jaar jongeren Oudaan heeft gemaakt, blijkt uit diens navolging van De Goede
Vrijdag(30.). De Decker behoorde, in tegenstelling met Oudaan, althans als dooplid,
tot de gereformeerde kerk. Positiever dan deze beleed hij de oorspronkelijke Godheid
van Christus. Maar een overtuigd aanhanger van de leer der praedestinatie was hij
niet. Innerlijk neigde hij tot de opvatting der Remonstranten in zake den vrijen wil
van den mens en zocht hij een uitweg met Arminius in de opvatting, dat God niet
beschikte, maar wel vooruit wist, wie zouden geloven. Als gevoelsmens had hij een
afkeer van theoretiseren en strijden over geloofszaken. Dat bleek duidelijk uit het
hem opgedrongen schriftelijke debat met Westerbaan, die reageerde op De Deckers
puntdicht ‘Pansa’, in de mening dat hij in hem een geestverwant had ontdekt. Slechts
schoorvoetend en weifelend gaf De Decker tegenover den agressieven Westerbaan
zijn wankele gedachten bloot. Maar tevergeefs probeerde Westerbaan hem te doen
breken met de publieke kerk. Niet alleen de traditie en het voorbeeld van zijn vader
bonden hem daaraan; hij schrok terug voor een breuk, vooral nu de geschillen in de
kerk niet meer op de spits werden gedreven. Diep besefte hij met de gereformeerden
de schuld van den mens tegenover alle geboden Gods, maar met sterke vreugde
doorleefde hij ook de verlossing door Christus' overwinning op den dood(31.).
Belangstelling had hij voor de gedichten van W. Sluyter, op wiens Geeste-
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lijcke Gesangen hij in 1659 een lofdichtje schreef, en in 1662 een ‘Troost over de
Dood sijner Huysvrouwe’. Met Blasius en Waterloos had hij persoonlijken omgang.
Het contact met Rembrandt, die hem schilderde ‘niet om wat loons daer uit te mogen
spinnen, / maer louterlyk uit gunst / uit eenen eed'len trek tot onze zanggodinnen’,
is mogelijk reeds van vroegeren datum(32.).
In zijn critiek op de nationale heldenverering, zo ontnuchterend uitgeoefend door
de ‘Geldsucht’ trof hij in zekere mate ook zichzelf. Want ook hij had de vaderlandse
helden verheerlijkt, al was het met de reserve van een in zijn hart vredelievend man,
dat zij streden voor het recht. Zo vereerde hij de Trompen en De Ruyter, en Wassenaar
van Obdam die de Denen bevrijdde van de roof- en heerszucht van Karel X, een
mooie gelegenheid tevens om de plichten van een goed koning te omschrijven en uit
te varen tegen Christina, de dochter van den edelen held Gustaaf Adolf, die haar
troon verzaakt had terwille van haar overgang tot de Roomse Kerk. Eenmaal op
Pegasus gestegen kon hij ‘het willig ros’ wel eens diep de sporen in de flanken
drukken en zich laten rijden op het rhythme van niet slechts hoogdravende maar ook
hartstochtelijke verzen, vooral als het ging tegen die gehate Engelsen. Tijdens den
eersten Engelsen oorlog vuurde hij in krasse termen zijn landgenoten aan tot
volhouden na de ontmoedigende gebeurtenissen in 1653: ‘Eere-spore of moedigende
Aenspraeke van 't Vrije Nederland aen sijne Zee-Helden’. Met vele dichters en
niet-dichters doorleefde hij de desillusie aangaande Karel II, wiens ‘Herstellinge en
Krooninge’ hij zo hoopvol had toegejuicht. Tijdens den tweeden Engelsen oorlog
perste hij zijn heftige woede en afkeer in de nauwe vormen van bitse sonnetten, zo
strijdhaftig als men van dezen zachtgeaarden dichter nauwelijks verwachten kan. In
‘De Leeuw besprongen van de Doggen’ drijft hij dat fiere dier aan tot verweer tegen
de ‘rekels’ die hem bedreigen. En in den tegenhanger van dit sonnet, kunstvaardig
gebouwd op dezelfde rijmwoorden, gericht nu ‘Aen den Doggen verbeten van den
Leeuw’ spot hij vol leedvermaak met den verslagen vijand.
Uit deze sonnetten mogen we concluderen dat De Decker ook in het nationale
genre beter in vorm is, wanneer hij zijn pen tot satire spitst dan wanneer hij op
traditionele wijze de loftrompet steekt. Dat blijkt ook uit het sonnet ‘Op 't afgebrande
Londen’, waar hij de gangbare opvatting huldigt, dat deze verwoesting van Londen
gerechte straf van den hemel is. Het beste ‘klinkdicht’ in deze serie is wel ‘Verzoek
van de Middellandsche Zee aen de Zeemacht van Holland’, om het ‘plondernest’
Algiers uit te roeien, en ‘wederom, gelyk als voor twee eeuwen / den bessem op den
mast in plaetze van de vlag’ te planten - een krachtig gevormd gedicht waaruit
voortreffelijk de zelfverzekerde toon van den Hollandsen zeeman spreekt. Dat soort
sonnetten doet denken aan die van Revius, hoewel ze minder barok van vorm zijn.
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In de binnenlandse tegenstellingen zien we Jeremias de Decker niet op uitdagende
wijze partij kiezen. Maar zijn zwijgen over de De Witten en zijn onverbloemde lof
voor de Oranjevorsten, o.a. in de genoemde Bijschriften, zelfs voor Willem II, toont
duidelijk aan welken kant hij stond(33.).
Slaan we na deze satirieke en strijdvaardige verzen, De Deckers lyriek in engeren
zin op, dan wanen we een ogenblik, een heel andere persoonlijkheid te ontmoeten,
wiens tere en diep doorvoelde gedichten zich bewegen om drie groepen van motieven:
enkele behandelen een natuurgegeven, andere vonden hun oorsprong in een
gebeurtenis binnen het familieleven, een derde groep is samen te vatten onder den
naam: religieuze poëzie. Natuurmotieven als grondthema vindt men in Jeremias'
poëzie slechts zelden. Tot op zekere hoogte zou men er enkele vertalingen toe kunnen
rekenen, met name enkele die hij bewerkte naar ‘Scaligers Epidorpides’, zoals ‘Jezus
aan de gelovige ziele’ dat echter de natuur-motieven symboliseert; en vooral het
schoon herdichte ‘De tot God wakende Ziele’, dat zo transparant de sfeer van den
nachtelijken sterrenhemel oproept, die onmetelijke rust tegenover de onrust in de
naar God hijgende mensenziel, een spanning die zich treffend uitdrukt in de
rhythmische tegenstelling van korte en lange verzen. Maar ook hier dient de natuur
slechts als achtergrond van het religieuze hoofdmotief. En ten slotte zijn deze
gedichten niet van De Decker zelf. Eigen natuurgedichten zijn er slechts drie en dan
nog alleen als we op den titel afgaan: Lente-lied, Morgen-stond en Te vroegh
opluikende Bloeme(34.). Daarvan is Morgenstond bij analyse nauwelijks onder de
natuurgedichten te handhaven, want na het openbreken van den dag in de eerste drie
regels, worden we meer bij de rumoerige bedrijvigheid van den hervatten arbeid
bepaald dan bij de schoonheden van de natuur, om vervolgens te luisteren naar een
bespiegelend zelfgesprek over de noodzaak den snelvervlietenden tijd ijverig en
nuttig te besteden. Langer verwijlt de dichter bij de ‘Te vroeg opluikende bloeme’,
terwijl hij in zijn bezorgde aanspraak wel zuiver de vroege lentesfeer weet te beelden,
maar welk bloemeke hij nu eigenlijk bedoelt, krijgen we niet duidelijk te zien. En
de daarop ontwikkelde beelden van den naar veilige haven terugverlangenden zeeman,
en den door gevaren omgeven jongeling aan het hof, voeren ons ver af van de natuur,
om ons ten slotte af te schepen met de waarschuwing van volkse wijsheid: vroeg
rijp, vroeg rot. Het enige, van begin tot eind boeiende natuurgedicht, zowel door
uitbeelding van de natuur zelf, als door persoonlijke stemmingsreactie, is Lente-lied,
dat zo argeloos blij begint, zo onstuimig verlangend opstijgt, maar zo weemoedig
afbreekt. Misschien is de zesvoudige syntactische parallellie der eerste strophen wat
te zwaar voor de lichte sfeer der jonge lente; een diepere toon zet in waar de dichter,
op eenmaal in zich ontdekt dat verlangen naar bevrijdende ruimte:
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O die nu ook in ope logt
Van dienst en engen dwang ontslagen,
Langs tuin, langs duin en dorenhagen
Eens 't vrye veld betreden mogt!
Hoe zoude ik by dees' lente-zon
Myn greetig ooge spelen leiden
Door blaeuwen hemel, groene weiden,
Door berg en dal, door beek en bron.

Hij realiseert zich tragisch-pijnlijk hoezeer de poëzie behoefte heeft aan die
verheffende en vernieuwende werking der natuur, en hoezeer hij zelf, de gevangene
van de stad, die slechts vanaf den wal een blik in dien wijden omtrek slaan mag,
innerlijk te kort komt. Behalve deze op de romantiek preluderende weemoed, treft
ons in deze verzen de onopgesmukte echtheid van den taalvorm.
Die zelfde directe spraak van het hart maakt De Deckers familie-dichten tot ware
poëzie, in een tijd vol traditionele gelegenheidspoëzie. Daar is het afscheidslied aan
zijn broeder David, die naar Oost-Indië afvaart, vol goede wensen en trouwhartige
raadgevingen(35.), of de pijnlijke herinnering aan zijn neefje, Willem Verjannen, door
verstikking zo plotseling uit het leven genomen, een gebeurtenis waarvan de
bijzonderheden hem ruim een jaar later nog ontstellen(36.). Dit gedichtje doet in
beeldende kracht en versbouw denken aan Vondels klachten over zijn vroeggestorven
kinderen. De smartelijke gedichten op den dood van zijn Vader doen ons beseffen,
hoe Jeremias, zelf reeds op gevorderden leeftijd, met heel zijn hart hing aan den
ouden man. Er is iets vrouwelijk teers in deze klachten, in dien devoten eerbied
waarmee hij den deugdzamen, wijzen, en plichtsgetrouwen leidsman van zijn leven
herdenkt, die hem ‘als een God is’ geweest. Zonder hem heeft het leven geen zin
meer:
Ick mag hier na uw' dood
Nogh wat op schildwacht staen;
Dogh hoe myn' zaken loopen,
'k En zal niet lievers hopen,
Als haest tot u te gaen.

Zijn broer David, in Indië gestorven, prijst hij gelukkig, omdat hij deze smart niet
meer heeft beleefd. Wat manlijker van toon is tenslotte het troostend gedicht aan zijn
oude Moeder, waarin Vaders geest getuigt van de hemelse heerlijkheid. Hiermee
zijn we meteen ongemerkt overgegaan naar De Deckers religieuze poëzie. Trouwens
in vele van de reeds behandelde gedichten zijn godsdienstige motieven aan te wijzen,
en verreweg het grootste deel vindt zijn oorsprong in of wordt bepaald door de
geloofsovertuiging van den dichter. Maar het hoogtepunt in zijn werk is zijn ‘Goede
Vrijdagh’, een meditatieve beschrijving van ‘het Lijden onzes(37.)
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Heeren’, een dichtwerk van zo hevige en innige ontroeringen en met een zo eigen
suggestieven vorm, dat we het mogen rekenen tot de schoonste voortbrengselen van
de protestantse barok. Men zou het een protestantse statie kunnen noemen, de bewogen
schildering in poëzie van de hoofdmomenten op Jezus' kruisweg, ingedeeld in negen
taferelen, waarvan het laatste Jezus' opstanding tot thema heeft. In de inleiding zegt
de dichter dat bewogenheid bij de overpeinzing van Jezus' lijden en sterven op Goede
Vrijdag hem tot dichten dwong. Daartoe behoeft hij niet de hulp der Muzen, maar
van Christus' geest, ‘die kracht in alle geesten giet’. Als dubbel thema geeft hij aan:
‘uw' bitter lyden, Heer, / en in uw lyden, laes! myn' zonden te bezuchten’. De omvang
der delen loopt nogal sterk uiteen; alle zijn opgebouwd uit vierregelige strophische
eenheden, bestaande uit een combinatie van hele en halve alexandrijnen, maar ieder
tafereel heeft, hetzij door rijmstructuur, hetzij door schikking van de lange en korte
regels, zijn eigen variant van die strophische grondfiguur. Het is verrassend te
bestuderen welke lyrische en beeldende effecten De Decker weet te bereiken door
variatie in den grondvorm, in samenwerking met de syntactische structuren. Wanneer
ik hier spreek van strophische eenheden, bedoel ik daarmee niet dat de onderdelen
uit markant gescheiden coupletten bestaan. Op bewogen of dramatische momenten
vloeit de zin uit over de strophische grenzen, worden gehele of gedeeltelijke ‘strophen’
syntactisch verbonden hetzij door overloop, hetzij door hervatting of zinsparallellie,
maar ook wordt herhaaldelijk de viervoudige grondvorm door zware syntactische
rusten doorsneden. Die telkens andere beweging, die, in verband met stemming en
uitbeelding, zich vrijmaakt uit den schematischen vorm, maar er toch telkens toe
terugkeert, is karakteristiek voor de barok. Barok is ook de gespannen rhythmiek,
gedragen door de emotionele klanken; de hevigheid der woorden, tolken der
ontroeringen, maar ook helle belichting van schrijnende, schrille details, waarvan
het hyperbolisch effect nog wordt opgezweept door tegenstelling en woordspeling.
Maar barok is vooral ook de telkens veranderende voorstellingswijze door overgangen
van epische en dramatische in bespiegelende en lyrische vormen, of liever nog de
dooréén-vloeiing van die vormen. Een term als episch-lyrisch is maar weinig
bevredigend voor dit barokke procédé. Een analyse van enkele onderdelen moge een
en ander nader toelichten.
Het eerste tafereel Christi jongste avondmael zet in met een verhalende
parafrasering van de gegevens uit het evangelie, in een rustigen, breed lopenden
zinsbouw, die twee strophische eenheden verbindt. En ook in het gedeelte waar Jezus,
vóór hij het lijden ingaat, zijn discipelen den diepen zin van dit afscheidsmaal doet
verstaan, heerst rust en evenwicht. De combinatie van hele en halve verzen in
omarmende structuur, waarin dus de korte regels tussen de volle zesvoetige liggen
(6-3-3-6, rijm abba) verleent de samengestelde zinnen een vloeiend-rhythmischen
gang: de stroom van den langen regel ebt uit in de korte, maar de volgende korte
vloeit binnen in de
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brede bedding van den alexandrijn. Maar wanneer Jezus Judas ontmaskert, verraadt
de kortere, scherper ingedeelde zinstructuur 's dichters emotie: het rustig evenwicht
der vorige strophen wordt verbroken, driemaal begint in den viervorm een nieuwe
hoofdzin; de korte tussen-regels staan op zichzelf, vormen een door het dissonerend
rijm doorsneden eenheid; daardoor valt op den onverbonden, verklarenden slotzin
dramatische aandacht:
Maer tast Iscarioth wel heftig in 't gemoed.
De valsheyd van dien vuylen
En kan hem niet ontschuylen:
Hij siet door 't veynsen heen wat hij in 't herte broed.

Vanaf dat moment gaat De Decker over in een anderen uitbeeldingsvorm: in plaats
van den objectieven, hoewel lyrisch gekleurden verhalenden vorm treedt de
direct-aanschouwende van persoonlijke aanwezigheid, de vocatische vorm; de dichter
spreekt Judas aan met hartstochtelijke verontwaardiging:
Scháémt ghij u, bóoswicht, níet dat gij uw tánden sláét,
Gelíjck een knécht met eéren,
In 't héylzaem bróod uws Heéren
Met wiens bedérffenîs uw' síele swánger gáet?

En ook tot de andere discipelen richt hij zich, thans in verwijtende verbazing over
hun onbewogenheid en gebrek aan doorzicht, waarop als aankondiging van het
naderend lijden deze deernisvragende verzen volgen, overgaande in een dramatische
wending, die verwant is aan de rei uit de klassieke tragedie:
Ghij zult, ghij zult eerlang dat statig aangezicht,
Die lieffelijcke kaken,
Zien schenden en mismaken,
En deerlijck breken sien dat Goddelijck gezicht.
Hij stapt gelyck een held zijn lijden te gemoet
Och houd hem, schut zijn' schreden;
Neen, laet hem henen treden,
Zijn gaen is u en mij en all' de wereld goed.

Overzien we het tafereel nog eens, dan valt op, dat De Decker geen doorlopende
epische verwerking geeft van het evangelieverhaal. Hij doet een keuze uit de
beschikbare gegevens. Weg laat hij bv. de voetenwassing en andere details van het
laatste avondmaal; hij geeft geen uitgewerkte schildering van milieu en gebeuren.
Beperkt hij zich reeds tot verklaring van de betekenis van het avondmaal door Jezus
zelf en de ontmaskering van den verrader, dan nog werkt hij dat laatste gegeven niet
concreet uit; hij bepaalt zich tot de psychologische kern: Jezus doorziet Judas tot in
het

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

286
hart; maar onaangeduid blijven de begeleidende omstandigheden: overreiking van
het brood, de ontstelde vragen der discipelen, de huichelachtige vraag van Judas zelf,
Jezus' antwoorden en Judas' vertrek. Slechts omschrijvende toespelingen in de
vocativisch-gerichte gedeelten of in de lyrische bespiegelingen roepen in onze
herinnering het bijbels gebeuren op. Zonder onze kennis daarvan zou veel van de
bedoeling en de gevoelswaarde ons ontgaan.
Ook tussen de taferelen zijn, episch gezien, grote hiaten. Zo verplaatst het tweede
Christus in 't Hofken ons onmiddellijk bij het psychologisch dieptepunt van Jezus'
innerlijken strijd - een juweeltje van Christelijke passie-lyriek. Onwillekeurig denken
we aan Revius, die ook verschillende themata van Christus' lijden lyrisch heeft
verwerkt, zonder die liederen echter samen te binden tot een cyclus, zoals De Decker
deed, misschien naar het voorbeeld van Martinius. Revius is in zijn ‘Hof van Oliveten’
hartstochtelijker, mysterieuzer van gevoelsdiepten, zijn gloeiende taal is nog sterker
gespannen in de strophische structuur. De Deckers toon is die van meedogend
doorleven van Jezus' lijden, die voert tot bezonken innigheid. Zijn strophevorm,
waarin de zin door de halve regels met slepend rijm uitloopt in de brede alexandrijnen
met staand rijm, is bijzonder geschikt voor de elegie, vooral ook vanwege de
rhythmisch vertragende herhaling der verstypen (3-3-6-6; aabb). Het gedicht begint
niet beschrijvend-verhalend, maar peinzend-beschouwend in den vorm van een tot
den lijdenden Christus gerichte aanspraak. De dichter voelt aan, dat Zijn worsteling
in Gethsemané benauwender was dan Zijn lichamelijk lijden, waarvan hij de navrante
details zo indringend sober weet aan te duiden:
Uw' pijnelijcke banden,
Uw' doorgeslagene handen,
Uw een en ander voet doorboort als eycke plank,
Uw drooge mond gelaeft met gal en alssemdrank;
En wat ghij in uw' leden
Noch vorder hebt geleden,
En dunkt mij niet soo swaer als dat beswaert gemoed,
't Welck u in plaats van sweet afperste louter bloed.
O Jesu, welck' een' smerte
Beknelde doen uw herte,.....

Hier nam Jezus de van alle zijden opdringende last van de zonden der mensen op
zich. Een reeks van parallelle zinnen suggereert den ontstellenden toorn Gods en de
agressie van de hel, in deze prachtige, klanksymbolische verzen:
Doen wierd de last der sonden
U op den hals gesonden
........
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Doén klónk u eerst in d'oóren
De slág van 's Váders tóren;
Doén wierd uw' síel bestórmt van hél en hélsch geváer,
Doén, doén nam sij alléén all' swérelds schúld op háer,
Die schuld......

Van deze beschouwende lyriek in den verleden tijdvorm, gaat dan de dichter weer
over in den praesensvorm van de directe aanschouwing:
Ghij ligt hier als verschoven:
Maer een gesant van boven,
Terwijl dat Simon slaept en Judas lagen leyt,
Versterkt u onder 't pak uw' schouders opgeleyt......

om daarop zijn diep verwijt te richten tot Simon, hoe hij ‘soo sachtelijk (kon) rusten’
terwijl zijn Meester zo tot stervens toe benauwd werd. Hij troont hem mee om van
dichtbij getuige te zijn van dien groten strijd die daar begint ‘by 't flaeuwe licht der
Maen’.
Het derde tafereel Christus verraden, gevangen is opgebouwd uit beweeglijker
strophen: opeenvolging van drie drieheffige regels, gesloten door één vollen
alexandrijn (3-3-3-6; aabb). De epische gegevens zijn hier geheel verwerkt in den
affectieven monoloog, tot Judas gericht. Tevens is deze derde zang een smaaddicht
op de geldzucht, niet alleen blijkens den inzet waar de Geldzucht in de rhetorische
vraag als aangesproken persoon fungeert, maar ook omdat aan het slot door de
herhaling van de eerste strophe dit grondmotief wordt onderstreept. In de tweede
strophe schakelt de dichter zonder aankondiging zijn vocativischen vorm over op
Judas - m.a.w. Judas is de verpersoonlijkte geldzucht. En ook hier mengt de dichter
zich, niet slechts door bespiegeling of secundaire gevoelsreactie, maar daadwerkelijk
in het voorgesteld gebeuren: met hartstochtelijke uitroepen tracht hij Judas te
weerhouden - maar tevergeefs:
Ghij hoort na geen geweten;
Maer loopt gelijk beseten
Tot dat vervloekt bestaen.

En zo in de concrete situatie ingeleid, zien we met dramatische noodzaak de
‘handeling’ zich voltrekken als toeschouwers van een tragedie:
Daer komt het roovers rot, en, booswicht, ghij voor aen:
Ghij komt met staven, stocken
En fackels aengetrocken
Als op een' dullen hond;
En kust (dat was de leus) uw' Meester voor den mond:
Die op dien kus in handen
Stracx valt van sijn' vyanden.
O valsche Joabs kus!
Verkoopt en levert ghij des menschen Soon aldus?
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De dichter zet zijn aanval op het geweten en het hart van Judas voort, ook bij de
tekening van den zachtmoedigen Jezus die te midden van het rumoer der bende de
hulp van Petrus' zwaard afwijst en zich gewillig overgeeft. En met barokke belichting
stelt hij tegenover den gebonden Jezus den naar den strop grijpenden Judas, beeld
voor allen die zich overgeven aan hun hebzucht.
De vierde episode Christus beschuldigt vangt episch aan, met driftig beschrijvende
zinnen, die zich grotendeels houden binnen de versgrenzen (6-3-6-3; aabb) en waar
zelfs de alexandrijnen dikwijls syntactisch gebroken zijn. De toornige smart zoekt
dan hoofdzakelijk zijn uitweg in de klanksymboliek van gevoelszware woorden,
zoals in deze verzen met hun dominerende ei-klanken; en waarin de voegwoordloze
nevenschikking der zinnen de dramatische tegenstellingen verscherpt:
Men komt hem valschelijk met schelmerij betijgen,
Hij wederleyt met swijgen.
Men eyscht hem waerheyd af, hij spreeckse klaer en rond,
Men smijt hem voor de mond.
De Prins der Priesteren, het hoofd der huychelaren
Besweert hem te verklaren
Bescheidelijk, recht uyt en sonder veynserij
Van wien en wie hij zij.

Zo belicht de dichter hier vier ‘scènes’: Jezus voor het huichelachtige Sanhedrin;
zijn verloochening door Petrus; Jezus' zwijgen voor Pilatus; en zijn verwijzing naar
Herodes. Maar alles kort, fragmentarisch, en telkens omringd door of opgenomen in
zijn door verontwaardiging, verwijt en deernis bewogen bespiegeling. Pas aan het
eind grijpt De Decker weer naar den vocativischen vorm, maar nu buiten de eigenlijke
voorstelling, nl. in een gebed om Jezus' voorspraak, als hij zelf voor Gods gericht
zal moeten verschijnen.
Het volgende tafereel, Christus verwesen verschilt in strophischen bouw van het
vorige slechts door de rijmstructuur: 6-3-6-3; abab. Maar dit ogenschijnlijk kleine
structurele verschil brengt beslissende veranderingen in den prosodischen vorm: de
syntactische eenheid neemt anderhalf vers in beslag, zonder dat het rijm daarin een
scheiding maakt; en de bredere stroom zwelt nog aan als die verbindingen samen
groeien tot zinsgehelen van vier of meer versregels. De epische voorstelling gaat
weer geheel op in de vocativisch gerichte bespiegeling. Met schrijnende
tegenstellingen plaatst de dichter de Farizeeën tegenover Christus, demonische
boosaardigheid tegenover goddelijke deugd. Schamper stelt hij de schijnheiligheid
van Jezus' belagers aan de kaak, met teleurstelling en verwijt volgt hij de mislukkende
pogingen van den wankelmoedigen Pilatus om het slachtoffer vrij te laten; dreigend
kondigt hij de komende gerichten aan; om ten slotte zich neer te
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geven in de overweging dat door de schanddaden van deze mensen God zijn groot
plan volvoert. Nu volgen de omvangrijke en dramatisch sterk bewogen taferelen van
Jezus' lijfelijke kwellingen. Het zesde, Christus gegeeselt, bespogen, bespot, telt 55
strophen, waarin de zware zesvoet domineert (6-3-6-6; abab). Een reeks deernisvolle
vragen tot Jezus gericht, leidt het ontzettend toneel der bloedige geseling in, waarvan
de dichter de ontstelde toeschouwer is:
De beulen toonen sich elk even seer verbolgen,
Hun krachten heulen t'saem.
Ik sie op elken slag een' ope wonde volgen,
Op elken wederslag een' purper-roode straem.
Amy! amy! die sweep komt op de teere lenden,
Die op de ribbe aen.

De zo als 't ware getelde en lichamelijk gerealiseerde slagen wekken in 's dichters
tot uiterste gevoeligheid gespannen ziel, ieder afzonderlijk, een gevoels- en
gedachte-reactie; ze dringen hem tot erkenning van persoonlijke schuld aan dit lijden,
doen hem, doorhuiverd van deernis, smeken om erbarming. Angstig verbeidt hij het
einde van deze marteling:
Och! noch al, noch al klinkt dat kletsen in mijn' ooren
Van sweep en taye roe:
Daer valt de leste slag of soud' ik qualijk hooren?
Ach neen; men bind hem los gemat tot swijmens toe.

Maar deze ontspanning is slechts overgang tot nieuwe, nog heviger smarten, want
thans valt hij ‘van de felle vuist der beulen in de klaeuwen / des woedenden soldaets,
dat 's van den vloed in 't vier’. Ook daarvan doorleeft de dichter de pijnlijke
bijzonderheden, om vervolgens een bloedig geschonden lijder ten toon te stellen, ten
aanschouwe van alle zondaren die hier kunnen zien hoe hun boze lusten en
hartstochten in Christus gestraft worden. Dan volgen we van verre Jezus, omringd
door een woelende menigte, naar Golgotha. Ontroerend is het slot waar de dichter
zich afwendt, omdat hij niet langer den aanblik van die schendende wreedheid
verdragen kan.
Dit is tevens de overgang tot het grootste gedeelte Christus gekruyst bestaande uit
96 strophen (6-3-3-6; aabb). Al weigert dan de dichter een ogenblik langer te zien
naar dit afschuwelijke schouwspel, het voortgaande gebeuren laat hem niet los, maar
dringt zich via het gehoor van slag tot slag des te schrijnender binnen in zijn
bewustzijn: ja in zijn gespannen luisteren naar de hamerslagen, loopt zijn fantazie
vooruit op het gebeuren:
Ik hoor de spijckeren met ysselijcke slagen
door hout en handen jagen:
't Geklop gaet overhand;
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De wreedheid treft bij beurt dan d'een dan d'ander hand.
Nu salse gaen aen 't hout de teere voeten hechten:
Daer smijtse door den rechten,
Daer door den slincken heen;
Amy! wat slaen is dat! dat knerst door vleesch en been.

Als ongemerkt heeft hij het hoofd weer tot aanschouwen geheven en met aangrijpende
barokke plastiek beschrijft hij de omhoogheffing van het kruis, zich fel realiserend
de pijnlijke uitwerking op den gekruisigde:
Men recht het hout om hoog: ach! ach! dat dreunen, draeyen,
Dat waggelen en swaeyen
Dan van dan na den grond,
Is elk hier weer op nieu een slag in elke wond.
Sie daer het kruys gerecht, sie daer des Heeren leden
Van boven tot beneden
Soo jammerlijk gerekt,
Dat laes! het vel geen' rib', geen' senuw houd bedekt:
Sie daer het wonden-bloed verspreyt in twee paer beken
Langs hout en armen leken,
Dat suyver wonden-bloed
Gestort tot suyvering van ons besmet gemoed.

Als ergens de overeenkomst blijkt van de barokke litteraire beschrijving met de
barokke beeldende kunst, dan wel op deze plaats, met die hevige gevoelswerking
van het schrille detail. Na een bespiegeling over de zonden en de beschrijving daarvan,
gericht tot de eigen ziel, keert de dichter terug tot de realiteit van het kruis. Wat er
nu verder plaats grijpt beschrijft hij vanuit het gezichtspunt van den lijdenden Heiland,
met een voortgaande herhaling van de woorden ‘hier ziet hij...’: de verdeling van
zijn klederen, de moordenaars aan wie hij gelijkgesteld wordt, de smart van zijn
moeder, den tastbaren toorn van zijn Vader, de losbrekende hellemachten, temidden
waarvan hij alleen wordt gelaten, de gruwelijk lasterende omstanders... Maar dan
kan de dichter zijn emotie niet langer bedwingen en doorbreekt hij zijn
voorstellingsvorm met de directe aanspraak tot die lasteraars. Hen antwoordend op
hun lastervragen, tracht hij de betekenis van Christus' lijden te peilen, en zijn
goddelijkheid aan te tonen. Uit die discussie met Jezus' kwelgeesten roept hem diens
kreet van de diepste verlatenheid terug tot de aanschouwing; geen woord of beeld is
hevig genoeg om dit ontzettende lichamelijke en geestelijke lijden te benaderen:
Hy rookt van heeten angst, hy voelt sijn ingewanden
Van binnen braên en branden
Als in een' ovengloed,
Van buyten smilt hij weg in tranen, sweet en bloed.

In een wisseling van beschrijving en bespiegeling volgt de dichter de laatste
levenstekenen, tot het stervensmoment is aangebroken. Maar de aanvan-
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kelijke ontsteltenis daarover wordt op eenmaal opgeheven bij het verwonderend
aanschouwen van de majesteit van dit sterven, waarvan de zichtbare bewijzen zich
opdoen. Met het sluiten der ogen, is het lijden geweken:
Ach! ach! ik sie het trecken
Van mond en aengesicht.
Daer blust, daer blust de dood dat levenswaerdig Licht:
Sy sluyt die oogen toe; maer siet met een de deuren
Der graven openscheuren,
En (wonder overgroot!)
De dooden wederom herleven door die dood.

Met barokke beelden en paradoxen roept de dichter de heidenen tot bekering, wendt
hij zich tot den dood, den satan en de hel, die hun macht hebben verloren; en ten
slotte tot de van schuld bevrijde ziel, die zich aan den voet van het bebloede kruis
reinigen gaat van haar zondige lusten. Ook dat zinnelijk-mystieke, bijna afzichtelijk
gekleurde, realistisch-symbolieke tafereel, toch doorstroomd van innige liefde, is
typisch barok.
De achtste zang Christus begraven is slechts een korte, troostende heenwijzing
naar de opstanding (5 strophen: 6-3-6-3; aabb). En de negende Christus Verrezen
vormt het meditatieve sluitstuk, gericht tot de naar het graf gaande vrouwen; dat
zingt van de heilige vreugde der enige, ware overwinning en eindigt in de biddende
geloofsovergave, zonder enige weerhouding.
De Goede Vrijdag werd reeds in 1651 afgedrukt, maar in 1656 en 1659 aanzienlijk
uitgebreid en verbeterd(38.).
Ik plaatste dit gedicht van sterke religieuze ontroering en innige meditatie hier aan
het einde van het overzicht van Jeremias' gedichten, omdat ik het beschouw als zijn
beste werk, zonder daarmee zijn kleinere bespiegelende lyriek te willen kleineren,
zoals het klinkdicht Aen de Martelaren of Bloedgetuigen Christi, het van innig
hemelverlangen getuigende sonnet op het spreekwoord Elck vogelke is geerne daer
't gebroeit is, tegenover dat Aen mijnen Sterfdag, waarin hij zichzelf nog gebondenheid
aan de aardse schoonheid en opgaan in aardse beslommeringen verwijt.

Joachim Oudaan
Nauwer dan Antonides is Oudaan met Rotterdam verbonden, hoewel zijn familie
van vaderszijde uit Antwerpen afkomstig was. Die stad ontvluchtten zijn voorouders
tijdens de geloofsvervolgingen, mogelijk reeds met de komst van Alva. Een blijvende
herinnering daaraan draagt de dichter mee in zijn voornaam Joachim. Zijn
overgrootvader had nl. zijn zoon aldus genoemd naar een martelaar die in 1560 te
Antwerpen zijn ketters geloof met
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den dood bezegelde. Dat Oudaans biograaf, David van Hoogstraten, deze
bijzonderheid vermeldt, onder aanhaling van de woorden die de overgrootvader
daarbij zou gesproken hebben, bewijst hoe bewust deze herinneringen aan dien fellen
tijd in de familie van generatie op generatie werden levendig gehouden(39.). Het
verklaart ten dele Oudaans onverzoenbare houding tegenover de Roomse Kerk. Strijd
voor de vrijheid van godsdienstige overtuiging is Oudaan als ingeboren. Zijn vader,
Frans Oudaan, geboren en opgevoed te Rotterdam, staat bij Geerard Brandt te boek
als een van de onbuigbare aanhangers der remonstrantse gezindheid. Hij verliet zijn
geboortestad ‘om de vervolginge te ontgaen’ en vestigde zich te Rijnsburg waar hij
als broodbakker in zijn onderhoud voorzag. Daar werd ‘op den zevenden van
Wijnmaend des Jaers 1628’ Joachim geboren. Zijn moeder, Maria, was een dochter
van Jan Jacobszoon van der Kodde. Ook van dien kant heeft hij dus de liefde voor
de vrijheid van overtuiging in het bloed. Met zijn broer Jan bezocht hij eerst ‘de leesen schrijfschool’, daarna te Leiden de Latijnse school. Dagelijks liep hij van Rijnsburg
naar Leiden en terug, terwijl hij in den overblijvenden tijd zijn vader hielp in de
bakkerij. Van Hoogstraten weet te vermelden dat hij in 1644 ‘uit het derde in het
tweede school werd overgezet’. Reeds vroeg toonde hij aanleg en neiging tot de
dichtkunst en opvallend waren zijn vorderingen in de klassieke talen, waardoor hij
‘nogh zeer jong van jaren gemeenzaem omging met de geleerde mannen, die in dien
tijdt te Leiden gevonden wierden’. Door zijn ‘ongemeene schranderheid van oordeel,
vaste geheugenisse en bevalligheit van geest ook rijkdom van vonden’ trok hij de
aandacht van Petrus Scriverius, die zozeer met hem was ingenomen, dat ‘hij hem tot
zijn gezelschap eenigen tijdt bij zich liet wonen’. Toen Scriverius van ouderdom
blind geworden was, werd Oudaan zijn ‘hulpe in lezen en schrijven’. Dit deelt
Scriverius zelf mede in een gedicht ‘op 't jaer 1652, gestelt voor de Algemeene
Historie van Boxhorn’, en ‘men weet dat hij uit zijnen mont den Toetsteen op het
oude Goudse Hollandsche Kronykje op het papier gebracht, en vele zijner eigen
vaerzen daer in gestelt heeft’. Zijn grote belangstelling voor de Oudheid deed in hem
het verlangen ontstaan, persoonlijk in Rome de resten der oude beschaving te gaan
bestuderen. Maar dit plan moest hij opgeven wegens verzet van zijn familie ‘altemael
luiden van eenen nederigen geest, en geweldigh ingenomen tegen de ydelheden van
het Roomsche hof, en de Kerke, die daer met de grootste pracht heerschappij voert’.
In 1656 huwde hij met ‘Ewoutje Stout, dochter van Marten Stout, eenen geschikten
burger van Rotterdam, die zich daer met den handel van Steen- en Tegelbakkerye
geneerde, dien onze dichter ook sedert tot weinig jaren voor zijn sterven vervolgde
en aenhielt’. Zo was hij metterwoon teruggekeerd tot de geboortestad van zijn vader.
Daar bleef hij zich, naast zijn dagelijkse nering, bezig houden met studie en dichtkunst.
Met verschillende dichters in en buiten Rotterdam stond hij in betrekking, o.a. met
Vondel, Antonides van
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der Goes, Jeremias de Decker, Geerardt Brandt, en vooral met Dullaert was hij
bevriend. Ook de jongeren waardeerden hem, zowel om zijn minzaamheid als om
zijn kennis en voorlichting. Aan Pieter Rabus leerde hij Latijn; Adriaen Verwer liet
‘nooit af te bekennen dat hij voor zijne oeffening in de eigenschap der Nederduitsche
sprake, en outheden van ons lant, aen Oudaen dankbaerheit schuldig is’. Vele jongeren
zochten hem geregeld op ‘in de steenbakkerij, daer hij, hoe bezigh met zijn werk,
met even grote genegenheit ons hoorde en onderwees’, vertelt D. van Hoogstraten.
In 1692 overleed hij te Rotterdam.
Oudaans prozawerk bestaat voor een groot deel uit vertalingen. Zo gaf hij in 1650
een vertaling van een verhandeling van Henricus Agrippa over De Ydelheit der
wetenschappen. In 1675 vertaalde hij Edwin Sandish' Verhael van den Staet des
Godsdiensts; in 1677 Arnobius' strijdschrift tegen de Heidenen en in 1687 het geschrift
van Georgius Mebius wegens de Heidensche Orakelen tegen Dr Antoni van Dale.
Zijn wetenschappelijk meesterwerk is het boek over penningkunde waarin hij grote
kennis der Oudheid toont, de Roomsche Mogentheit, een handboek dat lang gebruikt
is. Het verscheen na jaren lange voorbereiding in 1684. Voorts schreef hij in 1672
een geschiedenis over de Rijnsburger Collegianten: Aanmerkingen over het Verhaal
van het eerste Begin en Opkomen der Rijnsburgers. En in 1687 een Toepassing over
enige stukken der Openbaringe van Joannes, waarvoor hij als Chiliast bijzondere
belangstelling had, zoals verder nog zal blijken.
In Oudaans poëtisch werk vindt men weinig grootse momenten. Belangrijk
dramatisch werk heeft hij niet geschreven. Bij de behandeling van religieuze thema's
is zijn lyriek gewoonlijk sterk gemengd met epiek en betoog. Toch zoekt zijn emotie
soms een uitweg in barokke structuren. Hevig reageert hij ook op sommige geschriften
van anderen, op belangrijke politieke personen en gebeurtenissen. Oudaans verzen
kenmerken zich niet door een ‘zingende stem’ en een persoonlijk rhythme, maar zijn
gewoonlijk koel, wat hard en stroef. Voor een groot deel zijn z'n gedichten berijmde
betogen, bespiegelingen, satiren, rijk aan woordspelingen en tegenstellingen die de
gedachten accentueren, zwaar van gedrongen woordgroepen en samenstellingen.
Opvallende voorkeur heeft hij voor ongewone woorden, ontleend aan oudere of aan
beperkte vaktalen, maar, zoals een van zijn uitgevers ter verdediging aanvoert:
‘geschied het nochtans zelden, ten zij dat tot zijne verwonderlijke schilderije de
kracht dier verwe niet te ontberen was’. Zelden nemen zijn zinnen een zwierigen
gang of zijn ze breed en sierlijk opgebouwd. Veelmeer neigt hij tot losaaneengevoegde
hoofdzinformaties van geringen omvang, of tot trapsgewijze afdalende onderschikking
zonder afsluitende wendingen en rustbrengende oplossingen, zonder echter ook tot
slapheid te vervallen. Daarvoor zijn de kleinere eenheden in de syntactische structuren
te vast van kern en te markant tegenover elkaar gegroepeerd. Oudaan heeft school
gegaan bij de vroege renaissan-
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cisten, bij Spiegel en Hooft, maar leerde van den laatste meer den puntigen dan den
muzikalen vorm. Van hun te zwaar gebeeldhouwde vormen heeft hij bewust afstand
genomen. Voor Camphuyzen had hij grote waardering en zijn versvorm vertoont
met die van dezen dichter treffende overeenkomsten. Cats was hem te slap gespierd;
van Jan Vos met zijn bombastische vormen had hij een natuurlijken afkeer. Huygens
bewondert hij en Vondel is zijn hoog ideaal, maar in zijn eigen dictie kan hij diens
breden zwaai niet volgen. Zo ziet men in Oudaans verzen velerlei invloeden
dooreenspelen, ook van jongere tijdgenoten, zoals van Dullaert en vooral van Jeremias
de Decker. Maar hij vindt toch zijn eigen vasten vorm.
Meer dan om hun artistieke kwaliteiten in engeren zin, wekken zijn gedichten
belangstelling om den geest die er uit spreekt: een krachtige, onbevangen, open
persoonlijkheid, zelfbewust zonder aanmatiging of hoogmoed, op den man af en
soms fel oplaaiend als het zijn diepste overtuigingen raakt, maar zonder brutaliteit,
neigend tot gemoedelijkheid en vergevensgezind, doch op bepaalde punten
onverzettelijk. Zijn gedachten zijn de uitingen van een onafhankelijken geest, die
zijn houding heeft bepaald en vijand én vriend de waarheid durft te zeggen.
Belangwekkend zijn ze, ook vele gelegenheidsgedichten, juist om de wijze waarop
Oudaan reageert op de uitingen en verschijnselen van zijn eigen tijd, waarderend en
critisch, speciaal op de terreinen van politiek, godsdienst en ook van de litteratuur.
Hij is een van die ambteloze Nederlanders der zeventiende eeuw, die, critisch, buiten
de officiële Kerk staan, te breed om zich in eenzijdigheid te verteren, te positief om
tot scepticisme te vervallen; de ‘geleerde burgerman’ die zeer actief deel neemt aan
het geestelijk verkeer van zijn tijd. Een nadere bespreking van enkele facetten van
zijn omvangrijk dichtwerk is daarom zeer gewenst, temeer omdat een belangrijk deel
daarvan, vooral ook zijn religieuze gedichten, in de handboeken te weinig onder de
aandacht is gebracht. De verzamelbundels van Oudaans Poëzie zijn ingedeeld in
negen, door hem zelf aangegeven rubrieken: Godsdienst- en Plichtsoefening,
Staatsgevallen, Bijschriften, Boekenlof, Mengelstof, Geboortedagen,
Huwelijkszegeningen, Gulde-Bruiloften, Lijkgedachtenissen(40.). Daarbuiten vallen
enige drama's, enige berijmingen van Bijbelboeken en enige vrijere geestelijke
dichtwerken van groten omvang. Ik zal bij mijn bespreking de indeling en volgorde
van de verzamelbundels niet handhaven en vele gedichten ongenoemd moeten laten.
De ‘losse’ werken worden alle behandeld. Een van de eerste opvallende kwaliteiten
van Oudaan is zijn vermogen tot plastische en epische schildering. Menig betogend
gedicht heeft hij door schilderende details verlevendigd. Verrassend blijkt het
beschrijvend talent van den nog jeugdigen Oudaan in een serie van zeventien
gedichten op tekeningen en schilderijen, zeer uiteenlopend door thema en
versstructuren (gedateerd 1646)(41.). Er zijn allegorische, romantische en religieuze
voorstellingen bij, echt Hollandse landschapjes en genrestukjes. Van detail tot
detailbeschrijft
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Oudaan wat hij ziet, bv. op het schilderij van Porcellis: ‘Op een Onweer’, lichtelijk
gedramatiseerd. Vooral natuurtafereeltjes liggen hem. Hij heeft gevoel voor de fijne
nuancen van licht en atmosfeer. ‘Op een Slag-regen en een Regen-boog door Neun’,
wordt met z'n lange, maar gebroken trochaeische verzen een leutig verhaal van een
stortbui die den schilder overvalt, tegelijk beschrijving van het schilderij en verklaring
hoe het tot stand kwam. Fijntjes is de schets ‘Op een Bloempot’, in een voor Oudaan
opvallend luchtigen strophevorm, waarvan de eerste aldus luidt:
Siet hoe de lieve lente lonkt:
Een Cabinet cieraden
Tooit haer; haer stikten tabbaert pronkt
Met goud en purp're draden,
En waer sy set haer folen,
Doet sy de ooge dolen
In al de kleur,
En ook haer geur
Dringt boven muscus deur.

Nog sierlijker en speelser is het tafereeltje ‘Op Pomona en Vertumnus met de pen
geteikent’, in tienregelige strophen, opgebouwd uit elkaar afwisselende vier- en
drieheffige verzen, afgesloten door een paar alexandrijnen, in hoofdzaak met staand
rijm (ababcdcdee).
Zulke klassicistische tafereeltjes zijn bij den Rijnsburgsen Oudaan zeldzaam. Zij
geven blijk van gevoel voor lichte poëtische distinctie, die bij de ernst van zijn later
werk is te loor gegaan. Uit zijn vroegen tijd stammen ook de mooie gedichtjes op
‘De Hofstede aan 't Spare’ en vooral ‘De Hofstad Rozendael’, beide uit 1650. Geheel
vrij van mythologischen en klassicistischen modetooi, behoren ze tot de beste
zeventiende-eeuwse beschrijvingen van de natuur, bedwongen en gestileerd in de
Hollandse tuinen. Het eerste verrast meermalen door de vondsten van het drievuldige
rijm, in den strophevorm aaabcccb, waarvan de vierde en laatste regel twee heffingen
tellen tegen vijf in de andere regels. Het tweede, soepeler nog, ongedwongener, zingt
van pure blijheid om zoveel simpele schoonheid; het is van een localiseerbare,
Hollandse echtheid, zoals deze passage over bomen en water:
Of trekt uw lust na blaan,
Of loover-schaauw, hy zoekt een ipe-laan,
Of dreef van elze-slieten,
Daer klaar en zacht een vlietje langs komt vlieten:
Of zoo hy ruimer kil
En wyder rak van kille wat'ren wil,
De Rozendaalse tinnen
Geleiden 't oog, daer 't naauwelijks eind kan vinnen;
Wanneer het stil en koel
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Beschouwen kan dat worstelend gewoel,
Dat tuimelen, dat tobb'len,
Dat waterslaan, dat schokken, klotzen, hobb'len,
Wen woelt, op 't wind-geblas,
In Hollants hert de grootste water-plas;
Drie-dubbel'eike berders
Had hy voor 't hert, of yzer, of iets harders,
Die in een vlottend hout
Zich eerst den wind en golven heeft betrouwt.
Dan schrikken hart en oogen,
Door d'yslykhe'en des waters opgetogen:
Dan pryst uw Geest de geest
En klei; hier groeit de weit: ginsch weit het beest:
Of dient zich aan de duinen
Of van de Stad, door Harelemsche ruinen
Geholpen met een draf,
De koets zoekt vracht, stap op, zoo slaat hij af. -

De dichter werpt hier zelfs den blik over de geschoren hagen heen in de wisselende
wijdheid van het Hollandse land. En we genieten van zijn beeldend spel met de meest
alledaagse, maar vakkundige en trefzekere woorden. Ik noem in dit verband ook het
levendige gedichtje ‘Op het Bouwen en Breken der Paapsche Kerk tot Zyd-wind in
Noord-Holland’ (1652), al komen we hier wat de gedachte-motieven betreft op ander
terrein. Met enig leedvermaak en ook meewarigen spot beschrijft het de felle
tegenstelling der partijen, de Roomsen die heimelijk hun kerk herbouwden en de
aanhangers van den officiëlen godsdienst, die het gebouwde in elkaar slaan, wat
Oudaan deze conclusie ontlokt: ‘Daar koomt een tyd dat zy de Kerken maken, / En
weder quam de tyd dat zyze braken; / Maer wie zich best van beids onthouden kan,
/ Die is 'er veiligst an’. Het gaat er me hier echter om, aan dit gedicht een staaltje te
ontlenen van Oudaans eenvoudige, realistische beschrijvingskunst:
De truffel klinkt, nu gaat de muur rondomme,
Nu groeit hy voort, en staat in top geklommen;
Het leeft 'er drok van vlytige oper-mans,
Men steigert om den trans;
Het windas kraakt, de pyler-ryen ryzen,
De bouwkunst kan, gereeds, haar meester pryzen,
Het spansel rust op balken schuin en vlak,
En, op de nok, het dák.

Ten bewijze dat dit beeldend vermogen ook in Oudaans later dichtwerk een blijvende
eigenschap is, noem ik slechts de beschrijving van den uitslaanden brand en de
bedrijvige bluspogingen in ‘Op het Konststuk der Brandspuiten’, een zeer ‘prozaïsch’
gegeven overigens (1667). Ik moet er van afzien meer details aan te halen uit andere
betogende gedichten. De
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analyse van zijn Psalmberijmingen, of van zijn nog nader te bespreken geestelijke
lyriek kan menig gegeven aan de hand doen. Ook in de epische gedeelten van zijn
in klassicistischen stijl opgezette drama's komt een levendige vertel- en
beschrijvingstechniek hem te stade. Het meest sprekende voorbeeld is wel het verhaal
van den Benjaminner in het vierde bedrijf van ‘Het verworpen huis van Eli’(42.). Hier
hanteert hij echter den breden vorm van de Vondeliaanse school.
Vele gedichten ter gelegenheid van bruiloften, geboorte of overlijden gunnen ons
een blik in oppervlakkige, soms ook intiemere betrekkingen met familieleden en
vrienden. Voor het naspeuren van verhoudingen tussen zeventiende-eeuwse dichters
en schrijvers kunnen ze verschillende gegevens leveren, litteraire waarde hebben ze
slechts voor een klein gedeelte. Het meest treffen ons nog sommige
‘Lijkgedagtenissen’(43.). Merkwaardig is bv. het lange gedicht op Christina Vechters,
in strophen (ababccdd) van vierheffige, trochaeische verzen. Het is een intensieve,
tot in concrete details afdalende beschrijving van het lichamelijke en geestelijke
lijden van deze vertwijfelde vrouw, die eindelijk tot vrede is gekomen. Niet ‘mooi’
in puur-litterairen zin, maar op vele plaatsen aangrijpend en getuigend van een
gevoelig en doordringend psychologisch inzicht. Teleurstellend is de lectuur van het
gedicht op Jan Hartigveld, den bekenden ‘asceet’ in den Rotterdamsen kring van
vrienden, van wien Van Hoogstraten in Oudaans biografie een uitvoerige beschrijving
geeft. Ook Oudaan had grote bewondering voor hem. Van diepe waardering spreekt
het lijkdicht op Geerard Brandt, overleden te Rotterdam in 1685, maar te gemakkelijk
glijdt de dichter hier uit zijn wel verheven beelden over in de wat geijkte ‘helden-toon’
om de kwaliteiten van dezen beroemden man te gedenken. Nog hoger geheven is de
toon van het gedicht op Antonides van der Goes. Geen van deze treurzangen haalt
bij het werkelijk diepdoorvoelde, innige, strophische gedicht ‘Op de dood van den
Lieftalligen, en Welgeaarden Heimen Dullaart’. Onmiddellijk speurt men in den
gang dezer verzen de persoonlijke betrokkenheid van den dichter tot dit sterfgeval.
Scherp getekend en ontroerend is vooral het beeld van den uitgeteerden zanger.
Belangrijk zijn de gedichten, waaruit we Oudaans opvattingen betreffende de
dichtkunst en speciaal den mode-stijl van zijn tijd leren kennen. Het gaat hier in de
eerste plaats om een oud twistpunt: het gebruik van de klassieke, mythologische
terminologieën. In dit opzicht zet Oudaan de traditie van Camphuyzen voort. Kunst
en godsdienst zijn niet te scheiden. Hoewel van jongs af thuis in de klassieke
litteratuur, komt hij met grote felheid op tegen de klassicistische Parnas-taal. Niet
alleen is dat uiterlijk vertoon in strijd met zijn gevoel voor natuurlijkheid en eerlijken
eenvoud, maar zijn afkeer is vooral gebaseerd op zijn godsdienstige overtuiging. In
Het Godendom ontdekt(44.) levert hij een hartstochtelijke satire op de verering van
Griekse en Romeinse goden, gericht ‘aan de hedendaagsche
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dichters’ en ‘gepast voor des dichters vertaalden Arnobius tegen de Heidenen 1677’.
De macht dier heidense goden, eens alom vereerd, is door Christus verbroken.
Arnobius heeft ‘verscheurt hun mom-gewaden, / Om den weter, en den waner / Met
het grond-geheim t'ontdekken, / Te beschamen, t'overtuigen’. Hoe is het dan mogelijk,
vraagt Oudaan met diepe verontwaardiging, dat die ‘helsche goden en godinnen’
opnieuw op den troon gezet worden door Christelijke schrijvers? Hij bezweert de
dichters met deze God-tergende dwaasheid op te houden, en laat zich niet om den
tuin leiden door de vergoelijkende redenering dat het gebruik van mythologische
namen en beelden alleen maar een sierlijken gedachten-vorm bedoelt zonder werkelijk
heidense verering. Achter dien schijn ontdekt hij het zondig hart, dat zijn dwaasheid
niet wil erkennen, maar ‘Zich van d'eigen' Geest laat mennen’. Men heeft dan ook
slechts te zien naar de levenspractijk van zulke vereerders der overspelige godheden:
‘'t is wellustig, wulps en welig’. Maar het oordeel Gods zal niet uitblijven. Tevoren
had Oudaan zich ook reeds in dezen zin uitgelaten, hoewel niet zo uitvoerig en zo
heftig. In 1662, in het Bruiloftsgedicht voor Joh. Blasius(45.), had hij de hulp van de
Griekse goden-wereld van de hand gewezen: ‘ik grijz' voor al 't gewoel, / Dat op den
yver Gods in d'eindeloozen poel / En nacht des afgronds moet verzwinden, en
verzinken; / Of schoonze, uitzinnig, met den naam van goden blinken’. Ongetwijfeld
was dit tevens een opzettelijke, maar bedekte critiek op Blasius, dien hij als dichter
wel waardeerde, maar die ‘in dit gasthuis ook geweldigh ziek lag’(46.). Venijniger was
zijn spot met Laurens Bake's Joodsche zanggodin, ‘die smerige Brunette’(47.). Volgens
Van Hoogstraten moet Oudaan ook met Antonides van der Goes over deze dingen
in conflict zijn gekomen, toen deze hem de drukproeven van zijn Ystroom (1671)
ter beoordeling had toegezonden. Merkwaardig is dat Oudaan dit dichtwerk in een
Lofdicht hogelijk prijst en over zijn bezwaren tegen den mythologischen opsmuk
niet rept. Dit zou hij in een brief aan Antonides echter wel hebben gedaan, en deze
zou daarom in zijn proza-inleiding op het gedicht zich tegen die critiek hebben
verdedigd, terwijl Oudaan dan daarop weer geantwoord zou hebben met zijn
bovenvermeld ‘Het Godendom ontdekt’. Dat dit alles een verkoeling in hun
vriendschap te weeg zou hebben gebracht, blijkt niet uit latere gedichten van Oudaan
op Antonides. Wel spoorde hij hem herhaaldelijk aan tot het afmaken van het epos
op Paulus en ook in zijn lijkgedachtenisse op Antonides (1684) betreurt hij zeer dat
Antonides in dit opzicht in gebreke is gebleven(48.).
In 1688 komt Oudaan nog eens op deze kwestie van de mythologische ornamentiek
terug, nu niet in een zelf geschreven gedicht, maar door de vertaling van een poëtische
schermutseling tussen twee Friezen over deze materie: ‘Godenpleit tusschen de
Heeren Izak de Schepper en Willem
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Sikkama, met vrijen zwier uit het Latijn naegevolgt’(49.). In hetzelfde ethische vlak
ligt Oudaans aanval op Huygens' Trijntje Kornelisdr(50.). Wel gaat het hier niet tegen
de klassicistische terminologieën, doch het zinnelijke realisme is uiting van
dienzelfden, met het Christendom strijdigen geest. Met grote ontsteltenis heeft Oudaan
van dit, volgens hem, schandelijk brutale stuk kennis genomen; hij kan bijna niet
begrijpen dat het is van dienzelfden Huygens, dien hij hoog acht om zijn andere, zo
diepzinnige en verheven gedichten. Trouwens, er zijn wel aanknopingspunten in
Huygens vroegere werk aan te wijzen. Maar dit overtreft alles: ‘'t Geen, onder
Boeren-kout (nl. in Hofwijck), zich eerst vermommen kost, Sloop strak aan Sneldicht
uit, en viervoet nu te post’. Hoe gooit hier Huygens zijn waardigheid te grabbel. Die
onterende onkuisheid van een oud man is een slecht voorbeeld voor de jeugd! Zulk
een ongebondenheid staat gelijk met terugvallen in de schaamteloze onzedelijkheid
van het heidendom. Hier helpt geen goedpraten, zoals H. zwakjes poogt te doen. Dat
het als kamerstukje bedoeld is, verandert niets aan den inhoud: ‘Dat's guichelen in
huis, en huichelen op straat: / Nooit kuist blanket-bedrog, 't geen vuil is in der daad’.
Ondanks deze strenge, onverbloemde critiek, bewaart Oudaan den goeden toon: hij
spreekt als vriend en roept H. met ernst tot berouw en bekering; zijn afkeuring komt
niet voort ‘uit veed' of evel’, maar is noodzakelijk als ‘bijtende heelzalf’. Om niet
den schijn te wekken, dat hij zichzelf in een goed daglicht wil plaatsen ten koste van
Huygens, verzwijgt hij onder dit gedicht zijn naam. Dit gedicht typeert niet alleen
Oudaans strenge ethische opvatting die de kunst beperkingen oplegt, maar evenzeer
de oprechtheid van zijn karakter, die hem dwingt tot den frontalen aanval ook op
hen die hij hoogacht. In 1658 verscheen het als pamflet, in 1659 werd het opgenomen
in de Bloemkrans van Verscheiden Gedichten. Huygens heeft op deze critiek nooit
in het openbaar geantwoord. Toen Huygens zich in zijn tweeden druk van de
Korenbloem (1672) met ‘Noodweer en Liefde voor Leed’ verdedigde tegen een
anoniemen aanval, vatte Oudaan, hoewel hij er niet geheel zeker van was, dit alles
op als antwoord op zijn critiek, en repliceerde uitvoerig met Afkeer der Noodweer
en Proeve der Liefde voor Leed (1675)(51.), waarin hij na een stekelige inleiding
zakelijk zijn bezwaren handhaaft, maar tenslotte toch de hand ter verzoening reikt.
Een vermakelijke geschiedenis achteraf, nu we weten dat Oudaan hier tegen schimmen
vecht(52.). Waarschijnlijk heeft hij voor 1675 geen persoonlijk contact met Huygens
gehad. Wel komt er in den aanvullenden bundel, door Poot uitgegeven, op blz. 118
een Antwoord van J. Oudaan aan Huygens voor, waarin hij uit Scriverius' naam
reageert op een lofdicht van Huygens ‘Op des Heeren Petri Scriverii Toetsteen vande
oude Goutsche Chronyck’(53.). Merkwaardig nu zijn twee gedichten aan Huygens op
zijn verjaardag in 1684 en 1685, waaruit enkel warme waardering voor Huygens'
werk en zijn persoon spreekt. Van een vriendschappelijken
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omgang, noch van een reactie van Huygens' kant is me echter iets gebleken(54.).
Ook tegen Vondel, met wien hij wel in persoonlijk contact kwam(55.), nam Oudaan
de handschoen op, nl. met zijn: Bedenkingen op een gedeelte van Vondels
Bespiegelingen (van God en Godsdienst)(56.). Het is vooral Vondels poging, het
mysterie van de Drie-eenheid met menselijke gedachten en woorden te benaderen,
wat bij den, van alle dogmatische constructies afkerigen Collegiant op hevig verzet
stuitte. Daarbij verdedigde hij echter zelf Socinus' opvatting van de secundaire godheid
van Christus door ‘verheffing’, tegen het kerkelijk dogma van de oorspronkelijke
wezenseenheid van Vader en Zoon. Dit verschil in opvattingen verhinderde echter
Oudaan niet Vondel te eren als den grootsten Nederlandsen dichter. Het uitvoerigst
heeft hij dat gedaan in zijn Lijkgedachtenis van Joost van Vondel (1679)(57.), een
belangrijk document voor de geschiedenis van de kunstopvattingen en litteraire
waarderingen in de zeventiende eeuw. Hij toont de veelzijdigheid van zijn leermeester
in de dichtkunst en zijn hoge kwaliteiten als dichter aan door een met voorbeelden
gestaafde beschouwing van de verschillende dichtgenres die Vondel heeft beoefend,
hem vergelijkend met de dichters der Oudheid en met zijn tijdgenoten.
Bij het jongere geslacht kan hij slechts slappe navolging én algemene achteruitgang
constateren. Is de oorzaak daarvan misschien hierin gelegen, dat de dichters
tegenwoordig meer ‘een innig Konstgeheim bespieg'len, en bevitten’ en zich meer
met kunstregels dan met de kunst zelf bezig houden? Of is het de natuurlijke loop
der dingen: opgaan, blinken en verzinken? Reeds in 1656 had Oudaan zich rekenschap
gegeven van den stand der Nederlandse dichtkunst in de ‘boekenlof’ op Jeremias de
Deckers Werken(58.). Toen vergeleek hij die vaderlandse kunst met een machtigen
tempel, waarvan het werk van vele bij name genoemde dichters een passend onderdeel
vormde.
Maar ook toen besefte hij reeds dat hiermee het toppunt was bereikt en dat de
ondergang aanstaande was: ‘Zal uw geluk dan nu te rugge gaan? / Dat late zich de
Hemel niet behagen’. Zijn vrees vond hij dan met Vondels dood bewaarheid. Zoals
uit het vorige bleek, was hij geen vriend van het dichtgenootschap Nil volentibus
arduum. Op verschillende plaatsen, ook in het gedicht op Vondel, spot hij met deze
theoretici. Gedeeltelijk omdat zij zelfs dezen groten dichter verguisden, gedeeltelijk
uit afkeer tegen beknotting van de vrijheid. Toch kwam hij enigszins onder den
indruk van Pels' berijmde Dichtkunst van Horatius, ‘op onze tijden, en zeden
toegepast’. Die mengeling van gevoelens blijkt uit de ‘briefsgewijze’ Aanmerkingen
op genoemd kunst-wetboek, door Oudaan op uitnodiging van Pels zelf geschreven
in 1681. Deze ‘brief’ die blijkbaar niet voor publicatie was bestemd, werd in 1713
uitgegeven(59.), in denzelfden tijd dus dat de andere werken van Oudaan werden
verzameld. In de inleiding getuigt Oudaan van
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zijn eerbied voor dit werk, maar als ‘algemeene Keurwet’ wil hij het niet erkennen.
Opvallend is de voorzichtige wijze waarop Oudaan zich hier verzet tegen de dreigende
tyrannie van het Dichtgenootschap. In de dan volgende losse critische opmerkingen
over verschillende plaatsen in den tekst van Pels, durft hij zich wat vrijer bewegen.
Voor een deel zijn het aanmerkingen op de redactie en den versvorm, voor een deel
protesten tegen de voorgedragen theorieën, Op de kwesties betreffende het drama
gaat Oudaan niet diep in, het belangrijkst zijn z'n opmerkingen over de theorie van
het vers. Hij verzet zich tegen het dictatoriale optreden van Pels, als deze zijn
persoonlijke voorkeur tot algemene kunstwet verheft, en verdedigt het gebruik van
allerlei door Pels verworpen rijmvormen op grond van stilistische overwegingen.
Wanneer hij bv. met citaten uit Vondel heeft aangetoond dat een door Pels veroordeeld
rijm als ‘bloot staan - groot gaan’ niet in alle omstandigheden verwerpelijk is,
concludeert hij: ‘Zoo dat men hier over geen zoo algemeen richtsnoer trekken kan,
maar d'omstandigheit van zaken, den schik der woorden en d'agtbaarheit der uitsprake
hier billyk iets te goê moet geven. En zeker indien we alle deze en diergelyke
oneffenheden wech willen nemen, wy zullen, agt ik, naaulyx anders als tot een
lafvoerige plattigheit vervallen; daar ze nu zoo 't my toeschynt, het werk zomtydts
eenige ryzigheit en majesteit byzetten’. Maar zelden herkennen we in deze modaal
getemperde zinnen de scherpgeslepen pen van den satiricus. Dat is wel het geval als
de verdediging van vrede en vrijheid Oudaan tot dichten dwingt.
Vele van zijn Staetsgevallen zijn met ettelijke van zijn Godsdienst- en
Pligtoefeningen onder dat hoofd samen te vatten, en ook menig gedicht uit Mengelstof
is daar onder te brengen. Hartstochtelijk kant Oudaan zich tegen iederen vorm van
dwingelandij, zo op staatkundig als op godsdienstig terrein. Evenals Vondel neemt
hij het op voor degenen, die hij verdrukt acht of onrechtvaardig behandeld. Dan krijgt
zijn vers een fellen satirischen toon. Zo stelt hij in ‘De vergiftigde Appel, waar aan
zijn Majesteit gebersten is: tegen het godloos appél van Kooke’ (1650) Karel Stuart
I voor als het onschuldige, vrome slachtoffer van den door den baarlijken duivel
beheersten aanklager(60.). Het gedicht beschrijft met barokke hevigheid, hoe de duivel
in het nachtelijk uur den aanklager verschijnt om hem niet slechts zijn leugenachtige
beschuldigingen te dicteren, maar hem geheel te maken tot zijn helse werktuig.
In het Eerste Jaargetijde van zijne Heilige Majesteit dat met een sterke werking
van het rijm in vijfvoetige jambische verzen (ababa) in den elegischen toon is gesteld,
geeft Oudaan een afschrikwekkende, in details afdalende schildering van de
terechtstelling, als van een gruwelijke moorden schendpartij, geheel in den geest van
Vondels gedichten op den dood van Oldenbarneveld. De val van Cromwell beeldt
hij allegorisch uit in ‘De Neergeplofte Lucifer, treurspel, te Londen vertoont in Mey
1659’(61.), een
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hekeldicht hard en fel van rhythme en klank. Met Blijdschap en Vrede bejubelt hij
dan den terugkeer van Karel Stuart II, dien door God bijzonder beschermden Vorst,
naar zijn Koninkrijk (1660). Maar het ondankbaar en tyrannieke optreden van den
koning tegenover de Nederlanden die hem gastvrijheid hadden verleend, heeft
Oudaans bewondering voor dien ‘vrede-vorst’ danig bekoeld. In De Koninklijke
Gedenkpenning (1666) bestraft hij den hoogmoed van den koning, omdat deze in
1664 een penning had doen slaan waarvan de ene zijde ‘een heerlijk schip in volle
toerusting vertoonde, onder 't bijschrift Penes nos imperium, bij ons het gebied’. Met
deze aanmatiging benadeelt hij niet alleen de Nederlanders, hij heeft Gods eer
aangerand. De nederlaag van de Engelse vloot in 1666 is daarvoor de gerechte straf.
En in 1672 hernieuwt Oudaan zijn bittere verwijten aan Karel II, over zijn
trouweloosheid, zijn woordbreuk, zijn goddeloze aanmatiging en heerszucht: De
waarheid der Geboorte-spreuck van Koning Karel den tweeden van Groot Brittanje.
In dezelfde lijn ligt de ‘Weeklage over Brittanjes bloedigen toeleg op overheerschend
zeegebied, door de zeemacht der Vereenigde Nederlanden, tegen twee Koningklijke
Vloten, op den 7 en 14 van Zomermaand des Jaars 1673 in wederwicht gehouden’.
In de binnenlandse tegenstellingen koos Oudaan, zoals van hem die buiten de
officiële Kerk stond en als volgeling van Vondel, te verwachten is, de zijde der
Staatsgezinden. Een felle partijganger was hij echter niet. Gematigd is zijn houding
in 1651, wanneer hij in Hollands Dankbaarheid op den Dankdag de zegeningen van
den vrede bezingt, maar een groot deel van zijn overpeinzingen besteedt aan een
terugblik op de binnenlandse onenigheden tijdens het Bestand en op de gevaarlijke
agressiviteit van den jongen prins in 1650. Diens plotselinge dood wekt echter zijn
deernis. Het is de bescherming van de gewetensvrijheid der onderdanen die Oudaan
beschouwt als de belangrijkste taak der regering en als voorwaarde voor den bloei
van een land, omdat slechts dan Gods zegen is te verwachten. Welnu, die vrijheid is
veilig onder de hoede van de Heren Staten, zegt Oudaan in Vrijheid in Staat en
Godsdienst ofte Zegenryke Stand der Vrye Vereenigde Nederlanden (1666). Oudaan,
wiens hart zo sterk uitgaat naar vrede en verdraagzaamheid, kan geen enthousiast
lofdichter zijn op oorlogsfeiten en oorlogshelden. Veelmeer wekten de
magistraatspersonen van het Stadhouderloze tijdperk zijn liefde en bewondering, en
in het bijzonder de gebroeders De Witt. Staatzorg (1666) verkondigt den lof van dien
‘recht edelen, standhaftigen en onvermoeibaren Heere Johan de Witt’, in wien hij
de zeldzame vereniging ontdekt van vele staatsmansgaven en edele deugden. En àls
hij vlootvoogden bezingt, zoals Witte Cornelisz. de Wit, De Liefde of De Ruyter,
doet hij dat eerst in een treurzang bij hun dood, waarin meer de wreedheid van den
oorlog en de droefheid over het verlies, dan de oorlogsdaden der betreurde helden
het onderwerp vormen. Karakteristiek bv. is het fraaie gedicht op ‘Lykrouw des
Maastrooms, op de treurige ontfangkenisse van
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het Lyk des Grooten Zeevoogds, Michael de Ruiter’(62.), den trouwen dienaar van den
Staat, en daarmee van de Staten. Ook worden in Oudaans Staatsgevallen de
oorlogsgebeurtenissen steeds gezien van uit den gezichtshoek van den door tyrannie
bedreigden of den herwonnen vrede. De keuze der oorlogsonderwerpen is daardoor
mede bepaald. Over den oorlog in 1652-54 zwijgt Oudaan, maar wanneer Holland
in den Sont optreedt als verdediger van het verdrukte Denemarken schrijft hij in
1659: ‘Zweedsche hoogmoed gebroken: op het Zeetreffen der Zweedsche en
Hollandsche vloten inde Zont’, waarin hij zeker Wassenaar van Obdam roemt om
zijn onverschrokkenheid, vooral toen hij door een deel der zijnen in de steek werd
gelaten, maar waarin we ook dezen regel aantreffen: ‘Wy wenschen dat gy nooit hier
naar / Zoodaan'ge lauw'ren meer moogt pluiken: / Die opgewogen staan te dier, / ....
Gehaalt uit 's Vyands drom, en looden, / En koog'len, en gequetst', en dooden, / Vol
Waters onder, voor vol Vier....’ Met barokken gloed schildert hij de verschrikkingen
van den oorlog in Eindelyke Uitkomst van Frederyx-Ode, de overweldiging van deze
Deense vesting door de Zweedse troepen en den dreigenden ondergang van
Kopenhagen. Maar in ‘De Zont bevrydt en Belt bevredigt met d'Eendracht der
Noordsche Kroonen - Denemerk en Zweden -’ herademt de dichter, want: ‘De
vredestroom die rustig vloeit / En met een sterke drift komt bruissen, / Dees is het
die myn pen besproeit’. En hij spoort beide partijen aan wat water in den wijn te
doen, want: ‘Wie vrede koopt, ook met gevaar, / Heeft nooit te dier gekochte waar.
/ Schoon tegen louter goud gewogen; / Wieze inhaalt, plukt eerlang de Vrucht / 't
Wyl andre met benevelde oogen / Kasteelen bouwen in de lucht’. Vooral de
gebeurtenissen van den tweeden Engelsen oorlog ontlokten gedichten aan Oudaans
pen, omdat het succes van de Hollanders hier voor een groot deel te danken is aan
de doortastendheid van de De Witten. Het genoemde lofdicht Staatszorg is uit dezen
critieken tijd (1666), evenals het gedicht tegen Karels aanmatiging en dat op de
Vrijheid in Staat en godsdienst. In hetzelfde jaar kondigt een gedicht op den hevigen
brand die Londen teisterde (Londens lijkbus) de straf aan voor den hoogmoed der
Engelsen en hun koning. Op de Brittannische vernedering verheerlijkt den
heldhaftigen Mr Kornelis de Witt vanwege zijn stoutmoedigen tocht naar Chattam
(1667). Dordrecht kan trots zijn op zulk een burgemeester (Dordrechts Wellekomst).
Deze had slechts het ‘heil van 't Vaderland’ op het oog en ‘de vrijheid was het pand
/ Dat hem alles op dee zetten / Om den dwingeland te pletten’. Bij zijn inval in
Engeland was zijn doel niet de vernietiging van mensenlevens maar van ‘het
verdelgend moordtuig’ om Engeland tot den vrede te dwingen. En in De Leeuw
bevredigt met Britanje (1667) legt Oudaan tegenover de heerszucht van Engeland
nadruk op Nederlands gezindheid tot vrede en vrijheid voor ieder. Deze serie wordt
besloten met De Vryheid op de troon gevestigt (1668). Na en door de overwinning
op Engeland behaalt De Wit ook in het bin-
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nenland de zege op de tegenpartij die een moment den kop had opgestoken. Tegenover
de geschiedenis van Rome vanaf Caesar stelt Oudaan die van de Nederlanden. Met
Caesar ging in principe en onder de volgende keizers steeds meer de vrijheid van het
romeinse volk te loor. Onder de Oranjes (niet bij name genoemd, maar aangeduid
met de namen der romeinse keizers!) dreigde dezelfde gang van zaken. Maar ‘'t wijs
beleid der Vaderen in den Raad’ heeft de vrijheid gered: ‘En d'eed'le Maagd, eerst
doodsch, en ongedaan, / Ontluikt te met, en neemt in krachten aan, / En toont in 't
eind 't schoon aanschyn zonder vlek; / En word aldus van aller Vad'ren nek geschoort,
geschraagt, geheven op den troon’. De ‘Eeuwige Verbintenis’ (E. edict) is de garantie
van haar heerschappij. Scipio (C.d. Witt), teruggekeerd van zijn overwinning, begeert
geen verdere uitbreiding van het grondgebied, ‘maar dat het niet / Geschokt, geschud,
mocht wank'len, maar voortaan / By zyn gezag in standzaamheid bestaan’,
gerespecteerd en ontzien door buitenlandse koningen en Staten, tot in het verre
Oosten.
Het is begrijpelijk dat de dramatische gebeurtenissen van 1672 in Oudaan hevige
reacties oproepen. Zijn hekeldichten uit dezen tijd evenaren die van Vondel uit
1618/19. Diep verontwaardigd wijst hij de ongegronde beschuldigingen van
landverraad door de Staatsgezinde magistraatspersonen af in De lasterkladde der
landverraderye op de Heeren Magistraten uitgeworpen, afgekeert en neergetreden
(16 Aug. 1672). Twee dagen later kan hij nauwelijks woorden vinden, hevig genoeg
om de smart en ontsteltenis uit te drukken over den weerzinwekkenden moord op de
gebroeders De Witt. In De Lasterkladde der landverraderye met bloed begoten, met
tranen afgewist tekent hij schril dat bloedige tafereel, waarin het gepeupel als wild
gedierte zijn blinde woede en hartstochten uitraast op die edele mannen die het
Vaderland zo grote diensten hebben bewezen, en dit ‘in 't gezicht van staat'ge
Tempeliers, hier somber, stil en koel, schoon elders zoo vol viers’. Nog verschillende
andere gedichten hebben betrekking op deze afschuwelijke gebeurtenissen of zijn
geschreven ter verheerlijking van de beide De Witten. Tot Oudaans beste hekeldichten
behoren: Gisselyke Toepassinge op de Print: Het zinnebeeld van den Tijd: het
sarcastische: ‘Niet te grabbelen Messieurs, maar al met zinnen: Eerst eens gezongen,
en dan ordentelyk toegetast: ter eeren van den Hoffelyken Banketmeester H.S.P.P.’
en vooral ‘Aan de twee Oojevaars, vliegende over 't Groene Zootjen, onder het
moorden der Heeren Gebroederen De Witten’, een fraai volgehouden allegorie ‘zynde
een stigtelyke uytlegginge over het 14, 15, 16 en 17 Kapittel van Plinius’; het richt
zich vooral tegen de heerszucht van de officiële kerk(63.). Al is het roer van den Staat
in andere handen overgegaan, Oudaan blijft zijn opvattingen getrouw en durft openlijk
de deugden van de vroegere regeerders te roemen. Dat blijkt uit zijn gedichten op
Pieter de Groot en verschillende afgezette magistraatspersonen in Rotterdam en
elders(64.).
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In 1688 echter dicht hij enkele vreugdezangen op de verheffing van Willem III en
Maria op den troon van Engeland, omdat ook hiermee de vrede en vrijheid in Engeland
bevestigd werd.
Met Oudaans opvatting betreffende de staatsregering hangt zoals reeds herhaaldelijk
bleek, zijn houding ten opzichte van kerk en godsdienst ten nauwste samen. De laatste
is zelfs de grond voor zijn staatkundige opvattingen. In zijn ode ‘Aan mijn
Geboorteplaats’ bezingt hij Rijnsburg als de bakermat van het zuiver evangelische
vrije Christendom (1672). De wereldse grootheid uit den tijd der Graven is er te niet
gegaan, vervallen is er ook de macht der Roomse Kerk: de puinhopen van het vroegere
nonnenklooster, waarop nu de ooievaar nestelt, zijn er de schamele resten van. Hier
hebben zeven ‘wakkre Mannen’ alle kerkelijke kluisters verbroken zodat het gemoed
hier waarlijk vrij is en de ziel enkel aan God is verbonden. Ongebonden staande
buiten de twistende partijen, voelt hij zich gelukkig.
Geen wonder dat hij den lof zingt van Erasmus: De groote Rotterdammer in zyn
Geboorte-stad herstelt (1677)(65.). Zelden verdiept hij zich echter in de materie der
dogmatische disputen, die de gemoederen in zijn tijd in beweging brengen. Maar
waar gewetensdwang wordt uitgeoefend, komt hij in verzet naar twee kanten: tegen
de Roomse Kerk met de door hem verfoeide pauselijke macht en tegen de geestdrijvers
in de Gereformeerde Kerk. De roomse hiërarchie bestrijdt hij fel, o.a. in Roomen in
zijn Binnenste(66.) een inleidend gedicht op zijn vertaling van Edwin Sandish, Staet
des Godsdiensts (1675), en daarvoor zeer breedvoerig in het omvangrijke dichtwerk
Voorschaduwing van het zegepralende rijk onzes Heeren en Zaligmakers Jesu Christi
en des zelfs Heerlijkheid op Aarde (1666), waarop we straks terugkomen. Wanneer
hij zich richt tegen protestantse ketterjagers, ontstaan er stekelige hekeldichten in
populairen vorm, echte pamfletten-litteratuur, zoals ook Vondel ze geschreven heeft:
kortregelige verzen van 4 en 3 heffingen, jambisch en trochaeisch, in drievoudige
rijmschema's bv. aabccb of abbacc met een door harde accenten gebonden rhythme,
en een puntige, meermalen felle, maar vaak ook wat ruige en grove woordenkeus.
Sprekende voorbeelden daarvan zijn: Vierige yver der geerne-geloofonderzoekers
en gewiss-dwingende Kettermeesters in Holland (1654) en ‘Weerslag aan de
goddelyke en menschelyke Majesteitschenders t' Uitrecht, toen ze de uitschryving
der Heeren Staten, over den Dank- en Bededag, in September MDCL VIII, op den
Predikstoel voor leugenachtig uitkraaiden, en daarom weigerden de Gemeinte voor
te lezen’(67.). Duchtig schrobbeert hij in dit laatste hekeldicht die in zijn ogen oproerige
predikanten over hun opruiend verzet tegen God en de wettige overheid, wat tenslotte
ontaardt in een nogal grof schimpende verwensing. De portée van het daarachter
liggende probleem betreffende de verhouding van Kerk en Staat ontgaat hem blijkbaar.
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Het is alleen tegen zulke excessen dat hij zo fel optreedt. Met verschillende leden
van diezelfde kerk was hij goed bevriend, ook met predikanten. In geloofsovertuiging
stond hij minder ver van hen af, dan men vanuit den modernen tijd vermoeden zou,
als men hem in tegenwoordige litteratuurgeschiedenissen als ‘vrijzinnig’ en
‘Sociniaan’ geboekt vindt. Hoe gevaarlijk het is, iemand in dien tijd zonder meer
met zo'n praedicaat te karakteriseren, blijkt spoedig, wanneer men Oudaans
godsdienstige gedichten gaat toetsen aan de ‘kenmerken’ van de ‘Sociniaanse’
leerstellingen(68.). Zonder twijfel heeft Oudaan het meermalen voor Socinus opgenomen
evenals voor Servetus(69.). Maar dat deed hij, dunkt me, minder om hun dogmatische
opvattingen te verdedigen, als wel om het pleit te voeren voor gewetensvrijheid, om
vervolging wegens geloofsopvattingen streng te veroordelen en te betogen dat men
een goedgelovig Christen kan zijn zonder in alle opzichten de dogmata der officiële
kerk aan te hangen. Ook zijn er verschillende overeenkomsten tussen Socinus'
opvattingen en uitspraken van Oudaan aan te wijzen. Maar in de kern en de logische
consequenties staat Oudaan toch ver af van Socinus' leer, verder waarschijnlijk dan
hij zich zelf bewust is geweest. Oudaan was voorstander van vrije zelfstandige studie
van den Bijbel, dien hij volledig voor het Woord van God aannam; hij ontkende het
gezag van het kerkelijk dogma boven de persoonlijke overtuiging op grond van
Schrift-onderzoek: de mens is in geloofszaken alleen aan God verantwoording
schuldig. Daarmee negeerde hij niet de Kerk als instituut: hoewel voortkomend uit
den kring der Collegianten en daarmee sympathiserend, sloot hij zich in Rotterdam
aan bij de gemeente der Waterlandse Doopersen, waar hij zelfs het ambt van diaken
waarnam. De Apostolische Belijdenis (Twaalf Artikelen) beschouwde hij als grondslag
van de Christelijke Kerk (‘'t Blazoen der Algemeene Kerk, in 't Christendom alom
beleden, is 't snoer van uw verbintenis’), maar zelfs deze mocht niet dienen als
maatstaf om ‘'t ootmoedige gemoed, waar met uw naasten God wil eeren’, te oordelen
en uit te sluiten. Zelfs kon zij niet het uitgangspunt zijn voor verderen uitbouw van
de belijdenis: dat voert onvermijdelijk tot de practijken van de Roomse Kerk.
Leerzaam voor Oudaans opvattingen is o.a. zijn gedicht Op de brievenwisselinge
van Samuel Przipskouski en Franciscus Morstein, over de Betooveringe des
Atheïsdoms(70.). Uit dit alles blijkt tevens, dat de neiging der Socinianen om een redelijk
sluitend dogmatisch systeem op te bouwen, bij Oudaan geen weerklank vond, ja
strijdig was met zijn innerlijken aanleg. In dat opzicht blijft hij collegiant. Duidelijk
sprak hij zijn afkeer tegen het rationalisme uit in het gedicht ‘Op het bewys der
Waarbeid van den Christelyken Godsdienst, zoo door den Heere Hugo de Groot, als
anderen, voorgesteld’(71.). Waarschijnlijk mogen we onder die ‘anderen’ ook
Westerbaan rekenen. Natuurwet noch menselijke rede kunnen het richtsnoer zijn van
het geloof. Scherp onderkent Oudaan het grote gevaar van zijn tijd: de misbruikte
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menselijke wetenschap voert tot onzekerheid, twijfel, vertwijfeling, ongeloof. Het
is dwaas het geschapene als norm te nemen voor het ongeschapene:
Dit doet hy, die 't gewicht der reden wikt,
Der reden in 't geschapene besloten:
En, daar op, aan dat meetsnoer houd verstrikt
Dien Onbepaald' en Onbevatb'ren Grooten:
Wie hier dan aan de reden zich verbind,
Zynde in Gods macht te rusten niet genegen,
Die neemt een' grond daar hy geen rust en vind,
En zoekt vergeefs naar 't eeuwige bewegen.

Geloof en godsdienst eisen, zegt Oudaan, ‘geen overtuigend dwingen’, maar
‘mee-stemming’ zonder ‘na 't hoe te vragen’; het geloof zelf is ‘de vaste grond en 't
vast bewijs van 't geen men hopen moet en niet en ziet’. Hiermee stelt hij zich dus
geheel op het Schriftuurlijke standpunt. Het atheïsme vond in hem een streng
bestrijder. Moeilijker is het, Oudaans mening zuiver te peilen op dogmatisch
beslissende punten, omdat hij een scherpe en consequente formulering van zulke
materie ontwijkt. Ook is hij zichzelf niet steeds gelijk gebleven. Men kan hem op
allerlei vaagheden en tegenstrijdigheden betrappen; zijn eigen gezegden roepen
allerlei onopgeloste problemen op. Belangrijk is de centrale plaats die Christus
gaandeweg inneemt in Oudaans geloofsleven en in zijn gedichten. Voor hem was
Hij tenslotte niet maar de wetgever en profeet van het Nieuwe Testament maar de
enige en eeuwige Zoon van God, die door zijn tot het uiterste gehoorzaam lijden de
wereld met den Vader verzoend heeft. Het volle accent legt Oudaan dikwijls op het
volkomen mens-zijn van Jezus, maar daarnaast toch ook op zijn goddelijkheid. Van
die goddelijkheid heeft hij echter geen klare voorstelling. Zoals we zagen in het
gedicht tegen Vondel betreffende de Drieëenheid verdedigde Oudaan in dit opzicht
de Sociniaanse opvatting: Christus is de godgeworden mens; maar elders zegt hij dat
Christus uit God is voortgekomen en dat zijn troon ‘niet heden, niet gisteren,
vastgesteld, is in alle eeuwigheden’. Het begrip ‘eeuwigheid’ is echter bij de
Socinianen en bij Oudaan een zwak punt in de redeneringen, bovendien is de
eeuwigheid van den ‘troon’ niet hetzelfde als de eeuwigheid van den bekleder daarvan.
Het komt mij voor dat Oudaan zich, vooral in zijn latere jaren, meer en meer van de
Sociniaanse opvattingen heeft losgemaakt, misschien onder invloed van vrienden
als Dullaert en De Decker. Zijn dogmatisch niet scherp geformuleerde
geloofsbelijdenis kan men misschien het kortst zien uitgedrukt in deze versregels:
Want Gods genade, en liefde, noch gedient
Met het behoud diens dien Hy had geschapen,
Wil dat hy zich van nieuws met hem bevriend:
En lokt Hy lang vergeefs hem door zyn Knapen (= profeten)
Hy zend in 't eind zyn ‘eigen’ Zone zelf,
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Het dierbre pand der liefde, dat gegeven
Uit zynen schoot, en 't opperste gewelf,
Al 't Menschdom wijst een' verssen weg ten leven.
Wanneer Hy, door zyn lijden, hunner zoen
Verwervend' hen van Gode laat verkondigen
Dat elk de smet der boosheid weg zal doen,
En 't heilzaam pad betreden zonder zondigen(72.).

Het verzoenend lijden van Christus heeft Oudaan in ieder geval sterk doorleefd en
het vormt het motief van zijn belangrijkste en schoonste religieuze lyriek. In dat
opzicht verschilt hij opvallend van Camphuyzen, dien hij zo zeer bewonderde(73.).
Trouwens van diens dualisme en ascetische wereldverzaking is bij Oudaan evenmin
sprake. Met voorbijgaan van een aantal kortere gedichten, waaronder de cyclus op
Kerstmis, Pasen en Hemelvaart(74.) behorende tot de weinige geestelijke liederen door
Oudaan gedicht, vestig ik de aandacht op enige omvangrijke dichtwerken, die niet
zijn opgenomen in de verzamelbundels van zijn Poëzy. In de eerste plaats heeft
Oudaan, de traditie der protestantse dichters getrouw, enkele Bijbelboeken in
dichtvorm geparafraseerd. Begrijpelijk is dat voor de Psalmen, die hij eerst enigszins
vrij berijmde, daarna terwille van de Doopsgezinde Gemeenten bond aan de bestaande
zangwijzen(75.). Minder geslaagd is zijn ‘Uytbreyding over het boek Jobs, in verscheyde
Dichtmaat’ (1672)(76.). Ongewoon was zulk een poging op zichzelf niet. Maar Oudaan
miste toch het dichterlijk talent van iemand als Revius om zo'n bijbelherschepping
te maken tot een litterair kunstwerk. Ongelukkig is reeds de keuze van den vorm.
Deze grotendeels betogende stof, bestaande in gesprekken over diepzinnige
psychologische en theologische thema's leent zich slecht voor behandeling in
strophische vormen. Ieder hoofdstuk geeft Oudaan een andere structuur van vers en
strophe. Het mag een blijk zijn van zijn technische vaardigheid, maar zelden is er
een natuurlijke eenheid van inhoud en strophe-bouw ontstaan. Gewoonlijk sluit
Oudaan vrij nauw aan bij den tekst, al heeft hij meermalen ettelijke regels nodig om
een eenvoudig gegeven uit het origineel te verwerken. Er is ook geen parallellie
tussen de gedachte-eenheden van den grondtekst en de structuur der strophen. De
beschrijvende ‘uytbreydingen’ die de dichter er nu en dan invlecht, behoren niet tot
de slechtste. Hier en daar treffen ook goede passages, vooral in de latere hoofdstukken.
Het zou echter te ver voeren dit alles hier nader te analyseren.
Een tweede grootscheeps opgezet dichtwerk, dat eveneens Oudaans krachten te
boven ging, is de reeds genoemde Voorschaduwing van het zegepralende Rijk Jesu
Christi(77.). Ook hier verwerkt Oudaan Bijbelse stof, maar tot een vrijere compositie.
Hij was evenals vele van zijn geestverwanten, een vurig chiliast, en wilde met dit in
twaalf afdelingen bestaande gedicht een beeld geven van het te verwachten vrederijk
van Christus op
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aarde, en vooral de aankondiging daarvan uit de Schriften bewijzen. Na een inleidend
hoofdstuk in vijfvoetige, jambische verzen, in onderscheiding van de overige delen,
die in alexandrijnen zijn geschreven, worden in boek 2-4 de Oud-testamentische, in
de volgende de Nieuw-testamentische gegevens verwerkt. Het tweede boek toont de
verwording van het menselijk geslacht na schepping en zondeval, vóór en na den
zondvloed die geen beslissende wending heeft gebracht. Het is het oude thema van
den strijd tussen Satan en God, dat heel de wereldgeschiedenis beheerst. De beloften
aan Abraham nu doelen, volgens Oudaan, op het Duizend-jarig rijk. Het derde boek
zet de geschiedenis van het Israëlietisch volk in grote trekken voort om te bewijzen
dat deze beloften niet ten volle zijn gerealiseerd door de vestiging der Israëlieten in
Kanaän: een voortdurende onrust, als gevolg van telkens hernieuwde doorbraak van
zonde en heidendom, kenmerkt die geschiedenis, zowel tijdens de Rechteren als
tijdens de Koningen. De profeten, zoals Jesaja en Daniël kondigen duidelijk het vrede
rijk op aarde aan. In het vierde boek haalt Oudaan een grote hoeveelheid materiaal
uit de andere profeten bijeen, teksten die gewoonlijk betrokken worden op den
terugkeer uit de ballingschap en op de Kerk. Het vijfde boek interpreteert gegevens
uit het Nieuwe Testament, gelijkenissen van Jezus en andere uitspraken over het
koninkrijk der hemelen. De volgende zes boeken behandelen de symbolische stoffen
uit de Openbaring van Johannes. Hierin ontwikkelt Oudaan breedvoerig en
hartstochtelijk zijn anti-roomse opvattingen. Hij hekelt vooral het streven naar
wereldlijke macht, sinds Constantijn de Groote, de pauselijke hiërarchie, de
verwording der Kerk door verzinnelijking, opgaan in pracht en praal, koophandel in
geestelijke goederen en de geloofsvervolgingen. Achtereenvolgens vereenzelvigt hij
Rome met de vrouw op het zevenkoppige beest (boek 6), met Babel (boek 7), met
de beide beesten uit Openbaring 13 (boek 8 en 9) en met den valsen profeet (boek
10). In het elfde boek wordt Satan gebonden en het twaalfde geeft dan een beeld van
het vrederijk als de ‘bruiloft des Lams’ naar de symbolische gegevens van het laatste
bijbelboek. Bij de beoordeling legt het weinig gewicht in de schaal, dat Oudaan
dikwijls een weinig overtuigende interpretatie van bijbelteksten geeft. Van belang
is het gedicht als uiting van een bijzondere geestelijke stroming in de zeventiende
eeuw en van Oudaans visie op het wereldgebeuren. Hij is echter, ondanks den gloed
van overtuiging en afgezien van sommige boeiende onderdelen, niet in staat gebleken,
van deze machtige historische en visionnaire stof een imposant kunstwerk te maken.
Van een epos kan hier niet gesproken worden, omdat de stof niet episch, maar in
hoofdzaak betogend is verwerkt.
Hoger als litterair kunstwerk staat zijn ‘Aendachtige Treurigheyd en hooggereeze
Vreugde, getrokken uyt Aanmerking over het Lyden, Sterven, Verryzenisse en
Hemelvaart van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus’ (1660)(78.). Door den
uitgever werd het opgedragen aan Jeremias de
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Decker, Cornelis Wittenoom en Jan Vos, een zonderlinge combinatie. Oudaan zal
dit vooraf niet geweten hebben, want van den bombastischen Vos had hij een sterken
afkeer. Meer recht had de opdracht aan De Decker. Het mag als zeker worden
beschouwd dat Oudaan met zijn gedicht het voorbeeld van diens Goede Vrijdag
navolgde(79.). Invloed op de keuze van de stof en op de vormgeving is onmiskenbaar.
Alleen, Oudaan behandelde dezelfde stof uitvoeriger, volgde het evangelische verhaal
van lijden en sterven dichter op den voet en betrok in zijn dichtwerk ook na de
opstanding Jezus' verschijningen en hemelvaart. Zo ontstonden, na een inleiding,
zestien taferelen van verschillenden omvang en gevarieerd door de structuur der
strophen, evenals bij De Decker een wisselende combinatie van hele en halve
alexandrijnen. Ook overigens is er grote overeenkomst in stijl: een soortgelijke
verstrengeling van plastische epiek en tot lyriek opvleugende bespiegeling; een zelfde
bewogenheid bij het verhaal van het gebeuren alsof de dichter als toeschouwer
persoonlijk ter plaatse was; datzelfde troostend, verwijtend of bestraffend toespreken
van de personen: de discipelen, de Joden, Pilatus, de soldaten. Ook bij Oudaan vaart
op dramatische momenten een barokke onrust in de verzen, worden de zinnen
gebroken en onderbroken, ontstaan gewaagde enjambementen en overlopen, herhalen
zich de zinsvormen, wordt het rhythme versneld of verzwaard, botsen de klanken
van gevoelszware woorden, geschikt in tegenstelling of climax, trillend van
verontwaardiging, vlammend van toorn, bevend van ontzetting, pijnlijk fel, rauw
soms, flitsend, of ook klagend en smartelijk. Over het geheel echter is Oudaans
gedicht minder diep van sentiment, minder ontroerend, minder hevig barok dan dat
van De Decker. Men ervaart dat onmiddellijk wanneer men parallelle gedeelten naast
elkaar legt, bv. de nageling aan het kruis met hetzelfde thema uit Goede Vrijdag. De
afhankelijkheid van het voorbeeld blijkt dan duidelijk, ook door de gelijkheid van
details, woordelijk zelfs. Niet alle delen staan op de zelfde hoogte, maar verschillende
taferelen zijn voortreffelijk. Veel gevoeliger dan in Job heeft Oudaan de structuur
van het vers aangepast bij den inhoud. Zo hebben de eerste twee zangen den rustig
slependen bouw van één helen en één halven regel, slechts even genuanceerd door
de volgorde van zesen drievoet en de groepering van het rijm (abab = 6-3-6-3; aabb
= 3-6-3-6): de eerste in hoofdzaak bespiegelend over de betekenis van het laatste
avondmaal, de tweede de sfeer scheppend van den bangen eenzamen strijd in den
nachtelijken olijvenhof, en dan de derde zang contrasterend daarmee, het aankomend
rumoer van de gewapende bende in een zwaardere versconstructie (6-3-6-6 = abba):
Wat hoort men voor geruysch, gedruysch, gewoel, gewemel
Aankomen als van ver?
Men ziet een flikkerlicht als van een flauwe ster
't Gelijkt het schor gemor van een ontstelden hemel;
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't Breekt meer en meerder door, daar komen gansche scharen;
De flauwe maan ontduykt
Het werrende gewoel, waarom men 't licht gebruykt
Op 't aangewezen spoor van fakkel en lantaren;
Ja toortsen, fakkelen, lantaarnen, solffer-reepen
Verschuyven van de nacht
De dompige gordijn, de schaduw heeft geen kracht
Waar op het minste hert van schroomte zij benepen.

In dezen vorm laat zich ook goed de spanning der meelopers uitdrukken, zich
afvragend of men nu Jezus zal kunnen grijpen, die reeds zo vele malen zijn vervolgers
ontging; of ook de bewogen uitweiding over Judas' verraad door een kus. Sneller en
beweeglijker zijn rhythme en structuur van den vijfden zang, met drie korte regels
tegen één lange (3-3-6-3 = aabb), om het drukke rumoer uit te beelden wanneer Jezus
door de stad wordt gevoerd; de opwinding tijdens het eerste verhoor voor den Joodsen
Raad, en de verloochening door Petrus. Breder is de bouw van den volgenden zang
als Jezus voor Pilatus en Herodes wordt geleid (6-6-3-6 = aabb), maar voor de
wankelmoedigheid van Pilatus en de felle dramatiek van Jezus' geseling grijpt Oudaan
opnieuw naar een combinatie waarin het korte vers domineert: 3-3-3-6 = aabb.
Rustiger, meer gebonden vloeien de lange verzen uit in de korte door de regelmatige
schikking van 6-3-6-3 = abab, in het deerniswekkend tafereel: Christus van de
krijgsbenden bespot, bespogen. We kunnen hier niet alle wisselingen in de versvormen
verder volgen en analyseren. Voldoende mag gebleken zijn dat Oudaan nog wel iets
meer kon, dan louter betogende gedichten schrijven. In deze lyrisch getinte verzen
domineert echter zijn uitbeeldend vermogen. Opmerkelijk is dat de strophische
structuur (hoewel syntactisch niet steeds scherp als strophe afgegrensd) de viervoudige
verbinding niet overschrijdt en dat de vorm meer gevarieerd wordt door de lengte
der verzen dan door de geleding van het rijm. Typerend voor Oudaans opvattingen
is overigens dat hij niet bij het lijden van Christus blijft verwijlen, maar zijn gedicht
opvoert naar de vreugde over de glorieuze verheerlijking van Christus op den troon
‘hem eeuwig toebereyd’. Een zegezang besluit de cyclus.
Het vierde omvangrijke dichtwerk van Oudaan dat in de vroegere letterkundige
geschiedenissen niet ter sprake werd gebracht, is de ‘Woestijnstrijd der Verzoekinge,
tusschen onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus en den Satan: onder bedenkelijk
toevalligheden, om- en aan-leidingen, en der zelver eenmoediger afkeering
voorgesteld’(80.). Toch behoort ook dit gedicht tot de goede geestelijke baroklitteratuur.
In thema, uitwerking en vormgeving is Oudaan hier origineler dan in het vorige
dichtwerk. De summiere gegevens uit het evangelie over de drievoudige verzoeking
van Jezus in de woestijn voor hij zijn eigenlijke taak onder de mensen aanving, heeft
de dichter verwerkt tot een serie monologen en ‘dialogen’. De
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laatste term is minder dienstig, omdat hier van een beweeglijken, heen en weer
sprekenden gesprekvorm geen sprake is, maar meer van een uitwisseling van betogen.
Vooral die van den duivel zijn uitvoerig. Oudaan heeft getracht - daarop wijst ook
de ondertitel - de psychologische realiteit van de verzoeking en innerlijken strijd van
Jezus, die hier vooral in zijn mens-zijn getekend wordt, aannemelijk te maken en de
drie verzoekingen door overgangen tot een samenhangend geheel te verbinden. Daarin
is hij uitstekend geslaagd. De licht dramatische structuur, die de personen onmiddellijk
sprekend invoert en verhalende, en verklarende of bespiegelende uitweidingen
buitensluit, verlevendigt de voorstelling. De fantazie van den dichter heeft hier
overigens vrij spel in de uitbeelding van de gevoelens en gedachte-wendingen van
zijn personen, en hij geeft daarbij blijk van enig dramatisch besef. Ook in dit dichtwerk
verschillen de onderdelen door den versbouw. Thans beperkt Oudaan zich niet tot
combinaties van hele en halve alexandrijnen, maar hij gebruikt ook vierheffige
jambische en trochaeische maten en soms ook combinaties van vijf- en twee-voetige
regels. Maar ook hier zijn de rijmstructuren weinig gecompliceerd: alleen de
viervoudige schema's aabb en abab, waarin de wisseling van staande en slepende
vormen nog enige variatie aanbrengt. Het gedicht begint met een monoloog van
Satan. In sterk gebouwde verzen, vol vinnige accenten (schema: aabb, vierheffig,
jambisch) herinnert hij aan zijn hemelsen oorsprong en toont hij zijn demonische
aard en streven. De aarde is zijn domein, en in deze woestijn speciaal houdt hij zich
op, zich verheugend over zijn macht, den afval der mensen, de heerschappij van het
heidendom, ook over dat verkoren volk Israël. Maar een lichte huivering bevangt
hem toch als hij aan Jezus denkt. Wrevelig spot hij met hem, ‘gekropen uit zijn schil
en vorm, / Van bloed, en slijm aan een geronnen, / onzeker uit wat zaad gewonnen!’
Spijtig herdenkt hij het mislukken van zijn eersten aanslag in Bethlehem, maar hij
zal hem opnieuw te lijf gaan. Met geweld of list? Wat is hij eigenlijk, mens alleen
of goddelijk ook? Al is hij dan misschien de verwachte Messias, hij zal ‘die groote
geest verkrachten / En hem doen vallen van den top. / En zenden hem een draaiwind
op / Een tuimelgeest die ingeslapen / Indien hij vind het minste open, / Zijn geest
gemachtig en verstel..’ Steeds dreigender vorm nemen zijn plannen aan. Dan ziet hij
Jezus naderen en tersluiks beluistert hij hem. Jezus' monoloog is een gebed in fraaie
verzen (alexandrijnen, aabb) waarin hij God looft om de schoonheid van zijn
schepping en met grote innigheid uitdrukking geeft aan zijn bijzondere verhouding
tot den Vader. De Satan, hierover in woede ontstoken, jaagt, dreigend en scheldend,
het wild gedierte van de woestijn als een leger boze geesten tegen Jezus op. Maar
deze vindt zijn kracht in het gebed en blijft onaangetast; hij vraagt zijn Vader hulp
bij het vervullen van de hem opgedragen taak: de verzoening der mensheid. Dan
wendt Satan het over een anderen boeg. Hij hult zich in de gestalte van een bejaard
man, ‘om
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zondelijke lust hem listig in te scherpen / Door 't oog, door 't oor, of door 't gedacht’.
Jezus aansprekend (in jambische verzen 4-4-5-5 = aabb), prijst hij hem geveinsdelijk
vanwege zijn schone God-lovende woorden. Gelukkig is nog niet alle vroomheid uit
Israël geweken. Ook hij ziet verlangend uit naar de komst van den Messias. Maar
hij heeft toch één bedenking: hij is er van geschrokken dat Jezus zich Gods zoon
durft noemen. Dat was juist de fout van de eerste mensen die zich door de slang
lieten verleiden, en daaruit is alle ellende voortgekomen. Hij, Jezus, is toch ook maar
een mens. God daarentegen is een geest. Die twee zijn niet te verenigen. Hij is immers
vermoeid van de achtervolging der wilde dieren en hij heeft honger. Hoe kan hij dan
goddelijk zijn, die ‘dood gevoelt, verderf en pijn’? Spreek daarom niet zo lichtvaardig
en noem u zelf toch niet ‘Gods Zoon’: ‘Dat steekt dien Hoogste naar zijn kroon’. Zo
tracht de Satan in een schijnheilig-bezorgde verdediging van God twijfel te zaaien
in Jezus' hart aangaande zijn goddelijke afkomst. Het is, in het licht van onze
voorafgaande beschouwing over Oudaans theologische opvatting, merkwaardig dat
hij dit motief juist zo breedvoerig behandelt en den twijfel van het goddelijk
zoonschap als motief van den duivel gebruikt. Jezus' antwoord (4-3-4-3 = abab) is
bedachtzaam, hij doorziet zijn tegenstander nog niet. Wel erkent hij zijn zwakheid,
maar hij put uit Gods kracht, tot wiens eer hij slechts leeft. Zijn zoonschap wordt
bewezen door Gods eigen woorden bij zijn doop in de Jordaan. Met sterker nadruk
gaat nu de duivel tegen hem in. Hij betreurt en bestraft zijn aanmatiging en hoogmoed.
Die zogenaamde stem uit den hemel was immers maar een donderslag. Of àls het
een stem was, dan kan het ook wel van een valsen geest zijn! Heeft Moses zich
opgeworpen tot Gods Zoon? Integendeel, hij bleef ootmoedig knecht. En waarom
hecht Jezus zoveel waarde aan dat vasten gedurende veertig dagen? Is bij hém soms
een Engel geweest, zoals bij Elia? En denkt hij - de toon van den duivel slaat over
in spot - soms ook als deze te varen naar den hemel. En al gebeurde dat, was hij
daarom Gods Zoon? In gehuichelde verontwaardiging vaart Satan tegen hem uit.
Brutaal stelt hij Jezus met zich zelf gelijk. En dan schiet hij den pijl van de verzoeking
op hem af: ‘Tot redding van 't geschil, ik eisch een kleine proef’: bewijs uw
goddelijkheid door die stenen te gebieden in brood te veranderen. ‘Zoo God uw
Vader is, een klein maar kenlijk werk.’
Jezus, in hevige innerlijke beroering, dringt de op hem aanstormende verleiding
van zich af (versstructuur: 6-3-3-6 = aabb). En als de duivel hem verlaat, stort hij
zich opnieuw in het gebed, nog in onzekerheid over den aard van zijn verleider. Deze
raast zijn woede over de mislukking uit in een monoloog van heftig bewogen verzen
(6-3-6-3 = abab). Moet hij, die het mensdom vernietigen wilde door helse pijnigingen,
nu dulden dat zo'n aardeling hem diezelfde straffen bereidt, terwijl deze dat mensdom,
hem ‘onttogen, steil door de starren voert’ en stelt in de plaats waaruit hij, de
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duivel, is neergestoten? Maar zie, hij zal zich opnieuw op hem werpen. Vernietigen
zal hij hem. Door een groots panorama van macht en rijkdom zal hij zijn heerszucht
prikkelen. Thans hult hij zich in de gestalte van een engel des lichts en benadert Jezus
opnieuw, noemt hem ‘mijn 's Heeren trouwste Zoon’, komt quasi rechtstreeks van
‘'s Vaders hoogen troon’ om zijn zege te verkondigen en de vreugde van alle
hemelingen over de overwinning van hem, die nu als koning heersen zal. Op
‘cherubijne-vederen’ voert hij hem op de tinnen van den tempel. Zie, daar ligt de
heilige stad en daar het hart: de tempel. Het is juist het uur van het gebed. Laat ook
Jezus instemmen met dat koor ter ere Gods, laat ook hij daar knielen in het heiligdom.
Dat hij hier op het dak staat, is geen bezwaar: ‘kom, werp u neder na beneden’, hij
heeft immers geen gevaar te vrezen, hij is immers Gods Zoon en de engelen zullen
hem op de handen dragen. ‘Gods lof vereischt het...’ Maar als Jezus hem ten tweede
maal weerstaat, laat hij zich niet wegdringen. Welnee, hij heeft hem niet willen
bedriegen. Dat was nu een beproeving van God zelf, op diens bevel door hem, één
van de zeven geesten die voor den troon staan, uitgevoerd. Die proef heeft Jezus
schitterend doorstaan. Nu is hij zijn loon ten volle waard: tot heerschappij is hij
geboren. Daarom voert de ‘engel’ hem nu mee naar een hogen bergtop, om hem
visionnair een blik te gunnen over de machtige rijken ter wereld: Egypte, Arabië,
Rome, Perzië... Daarover is hij, de engel, Gods stedehouder. Zijn goddelijk vermogen
blijkt uit het feit dat ‘een enklen zwaai, / Een oogenblik, doe komen voor uw' oogen
/ Al 't schoon en fraai, / Al 't heerelijk, al 't groots, van alle kroonen’. Hij is bereid
dit alles aan Jezus af te staan, want niemand is dat meer waardig dan hij; mits hij een
knieval voor hem doet, als teken van nederigheid tegenover God. Maar nu, flitsend,
doorziet Jezus het bedrieglijk spel van dezen pseudo-engel: het is de Satan die zich
in Gods plaats tracht te dringen, de Aardsverrader van de Hel! Diep verontwaardigd
jaagt hij hem van zich, in vierheffige, trochaeische, driftiggeaccentueerde verzen.
De duivelse bekoring is verbroken: ‘Zie als een blixem straal / Neergevallen dien
verrader / En verstoven al zijn praal’. De duivel heeft hem verlaten, maar hij zal hem
heimelijk blijven belagen; zijn eigen volk, zijn vrienden en naaste verwanten zal hij
tegen hem ophitsen. Met satanische vreugde voorspelt hij zijn vreselijk lijden, zijn
dood; en daarna den val van Jeruzalem, de vervolging van zijn aanhangers en zijn
eigen helse triomfen op aarde: ‘Dan, dan eerst komt de tijd, dat mijn aanbidding
koomt / Niet onder mommebeelden, / Maar los en voor de vuist, dies zal ik,
onbeschroomt, / Mij baden in de vreugd en schateren van weelde’. Jezus daarentegen
bidt dat God dien vloek mag keren, en temidden van de komende verschrikkingen,
zi n getrouwen mag bewaren. Dan opent zich de hemel en dalen de engelen neer om
hem te dienen. Een rei van Engelen zingt zijn lof als overwinnaar van Satan, zij
bereiden hem voor op
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nieuwen strijd, maar openen het perspectief op zijn uiteindelijke overwinning. God
zelf zal hem ‘versterken met zijn geest’.
Door onderlinge vergelijkingen van de drie grote dichtwerken, waarin Christus
de centrale figuur is, mogen we concluderen dat de Woestijnstrijd Oudaans beste
werk is: een origineel en gaaf geheel, uitstekend gecomponeerd, zonder zwakke
plekken of storende uitweidingen, boeiend en levendig door den spreekvorm van de
uitgebeelde personen. De typering van den duivel 's in menig opzicht voortreffelijk.
In dezen dramatischen opzet past ook geheel Oudaans versbouw, die meer op
betogenden dan op lyrischen inhoud is gesteld.
Dat Oudaan enigen aanleg bezat tot dramatische uitbeelding, heeft hij, behalve in
het laatst behandelde dichtwerk, getoond door het schrijven van enkele toneelspelen(81.).
Zij zijn ontstaan uit dezelfde gedachten-thema's en godsdienstige en staatkundige
opvattingen als we in zijn andere gedichten hebben aangewezen. De eerste twee, het
treurspel van Johanna Grey of gemartelde onnozelheyd en van Koning Konradijn
en Hertog Frederijk zijn zwakke, melodramatische jeugdstukken. Het eerste schreef
hij in 1648, op twintigjarigen leeftijd, als protestantsen tegenhanger van Vondels
Maria Stuart, die volgens Oudaan niet zo onschuldig was als Vondel haar voorstelde.
Daarmee opende hij tevens zijn offensief tegen de Roomse Kerk, leer en practijk.
De strekking van het tweede stuk (1649) ligt in dezelfde lijn: het is een illustratie
van ‘de te onrecht aangematigde macht der Pauzen, de gruwelen hunner
opgeblazenheit, en den schamperen hoon door hen de machtigste vorsten des waerelts
aangedaan’. In zijn Servetus (1655) verdedigt hij de absolute gewetensvrijheid tegen
de volgelingen van Calvijn. Het stuk bestaat slechts uit ‘het vijfde bedrijf’. Mogelijk
heeft Oudaan nooit serieus het plan gehad hierover een volledig drama te schrijven,
maar vond hij den dialoog den geschiktsten vorm om zijn mening te uiten. Dat hij
een weinig objectief beeld ophangt van dezen fellen bestrijder der Drie-eenheid, van
diens theologische opvattingen en de historische gebeurtenissen, ligt voor de hand.
De verheerlijking van Servet gaat echter ook den uitgever van zijn drama's te ver:
‘Doch dat hij hem, als eenen martelaar, op den vurigen wagen van Elias ten hemel
voert, gaat, onzes bedunkens te verre en doet ons zien, dat hij van zijne stellingen in
eenige dele misschien niet vreemd was’(!). Litterair belangrijker is het veel latere
bijbelse treurspel: ‘Het verworpen huis van Eli, hoogepriester en rechter Israëls’
(1671). In het eerste bedrijf komen Hofni en Pinehas uit het leger om het Sanhedrin
en Eli te vragen, de ark naar het leger te zenden. In een hartstochtelijken dialoog
openbaart zich het conflict tussen hen en Samuel, die echter op den gang van zaken
geen invloed kan uitoefenen. Eli is goed getypeerd als de slappe tussenpersoon, die
tegen de brutaliteit en woordenvloed van Pinehas niet is opgewassen, zoals ook
duidelijk uitkomt in het tweede bedrijf, waar hij nauwelijks aan het woord komt,
maar wordt mee-
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getroond om zijn zegen te geven bij het vertrek van de ark. Hoewel in zijn hart
onrustig en onzeker doet hij toch wat van hem verlangd wordt en laadt daarmee de
verantwoordelijkheid op zich. Ook de rei van Levyten is verdeeld: een deel prijst Eli
en zijn zonen, zeker van hun zaak, en herinnert aan den tocht door den Jordaan, tegen
Jericho. Het andere deel echter richt zich tegen Eli, en vol vrees voor den droeven
afloop, legt het er nadruk op dat niet de ark maar God moet helpen. In het derde
bedrijf komt een bode verslag doen van de aankomst van de ark in het leger: grote
vreugde bij de Israëlieten, vrees bij de Filistijnen. Eli dringt de Levyten tot gebeden,
zelf in hevige onrust, gaat hij naar de voorpoort om uit te zien. Samuel meet uitvoerig
de ondeugden van Eli's zonen uit, hekelt zijn slapheid en voorspelt het naderend
onheil, gesteund door het weldenkend deel van den rei. Het vierde bedrijf brengt het
verhaal van de ramp: den dood der zonen, het verlies van de ark, waarop ook Eli
sterft en Jotope, de vrouw van Pinehas. De twee reien verenigen zich nu in hun
treurzangen. En het vijfde bedrijf stelt Samuel op de plaats van Eli. Het stuk
beantwoordt zeker niet ten volle aan de eisen van het klassieke drama: er is maar
weinig psychologische tekening, weinig innerlijk conflict. Voor zover dat in Eli
gegeven is, beheerst het niet de dramatische ontwikkeling, al ondergaat hij wel de
straf voor zijn zonden. Het stuk is meer een dramatisering van bijbelse epiek. Ziet
men af van dit gebrek aan psychologie, dan is er wel een en ander te waarderen in
de goed reciteerbare verzen, de soms mooie reien, de strakke lijn in de compositie:
naarmate Eli en zijn zonen voortgaan op den verkeerden weg, komt Samuel naar
voren. Oudaans doel was te demonstreren, dat het bij den waren godsdienst niet
aankomt op uiterlijk vertoon, maar op het innerlijke leven van den mens.
Oudaans laatste toneelspel is het politieke hekeldrama op den moord van de
gebroeders De Witt, genaamd De Haagsche Broedermoord of Dolle Blydschap,
wanneer wij tenminste mogen aannemen dat dit stuk inderdaad door hem is
geschreven. Het schijnt eerst omstreeks 1712, en dan nog anoniem in druk verschenen
te zijn(82.). Enige voorzorg was dan ook wel begrijpelijk, want de dichter levert hier
wel een zeer scherpe en directe satire op de gebeurtenissen van 1672 en op de bij
name genoemde personen die bij het ‘moord complot’ een rol zouden hebben
gespeeld. Frederijk van Nassau, heer van Zuilesteyn en Willem van Nassau, heer
van Odijk fungeren hier als doortrapte samenzweerders, en die Haagse predikanten
Simonides en Landman zijn hun huichelachtige handlangers en verdwaasde geestelijke
leiders van het volk. Zelfs wordt van den Prins openlijk gezegd dat hij mede de hand
in het spel had. Dramatisch bekeken, lijdt dit stuk aan dezelfde gebreken als in het
vorige drama zijn aangewezen: een werkelijke tragedie met innerlijke conflicten is
het niet, doch meer een handige enscenering van feiten, zoals Oudaan die als ware
toedracht der zaak aannam. In de onderdelen toont hij ook hier zin voor dramatische
uitbeelding. Het eerste bedrijf,
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waarin de Nassau's het plan bespreken, van Zuilensteyn aarzelend tegenover den
doortastenden Odijk, en waarin zij tenslotte de hulp der predikanten inroepen, is als
inleiding in de gevaarlijke, dreigende situatie niet onverdienstelijk. Het tweede bedrijf
brengt ons in het huis van Johan de Witt, die tegen de adviezen van zijn huisgenoten
in besluit zijn broer in de gevangenis te gaan bezoeken. Het best geslaagd is het
levendige derde bedrijf, dat zich afspeelt voor de Gevangenpoort, en waarin Tichelaar
en dominee Simonides het volk opruien. Het vierde bedrijf bevat het gesprek tussen
de broers in de Gevangenpoort, tot de woedende menigte binnenstormt. En in het
vijfde bedrijf brengt de rei in gruwelijke details verslag uit van de moordpartij. Het
stuk is meer interessant als blijk van de visie der Staatsgezinden op deze verwarde
dramatische gebeurtenissen dan als drama. Oudaans kracht lag meer op het terrein
van betoog en hekeldicht. Belangwekkend is ook zijn aandeel in de barokke
protestantse dichtkunst, door het genoemde drietal episch-lyrische Christocentrische
dichtwerken.

Heiman Dullaert
Het dichtwerk van dezen Calvinist moge bescheiden zijn in omvang en zelfs binnen
de grenzen van het lyrische genre beperkt in stof en motieven, een gedeelte ervan
behoort door uitdrukkingsvorm, door diepte en gloeiende intensiteit van den inhoud
tot de rijpste protestantse barokke lyriek der 17de Eeuw. In zijn vormgeving betoont
Dullaert zich leerling der renaissance, maar tegenover zijn leermeesters en de litteraire
mode van zijn omgeving herwint hij zijn zelfstandigheid. Niet de omstandigheid,
dat hij geen Grieks en Latijn kende, heeft hem, voor de overwoekering der
mythologische omschrijving gevrijwaard, maar zijn tegelijk tere en hartstochtelijk
religieuze persoonlijkheid, de oprechtheid van zijn vroom-bewogen innerlijk leven:
de kracht van zijn leven- en werkbeheersend geloof heft zijn kunst uit boven de
nauwe begrenzing van de periode waarin hij leefde. Door de directe werking van
zijn taalvorm, waarin eenvoud niet strijdig is met stilering en vernuft en gevoel in
onderlinge verzoening wederzijds hun hoogste werking ontwikkelen, is hij meer dan
enig zeventiende-eeuwse dichter verwant aan de moderne lyrici. Geen wonder dat
hij ook eerst in dezen tijd ten volle is gewaardeerd. De zeventiende eeuw heeft den
bescheiden dichter, die zich van publicatie vrijwel onthield, nauwelijks gekend; de
achttiende eeuw vergat hem spoedig, omdat hij niet paste in haar sfeer; na een korte
herleving in de belangstelling van enkele gevoelige romantici, verdwijnt hij wederom
uit den gezichtskring der negentiendeeeuwers; maar eenmaal opnieuw ontdekt in
den modernen tijd, leeft hij in de litteraire waardering van velen, ook
niet-geest-verwanten(83.).
Van Dullaerts leven zijn maar weinig positieve feiten bekend. Het wel
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heel summiere ‘Kort Berecht’ dat David van Hoogstraten geeft als inleiding op de
uitgave van de onder vrienden en familie verspreide en grotendeels nimmer tevoren
gedrukte poëzie vijf en dertig jaar na den dood van den dichter, wordt slechts
spaarzaam aangevuld door enkele gegevens ontleend aan sommige gedichten en
archiefstukken. Dullaert werd 6 Februari 1636 te Rotterdam geboren uit een
aanzienlijke en bemiddelde koopmansfamilie, waarvan verschillende leden aan de
stedelijke regering hebben deelgehad. Deze gunstige omstandigheden waren voor
hem een bijzonder geluk. Want zijn uiterst tere gezondheid maakte het hem
onmogelijk zich een eigen maatschappelijke positie te verwerven. Vermoedelijk was
zij tevens de reden, waarom Dullaert, niet zonder strijd, ongehuwd is gebleven. Hij
woonde bij zijn vader, tot hij na een periode van hevig lijden in 1684 stierf. Door
zijn artistieke begaafdheid op verschillend terrein - schilderkunst, muziek, vooral
zang en litteratuur - en zijn doordringenden geest was hij aangelegd op een
bespiegelend leven, gewijd aan studie en kunst. Zijn belangstelling ging vooral uit
naar historie en religieuze lectuur. Uit het Frans, dat hij volledig beheerste, vertaalde
hij verschillende stichtelijke boeken van Drelincourt en Pierre du Moulin, die blijkbaar
veel gelezen werden(84.). Dat hij met dat al geen eenzaam kluizenaarsbestaan leidde,
blijkt uit zijn diakenschap gevolgd door zijn ouderlingschap, in de Franse Kerk.
Sprekender misschien nog uit het feit, dat hij in 1672 werd aangezocht voor een zetel
in de vroedschap, waarvoor hij echter, volgens Van Hoogstraten uit bescheidenheid,
waarschijnlijk ook wel om gezondheidsredenen, bedankte. Ook bewoog hij zich in
een uitgebreiden kring van kunstenaars en kunstminnaars, onder wie de gebroeders
Samuel en Frans van Hoogstraten, de predikanten Vollenhove en Simonides, de in
die dagen zeer gevierde Antonides van der Goes, en zijn meest intieme vriend Joachim
Oudaen, de Rijnsburgse collegiant, die hem bij zijn dood in een gevoelig gedicht
herdacht. De vriendschappelijke omgang met verschillende andersgezinden, niet het
minst, met den laatst genoemden, bewijst de onbevangenheid van zijn religieuze
opvattingen. Als schilder - hij was evenals Samuel van Hoogstraten enkele jaren in
Amsterdam leerling van Rembrandt - bereikte hij geen opvallende zelfstandigheid,
al wordt hij om sommige praestaties door tijdgenoten geprezen. Van zijn schilderwerk
is weinig meer bekend. Dullaerts bijzondere betekenis ligt op litterair gebied, in zijn
religieuze poëzie. Zoals ik reeds deed uitkomen, heeft hij niet zelf de verzamelde
uitgave zijner gedichten, die eerst in 1719 verscheen te Amsterdam, verzorgd. Aan
de tot-stand-koming ervan is de geschiedenis van een kleinzieligen litteratorenstrijd
verbonden, waarop David van Hoogstraten in zijn opdracht aan Govaert Cinq en in
zijn voorbericht aan ‘den Dichtlievenden Lezer’ zonder namen te noemen zinspeelt.
Het gevolg was, dat sommige gedichten, ten onrechte op Dullaerts naam gezet, uit
den reeds gedrukten bundel moesten worden gesneden, waardoor de paginering op
drie plaatsen
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in het ongerede is geraakt(85.). De volgorde der meest ongedateerde gedichten en hun
groepering komt op rekening van den verzamelaar(86.). Het is daarom niet mogelijk
uit dezen bundel met zekerheid den ontwikkelingsgang van Dullaert als dichter af
te lezen. Hoeveel kan er bovendien niet verloren zijn geraakt? Hoogstens kan
onderlinge vergelijking aantonen, dat de dichter het beste en meest eigene leverde
in zijn mystiek-geestelijke gedichten, die we ons daarom graag, als de volledige
ontplooiing van zijn dichterlijk vermogen, in de laatste jaren van zijn leven ontstaan
denken. In zijn gelegenheidspoëzie past Dullaert zich het meest aan bij de litteratuur
van zijn tijd. Toch onderscheidt hij zich ook hier reeds gunstig van anderen. Er zijn
allerlei soorten, zoals de tijd meebracht. Van Hoogstraten schikt ‘Graf- en lijkdichten’
en ‘Lofdichten’ tot aparte rubrieken, maar onder het hoofd ‘Mengeldichten’ treft
men ook menig gelegenheidsgedicht. De Nieuwjaarsbeden voor de Rotterdamse
wezen zijn van weinig belang. Beter zijn de Bruiloftsliederen op het huwelijk van
verschillende vrienden, waarin hij met fijngevoeligheid en kiesheid de liefde in het
huwelijk bezingt. Zijn Lijk- en Grafdichten bestaan voor een groot deel in vier-, zesof achtregelige epigrammen, den geliefkoosden vernuftsvorm der renaissance:
scherpgeformuleerde levenswijsheid, critische reacties op eigen tijd en omgeving of
op den mens in het algemeen: hekeling van ondeugden, met name van oneerbaarheid,
hoogmoed, zinnelijkheid en materialisme, waarschuwende herinnering aan de
vergankelijkheid van het aardse leven; meer affectief toch dan louter
intellectueel-didactisch. Feitelijk vallen ze naar hun wezen niet onder den term
‘gelegenheidspoëzie’. Door personifiëring van abstracte begrippen, als eerbaarheid,
voorspoed, nederigheid, hebben ze een symbolisch karakter; ten dele zijn de deugden
en ondeugden onder den naam van historische figuren getypeerd, zoals Lucullus
(zingenot) tegenover Paulus, den doder van het vlees. De vorm is vinnig toegespitst
in tegenstelling en woordspeling; verrassend is Dullaerts woordenkeus en -combinatie,
vooral de samenwerkende gevoelszware adjectieven binden en stuwen door hun
klemmende intonering het rhythmisch verloop. De tegenstelling is wel Dullaerts
stijlmiddel bij uitnemendheid; zij vormt ook in vele dezer puntdichten den grondslag
der compositie: de gepersonifieerde deugd op wier graf het opschrift gesteld heet, is
dan het tegenbeeld van de slechts gesuggereerde ondeugd, om wier hekeling het in
werkelijkheid te doen is. De satire slaat soms door tot schamperen spot, zoals in de
sluitende regels van het Grafgedicht op Lucullus.
Omvangrijker is de klaagzang in alexandrijnen Op de Dood van Mariamne
Gemalinne van Herodes, een in dien tijd meermalen behandelde tragische stof: de
kuise echtgenote onschuldig ter dood gebracht door den van hartstocht en argwaan
verblinden tyran. Iedere zesregelige strophe wordt opgebouwd met één doorlopenden
samengestelden zin. Daardoor heeft het gedicht een statigen gang, maar het komt
niet los uit de wat rhetorisch-
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dramatischen toon van het toen gangbare genre. De Papiere Grafnaald, opgericht
ter herdachtenisse van onze Zeehelden, gebleven in het gevecht tegen de Engelschen,
voorgevallen den 13 Juny 1665 bestaat in een serie van zeven sonnetten. De eerste
is een opdracht aan de Rotterdamse Gecommitteerden ter Admiraliteit, de andere
zijn gewijd aan Jacob van Wassenaar, Egbert Kortenaar, Aucke Stellingwerf, Bastiaan
Sensen en alle Kapiteins tezamen. Ook hier de brede barokke vorm, de kunstvolle
schikking door tegenstelling, pakkend door onverwachte wendingen, die meermalen
aan Revius' nationale sonnetten doet denken. Het sonnet ‘aan alle de Kapiteinen’
heeft een eigenaardige afwijking in den vorm: de laatste regel der strophen telt slechts
vier heffingen, in de slotterzine is dit de voorlaatste regel, een bewijs hoe Dullaert
zocht naar nieuwe vormen. Zulke gedichten bewijzen ook dat Dullaert belangstelling
had voor de gebeurtenissen in zijn tijd. Dat blijkt eveneens uit zijn Zegesang op den
scheepstrijdt tusschen de Hollandsche en Zweedsche Vlooten (1658), een onbelangrijk
jeugdgedicht overigens, in den toon van het heersende genre, waarin ook de
gebruikelijke mythologische gegevens verwerkt zijn. Beter is Vrije Zeevaart door
den Vrede gesloten te Breda den 31 van Hooimaand, 1667. De uitbeelding van het
geluidenvolle en beweeglijke haventafereel is levendig in den opgewekten
trochaeischen maatgang der stichische verzen. Invloed van Huygens in zin- en
versbouw, zowel als in woordvorming en omschrijving, is hier onmiskenbaar.
Hoe zeer Dullaert in 1661 nog gevangen zat in den ban der traditionele vormen,
zien wij in zijn bucolische herdersklacht Tiresias. Twee herders Damon en Licidas
betreuren in een dialoog het vertrek van den modelherder Tiresias, alias den predikant
Isaac le Maire die een beroep naar zijn geboortestad Amsterdam had aangenomen.
Een wel heel gezochte toepassing van dit Vergiliaanse genre! De symboliek van het
geestelijk herderschap gaat telkens teloor, in te reëel gedetailleerde beschrijving van
het natuurbeeld. Het landschap zelf is trouwens wonderlijk fantastisch door
verstrengeling van Arcadische, Bijbels-Palestijnse en eigen-Hollandse elementen.
Toch is de typering van vele details op zichzelf beschouwd niet onverdienstelijk en
de melodie der verzen liefelijk welluidend, de echo van Vondels poëzie. Misschien
mogen we dit gedicht als een kentering in Dullaerts kunstopvatting beschouwen, het
begin van reactie tegen de bestaande vormgeving, zonder dat hij zich geheel heeft
vrij kunnen maken en zijn eigen vorm gevonden heeft. De invloed van dezen predikant
zou dan geweest zijn, dat hij Dullaerts ogen geopend heeft voor de dwaasheid van
de heidens getinte natuurpoëzie zijner dagen. Invloed van Oudaan ligt ook voor de
hand. God is de oorsprong en onderhouder aller dingen, aan Hem danken we alle
schoonheid en rijkdom der natuur, zegt de dichter:
geen boxvoet, tuingodinne,
Geen beest met veil bekranst, geen moer der geile minne,
Geen donderaar van steen die koude blixems schiet
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Of wat d'afgoderij een helschen smaak aanbied
Dat heeft hij in het stof, en uit ons hart begraven
En laat haar ijdlen naam slechts in geen liedren draven,
Als 't bijgeloof, dat meest naar ijdlen glorij tracht,
Tot in de tempelen uitheemsche zeden bracht,
Of krans en bloemfestoen rondom den altaar vlechten,
Die nedricheit vereischt. Zijn ijver kwam dit slechten.

Men vergelijke hiermee zijn parafrase op psalm 104, die verderop ter sprake komt,
en ook het heel andere natuurbeeld in zijn inleidend lied op: De Vooreilanden van
Amerika, Dullaerts eigen vertaling van het boek van Charles de Rochefort, in 1662.
Met indringende fantazie, en vrij van de traditie, heeft Dullaert zich uit zijn lectuur
het boeiende, nooit stervende natuurtafereel gedroomd, weelderig van plantengroei,
voedseldragende bomen en gewassen, vol zoete en verkwikkende geuren, rijk aan
liefelijke bloemen, bevolkt door lichtende insecten, kleurige vogels, grenzend aan
een zee vol geheimzinnig leven, den groten spiegel ‘daar God, onzienelijk van wezen,
/ In 't schijnsel zijner macht verschijnt’. Hoe heeft hij van deze voorstellingen op
papier genoten, die bij machte waren zijn neerslachtige stemmingen te verdrijven.
De herinnering daaraan breekt zich in een blijden jubel baan. Zo wordt het loflied
op het aangekondigde boek tot persoonlijke lyriek en er is geen betere aanbeveling,
dan de enthousiaste uitstalling van al het schoons dat den lezer wacht.
Ook de lofdichten op de werken zijner vrienden leggen het getuigenis af, dat
Dullaert hun werk grondig heeft gelezen. Hij prijst het aan om de innerlijke
kwaliteiten. Waar hij bewondert, is de toon oprecht. Juist omdat wij hier te maken
hebben met eerlijke persoonlijke reacties van den dichter op het gelezen werk van
tijdgenoten, zijn deze lofdichten meer aandacht waard, dan de gangbare
gelegenheidspoëzie. Het zijn meest religieuze boeken die zijn diepste belangstelling
hebben. Reeds de oudste lofdichten, zoals dat op ‘De Verhemelde Ziele van den
gereformeerden predikant Simonides (1658), hebben de zo even genoemde
aantrekkelijke eigenschappen. In een serie goed gebouwde strophen van zes
vierheffige verzen voert de dichter ons door een drietal vergelijkingen, met Mozes,
den Psalmdichter, en Nehemia, naar den tegenstellenden climax: Simonides leidt de
ziel binnen in het hemelse Jeruzalem. Een der beste is het loflied op Frans van
Hoogstratens Voorhof der ziele. Onomwonden spreekt zijn hart zich hier uit. Boven
de heidense, de zinnen verlokkende sfeer, het uiterlijk schoon der klassieken,
waartegen hij nu hartstochtelijk positie kiest, stelt hij de geestelijke schoonheid van
deze tot vroomheid wekkende gedichten van zijn vriend. Dullaerts gedicht naar
aanleiding van Barlaam en Josaphat, vertaling van denzelfden François van
Hoogstraten, is nauwelijks meer dan lofdicht in den gewonen zin te noemen; maar
een bespiegeling daardoor geïnspireerd op het thema van Jezus' verwijt aan zijn
discipelen: ‘de geest
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is wel gewillig, maar het vleesch is zwak’. David van Hoogstraten rangschikt het
dan ook onder de stichtelijke gedichten. Een eenvoudig, maar innig en gaaf lied,
stichisch voortvloeiend met gekruiste rijmen die toch op een strophischen inslag
wijzen, op de rustige, maar door onderbrekingen telkens gestuwde en gespannen
beweging der zinnen. Er is invloed van Vondel, in den bouw van het vers, ook in
motieven en gedachten(87.). Maar toch ook bewijst Dullaert hier meer te zijn dan een
epigoon. Met virtuositeit werkt hij zijn beelden uit, zoals:
En vint gij ergens, daar gij gaat
Een driesprong van bekommeringen
En twijffelingen, leef straks raad
Met koerservaren Hemelwijzers
Die, naar de reiskaart van Gods woort,
De spoorelooze Paredijsers
Op 't gangpad helpen.

Wat wij hier waarderen is originaliteit van vooral de soepele, met gevoel doorademde
versstructuur, het levende, zingende rhythme.
Litterair op hoger plan staat de ‘Klagte van Roxane, Gemalinne van Darius’. Ook
hier boeit de eenvoud en toch eigenheid der zegging, de keuze van het treffende
woord, dat op sprekende en natuurlijke wijze ons de gevoelsnuancen der klagende
koningin ontleedt. Maar niet minder de versvorm. Het gedicht is geschreven in een
merkwaardigen strophenbouw: ababccdede (slepend rijm gecursiveerd). Het gepaarde
rijm der middelste regels verbindt de oneven helften tot een evenwichtig gebouwde
strophe. De verzen zijn vierheffig, maar de zinsbouw snoert deze korte eenheden
aaneen tot een kunstig geheel. Dat is het juist, wat dezen dichter boven iemand als
Cats verheft. Ten onrechte heeft men dit gedicht wel Catsiaans genoemd. Litterair
beschouwd is het dit zeker niet. De zinsstructuur behoedt het vers voor eentonigen
maatval. Er speelt een voortdurend wisselende beweging van levend zinsrhythme
op den ondergrond van de maat, door den zin die de versgrenzen overschrijdt, door
de brede compositie van het stijgende zinsverband. Met dat al blijft het een rustig,
hoewel innerlijk bewogen, episch-lyrisch gedicht, de rijzing en daling van den toon
blijft gevangen tussen beperkte grenzen. Het heeft niet de barokke dramatische
bewogenheid van Petrus' klacht. Daarmee is dan ook het karakter bepaald in verband
met den inhoud. Van dien kant bezien lijkt mij ook dit gedicht nog uit Dullaerts
wordingsperiode, niet ten volle ‘Dullaert’. Blijkbaar heeft hij aanvankelijk wel
belangstelling gehad voor de klassieke litteratuur, niet enkel voor de vormen, maar
ook voor de motieven, al kent hij ze slechts uit de tweede hand. Ik heb den indruk
dat hij hier vooral onder invloed van Hoofts Gerard van Velzen staat, de klacht van
Floris in den kerker(88.). Het ligt hem van nature wel, die betrekkelijkheid van aardse
macht en
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glorie te demonstreren in die plotselinge staatwisseling van Roxane. Maar toch, hij
kan er zichzelf niet ten volle in geven, hij kan Roxane slechts via berusting en
stoïcijnse aanvaarding voeren tot een nieuwe activiteit van een gezuiverd deugdzaam
leven, hij kan daarin niet stijgen tot de hoogte van zijn Christelijke
levensbeschouwing. Volledige overwinning op alle ondergane invloeden heeft Dullaert
eerst daar bereikt, waar hij ook innerlijk vrij en het meest zichzelf kon zijn, in de
volgende geestelijke liederen. Daaronder horen in de eerste plaats enige uitweidingen
over psalmen. De Dichtkundige Uitbreiding over Koning Davids CIVde Harpgezang
is een lofdicht op Gods almacht die zich vol majesteit openbaart in Zijn schepping,
een lied vol eerbiedigen jubel. De compositie der strophen, een stroom van acht
vierheffige verzen, gekruist rijmend en afgesloten door een paar vloeiende
alexandrijnen, bewijst Dullaerts gerijpt vormvermogen. Meermalen treft ons de
plastiek van het natuurbeeld, voortgesproten uit de door lectuur bevruchte fantazie,
en toch uit den droom tot realiteit geworden. Arcadische voorstellingen vloeien samen
met Bijbelse. In de uitbreiding van den LXXX Psalm wordt de invloed van de
Oud-testamentische profetentaal sterker. Met welk een rijkdom van woordenkeus
en breedheid van schilderende beeldspraak bloeit hier ook uit het Bijbels gegeven
het perspectief van het symbolisch Kanaän open. Gaandeweg groeit de voortvloeiende,
zich meer en meer uitbreidende zin uit tot een weids panorama van Oosters landschap:
Gij bouwde, gij bescheent, gij goot de zavrige aarde,
Zoo dat het welig loof der ranken, die zij baarde,
Na weynige oegsten straks de landstreek had volgroeit:
De groene lommeren van dezen breed getakten
Verschuilden meerder vee, verquikten meer 't gemoed,
Besloegen meer gebergts, bekropen meerder vlakten,
Dan aller bergen reus, de kruin van Liban, doet,
Dan 't onbereikbaar blad van zijne cederboomen.
Hij sloeg zijne armen uit tot in d'inheemsche stroomen,
Omhelsde den Eufraat van d'oevers der Jordaan;
En zijne wortelen met kronkelende zwieren,
Die gingen in de zee, die zoogster der rivieren
Bij zwoelen zonneschijn den zomerdorst verslaan.

Het is opvallend dat Dullaert met zijn gedragen rhythmen in brede, synthetisch
gebouwde perioden, maar ook met de intensieve werking van het enkele woord,
jonge protestantse dichters tot navolging heeft gewekt. Een heel bijzonder barok
gedicht, ook geïnspireerd op een Bijbels gegeven, maar vrijer nog dan de
psalmbewerkingen, waarvan de grondlijnen in den tekst gegeven zijn, is de Rouwklagt
van den H. Apostel Petrus over zijne verzakinge. Mogelijk heeft Brandt, die dezelfde
stof verwerkte in een rijmloos gedicht, Dullaert geïnspireerd(89.). Maar zijn
gedachte-ontwikkeling en pro-
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sodische compositie is anders. Dullaert gebruikt een strophe die opvalt door haar
barokken bouw: negen regels, waarvan de eerste vier bestaan in zes voeten, en de
volgende vier voeten tellen, terwijl de sluitende regel weer een alexandrijn is. Het
staande rijm van het eerste vers grijpt heen over het volgende slepende paar, naar
regel vier; de volgende vier verzen rijmen paarsgewijze, eerst slepend, dan staand
tot de laatste regel het rijm van het eerste paar hervattend, ook hier door een afsluiting
te weeg brengt. Naar den inhoud getuigt dit gedicht van diep inleven in Petrus'
zielelijden. Hoe zuiver heeft Dullaert dat lijden gepeild, maar ook de bevrijding door
oprecht berouw doorvoeld. Deze aangrijpende klacht van Petrus wringt zich naar
boven uit een verterend zelfverwijt, de bange wroeging van een schuld beseffend
gemoed, een benauwenis zo hevig, dat hij zich die niet alleen geestelijk, maar ook
lichamelijk realiseert. Met klimmende ontzetting dringt hij meer en meer door in de
betekenis van zijn ontstellende daad. Hij, Petrus - dien erenaam heeft hij verspeeld
- die tevoren zo moedig Christus als den Zoon van God beleden had, heeft nu uit
laffen angst dienzelfden Heiland verzaakt, Hem die zo duidelijk in woord en daad
Zijn almacht had gemanifesteerd. Een reeks bewijzen voor zijn Messiasschap zijn
evenzovele aanklachten tegen Petrus, eindigend met dat bitter veroordelend refrein:
‘dien heb ik verzaakt’, maar - en dat is de ontroerende ondertoon van deze bange
klacht - deze verwijten zijn tegelijkertijd, zonder dat Petrus zich dat op het ogenblik
bewust is, de zekere bewijzen voor zijn diepe liefde voor den Heiland. Wrange
tegenstellingen, vaak in overspannen beeldvorm, verdiepen den smartelijken toon:
Petrus, de visser der mensen, zelf gevangen in het net van den helsen visser; de
ervaren schipper lijdt schipbreuk in het geloof en dat nog wel ‘verschrikt voor 't zacht
geblaas van machtelooze lippen’; in schamperen zelfspot ziet hij, die de macht heeft
ontvangen anderen de hemeldeur te ontsluiten, zichzelf kloppend staan aan de
hellepoort; spelend met de symboliek van zijn naam, noemt hij zich ‘steen des
aanstoots aller vroomen’ en ‘rots van aller ergernis’. Het gedicht heeft in verschillende
opzichten een dramatische allure, het is verwant aan den monoloog in het klassieke
drama, waar de hoofdpersoon, zich van zijn lotswisseling bewust geworden, langs
den weg van zelfanalyse de diepte van zijn schuld met wroeging peilt. Dramatisch
is de compositie, want de monoloog krijgt het karakter van een dialoog op
onderscheiden wijze: Petrus, in den bangen nood van zijn ontstelde ziel eenzaam in
den ontwakenden hof, moet zich tot iemand uitspreken en richt zich daartoe tot zijn
enige getuige, de rijzende zon; naspeurend de ontwikkeling van het noodlottig
gebeuren, doemt in zijn herinnering de gestalte van de dienstmaagd op, die hij in
fellen vocatief nu de waarheid toeslingert; na de objectieve beschrijvingen van zijn
daad roept hij, in een ontroerende vraag, den Heiland persoonlijk op als bezwarenden
getuige; maar typerender nog misschien voor den klassieken monoloog, hij objec-
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tiveert zichzelf, hij spreekt tot zichzelf in deze vertwijfelde vraag: ‘Verzaakt! waartoe
ben ik gekomen’? Dramatisch-barok is ook de stijl in engeren zin, de samenwerking
in affectieve herhaling, gebroken zinsvorm, exclamatie, rhetorische vraag, het
verhevigde woord en vooral de hyperbolische beeldvorm. We moeten dezen stijl dan
ook uit dien gezichtshoek bezien. Want de hyperbool wekt, uit haar verband
losgemaakt en logisch geïnterpreteerd, den indruk van kunstmatige overdrijving,
maar in deze barok-dramatische sfeer is zij de effectvolle uiting van de tot hoogste
potentie gevoerde vertwijfeling. Dramatisch is in de derde plaats de dynamiek in
deze gevoelsuiting. De smart drijft tot wanhoop, als Petrus zich door mens en dier,
ja zelfs door de dode natuur voelt uitgestoten, met hetzelfde woord waarmee hij den
Heiland verzaakte:
Smeek ik elk element, dan roept elk element:
Wie kan zich trouweloos aan zijnen Schepper toonen,
Nu alle ontrouwigheit in Petrus is gaan woonen?
Ik ken den mensche niet die zijnen God niet kent.
Krijsch ik de holle steenklip tegen,
Verberg uw' makker, zo verlegen,
De nare weergalm antwoord strak
Gelijk of ik in 't berghol stak:
Ik ken den mensche niet, en sluit mij alle wegen.

We worden hier herinnerd aan Jozefs klacht in den put uit Vondels drama, maar
Petrus' smart is dieper door het tragische element van bewuste schuld(90.). De ‘noit
zatte dood’ lijkt hem op dit hoogtepunt van wanhoop een ogenblik de enige uitkomst.
Maar als ook deze, onvermurwbaar, hem prooi laat van zijn ellende - de gedachte
aan zelfmoord komt, in tegenstelling met Judas, zelfs niet in hem op - vindt hij den
uitweg: Jezus, dien hij verloochende, kan alleen zijn verlosser zijn. Dit betekent
tevens de dramatische wending; vanuit dit dieptepunt der vertwijfeling voert de weg
van het berouw omhoog naar de bevrijding. Aarzelend eerst, want hoe zal hij den
verzaakten Heiland nog durven naderen. Maar het voorbeeld van Maria Magdalena
hergeeft hem zijn vertrouwen in de vergevensgezinde liefde van Jezus. De uit
verlangen ontspringende gedachtengang neemt nu een hoge vlucht door een nieuwe
serie gedurfde beelden, tegenhangers van die tevoren zijn zelfontgoocheling
vertolkten. De nu rijkelijk vloeiende tranen stijgen als een zondvloed boven die harde
rots en dragen de ark van zijn krank geloof, over de wateren van berouw, naar God.
In deze ver doorgevoerde, aan Middeleeuwse mystiek verwante symboliek grijpt het
ene beeld over in het andere. Hij is weer visser, die nu op zee van boete met het
lokaas van het gebed genadevolle vergeving vangt. Jezus komt hem weer op die zee
tegemoet, om hem voor zinken te behoeden en hem te heffen ‘op de vaste kust van
zijn liefde’. Meer en meer zich verdiepend in deze be-
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schouwing, voelt Petrus het verlangen naar zijn Heiland groeien met stijgende
zekerheid van verlossing:
Dat gaat door nijd, geweld, geweer,
Gevaar en dood naar mijnen Heer,
Opdat hij, zelfs geboeit, mijn ziele moge ontboeien.

Nog vrijer nemen de tranen hun loop, niet als uiting van wanhoop, maar ontspannend
en troostend het opgekropt gemoed. Nu mag alles en ieder hem herinneren aan zijn
misdaad, hem overstelpen met verwijten, want in deze slot-strophe staat hem het
uitzicht open op de eeuwige verzoening:
Maar dienares, maar hof, maar vier, maar nagt, maar haan,
't Geen daaglijks dezen stroom met kracht belooft te stijven,
Is dat gij 't voorwerp juist van dat gezicht zult blijven,
't Welk zijn cieraad alleen in traanen doet bestaan;
Tot een onsterflijk licht deze oogen,
Door weenen duister, op zal droogen;
Tot God mijn tijdelijk geschrei
In 't eeuwich lied van zijnen rei,
En mijne ootmoedigheit ten Hemel zal verhoogen.

Het sonnet is om zijn stilering en de geconcentreerdheid van uitdrukking een
geëigende vorm voor Dullaert. Hij schreef er een aantal van heel bijzondere kwaliteit:
behalve de Zegenrijke Vangst (Matth. 4:19) en Aan de Drie Wijzen uit het Oosten
de bekende cyclus van acht Passiesonnetten. Wat De Decker deed met zijn ‘Goede
Vrijdag’ doet Dullaert met deze serie barokke klinkdichten. Niet enkele zijn deze
sonnetten innerlijk verbonden doordat zij verschillende staties van Jezus' lijdensweg
vertolken, maar meer nog doordat zij alle de gevarieerde uitdrukking zijn van hetzelfde
lyrische grondmotief: de verbazing over het boven-natuurlijk, het boven-redelijk,
het geestelijk wonder. Uit die bron stijgen alle andere sentimenten van Dullaerts
Passie-poëzie omhoog. Schroomvolle en toch hartstochtelijke liefde, eerbiedig en
toch innig mededogen, tastende bezinning, verbaasde vreugde, ontstelde ontroering,
ruisen dooreen in deze diep indringende overpeinzingen van de door het verstand
niet te peilen, in woorden nauwelijks te benaderen, tot heilige verbazing wekkende
wonderen van Christus' lijden en de verlossing van zondaren. Uit die geloofssfeer is
ook de stijl van deze zeer persoonlijke gedichten te verklaren. De logisch geforceerde
tegenstellingen, woordspelingen, paradoxen, de hyperbolische beelden, zij zijn geen
vernuftsspel als in het epigram, noch het omhulsel van een theatrale vervoering, maar
de gewijde middelen om zover mogelijk de hevige gevoels- en gedachtenspanningen,
ontstaan door de aanschouwing der goddelijke mysteriën, in woorden uit te drukken.
Geen inspanning is te groot om dat doel te bereiken en de emotie is sterk genoeg
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om zelfs de ogenschijnlijk gekunstelde vormen tot leven te wekken. Zo het sonnet
Petrus Wankelende, eigenlijk op de tranen als zichtbare tekenen van berouw, in de
terzinen gepersonifieerd aangesproken. De octaaf is gebouwd op een tegenstellende
vergelijking, die bij eerste lezing gezocht mag lijken: als de zon ondergaat, wordt de
aarde bedekt met dauw, tranen van rouw, door de lucht geschreid - Petrus kan eerst
wenen in den morgen als de blik uit Jezus' ogen over hem opgaat en hem zijn zonde
indachtig maakt. Maar alle zweem van tegenzin verdwijnt, wanneer uit de sextet dit
beeld de symbolische omschrijving blijkt voor het ‘Hemelsch wonder van Gods
genade’. In de octaaf van de Verraderlijke kus uit Dullaert zijn ontsteldheid over
Judas' verraad in een serie parallelgebouwde vragende uitroepen. Ieder vers plaatst
opnieuw Jezus' ongerepte liefde tegenover Judas' duivelsen haat, in een kunstig
kruisvormig geschikte, variërende reeks. En dan in de terzinen de climax: het met
verstommende verbazing geconstateerde wonder dat hier hemel en hel elkaar raken,
om ons het grote geduld van Jezus te tonen. De Bekeerde Moordenaar omschrijft in
viervoudige paradox het geheim van deze bekering ter elfder ure. Iedere strophe is
een nieuwe vondst in de mijn van dit wonder. Toen hij vrij langs de wegen zwierf,
loerde hij op wat vergankelijken buit van voorbijtrekkende reizigers, maar nu hij
hier geketend hangt wint hij den grootsten buit die denkbaar is, ‘het Hemelrijk’.
Terwijl hij vroeger heimelijk zijn handen bezoedelde aan het bloed dat hem het
oordeel bracht, wordt hij nu in het openbaar door Jezus' bloed van alle bloedschuld
schoongewassen. Was hij als moordenaar kind der duisternis, nu overstroomt hem
het genadelicht, juist nu hij het levenslicht moet missen. Zo wordt de nacht aan het
kruis - rechtvaardige straf voor zijn zonde - tot een dag van zaligheid door zijn boete.
De paradoxale slotregel is een kreet van ontroerende verbazing: ‘Die dood was toen
hij leefde, o! leeft hier in zijn sterven!’. De andere vijf sonnetten hebben rechtstreeks
betrekking op Jezus, en leggen een nog persoonlijker contact tussen Hem en den
dichter. Dat ontroerend schone gedicht op het nameloos lijden van Christus in 't
Hofken, zo hevig dat ‘Zijn zweet werd gelijk groote droppelen bloets, die op de aarde
afliepen’ (Luc. 22: 44), is geheel gesteld in den van innig mededogen vervulden
vraagvorm, met tedere aanspraak tot Jezus zelf gericht, die tastend zoekt de oorzaak
van zo beangstigend leed, tot de sextet, nog vragenderwijze het schuldbekennend
antwoord vindt: als gij reeds om de zonde van die ene stad Jeruzalem zozeer geweend
hebt, Heer,
Is 't wonder dat gij dan, in onze schuld getreden,
Om zooveel gruwelen van zooveel duizend steden,
Nu duizent stroomen bloets uit duizent oogen schreit?

Van heilige verontwaardiging beeft het sonnet Christus bespot door de soldaten van
Herodes: de ware koning in een armoedig spotkleed gehoond
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door den in uiterlijken vorstenpraal gestoken slaaf der zonden. Maar de terzinen
stromen vol van onstuimige liefde, als de dichter er zich op bezint, dat die uiterlijke
schending temeer de innerlijke waarde van den Heiland doet uitstralen. Dan volgt
het paradoxale lied Christus stervende: Hij die alles kracht geeft, sterft, de koning
en onderhouder van het heelal! roept de dichter in ontsteltenis, hoe kan de wereld
nog blijven bestaan? Maar hoe meer hij zelf nu met Jezus sterven wil, hoe sterker
hij met verrukking ervaart dat het leven hem doorstromen gaat. Wie kan dit diep
mysterie vatten ‘hoe zooveel sterkte uit zooveel zwakheid groeit / En hoe het leven
sterft om dooden te doen leven?’ Het wonder, dat uit Zijn bloedige wonden ons
eeuwig heil voortkomt, is slechts, zegt Dullaert in Den Vijf Wonden des Heilands,
uit het gevoel door geloof te aanvaarden. Hier weer, in de octaaf, die bewogen
vragenreeks, - het is opvallend hoe vaak in deze gedichten Dullaert voor de
modaliteiten van zijn verwondering de vraag en den uitroep nodig heeft, - heenwijzend
naar de oplossing in het sextet. Daar wordt het geloof tastbare zekerheid en de grens
tussen symboliek en realiteit uitgewist in zintuiglijk ervaren, hartstochtelijk-mystieke
bloedgemeenschap met Christus. Het laatste sonnet Op de Speer die zijne zijde
doorstak, zet die lijn van mystieke gemeenschap voort. Alle sentimenten der vorige
sonnetten dringen samen tot een in wenen uitbrekend schuldbesef, dat tevens
bevrijding betekent, het grondmotief ook van Petrus' klacht, het grondmotief van het
aanvaardend Christelijk geloof. En het verlangen naar die verzoenende eenheid breekt
hartstochtelijk uit in paradoxale en zinnelijk-gewijde bewoordingen:
Ach Heiland, die zoo bloet! ach Zondaar, die zoo weent!
Gingt gij eens vocht aan vocht, en hart aan hart vereent,
Wat zoeter bitterheit! wat troostelijker lijden!
O Speer! die mijn geloove een schilt der liefde zijt,
Kom, open fluks die borst, ik hijge al naar den tijd,
Dat ik 'er smelten mag, dat ik er in mag glijden.

Twee typische trekken der barokke lyriek zijn door Dullaert tot het uiterste gevoerd:
de neiging tot dramatische uitbeelding van menselijke sentimenten, op de grens van
de melodramatiek, en de neiging tot mystiek. Deze zinnelijk-barokke lijdensmystiek
- protestants in dien zin, dat de Calvinist niet langs een mystieke ladder de opvaart
naar den hemel zoekt, maar in ootmoedig schuldbesef alles alleen van den
neerdalenden Christus verwacht - vormt den overgang naar de mystieke poëzie in
het volgende hoofdstuk.
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Links: Titelpagina van W. Sluiter's ‘Somer en Winterleven’ anno 1716. - Rechts: Titelpagina van J.
Luyken's nagelaten gedichten ‘Het overvloeijend Herte’, met in médaillon het portret van den dichter.
Gravure van Cornelis van Noorde, 1767.
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Litteratuur en aantekeningen
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Joachim Oudaan
Een enigszins uitvoerige studie van Oudaans persoon en dichtkunst bestaat niet. Een
bibliographie van Oudaans werken evenmin. Ik citeer in de aantekeningen alleen de
uitgaven die mij in handen zijn geweest. In de vroegere letterkundige geschiedenissen
werd hij het uitvoerigst behandeld, maar niet volledig, door TE WINKEL, IVII 108
vlg., 366 vlg. Belangwekkend is de biographie door DAVID VAN HOOGSTRATEN in
deel III van de gebundelde Poezy (1712). Zie aant. 40. Een tiental brieven van Oudaan
aan G. Brandt, twee van Jeremias de Decker aan Oudaan en twee van Antonides van
der Goes aan hem zijn gepubliceerd door G. PENON in Bijdragen tot de Gesch. der
Nedt. Lettk. II, 109 vlg., twee brieven van Brandt aan Oudaan in deel III, blz. 76 vlg.
Enkele tijdschrift-artikelen over hem: ANTON VAN DUINKERKEN, gaf met Joachim
Oudaan in de Vasten (De Gemeenschap VI, 131; 191) een onbillijke beoordeling. KARSEMEYERS, Oudaan als Chiliast (Nieuwe Tg. 1943) en Oudaans Aandachtige
Treurigheid (Levende Talen, 1944) vestigden het eerst de aandacht op deze gedichten.
Zie over hem ook J. KARSEMEYER in: De dichter Jer. de Decker. J. WILLE in: Heiman
Dullaert.

Eindnoten:
(1.) Belangrijk als biografie, niet als analyse van het letterkundige werk, is J.C. VAN SLEE, Franciscus
Martinius (1904). Daarin is ook de oudere litteratuur vermeld, o.a. in aant. op blz. 5.
(2.) Het boekje, uitgegeven bij den academischen boekdrukker Johannes Tollius te Harderwijk, is
zeldzaam. Van Slee putte er veel verrassende details uit, en citeert verschillende brieven.
(3.) Zie dit deel van de Geschied. blz. 253.
(4.) Zeer aardig is in enkele der brieven de beschrijving van Martinius' bezoek aan Hooft, bij wien
hij op een maaltijd was genodigd. Zie VAN SLEE, op. cit. blz. 6-9. De brieven die betrekking
hebben op Martinius' kennismaking met Hooft, had PENON reeds gepubliceerd in zijn Bijdr. tot
de Gesch. der Nederl. Ltk. II, 75-84 (1881).
(5.) Zie VAN SLEE, op. cit. Bijlage II.
(6.) Dier Al, // Dat is: // Klaagh-liet van den Droevighen Toestant deser // Tegenwoordigher Eeuwe.
// Beschreven ende gherymt, // Door // Franciscum Martinium, // Discipel der Schole tot Campen.
// - // Tot Campen, // Gedrukt voor Pieter Hendriksen, // van Wieringhen, Boekverkooper,
woonende // in de Broeder-straat, inde Drukkerye. // Anno 1631. (7.) Een aantal gedichten, al of niet uitgegeven, zijn blijkbaar verloren gegaan; vgl. VAN SLEE, blz.
108.
(8.) Op het punt van de drukken van dezen verzamelbundel bestaan bij PENON en VAN SLEE, dunkt
me, enige misverstanden. De originele uitgave is m.i.: Gedichten // Van // Franciscus Martinius.
// - // in 's Gravenhage, // By Jacobus de Jongh. // 1729. De titelprent geeft een
bibliotheek-interieur met uitzicht op de Parnassus; binnen wordt de jonge dichter gelauwerd
door Pallas in het front van den gepersonifieerden Tijd. - Deze uitgave draagt niet de vermelding
‘derde druk’ zoals VAN SLEE opgeeft, op. cit. blz. 108. De door PENON, op. cit. 75, bedoelde
druk moet zijn: Gedichten // Van // Franciscus Martinius, // Derden Druk. // - // Te Rotterdam,
// By Hendrik Maronier, // en Jacob Burgvliet, // Boekverkoopers. - Deze druk verschilt van de
vorige alleen door een ander titelblad. Ook ontbreken de prachtige platen van Gheyn. Overigens
zijn druk en papier (watermerk) dezelfde. Onder de frontprent (zie boven) is weggearceerd: ‘In
's Gravenhage bij Jacobus de Jongh’. - Vreemd is dan de vermelding ‘Derden druk’ op de
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(9.)

(10.)

(11.)
(12.)
(13.)

(14.)

(15.)

(16.)
(17.)

(18.)
(19.)
(20.)
(21.)

(22.)
(23.)
(24.)
(25.)

nieuwe titelpagina (ander watermerk). Waarschijnlijk is gerekend naar de twee bekende uitgaven
van het ‘Treurgedicht’, zie aant. 9.
De slecht verzorgde uitgave van 1645, waarvan Mart. een ex. schonk aan Hooft, verscheen naar
VAN SLEE (op. cit. 84, 87) vermeldt in Kampen. Of er een ex. van over is, deelt S. niet mee; ik
heb er geen in handen gehad. De titel van de tweede, folio-uitgave is: Francisci Martinii //
Treurgedicht, // Tot Verklaringe over // 't Lyden En Sterven // van onsen Heere // Iesus Christus.
// Den tweeden Druk, van den Auteur in veel // plaatsen vermeerdert en verbetert. // - //
t'Aemsteldam, // By Jacob Lescaille, Boekverkoper op de Middeldam, naest de Vismarkt. //
MDCXLIX. - Het gedicht werd in 1651 afgedrukt in de Verscheyde Nederduytsche Gedichten.
Gedichten van Martinius werden ook opgenomen in Apollo's Harp (1658), de Hollantsche
Parnas (1660) en Den Herstelden Apollo's Harp (1663). Zie voor deze boekjes dit deel van de
Gesch. blz. 244.
KARSEMEYER noemt in zijn diss. over De Decker Martinius niet (behalve blz. 310 als ‘een
zekere Martinius’) in verband met de G. Vr. en schijnt uit te gaan van de gedachte dat D.D. het
eerst ‘een volledig beeld van Christus' laatste levensdagen’ gaf.
Het is een vertaling van zijn Latijnse versie en staat ook reeds in de afzonderlijke uitgave van
het Treurgedicht, 2e druk (aant. 9).
Staat in de gedichten van 1729. - VAN SLEE vermeldt nog enkele andere niet in den bundel
voorkomende gedichtjes, op. cit. 86.
Ook Jeremias de Decker is een van de figuren die in de handboeken nog steeds slecht tot hun
recht komen, zelfs na de overtuigende studies van: K.H. DE RAAF in N. Gids (1912) I, 68; J.
KOOPMANS, Jeremias de Decker als cultuurbeeld uit zijn puntdichten; en de diss. van J.
KARSEMEYER, De Dichter Jeremias de Decker, 1934. - Vgl. bv. het bevreemdend oordeel van
KUNVELDER in deel II van zijn handboek, blz. 203/205 (waar hij alleen de Raaf's art. vermeldt).
KARSEMEYER, op. cit. meent, waarschijnlijk in navolging van Brouerius van Nidek, dat Abraham
de Decker ook het Latijn beheerste, maar dit lijkt me onjuist. De titel van de vertaling vermeldt
duidelijk dat de Decker een Frans origineel gebruikte, maar dat zijn zoon ter contrôle den
Latijnsen tekst ter hand heeft genomen: Roomsche Historie van L. Julius Florus,...... Alles uyt
het Fransche in de Nederduytsche tale gebracht door Abraham de Decker. En na de Latijnsche
exemplaren oversien door J. de Decker....
Zie de verderop besproken gedichten op het overlijden van zijn vader. Jeremias' belangstelling
voor de historie loopt parallel met die van zijn vader. Hij vertaalde: Aelius Seianus. Roomsche
Historie. Versamelt uyt verscheydene Schrijvers door P. Matthieu - 't Amsterdam, By Abraham
van Blancken in de Molsteegh, 1661. - Van Matthieu had hij in 1660 reeds een vertaling gegeven:
Rampsalighe Geluksaligheden of Geschiedenisse van sekere Cathaensche vrouwe, groot
Land-Rechtersche van Napels. Mitsgaders Aenmerckingen van Staet en van Historie over 't
leven van den Heere van Villeroy. - eveneens uitgegeven bij Abraham van Blancken.
Vgl. KARSEMEYER, op. cit. blz. 22.
De meest verbreide uitgave van De Deckers gedichten is: Alle de // Rijm-Oeffeningen // Van //
Jeremias de Decker, // In beter orde geschikt, met eenige Dichten // en 't leven des Schryvers
vermeerdert // en uitgegeven door // M. Brouërius van Nidek, R.G. // - 2 dln. door samenwerking
van een zestal uitgevers te Amsterdam 1726. - Zie hierover de critische beschouwing van
KARSEMEYER, op. cit. blz. 339, vlgg. Deze geeft een bibliografie van De Deckers werken,
waaraan echter de jongste uitgaven van De Goede Vrijdag, zoals die van 1923 (bij C. Nijpels,
Maastricht) ontbreken.
Ten onrechte wijdt KARSEMEYER, op. cit. blz. 128 vlgg. aan zulke opvallende verschillen bij
zijn bespreking der vertalingen geen aandacht.
Dit doet KARSEMEYER wel, m.i. op te losse gronden, op. cit. 156 vlgg.
Het is bevreemdend dat KARSEMEYER, op. cit. Revius in zijn vergelijking niet heeft betrokken.
t'Amsteldam. Bij Johannes Colom, Boeckverkooper op den Dam in de Vuyrige Colom, 1650.
- Over de puntdichten zie behalve KOOPMANS, op. cit. ook KARSEMEYER, op. cit. hfdst. VII.
Ik citeer hier naar de uitgave v.d. Rijmoeffeningen uit 1726, II, 7 vlgg. waarin de volgorde
afwijkt van de vroegere uitgaven.
Rijm. oeff. (1726) II, 163 vlgg.
Rijm. oeff. (1726) I, 324. - Het komt reeds voor in de eerste verzamelde uitgave v. de Deckers
Gedichten, bij Jacob Colom (1656).
Rijm. oeff. (1726) I, 327; ook reeds in uitgave v. 1656.
Na den dood van J. de Decker uitgegeven: Lof der Geldsucht ofte Vervolg der Rijmoeffeningen
van J. de Decker, verdeelt in twee boecken, behelsende Gedichten van verscheydene stoffe.
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(26.)
(27.)
(28)
(29.)
(30.)
(31.)
(32.)

(33.)
(34.)
(35.)
(36.)
(37.)

(38.)
(39.)
(40.)

(41.)
(42.)
(43.)
(44.)
(45.)
(46.)

(47.)
(48.)

t'Amsteldam, etc. (1668). - Een herdruk in 1687. Ook in de latere herdrukken v.d.
Rymoeffeningen (1702; 1726), vgl. Karsemeyer, op. cit. 357-359.
Zoals KARSEMEYER doet, op. cit. blz. 274-276, die zelfs spreekt van “een lappendeken zonder
kunstvaardigheid”.
Ook deze critiek van KARSEMEYER, 276, verwerp ik beslist. Zij berust m.i. op een onjuiste
interpretatie, zowel van den tekst als van De Deckers voorrede.
Zie Vondel-uitgave v.d. Wereldbibl. V, 845. Vgl. KARSEMEYER, op. cit. 90.
Zie KARSEMEYER, op. cit. 31 vlgg. - Over het debat met Westerbaan, ook dit deel der Geschied.
blz. 145.
Zie dit deel v.d. Gesch. der Letk., blz. 309.
Uitvoerig weerlegt KARSEMEYER de in dit opzicht onjuiste voorstellingen van vroegere litt.
historici, op. cit. 47 vlgg.
Over de kwesties betreffende De Deckers gedichtje op Rembrandts schilderij ‘Verresen Christus
en Maria Magdalena’, en over het portret van De Decker, zie KARSEMEYER, op. cit. 40 vlg. en
de daar vermelde litteratuur.
Genoemde nationale gedichten vindt men verspreid in deel II van de Rym. oeff. (1726), onder
de Rubrieken: Klinckdichten, Lijkdichten en Heldendichten.
Rym. oeff. (1726) I, 344 vlgg.
Rijm. oeff. (1726) II, Mengeldichten, blz. 383.
Deze en de volgende familiegedichten in Rijm. oeff. II, onder Lijkdichten, blz.290 vlgg.
Dit lijnrecht tegenover KNUVELDERS denigrerend oordeel in Handb. tot de Gesch. der Nedl.
Ltk. II, 203 vlg., die meent dat de ‘zuiver-poëtische aandoening’ (?) ontbrak bij De Decker,
toen hij dit ‘rijmwerk’ schreef, wat hij ‘ten deele’ meent te kunnen verklaren uit het feit dat De
D. den ‘barokstijl aanwendde’, blijkbaar als een louter rhetorisch middel! Ten ‘bewijze’ haalt
hij enkele ‘gechargeerde’ verzen aan, die uit hun verband gerukt een onjuisten indruk geven.
Zie daarover KARSEMEYER, op. cit. 192 vlg.
Op. cit. blz. 7. De woorden luiden: ‘Hebbenze dien vromen man gedoot, ik zal tot eene gedurige
gedachtenisse mynen Zoon naer hem vernoemen’.
De volledige titel: Joachim Oudaans / Poëzy / verdeeld in / Drie Deelen,/ Waar van de Inhoud
op de andere zyde te zien is / Achter het Derde Deel komt het / Leven van den Dichter /
Beschreven door den Heer / David van Hoogstraten / - vignet - Te Amsteldam, / Bij de Wed:
P: Arentz, en K: vander Sijs, / Boekverkoopers in de Beurs-straat, in de drie Rapen, 1712. Belangrijk voor verder bibliografisch onderzoek is het voorbericht van ‘De Drukkers tot den
Lezer’. Hierin wordt melding gemaakt van een uitgave van ‘Oudaans Poezy in eenen bondel
in een quarto-formaat tussen 't Jaar 1670 en 1680... by eenen zyner groote vrienden, een vermaard
Drukker in deze landen en die van 't zyne te meermalen wel voor hem gedrukt had.... en dat
zonder zijn weten of deelgenootschap’. Toen die drukker eenmaal alles wat hij achterhalen kon
bijeen had, heeft Oudaan blijkbaar toch de correctie op zich genomen, zijn gedichten van
jaartallen voorzien en ingedeeld naar rubrieken. Deze uitgave is den grondslag voor die van
1712. - In 1724 kwam Poot met een nalezing, die hij vooral dankte aan de bemiddeling van
‘Jan Oudaan, onzes Dichters broederlijke zoonzoon’. Volledige titel: Gedichten / van / Joachim
Oudaan / Noit voor dezen in 't licht gezien. / Uitgegeven door / H.K. Poot. / - vignet - Te Delf
/ Bij Reinier Boitet, / MDCCXXIV. - Deze bundel bevat één gedicht dat ook reeds in 1712 was
opgenomen, maar verminkt, nl. Spraakverbeelding der Stadt Delf (‘volgens des Dichters eige
hantschrift’).
In dl. II (1712): Mengelstof, blz. 115 vlg. Ook de in dit verband verder genoemde gedichten
zijn in die rubriek te vinden, tot nadere aanwijzing volgt.
Voor Psalmberijming en de drama's zie aant. 75 vlg.
Deel III, blz. 421. vlg.
Dl. I, blz. 32.
Dl. II, blz. 328.
Volgens VAN HOOGSTRATEN zou Oudaan zich zo uitgedrukt hebben ‘in zekeren brief’. Op. cit.
55. Vgl. zijn waardering in zijn Boekenlof: Op de knojes van Blasius. II, 25 en ‘Aen Blazius’
in POOTS aanvulling, blz. 116.
POOTS aanvulling, blz. 115.
De brief van Oudaan aan Antonides, waarover D.v. HOOGSTRATEN spreekt (op. cit. 56: ‘Hij las
het werk, prees het bijzonder, maer schreef dat hem niet beviel al die toestel van Heidensche
goden en godinnen, die den grootsten zwier van dat boek uitmaken, waer in de godt de Ystrooms
de hooft-personaeseje is, wiens magt in dit heldendicht getrompet, en nevens hem ook andere
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(49.)
(50.)
(51.)
(52.)
(53.)
(54.)

(55.)
(56.)
(57.)
(58.)
(59.)

(60.)
(61.)
(62.)
(63.)
(64.)
(65.)
(66.)
(67.)
(68.)
(69.)

(70.)
(71.)
(72.)

(73.)
(74.)
(75.)

(76.)

stroom- en zeegoden sprekende worden ingevoert’) - is niet overgeleverd. In de brieven van
Antonides aan O. (op. cit.) wordt hierover niet gerept, wel over Oudaans Lofdicht op de Ystroom!
In zijn biografie van Antonides spreekt ook V. HOOGSTRATEN wel over Oudaans lof, niet over
deze critiek. Oudaans gedicht op de Ystroom staat in Dl. II, 33. Het lijkdicht: dl. III, 559. Zie
verder: Aan Antonides (POOT, 125).
Dl. II, 224.
Dl. I, 42 in rubriek Godsdienst- en Plight-oefeninge: ‘Rakende de Klucht van Trijntje Kornelis,
staande agter de Koren-bloemen van C. Huigens’.
Dl. I, 47.
Zie over deze kwestie: EYMAEL in zijn uitgave v.d. Tr. Cornelisdr. Aanhangsel (overdruk v.
Ts. Nedl. T. en Ltk. XXXI). Vgl. Deel IV van deze Gesch. v.d. Ltk., blz. 147 (aant. 68, 92).
Het ged. v.H. in WORPS uitgave V, 134. Daar wordt het antwoord van Oudaan niet vermeld,
dat van ± 1654 moet zijn.
Ook VAN HOOGSTRATEN geeft daarover niets. Wel memoreert hij de geschiedenis betreffende
de Tr. Corn.: ‘... Hij ontveinsde zijn misnoegen niet, maar scherpte zyne pen tegen dese
ongebondenheid, en uitte een tael, die den heer van Zuilichem weinig smaakte’. - V.H. zal hier
dus ook wel uitgaan van de mening dat H. op Oudaans aanval heeft gereageerd. - De gedichten
op H's verjaardagen: POOT, 157, 159.
Vgl. TE WINKEL IV, 367.
Dl. II, 161, onder Mengelstof.
Dl. III, 505.
Dl. II, 11.
J. Oudaans / Aanmerkingen / over / Q. Horatius Flaccus / Dichtkunst / Op onse tyden en zeden
gepast / door / A. Pels - vignet - t'Amsterdam, / By Gerard Onder de Linden, Boek- / verkooper,
op de hoek van de Nes, en Lange / Brugsteeg, 1713.
Deze en de volgende Staetsgevallen vindt men tenzij anders aangeduid wordt in dl. I, 138 vlg.
(zie de Inhoudt die de gedichten chronologisch aangeeft).
POOT, 59.
Dl. 460. Vgl. De Rouwklage, blz. 457. Op De Ruyter ook: Dl. I, 344. POOT, 226.
De drie genoemde hekeldichten in Dl. II, 197 en vlg., nog verschillende.
Zie voor ged. op P.d. Groot dl. I, 235, 243; III, 474. Op andere magistraatspersonen o.a. III,
464, 467, 478, 569.
Op Rijnsburg I, 38; op Erasmus II, 209.
Dl. I, 25.
Dl. II, 175, 179.
Zie daarover W.J. KüHLER, Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland II, blz. 14 vlg.
Voor Servetus zie o.a. het toneelstuk, verderop (aant. 81). Over Socinus o.a. in gedicht tegen
Vondel, zie aant. 56. Vgl. ook ‘C. Gertmans Kragtelooze en ongelukkige uitlegginge van de
woorden des beroemden Vorsts Wilhelm van Nassau, enz. klaar voor oogen gestelt’, dl. I, 121.
Dl. I, 81. De gegeven citaten daaruit op blz. 84 en 85.
Dl. I, 88.
Uit Op het Bewijs der Waarheid, I, 89-90. Een ander belangrijk gedicht voor Oudaans
Gods-opvatting is het mooie, betogende: God en 't Goddelijke, gekant en doorzien, uit de
Schepselen. Tegen ‘de geest der eeuw’ o.a.: Onderscheid van Vrugtbaren en Vrugteloozen
arbeid (1677), dl. I, 60. De Atheïstenrije het Momaanzigt afgerukt, door Adriaan Verwer, dl.
II, 68. Zie ook: De Waarheid der Christelijke Religie uit haar eigene Gronden verdedigt, II, 95;
Het hoogmoedige Babel, vernieuwt en vernedert, dl. II, 101.
Over Camphuyzens opvattingen en poëzie vgl. Deel IV van deze Gesch. v.d. Ltk. blz. 33 vlg.
Hij gaf in 1658 een goede uitgave van diens Stichtelijke Rymen.
Dl. I, 97 vlg.
In 1680 verschenen zijn Harpzangen van David ‘op vrye zangmaten’. In 1683 werden de naar
de gangbare wijzen geschikte psalmen door de Waterlandsche Doopsgezinden in gebruik
genomen.
Uytbreyding / over het / Boek Jobs / In verscheyde Dichtmaat / door / Joachim Oudaan. - vignet
- Tot Rotterdam, / By Isaak Naeramus, Boekverkooper op 't Skyger / Anno 1672. - De volledige
tafel v.d. tweede druk: Uyt-breyding / over het / Boek Jobs / Yder Hoofdstuk in onderscheyde
Dichtmaat; / door / Joachim Oudaan / De Tweede Druk - vignet - 't Amsterdam / By Pieter
Visser, op de Lelygraft; en / de Wed. van B. Visscher, in de Dirk van / Hasselt-steeg,
Boekverkoopers. 1714.
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(77.) Voorafschaduwing / van het / Zegepralende Rijk / Onzes Heeren en Zaligmakers / Jesu Christi;
/ En des zelfs Heerlijkheid op Aarde. / In Rijm vervat, / Door / Joachim Oudaan. / Pacatumque
reget Patriis vir / tutibus Orbem. - vignet - Tot Rotterdam, / Gedrukt by Joannes Naeranus, /
1666. - Zie daarover J. Karsemeyer, Nw. Tg. 1943 (op. cit.).
(78.) Aandachtige / Treurigheyd / En hoog-gereeze / Vreugden / Getrokken uyt Aanmerking over
het / Lyden, Sterven, Verryze- / nisse, en Hemelvaart / Van onzen Heere en Zaligmaker / Jezus
Christus / In Rijm vervat, door / Joachim Oudaan. / Te duse, si qua manent sceleris vestigia
nostri, / Irrita perpetua solvent formidine terras - vignet - 't Amsterdam, / Uyt den Boekwinckel
van Abraham van Blancken, / in de Molsteeg, in 't Huys-boek. / Zie daarover J. Karsemeyer,
op. cit.
Het titelblad draagt geen jaartal, maar onder de opdracht v.d. uitgever aan De Decker, etc. staat
Actum Amsterdam in mijn Boekwinckel, den 23 Febr. 1660.
(79.) Zie dit deel v.d. Lettk. blz. 283.
(80.) Van den Woestijnstrijd heb ik alleen een uitgave van 1718 in handen gehad. De titel daarvan
luidt: Woestijn-strijd / der / Verzoekinge, Tusschen onzen / Heere en Zaligmaker / Jezus Christus,
/ en den Satan: / Onder bedenkelijke toevalligheden, om- en / aan-leidingen; en der zelver
eenmoedige / afkeering, voor-gesteld. / In Rijm vervat, door / Joachim Oudaan - vignet - 't
Amsterdam / By P. Visser, en de Wed. van B. Visscher. 1718. - Er blijkt hieruit niet dat het de
tweede (of latere?) druk is. VAN HOOGSTRATEN noemt het samen met de Voorafschaduwing,
op. cit. 23: ‘Zynen Woestijnstrijd der Verzoekinge tusschen onzen Heilant en den satan gaf hij
hier neffens uit...’
(81.) Over de uitgave van Oudaans dichtwerken na zijn dood is tussen sommige uitgevers blijkbaar
een zekeren strijd gevoerd. De uitgevers van de 3 dln. Poëzy (Arentz-v.d. Sys) kondigden in
hun voorbericht aan dat zij van plan waren ‘in dezelfde gedaante’ te herdrukken ‘wat'er van
Oudaans Rymwerken meer overig is; gelijk Aandachtige Treurigheid..., De Voorschaduwing...,
den Woestijnstrijd, zynen Job, en van Toonneelpoezij alleen maar het verworpen huis van
Eli,....’ De ‘Joanna Grei’ en ‘Konradijn’ kwamen voor heruitgave niet in aanmerking omdat
Oudaan ze zelf ‘zyner naam daar na niet meer heeft waard geacht: 't eerste was hem zelfs leed,
dat 't ooit had uitgegeven: gelijk by zijne kinderen, en anderen daar hij gemeenzaam mede was,
word geweten..’ Maar de uitgevers Wed. B. Visscher en Pieter Visser waren van een andere
opvatting en zijn hun voor geweest. Die gaven den vermelden herdruk van Job (1714), den
Woestijnstrijd (1718) en in 1712 ook reeds: J. Oudaans / Tooneel- / Poëzy / Behelzende /
Johanna Grey, Konradijn, / 't Verworpen Huis van Eli, / en Servetus vijfde bedrijf. - vignet t'Amsterdam, / By de Weduwe van B. Visscher, en / Pieter Visscher 1712. - In een uitvoerig
voorbericht verantwoorden zij zich, en geven zij een aardige typering van Oudaans werk.
Blijkbaar waren zij bij het schrijven van dit voorbericht op de hoogte van de uitgave bij Arentzv.d. Sys: ze verwijzen naar de te verwachten biografie van V. HOOGSTRATEN. Op grond van
het reeds verschenen 1e deel? Dan wisten zij ook van de plannen van deze uitgevers
(voorbericht). - De spelen hebben in dezen bundel ieder hun eigen titelblad maar geen aparte
paginering. Deze luiden: Johanna Grey, / of Gemartelde / Onnozelheid. / Treurspel. / - - at te,
quia foemina, rebar / a ferro tutam: cecidisti & foemina ferro. - prentje - Uit gegeven in den
Jare 1648. -Koning Konradijn, / en Hertog Frederijk. / Treurspel / Falso damnati crimine mortis.
- prentje - Uit gegeven in den Jare 1649. Het / verworpen Huis / van / Eli, / Hooge-priester, en Rechter / Israëls / Treurspel. - prentje Uit gegeven in den Jare 1671.
Servetus / Treurspel / Het vijfde bedrijf / Jovenal. Sal. XIII / Quid sentire putas omnes, Calvine,
recenti / De scelere, & fidei violatae crimine? - prentje - Gedicht in den Jare 1655. - Dit laatste
is blijkbaar niet eerder uitgegeven.
(82.) De uitgevers Arentz-v.d. Sys (voorbericht 3dln. Poezy) zinspelen zonder twijfel op dit stuk:
‘wij meenen zyne Toonneelpoëzy daar dan nooit me op te schikken (nl. met de J. Grey en
Konradijn - v. Es), en noch veel min met een ander geschilligh rymstuk, daar nog twist van is,
aan wien het oorspronkelijke maaksel daar van eens toekomt, waar over wij in 't midden van 't
bevestigen en bekennen der nieuwe uitgevers in deze dagen aan de eene zijde, en van 't tegen
spreken en ontkennen van Oudaans kinderen aan de andere zijde, partijen tegen malkanderen
laten staan’. Wie bedoelen zij met die ‘nieuwe uitgevers’? Een uitgave op naam is mij niet
bekend. De anonieme uitgave heeft dit titelblad: Haagsche / Broedermoord / of / Dolle Blijdschap
/ Treurspel / Brae Claro ga VDent perf. Vs I / sang VIne fratr Vm - vignet (wereldsfeer met
dierenriem) - Tot Frederikstad, / Bij Johan Ernst Smith - De uitgevers v.d. Toneelpoëzy namen
het niet op, maar vermeldden het wel als van Oudaan in hun voorbericht: ‘... Om dus alle zyne
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(83.)

(84.)
(85.)

(86.)

(87.)

(88.)

(89.)
(90.)

Toneelstof, zo men de onlangs uitgekomene Dolle Blijdschap hier bij voege, in eenen bundel
te bewaren, en gezamenlijk de waerelt, die de bovengenoemde spelen bijna onbekent waren op
te disschen’. Zinspelen zij ook op een nieuwe uitgave op naam? Of zijn ze zelf de vermomde
uitgever? Nader onderzoek, en trouwens een gehele bibliographie is wel gewenst.
De beste publicatie over Dullaert is het boek van J. WILLE, Heiman Dullaert, Zeist 1926. - De
waardering der modernen begon bij ALBERT VERWEY, 1898: zijn art. in Tweemaandelijks
Tijdschrift vindt men herdrukt in Stille Toernooien, blz. 175-188. Een gedocumenteerde
levensschets schreef H.J.A. RUYS, Heiman Dullaert, in Oud-Holland 1913, bldz. 170-188. Voor waardering van Dullaert of gebrek daaraan verschaffen RUYS en WILLE de nodige gegevens
(de laatste op. cit. bldz. 45 vlg.) Voor Dullaert als dichter van een Protestantse barok, zie G.A.
VAN ES, Barokke Lyriek van Protestantsche Dichters in de Zeventiende Eeuw (inaug. rede
1946).
Zie WILLE, op. cit. bldz. 45 vlg.
Verstoorde paginering van Dullaerts gedichten: pag. 65/66 tot 70: 3 bladen uitgevallen, één
ingeplakt genummerd 65/66 tot 70 - pag. 161 / 162 ontbreken - pag. 193-200: 4 bladen
uitgevallen, één ingeplakt, genummerd 193-194. Op pag. 205 is een gedichtje van Vondel
blijven staan. - Zie WILLE, op. cit. 195 vlg.
In spelling en redactie bracht V.H. menige willekeurige verandering. WILLE, op. cit. bldz. 197
oefent daarop critiek. Hij citeert vele gedichten in extenso, waar mogelijk naar de oorspronkelijke
drukken. Ik houd mij bij de volgende citaten aan de uitgave van 1719.
Men vergelijke de Rey van Engelen in Joseph in Egypte, eind 1e bedrijf: Sluit voor Begeerte
uw graegh gezicht--- Want soo Begeerte eens binnen sluipt / Zij zal bederf en jammer baren /
Dat eeuwigh smert, en eeuwigh druipt (Uitgave Wereld Bibl. IV, bldz. 161), met Dullaerts
versie:---- Sluit met vlijt / Den ingang uwer domme zinnen / Voor alles wat van buiten met /
Een heilloos zielvergif naar binnen / Het hart bekruipt, ontsteekt, besmet. / ---Vergelijk met Dullaerts verzen: In 't midden van die pracht gezeten / Die mij verijdelde en belas
/ Hadde ik de grondlesse al vergeten / Dat ik noch mensch en sterflijk was, - de woorden van
Floris in vs. 1143, vlg: Op gistren sat ick hooch verselschapt met de pracht / Des Priesterdoms
verwaent, en Heeren groot van macht: / In 't schoone midden van den drang der eed'le scharen---Afgezien van deze woordelijke gelijkheid is er veel overeenkomst in het hoofdmotief.
Vergl. dit deel v.d. Geschied. v.d. Ltk. d. Nedl. blz. 249.
Joseph in Dothan vs. 745 vlg. (Uitgave Wereld Bibl. IV, bldz. 109): De putgalm baeuwt mijn
kermen na, mijn smeecken / ---- Ick roep ocharm: de putgalm roept ocharm---
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4. Wereldverzaking en protestantse mystiek
Willem Sluiter
VER VAN HET WOELIGE CULTUURLEVEN DER toonaangevende provincies,
buiten de gebeurtenissen, de problemen en botsende tegenstellingen op politiek,
wetenschappelijk of theologisch terrein, leefde in de stille beslotenheid van den
Geldersen Achterhoek, de predikant van Eybergen en omliggende dorpen, als een
kluizenaar in zijn eenzame, eenvoudige woning, verzelschapt van zijn boeken, geheel
geconcentreerd op de geestelijke, bovenwereldse dingen, op den omgang met God,
en op de eeuwige bestemming van den mens, maar rusteloos en toegewijd ook
werkend aan de geestelijke ontwikkeling en verheffing van de ongeletterde, deels
analphabetische, landbouwende bevolking. Een oprechte, onbaatzuchtige dienaar
van Christus, op wien het cultuurrijke Westen, met zijn vele lokkende mogelijkheden,
geen aantrekkingskracht uitoefende. Ook zijn opzettelijk eenvoudig gehouden
dichtkunst was voor hem in hoofdzaak een middel tot het volvoeren van zijn
geestelijke opdracht, waaraan hij heel zijn leven doelbewust heeft gewijd. Willem
Sluiter werd in 1627 te Neede geboren; in Utrecht studeerde hij theologie, onder
leiding vooral van Voetius; in datzelfde piëtistisch getinte milieu, waaruit kort te
voren ook Van Lodensteyn was voortgekomen. En ook bij hem is daaruit te verklaren
de argwaan tegen het wereldse leven, de neiging tot zelfinkeer en meditatie, tot ascese
en practische verwerkelijking van de evangelische beginselen. Minder vurig van
geest dan Van Lodensteyn was hij ook minder extreem in zijn opvattingen, ging hij
zelden over tot boeteprediking en hekeling, en nimmer kwam hij in die genres tot
harde kastijding of felle satire, evenmin stijgt hij naar de toppen dier hartstochtelijke,
gespannen mystiek als we bij den Utrechtsen asceet aantreffen. Zijn vrome poëzie
beweegt zich gemakkelijk in regelmatige vormen zonder veel afwisseling, meditatief
en didactisch, doorglansd van een innige blijheid over het zekere, boventijdelijke,
door Christus verworven geluk. Onmiddellijk na de aanvaarding van zijn geestelijk
ambt in Eybergen (1652), waar hij twintig jaar werken bleef, tot kort voor zijn dood,
bond
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Vier illustraties uit het werk van Jan Luyken, gegraveerd door den dichter: (a) uit ‘Jezus en de Ziel’
(1678); (b) uit ‘Vonken der Liefde Jezus’ (1687); (c) uit ‘Lof en Oordeel van de werken der
Barmhartigheid’ (1695); (d) uit ‘De zedelyke en stichtelyke Gezangen’ (1698).
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hij den strijd aan tegen wereldse gezindheid en onkunde in zake de Heilige Schrift
en de beginselen van de Christelijke leer. Een schat van Bijbelse verhalen en
Christelijke beelden en gedachten, maakt hij voor zijn eenvoudige dorpelingen
toegankelijk in begrijpelijke en zingbare verzen.
Wat Cats deed in Holland, maar op het breder terrein van het maatschappelijk
leven, deed Sluiter in Gelderland, maar minder gevarieerd, zonder de hulpmiddelen
der emblematische versiering, en op het beperkter terrein van het godsdienstig leven:
werken aan de veredeling van het religieuze en zedelijke leven.
In zijn eersten bundel, die in 1661 in druk verscheen, verzamelde hij een deel van
de oogst der eerste jaren: Psalmen, Lofzangen ende Geestelycke Liedekens, op Leesende Sang-mate gerijmt, opgedragen aan Gravin Elisabeth Charlotte van Dona(1.). In
de ‘toe-eygening’ vraagt hij verontschuldiging voor den onopgesmukten vorm van
zijn gedichten, kennend den eenvoud van de gravin, die zich niet te hoog acht om
met haar ondergeschikten godsdienstoefeningen te houden. Uitvoerig zet hij ook het
doel en den aard van zijn dichtbundel uiteen in de ‘Nodige onderwysinge en
vermaninge aen den Christelyken Sanger ende Leser’. Het nut van geestelijke liederen
is vierderlei: zij verkwikken en bewegen het hart der gelovigen; ze maken het
gemakkelijker, vooral voor lieden die niet kunnen lezen en schrijven, het geleerde
te onthouden; ze versterken door gemeenschappelijken zang de onderlinge stichting;
en zij vormen een afbeelding van de toekomende hemelse vreugde. Hij streeft er dan
ook naar met zijn ‘heylige Sangrijmen’ de frivole, wereldse zangliedjes die in ettelijke
boekjes te koop zijn, te verdrijven; en blijkens de vele herdrukken van zijn bundels
is hem dat aardig gelukt. Ook aan den litterairen vorm besteedt hij, zonder precieus
te worden, goeden zorg. Hij keurt het af dat ‘in het dichten der Liedekens sommige
haer ooge alleen (hebben) op de voysen ofte wijsen.... sonder daer op te letten hoe
hare versen sullen vloeyen in het lesen’; bovendien zijn er onder zijn gedichten ‘die
wat lank en wytlopig zijn, en daerom misschien yemand mochten verdrietelik zijn
om te zingen’ - welnu zij laten zich vloeiend lezen, zodat men aan den stichtelijken
inhoud niet ‘onachtsaem’ behoeft voorbij te gaan. In verband met het doel van zijn
volkspoëzie heeft hij zich, evenals Cats, aangaande den ‘stijl’ ook klare gedachten
gevormd. Zijn psalmen en schriftuurlijke lofzangen liet hij dicht aansluiten bij den
bijbeltekst ‘want geen Christen kan een beter stijl begeeren, als den stijl des H.
Geestes selve’. In de andere geestelijke liedekens vermeed hij uitdrukkelijk ‘vreemde
en valse verçierselen der Heydensche fabelen, en van 't noemen harer Goden en
Godinnen’, maar ‘behalven dit, en ga ik in mijn woorden en redenen niet so hoog,
als vele Dichters heden ten daege, die soo krachtig brommen met uytgesochte,
hoog-dravende en onbekende woorden, dat bijna geen mensch verstaen en kan, 't
welk ik overlate den Poëten, welker voornaemste oogmerk is den Leeser in ver-
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wondering te brengen over haere meer dan gemeene dicht-konst. Wat my aengaet,
het is my te doen niet om 't dichten, maer om 't stichten.... ende in 't bysonder aen
deese mijne Gemeynte waer over ik gesteld ben, aen dewelke ik in 't schrijven my
eerst ende meest schuldig kenne’. Zo bevat deze bundel voornamelijk liederen op
Bijbelse motieven; gebeden bij allerlei omstandigheden en handelingen,
waarschuwingen tegen zonden, zoals ‘Tegen het lichtveerdig Dansen’ of ‘Tegen de
leelike sonde der Dronkenschap’; aansporingen tot deugd, vertroostingen in lijden,
liederen van liefde voor Christus en verlangen naar God; minder persoonlijk dan bij
Van Lodensteyn, nauwer aansluitend bij de Schriftuurlijke termen: in margine staan
regel op regel de verwijzingen naar de bijbelplaatsen; ook minder krachtig van
rhythme en minder durf in de compositie der strophen. Toch treffen sommige liederen
van Sluiter door hun zuiverheid van sfeer, en door de rustige beheerstheid, soms door
de kunstigheid der versstructuren, zoals Ernstig Verlangen naar God (blz. 174) met
dezen strophebouw: 3-3-2-3-2-3-1-2-2-3-2-2-3-3; rijm: aabcbcdedeffgg. In het eerste
gedeelte van den bundel vindt men verschillende psalmberijmingen, weinig afwijkend
van den grondtekst, en Oud-testamentische lofzangen, zoals van Mozes, Hanna,
Debora, verderop chronologisch geschikt allerlei stoffen uit het Nieuwe Testament,
ten dele lyrisch ten dele episch bewerkt: rondom Jezus' geboorte, waaronder het
aardige ‘Maria tot haar Kindeken’; Zijn leven op aarde, waarbij aansluiten gedichten
over Johannes den Doper, de beeldende en diepdoorvoelde gedichten over Maria
Magdalena (De boetveerdige Sondaresse, blz. 140), Martha en Maria, Zacheus; Jezus'
klacht over Jeruzalem; dan over Zijn lijden en sterven, beginnend met het eenvoudige,
ontroerende ‘Het beginsel van Christi lijden, geschied in 't hofken, met een sware
strijd ende bloedig sweet’ (blz. 157), gevolgd door de vreugdeliederen bij opstanding
en hemelvaart; en tenslotte weer meditatieve verzen over het avondmaal en de
voorbereiding op den dood.
In hetzelfde jaar (1661) liet Sluiter een tweeden nog omvangrijker bundel van
soortgelijken inhoud uitkomen, getiteld Gezangen van heylige en Godvruchtige stoffe,
thans naar de verschillende onderwerpen en themata ingedeeld in tien ‘boeken’(2.).
Van geringe betekenis is zijn berijming van Het Hooge-lied Salomons, dat al te slaafs
den grondtekst volgt, en waarbij Sluiter zelfs door verschil in lettertype laat uitkomen
welke woorden of zinsgedeelten door hem zijn ingevoegd(3.). In 1662 trouwde hij met
de dertien jaar jongere Margareta Sibylle Hoornaerts, die met haar dweperige
vroomheid geheel paste in de geestelijke sfeer en sobere omstandigheden van Sluiter.
Reeds twee jaar later stierf ze, na de geboorte van haar tweede kind. In een aangrijpend
gedicht ‘Doods-echt-scheydinge... klaeg- en Troostreden, over de Dood van sijn
Huysvrouw’ geeft Sluiter ons een beeld van hun geestelijke eenheid, van haar
hartstochtelijk hemelverlangen en haar laatste levensdagen. Dit treurdicht werd met
andere ‘Sterf-
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zangen’ van Sluiter, onder den titel ‘Christelijke Doodsbetrachting’ uitgegeven door
zijn vriend en collega A. Bornius(4.) (1667). Sluiter hertrouwde niet, zijn beide kinderen
werden bij familie groot gebracht. Tijdens zijn huwelijk was nog verschenen ‘De
Triumpheerende Christus, gezongen in twee Triumph-zangen over zijne Verrijzenis
en Hemelvaart’, met ‘toeeigening’ aan Johan Hoornaert(5.) (1663). De inval der
Munstersen verdreef Sluiter uit zijn eenzame pastorie en joeg hem, via Zutfen, waar
hij zijn boeken in veiligheid bracht, op naar het Westen. In Den Haag ontmoette hij
Vollenhove, met wien hij blijkens diens lofdichten op zijn eerste bundels reeds in
vriendschappelijke relatie stond. Maar in het drukke leven van de hofstad voelde
Sluiter zich niet thuis; hij was geen man voor het gezelligheidsleven vol
plichtplegingen; het liefst trok hij zich terug in een stille kamer om te lezen, of maakte
hij een wandeling buiten de stad. Zodra het weer vrede was, keerde hij terug naar
den Achterhoek. Daar, terug in de eigen vertrouwde omgeving, bevrijd van de
obsessies der stad, schreef hij zijn meest bekende, misschien ook wel de hem het
meest typerende apologieën op het Buyten leven en het Eensaem Huis- en
Winterleven(6.) (1667/68). In het eerste kan men het Horatiaanse grondthema herkennen
van den lof op het ongestoord en ongerepte leven in de natuur tegenover het
verdoemde, heilloze stadsleven. Maar van een directen invloed der renaissancistische
arcadische poëzie kan hier niet gesproken worden. Geen poëtische romantiek of
onnatuurlijke verheerlijking van de gestileerde en met geïdealiseerde of gefantaseerde
figuren gestoffeerde natuur, maar in pure eenvoud en oprechtheid zingt Sluiter zijn
loflied in strophen van tweemaal vier regels met vier jambische voeten (aabbccdd)
op zijn boerse omgeving, die hem boven alles lief is, op de eenzaamheid, voor hem
een levensbehoefte. Met een lichten zweem van ironie en milden spot neemt hij de
landelijke toestanden van slijkerige wegen en primitieve behuizingen in bescherming
tegenover de minachting der stedelingen: het gaat om den mens, niet om de plaats
waar hij zich bevindt, het gaat om innerlijke reinheid, niet om uiterlijke schoonheid
en praal. Hij veracht alle weelde en overdaad die verleidt tot toegeven aan zondige
lusten. Boven de warrige drukte der stad verkiest hij de stilte, die gelegenheid geeft
tot rustige overpeinzingen. De weerzin dringt opnieuw in hem op, als hij zich het
stadsleven in herinnering roept. Tegenover de ijdele praal der stad stelt hij de ware
grootsheid der natuur:
Bevind ik my belust / om d'oogen
Yets groots en aengenaems te toogen /
Ik kies de Beemden en 't Geboomt /
Daer 't versche water lieflijk stroomt.
Daer zit ik neer om wat te rusten /
Of ga al wand'lend mij verlusten /
En sie / in vreugd mijns herten / dan
Het schoon gebouw des Hemels an.
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In die machtige natuur verheft zich de ziel tot God: ‘hier hang ik vaster aen den hemel
/ dan in het ongestuym gewemel / der wereld, die my lokt en vleyt / my toonend' al
haer heerlykheyt’. Voor hem zijn ook de reële dingen in de natuur, als ‘boomen,
kruiden, dieren’ zinnebeelden voor hogere geestelijke waarden. Ongehinderd straalt
hier het licht, de woning met het vrije uitzicht binnen; en is er iets schoner dan de
rijzende zon in den ontwakenden morgenstond, glinsterend in de bedauwde gewassen
en begroet door de zingende vogels? In de schildering van het golvend landschap en in de Achterhoek strookt dat met de werkelijkheid - klinkt door de echo van den
65sten psalm:
Daer 't vruchtbaer kooren of sijn stoppelen /
Of 't weylant groent van versche droppelen /
De kudden berg en dal bekleen /
Daer word met vreugd Gods lof beleen.
O! die bevrijd van aerds geslommer /
Slegts gaet, of sit in digte lommer /
Op d'oever van een suyvre beek /
En hou daer met sijn God gespreek:
Die word bekoorlijker gedragen /
Dan in karos of gulde wagen;
Door 't allermeest geswier der stad
Daer 't Aerds alleen wordt hoog geschat.

Nu ja, zullen de stedelingen tegenwerpen, 's zomers, dat zal nog gaan, maar 's winters,
dan is het daar buiten toch zeker doods en verlaten. In aardige, spottende coupletjes
pareert Sluiter deze tegenwerping, met de spottende vraag of soms de winter de stad
spaart, of het daar niet sneeuwt, hagelt en vriest; en met een beschrijving van de
intieme genoegens in zijn behaaglijk verwarmde kamer, waar hij niet opgeschrikt
wordt door bezoekers die zich thuis vervelen, maar waar hij met een vrij geweten en
blij gemoed zich verdiepen kan in zijn boeken, kan peinzen en dichten. Breedvoerig
komt hij dan terug op reeds aangestipte motieven: een hekeling van de zedelijke
gevaren in het stadsleven; jacht op vermaak, toegeven aan zinnelijke begeerten,
hoogmoed, haat en nijd verstoren daar de gemoedsrust, de vriendschap is vaak schijn;
het gaat om eigen eer, om bevoordeling van zichzelf; huichelarij en laster zijn
gevaarlijke middelen om dat doel te bereiken. Dit zijn zeker ook Horatiaanse
motieven, maar evenals de schildering van het landschap niet arcadisch, maar bijbels
gekleurd is, zo gaat ook de uitwerking van de tegenstelling tussen de onrust in het
steedse leven en de weldadige kalmerende en geestelijk verdiepende werking van
het vrije buitenleven, terug op aan den kant aangestipte Bijbelgegevens. De ware
vergenoegdheid is voor Sluiter dan ook niet die van den Stoïcijnsen philosoof, maar
van den Christen die heenkijkt door den oppervlakkigen
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schijn; en de waarde der tijdelijke dingen afmeet naar die der eeuwige. Treffend stelt
Sluiter ook tegenover de onoprechtheid van het steedse gezelschapsleven, den boersen
eenvoud en de oprechte hartelijkheid in den omgang met z'n dorpelingen. Hier klinkt
een toon van eerlijke genegenheid en eerbied zelfs voor den werkenden boer; de
belangstelling van Sluiter voor hem gaat heel wat dieper dan die van den renaissancist
Huygens voor boeren en handwerkslieden, die hen wel ongemerkt bespiedt of zich
met een zekere nederbuigende welwillendheid met hen onderhoudt, maar zich toch
ook graag ten koste van hen vermaakt en in ieder geval een aristocratischen afstand
bewaart. Onbevangen is Sluiters kijk op zijn boerse gemeenteleden, niet zonder
critiek, maar wel zonder krenkende hooghartigheid of medelijdenden spot. Ten slotte
beziet hij de waarde van het stadsleven nog eens uit het oogpunt van de
vergankelijkheid: de goede dingen zijn hier niet te vinden in deze zichtbare wereld,
want het eeuwig goed is onzichtbaar; en nogmaals breekt zich de afkeer baan van
het aardse gedoe en den bedriegelijken rijkdom, de neiging tot ascese en
wereldontvluchting. Er is maar één stad waarnaar het verlangen van den Christen
uitgaat, dat is het hemelse Jeruzalem, maar bevrijd van de zucht naar wereldse
genietingen heeft ‘een mensch, die stil en geern alleen is / Met God, sijn hoogste lot,
gemeen is, (als 't ware) een hemel hier op aerd’.
Als vervolg op Buyten-leven schreef Sluiter zijn, nog meer autobiografische,
Eensaem Huys- en Winterleven, ook dit als verweer tegen misplaatst medelijden, en
wanbegrip van in het Westen wonende vrienden. Blijkens de opdracht aan gravin
Amelia Louisa is het boekje ook vooral ontstaan of althans uitgegeven op aandrang
van haar en haar ouders, die zoveel belangstelden in Sluiters leven en werk. Hij
omschrijft er zijn eigen levensomstandigheden in en huiselijke gewoonten. 's Winters
bewoont hij slechts één kamer - de keuken, maar geen donkere, bedompte
stadskeuken, doch een ruim vertrek waar licht vrij toegang heeft van 's morgens
vroeg totdat 's avonds de zon laag over de aarde schijnt. Hij stookt er zelf zijn houten turfvuur en in de koestering van die weldadige warmte is hij bezig met boeken
en schrijfgerei. Om geldverdienen en potten bekommert hij zich niet, hij werkt voor
een hoger loon. Toen hij laatst, op zijn vlucht, in de stad bij vrienden verkeerde,
verlangde hij meermalen terug naar zijn eenvoudige maaltijden. Die bestaan uit bruin
en wit brood, en beschuit, met boter en wel drie of vier soorten kaas; uit brood en
vlees, geroosterd op de kolen van het haardvuur, of uit vlees in azijn of gekruide
saus, waarin het lang goed blijft; met koken houdt hij zich weinig op. Uitvoerig
preekt hij tegen overdaad en voor matigheid aan tafel. Een glaasje wijn bij 't eten is
zijn enige weelde. Ook vermijdt hij alle tafelpraal door keur van gerechten, die in
de eerste plaats het oog moeten behagen. Zijn huisinrichting is zo beknopt en
geriefelijk mogelijk: ‘Ik hebb' in alles mijn gerak / En reken alles tot gemak / En
vinde, na mijn wensch en lust / bij kleyne rusting groote rust’. De dingen
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die hij behoeft zijn onmiddellijk binnen zijn bereik. Een meid of knecht heeft hij niet
nodig. Iemand die hem komt spreken, hoeft niet eerst aangediend te worden maar
vindt hem rechtsreeks, steeds bereid tot hulp. Bediend door zichzelf, voelt hij zich
als een heer. Zijn ruime wintervoorraad maakt het onnodig telkens inkopen te doen;
en veel krijgt hij thuis gestuurd ‘om niet’. Met een vleugje zelfironie vertelt hij hoe
zijn gasten, die wel weten dat ze bij hem niet komen om lekkere beetjes, onthaalt op
zijn rijmproducten, tot ergernis van dengene die het om wat anders te doen was en
zich bij dat geteem uitermate verveelt en slaperig wordt. Ook steekt hij den draak
met de overdreven zindelijkheid van vele vrouwen. Hij maakt van zijn huis geen
afgod, en vindt het niet erg als er hier en daar wat stof blijft liggen of wat spinrag in
de hoeken hangt. Voor het ruwe werk komt de meid slechts een half uurtje per dag,
‘en voorts en is 'er geen geswier / van eenig huys- of keukenwerk’, want ‘de stilheyt
is mijn oogemerk’. De eenzaamheid is hem geen last, integendeel: ‘noyt ben ik minder
eensaem, dan / wanneer ik eensaem wesen kan’. En het meest vertrouwde gezelschap
is zijn boekerij. Graag zou hij zijn beide kinderen om zich heen gehad hebben, maar
het is voor hen beter dat ze elders worden opgevoed. 's Avonds legt hij zijn bezoeken
af bij zijn ‘volk’. Gewapend met zijn dievelantaarntje gaat hij op stap, als tenminste
de maan niet schijnt; de hulp van een meid die een grote, aan alle kanten
lichtverspreidende lantaarn draagt, zoals deftige personages voor zich laten doen,
kan hij ontberen. En zijn gemeenteleden ontvangen hem in hun beminnelijken eenvoud
als een der hunnen met blijdschap, hij voelt zich thuis bij hen en leeft mee in hun
zorgen en vreugden. Meent niet dat de winterdagen hem lang vallen; altijd druk
bezig, ontglipt de tijd hem sneller dan hem lief is. Hij heeft een hekel aan luiaards
en tijddieven, en handelt breed over de vluchtigheid van dit tijdelijk leven. Wie
daarvan doordrongen is, besteedt den hem toebedeelden tijd nuttig en ziet zijn leven
als klein onderdeel van het grote geheel: ‘Aen deze stip hangt d' Eewigheyt’. Dit
gedicht is, evenmin als het vorige, strak van lijn of hecht van compositie. Vaak is
Sluiter wat omslachtig en wijdlopig en meermalen valt hij in herhalingen. De
versstructuur van het tweede gedicht, dat met het eerste vele themata gemeen heeft,
is nog wat eenvoudiger: zonder strophische indeling rijen zich de verzen syntactisch
aaneen tot paren met staand rijm. Vlot en open is de taalvorm, toch zelden eentonig
of slap. Graag giet Sluiter zijn levenswijsheid, zijn critiek of aansporingen in den
beknopten zegvorm van spreuk of spreekwoord, hetzij hij bestaande gevleugelde
woorden toepast of eigen vormen smeedt. Ook in dit stemt hij overeen met den groten
volksopvoeder der zeventiende eeuw, Jacob Cats.
Achter deze autobiografische gedichten met didactischen inslag, publiceerde Sluiter
nog een aantal ‘gesangen, passend op het voorgaende Buyten-Somer- en Winterleven’.
Inderdaad behandelen verschillende daarvan
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dezelfde en soortgelijke themata, als: de kortheid van den tijd, troost over het verlies
van aardse goederen, tegen luiheid en ledigheid, tegen gierigheid en geldzucht, de
ijdelheid van de wereld. Maar naast deze didactische en moralistische gedichten
staan andere met een meer persoonlijk lyrisch accent. Daarvan hebben vele betrekking
op Christus: op Jezus' lijden en sterven, zoals ‘Bekentenis des menschen, dat hij 'd
oorsaek is van Christi Lyden’, waarin we den weerklank horen van de liederen van
Revius en De Decker, minder hartstochtelijk, maar fijn en teer van gevoel; een
goedgevormd, doorleefd gedicht is ook ‘Vierige begeerte en verlangen naar Christus’,
en het krachtige vreugdelied over de hechte, mystieke gemeenschap: ‘Werkinge der
Liefde Christus’, dat aldus begint:
O Jesu! gy / doet altyd my
Het hert van vreugd opspringen
Geen angst of nood / noch zelfs de dood
En kan my quaed toe bringen
Uw liefd is soet / voor mijn gemoed
Veel meer dan ik kan spreken.
Daerom en sal / geen ongeval
Ons liefde weder breken.
Als gij het licht van uw gesicht
Laet op myn herte stralen
Soo ben ik, Heer, verheugt soo seer
Dat ik 't niet kan verhalen.

In dit bundeltje staan ook twee aardige liedjes op een natuurmotief, beide beschrijvend
en symboliserend den zang van een vogel. In den trochaeischen viervoet met gekruist
rijm: Op het singen van den Leeuw'rik - beeld van den onbekommerden Christen en
aansporing om zich te heffen boven aardse zorgen en te zingen tot Gods eer. Het
tweede, in den jambischen viervoet, krachtig dipodisch gerhythmeerd, met het
kortslaande, gepaarde eindrijm, bootst klankrijk het juichende lied van den
‘Nachtegael’ na, dat alle vogels overstemt en ook helder schalt door den nacht:
Ey hoort eens / hoe de Nachtegael /
Nu luyde / dan met sachte tael /
Nu langsaem / dan geswind en ras /
Nu hoog / dan laeg / zingt op zijn pas.
Geen toon en is schier in 't mysijk
Of sy vertoont hem te gelijk;
En / soo m'er maer te recht op let
Komt alles wonder soet en net.
Of al 't gevogelt op sijn wijs
Een stemme geeft / in 't groene rijs
Om saem te dooven haer geschal
Het heeft by haer gesang geen val.
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Sy wind de prijs / als Koningin
En lokt en tokt elk tot haer minn'.
Geeft sy haer maer eens ernstig los
Het klinkt terstond door 't gansche bos
Zyn and're vogels in der nacht
Verstomt en sonder kracht of macht /
Sy houd al even wakker aen
Met helle toonen uyt te slaen.

Aan dien altijd blijden, onbedwingbaar zingenden nachtegaal voelt de dichter zich
verwant: zo ook zingt hij in alle omstandigheden Gods lof. Dit fluitend liedje, doet
door zijn blijden toon, zijn gemoedelijken aanspreekvorm tot het vogeltje, zijn
onbezorgde naïeveteit en spontane aanbidding van God, denken aan Guido Gezelle.
In 1670 gaf Sluiter nog een bundeltje gedichten van de zelfde soort als reeds
beschreven, getiteld Eybergsche Sang-lust, gevolgd door Vreugd- en Liefdesangen(7.),
waarin hij zich achtereenvolgens richt met groeten, vermaning en vertroosting of
betuigingen van liefdevol meeleven tot de omringende dorpen en gehuchten, die met
de gemeente Eybergen vallen onder zijn geestelijken zorg. Een gedicht dat nog
afzonderlijke aandacht verdient, is de Lofzang der Heilige Maegt (1669) zowel om
de originaliteit van het motief als om de litteraire kwaliteit(8.). Aanleiding tot het
dichten ervan was de aantijging - zonder twijfel van Roomse zijde - dat de Protestanten
Maria niet eren, ja haar zelfs onteren. In een drievoudig lyrisch-betogend gedicht
komt Sluiter hier tegen op. In de eerste plaats zingt hij haar lof boven alle vrouwen
en moeders, haar innerlijk leven schilderend op grond van de Bijbelse gegevens tegen
den achtergrond van Jezus' geboorte, leven en lijden. Hij schildert haar spontaan en
onwankelbaar geloof, krachtig als dat van Abraham, haar eenvoud en ootmoed,
nederigheid en ingetogenheid, zichzelf nooit op den voorgrond plaatsend, vol innige
moederliefde maar ook vol eerbied voor haar goddelijken Zoon; prachtig is getekend
haar kloekheid en standvastigheid in het zeer bewogen tafereel van Jezus' lijden, haar
zelfbeheersing door het geloof in de overwinning op grond van Gods profetieën:
staande bij het kruis, diep doorwond, ziet zij visionnair de vervulling van Jezus' eigen
woorden; zonder aanklacht tegen de pijnigende en spottende mensen, wetend de
diepere bedoeling van dit ontstellend lijden. In dit alles houdt Sluiter zich aan de
Schriftuurlijke gegevens, die hij zielkundig interpreteert, maar die hij nooit door vrije
spelingen der fantasie uitbreidt of misvormt. In het tweede meditatieve gedeelte richt
Sluiter zich tegen hen die schande van Maria spreken en haar eer bezoedelen. Daarmee
tasten zij ook de eer van Jezus aan. De ware gelovigen eren haar boven alle vrouwen,
omdat Christus zijn menselijk lichaam aan haar heeft ontleend. Fraai en fijn doorvoeld
is deze passage over het onpeilbaar wonder van Jezus' menswording. Verrukt leeft
de
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dichter zich in in haar heerlijkheid, nu zij haar Zoon aanschouwt op den troon van
zijn heerlijkheid, in tegenstelling met de doorleden ellende op aarde. Hoe zou ook
Jezus zelf haar niet eren, die hem op aarde droeg en verzorgde en met liefde omringde?
En eenmaal zullen ook wij haar zien in de rij van de grote figuren uit den Bijbel.
Naar die toekomst verlangt de dichter hevig. Maar dan neemt zijn betoog een wending,
overgaand tot de bestrijding van onbijbels bijgeloof: het is tekort doen aan de Majesteit
van Christus, als men Zijn moeder dringt op Zijn plaats, haar betitelt met ‘onse lieve
Vrouwe’, of ‘'s Hemels Koningin’ of tot haar bidt als tot een ‘godin’. Op heldere, en
waardige wijze ontzenuwt Sluiter de motieven voor de roomse Maria-verering. Zijn
polemiek ontaardt nimmer in een vinnige satire, als bij zovele tijdgenoten die de
roomse opvattingen bestreden. Zijn lofdicht is meer thetisch dan anti-thetisch, al
wijst hij met klem, naar beide zijden, bij roomsen en protestanten, onjuiste opvattingen
af. Dit gedicht in sterk gebouwde alexandrijnen, is niet opzettelijk in den volkstoon
geschreven; het sluit zich waardig aan bij de barokke protestantse lyriek van De
Decker en Oudaan.
In 1672 werd de landelijke rust in den Achterhoek opnieuw verstoord door de
oorlogsomstandigheden. Sluiter ontweek de Munsterse benden. Ditmaal was het een
afscheid voor altijd. Op zijn vlucht naar Zwolle, trof hij Justina van Nassau, op het
huis te Schagen, troost zoekend in de Klaagliederen van Jeremia. Dat was voor hem
een aanleiding, om dit Bijbelboek over te brengen in dichtvorm. Het was zijn laatste
omvangrijke dichtwerk. In 1673 beroepen te Rouveen, overleed hij, vóór hij aan die
roepstem gevolg kon geven, te Zwolle. Toen hij zijn einde voelde naderen, schreef
hij voor zijn gemeente te Eybergen, een afscheids- en troostlied, een laatste
bemoediging en aansporing tot volharding in het geloof, onder den titel van
‘Lyk-reden(9.), door hem selve, voor zijn dood, aldus in 't verborgen vaerdig gemaekt;
en in 't licht gegeven, als hij is overleden’.

Jodocus van Lodensteyn
Met enig recht kan men tegenover de ondogmatische en niet kerkelijk gebonden
dichters van geestelijke poëzie, als Oudaan, De Decker (al was deze formeel lid van
de officiële kerk) en Jan Luyken, stellen degenen die met hartgrondige overtuiging
zich bewogen binnen de grenzen van kerkgemeenschap en kerkleer. Tot die laatsten
behoort, behalve Dullaert, of Sluiter, ook Jodocus van Lodensteyn. Die tegenstelling
gaat echter slechts ten dele op en de daarop gegronde groepering zou meer uiterlijk
zijn en formeel, dan innerlijk beslissend. Als piëtistische vrome, met zijn mystieken
drang tot God en zijn hartstochtelijk-persoonlijke verhouding tot Jezus Christus,
blijkt van Lodensteyn, vooral als we zijn religieuze lyriek ana-
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lyseren, innerlijk verwant met De Decker, en in het bijzonder ook met Jan Luyken.
Hij werd in 1620 te Delft geboren(10.). Beide ouders, Joost Corneliszoon Lodensteyn
en Maria van Voorburg, stamden uit een aanzienlijk regeringsgeslacht. Zijn vader
was schepen en daarna burgemeester van Delft, en ook zijn broer Dirk volgde dien
weg door de eervolle openbare ambten. Jodocus echter verzaakte, als een Jacob van
Hartigveld, uit den kring van Oudaan bekend(11.), alle wereldlijke macht en aanzien,
en zocht langs den weg van zelfverloochening en ascese de daadwerkelijke beleving
van het Christelijk geloof. Omstreeks 1636 tot 1642 studeerde hij theologie te Utrecht,
onder leiding van Voetius, den apologeet van de gereformeerde theologie en kerk in
het midden van de 17e eeuw, scherpzinnig dogmaticus en theoreticus van het
gereformeerde kerkrecht, maar tevens ijveraar voor een zuiver Christelijke
levenspractijk. Na zijn studie te Utrecht, die voor de richting van zijn geestelijke
streven beslissend is geweest, bracht Van Lodensteyn nog twee jaar in Franeker door,
ten huize van Coccejus, vóór dat de polemiek tussen dezen en zijn eersten leermeester,
over de Sabbath en de interpretatie van de Schrift geopend was. Hoewel hij Coccejus
persoonlijk bleef waarderen, stelde Van Lodensteyn zich in deze controverse aan
den kant van Voetius. Sterk werkte de Puriteinse richting, die bij ons via Zeeland
vanuit Engeland was doorgedrongen, op hem in. In zijn practijk als predikant, eerst
te Soetermeer-Zegwaard (1644), daarna te Sluis (1650) en tenslotte tot zijn dood te
Utrecht (1653-1677) pleitte hij voor een heiligen levenswandel, niet alleen in preken
en geschriften maar ook door het persoonlijke voorbeeld: in ascetische soberheid
leefde hij, ongehuwd, in een ruim huis met groten tuin, buiten de stadspoort, waar
hij geestverwanten ontving voor geestelijke gesprekken en oefeningen; onder
behoeftigen deed Van Lodensteyn, die over rijke geldmiddelen beschikte, maar
weinig voor zichzelf besteedde, met ruime hand goed; toen in Utrecht de pest heerste,
‘onttrok (hij) sich niet de huysen / daar de pest-siekte sijn aanspraak en laatsten plicht
voor het bed vereyschte’; in 1673 behoorde hij tot de gijzelaars die de aftrekkende
Fransen meenamen als waarborg voor de schatting, de stad opgelegd, en ‘selfs toen
konden ook geene banden sijnen Hemelschen Geest bedwingen; maar ook het Fort
Nieuw-Reets song ons toe sijne ongemeene Verlochening en Hemels gesintheyd’(12.).
In zijn aandringen op persoonlijke bekering en bevindelijkheid kleineert hij de
kerkelijke leerstukken niet. Integendeel. Ten volle aanvaardt en verdedigt hij de
gereformeerde opvattingen betreffende de godheid van Christus, de Drieëenheid, de
verlossende genade en rechtvaardiging, de vrije verkiezing en verwerping door God.
Kennis van de Schrift en de daaruit afgeleide geloofswaarheden acht hij onmisbaren
grondslag voor een zuivere levenspractijk: ‘alle practijck sonder kennisse is maar
schijn van Godsaligheyd’. Niet tegen de leer zelf, maar tegen veronachtzaming daar-
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van en misbruik komt hij op, tegen de misvatting dat Christus' verlossend lijden en
rechtvaardigmaking het doen van goede werken overbodig maakt, of dat men de leer
der genade gebruikt als dekmantel voor het passief toegeven aan de zonde. Heftig
preekt hij tegen de verwording van het kerkelijk leven en de zedelijke verwildering
van zijn tijd, tegen weelde, onmatigheid en ontucht, tegen liefdeloosheid en zelfzucht,
tegen bedrog, woeker, ongerechtigheid en valsheid in woorden en daden, tegen het
openlijk en heimelijk uitleven van zinnelijke begeerten, en vooral ook tegen
schijndeugdzaamheid, tegen het strijden voor de zuiverheid van de leer met den
mond, zonder het hart, zonder de daadwerkelijke beoefening in het dagelijkse leven.
Hij betreurt het dat de Reformatoren in hun radicalisme de goede elementen uit de
oude Kerk hebben weggeworpen in plaats van ze te reformeren: de kloosterlijke
afzondering erkent hij als een goed middel tot oefening in de godzaligheid en
voorbereiding op een geestelijk dienen in de kerk; de biecht, van misbruik gezuiverd,
zou leiden tot verdieping van schuldbesef en toetsing van het persoonlijke leven;
geregelde perioden van vasten en onthouding zijn nuttige, zelfs nodige oefeningen
in beheersing van het zinnelijk leven; in zake het huwelijk onderstreept hij de
Paulinische opvatting, dat, vooral voor dengene die een geestelijk ambt bedient, de
ongehuwde staat beter is dan de gehuwde; het avondmaal is in de practijk der
protestantse kerken, als reactie op de transsubstantiatie-leer, volgens Van Lodensteyn
al te zeer vervlakt en beroofd van zijn mystieke betekenis: de werkelijke gemeenschap
met Christus. Aan kerkelijke tucht hecht Van Lodensteyn grote waarde, mits op de
juiste wijze toegepast, zonder aanzien des persoons, als louter geestelijk middel ter
bekering. Waarlijk Christenzijn op deze wereld is een voortgaande heiligmaking
door de werking van den drie-enigen God, die in ons woont, maar waaraan de mens
zelf deelneemt, met verstand en wil, door zelfcontrôle, toetsing van hart en leven,
oefening in devotie, vasten, onderlinge geestelijke samenkomsten, Schriftlezing en
vooral in gebed en innige gemeenschap met God. Bewust knoopt Van Lodensteyn
aan bij de Middeleeuwse mystiek, pogend haar terug te voeren binnen de perken der
Schriftuurlijke, gereformeerde leer: gezond opgevat ‘is zij anders niet dan de
Theologie van de Mystieke Kerke of van 't verborgen lighaam onses Heere J. Christi,
ofte van de H. Waarheyd der Gereformeerde Leere, door Gods Geest aan 's menschen
ziele geleerd’. Geen wonder dat deze sterke persoonlijkheid met zijn hoog-ethische
en daardoor tevens strenge opvattingen als boete-prediker groten invloed uitoefende
op zijn omgeving, maar ook hevige reacties opriep, in en buiten de Kerk, zowel door
zijn niemand ontziende stormaanvallen op zedeloosheid en schijnheiligheid, als door
de sterke accentuering van de subjectieve elementen in het geloofsleven, wat
gemakkelijk tot excessen aanleiding kan geven. In dit laatste opzicht stond hij zeker
onder invloed van Labadie, met wien hij bleef sympathiseren, ook na diens afzetting,
al keurde hij zijn separatisme
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beslist af. Hem zonder meer ‘piëtist’ te noemen gaat echter te ver, tenzij men dien
term beperkt tot ‘reactie van het levend geloof op de dode orthodoxie’, die de leer
niet uitbant, maar naar oud Calvinistische opvatting de synthese beoogt van het
subjectieve en het objectieve in individu en kerkelijke gemeenschap. De wereldlijke
overheid ontstreed hij, geheel in de lijn van Voetius, allen invloed op zuiver kerkelijke
aangelegenheden. Maar ook met de kerkelijke lichamen, classis en synode, kwam
hij in moeilijkheden door zijn negeren van de liturgische formulieren, bij doop en
avondmaal; tot een openlijk conflict zijn deze echter niet uitgegroeid, waarschijnlijk
doordat hij vóórdien is overleden (1677).
Vele van de hier boven aangeduide wezenstrekken vinden we terug in Van
Lodensteyns geestelijke lyriek, waartoe zich zijn eigenlijke litteraire werkzaamheid
beperkt(13.), en die samengevat is in den vijftien maal herdrukten bundel
Uytspanningen(14.). In de voorrede tot de ‘Christelijke Sangers’ geeft Van Lodensteyn
het doel van zijn bundel aan: liederen om gezongen te worden op geestelijke
samenkomsten. Hij legt een nauw verband tussen zang- en dichtkunst. ‘Het is seldsaam
te bemerken, wat op des menschen herte in 't gemeen vermag de Digt- en Sangkonst.
Het maakt de bewegingen wonderlijk gaande en voert door dat middel de sake selve
diep in 't herte. 't Schijnt dat 't Redelijk schepsel uyt der aart in maat en ordre een
genoegen heeft.’ Hij omschrijft dan verder de eisen waaraan dit gemeenschappelijk
zingen moet voldoen. Het moet zijn: ‘Gode singen in den Geest’, waartoe, ‘groote
aandagt, opmerkinge, eerbied en gestadige opgetogenheid des herten’ nodig is; maar
het zingen moet ook de hoorders stichten en daartoe behoort het ordelijk en
verstaanbaar te gebeuren. Bijna al Van Lodensteyns gedichten zijn dan ook op
zangwijzen gesteld, meermalen ook op wijzen van wereldlijke liederen. Dit laatste
verdedigt hij als zovele dichters van geestelijke liederen vóór hem: ‘de voys en weegt
God niet of die is swaar of licht’, en als de wereld iets goeds heeft gevonden, is het
juist, dat de Christen dit voor zijn hoger doel gebruikt. Deze dienende dichtkunst
wordt zodoende in haar vormgeving grotendeels bepaald door den van te voren
vaststaanden strophebouw, en zou mede door haar opzettelijkheid gemakkelijk in
maakwerk kunnen ontaarden.
Toch is dit bij de meeste liederen van Lodensteyn niet het geval. Hoewel hij
dikwijls bekende Schriftuurlijke thema's bewerkte, ontsprongen zijn liederen
merendeels aan een sterke bewogenheid, en vele dragen door vorm en gedachtengang
of geestelijke sfeer een persoonlijk karakter. Groot is de verscheidenheid in
strophische structuren, die soms zeer ingewikkeld zijn, maar met verrassende
technische vaardigheid opgebouwd. Dikwijls is er nauwe samenhang tussen die
vormen der verzen en de innerlijke spanning of stemming. Bij de beoordeling moet
men er echter ter dege mee rekenen, dat deze liederen niet op de dictie, maar op de
muzikale voordracht zijn afgestemd; pas wanneer zij gezongen worden, hebben de
letterlijke
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herhalingen van regels of gedeelten daarvan het bedoelde effect. De bundel is verdeeld
in vier afdelingen, waarin de gedichten, hoewel voor een groot deel gedateerd, niet
chronologisch zijn gegroepeerd. De eerste afdeling draagt geen afzonderlijken titel;
zij bevat geestelijke liederen van verschillenden aard, doch merendeels ‘Aandachten’
op Schriftplaatsen. De teksten leveren slechts de motieven, die zeer vrij worden
bewerkt. Onder deze gedichten treffen we naïef-vrome liederen aan, innige en
rijkgeestelijke, mediterend en allegorisch bespiegelend, maar ook hartstochtelijk
bewogen uitingen van geestelijken strijd, krampachtig van vorm soms, grillige barok.
Van de bewerkingen van het Onze Vader valt bijvoorbeeld de tweede op door de
onregelmatige, gebroken versstructuren, telkens veranderend van omvang en wisselend
van maat, trochaeisch en jambisch (4-4-6-5-6-3-7-4 heffingen; gepaard rijm), vormen
waarin zich eerbiedige aanbidding paart met dringend gebed(15.). Met zulke, op het
eerste gezicht onbeholpen, weerbarstige vormen weet Van Lodensteyn merkwaardige
effecten te bereiken, zoals in de vierde strophe van de Uitbreiding op Psalm 1, de
tekening van de vergankelijkheid der goddelozen (blz. 58). De strakke accentvorm
der beknopte, afgebeten zinnen, de wisseling in omvang en maatgang der regels, en
het felle, sterk-betoonde rijm, drie of vier maal herhaald, versterken de plastiek der
beeldspraak:
's Heéren raàt gaat àndre wégen
Mèt de Góddelóozen in;
Wórtel / gróndslag / héyl / nog ségen /
In haer àrbeyd geén gewín:
Maàr haar wérck en wígt
Is lós en lígt /
Als kàf / dat swígt
En voór de wînd daar heén stùyft:
Hàren raàdslag nîet /
Haar kràgt is ríet /
Haar léven vlíet
Gelíjck een spóel verschíet.

De drie ‘Aandachten’ op 1 Joh. 2:16, getiteld ‘Begeerlijckheyd des vleesch’;
‘Begeerlijckheyd der Oogen’ en ‘Grootsheyd des Levens’, ieder bestaande uit drie
strophen van drie regels, zijn geen dorre didactische beschouwingen, maar getuigen
van met moeite doorworstelden strijd (blz. 30). Die persoonlijke beleving geeft aan
het rhythme dezer verzen een fascinerende geladenheid, zwaar en gespannen door
de massieve woordkoppelingen. In een angstig bewustzijn van schuld ontworstelt
de dichter zich aan den verraderlijken greep zijner begeerten:
Hert-knagend onversetlijck Nagt-gepeyns
Wat kunt gij met een duyster diep geveyns
Mij vangen! daar gij nochtans in mij voed
Dien gloed.
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De barokke vorm, kenbaar aan de hevig concrete beeldspraak, aan de woordspelingen
en climaxen, aan de verzwarende binnenrijmen, de heftige enjambementen, ook van
de ene strophe naar de andere, de omzettingen in de jambische maat en de breking
der slotregels in den herhaalden slag van het eindrijm, zijn hier reflex van verterende
onrust en een angstige poging, die duistere driften meester te worden:
Waar heen mijn hert? gij steygert niet / maar stijgt /
En hijgt oock sonder trappen opwaarts: sijgt
Gemeetlijck raad ick u / want soo gy op
Den top
In vóllen rén kómt / en daar méent te stààn:
't Sal wislijck tegen uwe mening gaan
Want ùwen dríft dríjft u op 't hoógste weèr
Ter néér.

In Van Lodensteyns, sterk tot bevindelijkheid en mystiek neigend, geloofsleven
neemt de directe relatie tot Christus een belangrijke plaats in. In dat opzicht verschilt
hij van Camphuysen met wien men hem wel eens wat te oppervlakkig vergeleken
heeft(16.). Naast vrije bewerkingen van de Lofzangen van Zacharias, Maria en Symeon,
bezielde vreugdeliederen die zich goed laten zingen, staan verschillende
meditatief-lyrische gedichten over Christus' lijden en sterven. Die tot het uiterste
gespannen, soms overspannen en in aangrijpende details uitgesponnen beschrijvingen
van Jezus' smarten vertonen duidelijke overeenkomst met de barokke lyriek van
Revius, Dullaert en De Decker. In ‘Jezus Dorst’ bijvoorbeeld (blz. 41) breekt de
smachtende Heiland aldus in klachten uit:
Die eéns schiep àl de beécken /
Die spríngen uyt doet bréken /
Schrééuwt uyt een dróge bórst /
Ach! ach! ick brand / ick brand / mij dorst / helaas! mij dorst.
Mijn swéet is mîj ontdrópen /
Mijn blóed is mîj ontlópen /
Dróóg is mij 't îngewánd /
Mijn tóng klééfd aan mijn ráax / en 't ínnig hérte brànd.

En die overeenkomst is ook tastbaar in ‘Jesus geduldig’ (blz. 46), slechts uit drie
strophen bestaande, een gebed aanvangend met den volgenden vocativischen uitroep,
- de éne zin doorloopt heel de strophische structuur van twee lange regels, die twee
korte omspannen (6-2-3-6), pauzen en overlopen verzwaren het effect van klank en
accent; een bewogen vorm en toch een eenheid doordat de slotregel het rhythmische
tegenbeeld vormt van den eersten regel, afgesloten door een zware alliteratie:
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Onvergelîjckelîjck gedùld! die àl den hóón
Van spótten / slàgen
Van rîet / en dóórnen-króon /
Verswîjgen kónd / en sónder schéld' of dréygen dràgen.

Niet al deze lijdensgedichten zijn op een zangwijs gesteld; wel het eerstgenoemde,
niet het tweede, evenmin als ‘Jesus Hulpeloos’ (blz. 44) en ‘Den Naakten Jezus’
(blz. 37), of het sonnet ‘Jezus Verlaten’ (blz. 38). Ook buiten deze meditatieve
lijdenslyriek, hebben vele andere gedichten betrekking op den mystieken band tussen
Jezus en den gelovige of inzonderheid den dichter zelf. Van die, na afmattend zoeken
gevonden gemeenschap, waarbij alle aardse betrekkingen, bezittingen en lusten
verbleken, zingt ‘De Algenoegsaemheyd’ (blz. 8: Aandagt op Ps. 73:25 en Luc.
10:45). Maar tijdelijke verbreking of verslapping van dat levenscontact wekt in Van
Lodensteyn smartelijke beroering en hartstochtelijk verlangen naar hereniging. In
die spanning ontstond bijvoorbeeld ‘Aandagt op Hooglied 5:2 etc.’ (blz. 14), met
zijn onrustigen, kortregeligen strophebouw, waarin alleen het middengedeelte gepaard
rijmt, doch begin en slot, althans doorgaans, rijmloos zijn. De eerste strophe geeft
het grondthema aan: radeloosheid uit zich in abrupte kreten, zwaar geconcentreerd
door de beknoptheid der taalvormen en de bijaccenten in de dalingslettergrepen aan
het eind van de regels:
Ach! hérte vól benáuwthèyd
Dat 's lévend stérven! (3 ×)
Mijns hérten Grónd-slàg /
Die 't hért ten grónd sàg /
Mijns lévens Léven
Heèft mij begéven:
Dat héerlijck Aànsícht /
Een Són bij 't Màanlígt /
Dus héen! dus héen te gaàn? (3 ×)
Dat 's lévend stérven.

In de volgende strophen smartelijk zelfverwijt over geestelijke traagheid en ontrouw,
uitlopend in onstuimige, tot stervensbereide overgave en verstild in de mystieke
verwachting der hereniging.
Er zijn in deze eerste afdeling ook stiller-gestemde liederen van innige
gemeenschap. Een van zijn vredigste liedjes, zingend van ootmoedige overgave aan
Gods wil, is ‘Den Nederigen Christus’ (blz. 74, op Psalm 131). Andere vertonen den
mystieken trek tot symbolisering en vergeestelijking der wereldlijke realiteit. Zo het
gedicht dat den bundel opent ‘Morgenligt ofte Jesus onsen Morgenson’ (Aandagt op
2 Sam. 23 vs. 4). Het is door pauzen in vieren verdeeld. Het eerste deel vormt een
tegenhanger van den Horatiaansen lof op de onbezorgde rust van den ambte-
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lozen mens in de natuur. Die rust is pas volkomen als hij door de ‘vleugelen der
voorzienigheyd’ beschermd wordt. Opstaand uit de duisternis van den nacht begroet
hij met verlangen het rijzend licht:
Ontwakend' eer de Sonne rijst
(Want hem noch spoock noch duyster ijst)
Reyckhalst hij na des weerelds Oog;
Dat hem in 't onbedwelmd gesigt
Niet is dan door-en-weer-door Ligt /
En rijsend ligt sijn hert omhoog.

Dit alles is slechts bedoeld als uitgangspunt voor de symboliserende vergelijking in
het tweede gedeelte: Jezus is de Zon die door alle duisternissen van het menselijk
hart heenbreekt. In zulke verzen voelen we vooral de verwantschap met Jan Luyken;
diezelfde voorkeur voor de emblematische uitwerking der beeldspraak, en vooral
voor het ‘licht’ als symbool der goddelijke liefde en verlossende kracht; diezelfde
tedere sfeer van innige verbondenheid met Jezus, diezelfde melodie spelend in lichte
tegen donkere tonen, vloeiend door de eenvoudige structuur der strophen (aab ccb),
zoals in:
Die Morgen-Son te schooner schijnd /
Om dat op sijne komst verdwijnd
De logge slaap / de losse droom;
Mijn Jezus met sijn opgang breeckt
Den sluymer daar de ziel in steeckt /
En weckt haar leden laff en loom.
De slapend' ongevoelijckheyd /
Het reed'loos dromend' onbescheyd /
Weerd Jezus met sijn Sonneschijn;
En toond ons dat al 's werelds schoon /
Van lust / magt / pragt / ja Konings kroon
Schouwspelen slegs van droomen sijn.

In het derde gedeelte wordt de symboliek in allerlei details uitgewerkt, waarbij de
eerste drie regels der strophe vaak het concrete beeld omschrijven, de volgende drie
de vergeestelijkende toepassing vormen. Het vierde deel wekt de ziel op om, met
verzaking der aardse genoegens, zich te verlustigen in dat rijzend Morgenlicht, dat
heel den hemel in gloed zet. Een op het ‘licht’-motief gecomponeerde paradoxale
bespiegeling over Gods onpeilbare wijsheid en goedheid is ook ‘'t Oneyndig Ligt,
Wonende in de Donckerheyd’, diepzinnigheid gepaard aan vromen eenvoud (blz.
87). En tenslotte noem ik uit deze eerste afdeling als typisch voorbeeld van geestelijke
allegorie Den Beslooten Hoff (blz. 93: op Cant. 4:12), d.w.z. de ziel van den gelovige
als een ‘lusthof’, van onkruid gezuiverd en door God
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zelf beplant met ‘heylsaam kruid’ en schone bloemen; een blijzingend liedje bestaande
uit rhythmisch rank gebouwde strophen, samengevoegd uit jambische en trochaeische
regels.
De tweede afdeling van Val Lodensteyns bundel draagt een eigen ondertitel:
Aandachten over bijzondere Geestelijke Stoffen. Wat motieven en vormgeving
betreft, komen deze liederen overeen met de vorige. Ze zijn nog wat vrijer in den
gedachtengang, doordat ze niet uitgaan van een aangegeven Bijbeltekst. Nog sterker
dan in de eerste afdeling staat Jezus hier in het middelpunt, en meermalen dringt zich
ook in dezen bundel geestelijke liefdeslyriek de verwantschap met Luykens latere
mystieke liederen op. De bundel begint met een teder troostlied: ‘Jezus aanspraak
aan eene Geloovige in droefheyd’, waaruit deze strophe:
Gebroken klanck van 't eel gebroken hert!
'k Blijv hangen in Uw soetigheyd verwert /
Gij steelt mijn ziel / gij steelt mijn gunst / en al.
Díes het hért is ùw; wàarom zíjt gij schùw?
Dies het hert is u gestadig
O duyv, o soete duyv, genadig.

Aansluitend op de motieven van het Hooglied wordt de wereldlijke pastorale ook
vergeestelijkt in enkele herdersliedjes. In ‘Jesus Min of Ware Kuysheyd’ (blz. 109)
zingt het ‘herderinnetje’ haar kinderlijke blijdschap uit over het gevonden geluk,
waarvan ze vee, bloemen en bomen en heel de arcadische natuur deelgenoot maakt,
in licht-beweeglijke rhythmen van drieheffige verzen (abab cc ee fff gg hh).
Hartstochtelijker is de samenspraak tussen ‘Emanuel en Sulamith’ in het ‘Lied der
Minne’ (blz. 104), waarin woordenkeus, klank en rhythme aan Revius' bewerking
van het Hooglied doen denken. Er zijn ook meditaties op Jezus' lijden, zoals ‘Jesus
lijdende liefde’ (blz. 100) met invloed van De Decker, of ‘'t Kruyce van een Christen’
(blz. 158), maar de vreugde over de liefde, over de gemeenschap met Christus,
overheerst; ook in talloze liederen over de verzaking van aardse begeerlijkheden.
Dit zijn geen strenge, dreigende boetepreken in versvorm, geen treurzangen over
zonde en ellende, geen uitingen van strijd meer, maar blijgestemde liederen van
ongebonden, bovenaardse vreugde over verworven bezit, zoals ‘Jeugde-vreugd’, of
‘Schepselen Niet en Jezus al’, of ‘Het Jonge en onbekommerde Leven’, of ‘De
Vrolyckheyd van 't Christen leven’, liederen van lof en dank, zoals ‘Heerlyckheyds
Lof’, of spontane overgave als ‘Jesus Voorbeeld’(17.). Een van de meest typerende
voorbeelden voor de innige verbondenheid van dezen dichter met Christus, is wel
het prachtige lied op de hemelvaart ‘Jesus ten Hemel’(18.), waarin hij met heel zijn
innerlijk begeren opstijgt boven de aardse smarten:
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Nu is ons hert dees aarde moe:
Nu wil het na de Hoogte toe.
Laag' aardsche Schepsels vlied /
Uw Hoogt' en lust ons niet;
Laat los / ay! laat ons los /
Uw diepe veynsery
En kan ons kluyst'ren niet /
Nu sijn wy vry.

Door de opvaart van Jezus is het contact niet verbroken, maar verinnigd, ons hart is
met hem gestorven, het is ook met hem opgestaan:
Maar 't kreeg een hooger Heyligheyd /
Als 't op 't Olijf gebergt geleyd
Met Jesus soete mond
In stille reden stond:
En Jesus henen voer /
- Ons ooge sag het aan / Door lugt en wolcken heen /
En liet ons staan.
Doe hielden wij ten hemel heen
Ons' oogen met een blij geween
En met ons' oog ons hert
Sonden wy naar om hoog; (2 ×)
Het was aan Jesus vast /
So lieten wy beneen
Ons aardschen last.

Alle zinnelijke begeerten zijn nu gedood; er blijft slechts een boven alles uitreikend
verlangen naar boven:
Als d'aarde mat en dorre-droog
Met reten / schreyt ten Hemel hoog
Om 't opgetrocken nat:
So dorst ons Zielen mat /
Tot die in Hemel toog /
En seyd: ‘Syt onbevreest
Ick ga, maar send mijn borg’,
Ons send dien Geest.

De derde afdeling ‘behelst eenige Stichtelijke invallen op verscheydene voorvallen’,
gelegenheidsgedichten op dood, huwelijk en verjaardagen van bekenden, op de
wisseling van het jaar, op ‘d'Elende van Gods volck in Piedmont in de Jaren 1655
en 1663’ (blz. 247-264) of de oorlogsomstandigheden in 1665/66 (blz. 306, 313).
Ze vertonen meermalen de naïeve neiging de meest alledaagse gebeurtenissen te
vergeestelijken (‘Op een Appel aan my gesonden’, ‘Op een versch Hoender-Ey,
geschoncken ter
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verquickinge’, (blz. 271, 272). Mij ontbreekt de ruimte er uitvoerig op in te gaan;
ook zijn niet alle daar belangrijk genoeg voor. Maar op enkele karakteristieke
gedichten wil ik toch even de aandacht vestigen. In de eerste plaats op de
merkwaardige series ‘Eenige Invallen, voorgekomen op eene reyse van Sluys in
Vlaanderen na Holland en wederom in 't Jaar 1652’ (blz. 341), en ‘Invallen op een
and're Reyse en Wederreyse tusschen Sluys en Holland’ (blz. 353). Van Lodensteyn
was toen predikant te Sluys. In eenvoudige, vierheffige verzen met kruisrijm beschrijft
hij indrukken van de vaart en enkele bijzonderheden onderweg: Sluis verdwijnt uit
het gezicht, nagestaard door den dichter, die helaas zijn ‘verresigt’ (verrekijker) heeft
vergeten; plots blijft de schuit vastzitten op een droogte; met moeite komt zij weer
vlot; ‘omtrent 't Slou’ wordt overnacht; ieder zoekt zo goed het gaat een rustplaatsje
op 't ‘plancken bed’, maar verstikkende rook verstoort den slaap; 's morgens zeilt
het schip gelukkig weer weg, gedreven door een koele ‘voorwind’; een windstilte
vertraagt echter opnieuw de reis, zodat de berekening van het uur van aankomst faalt;
tussen Dordrecht en Rotterdam onttrekt een dichte mist de stadssilhouetten aan het
gezicht, zodat men alle oriënteringspunten mist en ‘'k sie niet waar henen / Dat ick
reys / nog waar van daan’; op de terugreis houdt de opkomende vloed het schip tegen
in de buurt van Stryen; en als bij hoogwater voortgang weer mogelijk is, moet de
schipper goed uitkijken of hij het juiste vaarwater houdt. Zo doet Van Lodensteyn
ons in een reeks levendig en reëel getekende beeldjes meeleven met de gebeurtenissen
op de reis; terwijl ieder ‘prentje’ als in een emblemata-boekje geestelijk-didactisch
wordt toegepast. De titel, maar ook de opzet en de vers- en taalvorm verraden invloed
van Cats. De tweede reis is minder uitvoerig geschetst, in drie afzonderlijke gedichtjes
van verschillenden vorm. Een aardig schetsje is ‘Op de stilte in 't Swin’, met een aan
Hooft herinnerende woordspeling aan het eind om het popelend ongeduld van den
passagier te typeren; terwijl de lange slotregel der strophen den tragen gang suggereert
van het schip.
Deze beschrijvingen leren ons ook, dat deze asceet en hemelbestormer toch ook
met open zintuigen leefde in zijn dagelijkse omgeving en er met den eenvoud van
zijn hart aan gehecht was. Dat hij ook oog had voor de schoonheid van de natuur
blijkt uit menig gedicht, o.a. uit de besproken pastorales. En zocht hij niet juist in
zijn tuin buiten de stad, in de stilte van de natuur de gemeenschap met God? Daar
buiten beluisterde hij ook het gezang der vogels. Zijn vogelliedje ‘Genoegen in het
Kleyne’ doet niet voor Vondels Wildsang onder (blz. 117). Zorgeloos zingt het
vogeltje zijn tevredenheid en geluk uit, tot lof van zijn Schepper, den mens tot
voorbeeld; de verkleinwoorden, de lichte klanken, het drievoudig rijm, de herhaling
op de juiste plaats en het luchtige rhythme imiteren het slaande geluid en de
beweeglijkheid van het vogeltje.
Een ander gedicht dat in de derde afdeling van gelegenheidspoëzie nog de
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aandacht vraagt, is een bespiegeling op zijn eigen verjaardag ‘in Sprockelmaand
1670’. Het is als 't ware het kort begrip van Van Lodensteyns wezen en mystiek
verlangen. Het seizoen waarin hij werd geboren, gekenmerkt door het klimmend
licht dat langzaam aan weer het leven wekt in de verstorven natuur, is het symbool
voor zijn bestaan, waarover stralend Gods Licht is opgerezen. Opgaan in die
‘grondelooze diepte’ van lichte liefde, van ‘oneyndige Onbegrypelyckheyd’, van
‘aller heyligheden Heyligheyd’ en ‘aller wijsen Wysheyd’, van feilloze Goedheid
en Waarheid, in die ‘eeuwige Oorspronck’ van al het bestaande, is de hartsbegeerte
van den dichter. Hij spreekt die uit in rustig bewegende strophen van driemaal
vijfvoetige jambische verzen plus een rijmende uitbreiding van den laatsten regel
met één voet (aa bb), een vorm die hij ook in andere gedichten hanteerde(19.). Men
heeft wel beweerd, dat dat verlangen tot vereniging met God hem voerde tot
pantheïstische voorstellingen, omdat zulk verzinken in God den grens uitwist tussen
Schepper en Schepsel. En de bijna in alle handboeken geciteerde strophe uit
‘Eensaamheyt met God’ (het enige gedicht dat men doorgaans van hem kent) schijnt
tot deze opvatting aanleiding te geven(20.). Het is waar, de vervagende gevoelswoorden
en beeldvormen der mystieke lyrici zijn vaak moeilijk exact te peilen. Toch gaat
deze conclusie te ver. Uit dit verjaargedicht blijkt duidelijk dat die begeerde
ontmoeting met God, die alle stormen van het menselijk hart doet verstillen, de grens
tussen Hem en den mens niet vervaagt maar juist verscherpt: ‘God alles, de mensch
niets’ is het grondmotief van heel Van Lodensteyns lyriek, slechts ‘in Hem leven en
bewegen wij’. En ook verleidt die innige gemeenschap Van Lodensteyn niet tot
egoïstische zelfbevrediging. Bewust aanvaardt hij zijn levenstaak: de verkondiging
van Gods heil aan zijn medemensen, opdat Gods heerschappij volkomen worde:
Op dat gy in dien grondelosen kolck
Van eeuwigheyd verdroncken / 's hemels volck
Dat salig Al-genoeg voor 's werelds Niet
Aanbiedt
En 's Hemels Heerschappy de wereld door
Stand grijp' / als sig het reed'lijck schepsel voor
Die Wysheyd, Algenoegsaamheyd, en Magt
Veragt.

Dan sal ick oock het uytverkoren volck /
Ter Duysternis daar God is, tot dien kolck /
Dien bron van eyndeloose saligheen
Doen tre'en,
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De vierde afdeling bevat een vijftal ‘Boet-dichten’. De overstroming van de Dordse
Waard (1658) zag hij als een oordeel over het van God vervreemde volk. (Treurlied
over den Hollandschen inbreuk der Wateren in den Dordsche Weerd.) Het rooien
van de bomen aan de Nieuwe Gracht te Utrecht (Trajectina Strages ofte de Nieuwe
Gracht ontboomt, 1659), gebruikte hij als beeld voor de straf waarmee God 's mensen
hoogmoed en ongehoorzaamheid bedreigt. Hartstochtelijk hekelt hij in ‘'t Heylige
Sacrament ontheyligt’ (1659) de schijnheiligheid van hen die in prachtige en zedeloze
kleding, maar met een onbewogen hart tot de avondmaalstafel durven te naderen.
Maar merkwaardigerwijze, deze gedichten behoren litterair tot het zwakste werk van
den boete-prediker. Hij kon zijn vlammende critiek op overdaad en onzedelijkheid
beter vorm geven in proza dan in poëzie. Het enige goede hekeldicht is: ‘Den
Medicynmeester Duc d'Alba, ofte Den geessel der Nederlanden ter genesinge’, in
grimmige, dreigende strophen, van vierheffige verzen, gesloten door een gevarieerd
refrein. Dit laatste is geïnspireerd door een rederijkersrefrein, door Joh. van den
Sande aangehaald in zijn Nederl. Histor. Lib. I, maar ten onrechte met den Hertog
van Alva in verband gebracht(21.).
In een Aanhangsel(22.) zijn nog een aantal liederen aan den bundel toegevoegd,
daaronder het genoemde ‘Eensaamheyt met God’ en andere mystieke gedichten over
‘Jezus liefde’. Het verbaast niet dat Van Lodensteyn met zijn neiging tot beknopte
taalvormen in proza en poëzie zich ook tot het puntdicht voelde aangetrokken; een
bescheiden aantal epigrammen bewijst zijn vermogen een treffende waarheid of
critiek bondig te bouwen op een puntige wending of woordspeling (blz. 411-18). In
dit Aanhangsel vindt men ook Lodensteyns ‘Swanen-gesang’ of ‘het laatste by hem
in sijn siekte, korts en voor zijn salig af-sterven gemaakt, en Zions kinderen nagelaten’
(6 Aug. 1677). Het getuigt van Van Lodensteyns volkomen overgave aan Gods wil(23.).
Wereldverzaking sluit voor hem in, totale verloochening van zichzelf, om Gods werk
in zich ruimte te geven. Deze laatste woorden onderstrepen die levenshouding:
Soo my den Hemel langer tijd
Gund / om my tot sijn dienst te gorden;
My dunkt ick wil met grooter vlijt
Dat ick geworden ben / ontworden.
Soud't groote maacksel / in mijn siel
Ter eeren van den Maker opgaan /
't Is billick dat daar gansch verviel
All's dat ick self daar hadd' doen opstaan.
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Jan Luyken
Aan het eind van de eeuw der barok spitst zich in Jan Luyken nog eens met alle
hevigheid het conflict toe tussen zinnen en geest, dat in velerlei nuancen de didactische
en religieuze poëzie van deze periode beheerst. Het begon met een smartelijk dualisme
in Heinsius, het brak het leven van Camphuysen, het was de impuls voor het tot
standkomen van Cats' didactiek evenzeer als van Huygens' satiren; het kwam, als bij
den laatste, tot rust in filosophische en religieuze bespiegelingen, en werd
triomfantelijk overwonnen door Revius; bij hem evenals De Decker en Dullaert,
vormde het de bron voor de barokke passie-lyriek en anderen, als Sluiter, voerde het
tot stille meditatie in afzondering; bij velen drong het tot het zoeken naar mystieke
gemeenschap met Christus, in hevige mate bij Lodensteyn - en thans nog eens herhaalt
zich die strijd, volledig en consequent, met de meest nadrukkelijke tegenstelling in
dezen zintuiglijk en geestelijk uiterst fijnbesnaarden dichter en etser Jan Luyken:
een feestelijke uitviering van het zinneleven, een totale, onvoorwaardelijke breuk
daarmee die leidde tot ascese en een extatischen opgang in het bovenzinnelijke leven,
een vurige mystiek die zich verinnigt tot intieme verzoening met de aardse dingen,
nu echter als symbolen gezien in bovenwereldlijken glans. De hartstochtelijkheid
van de barok is hier verstild tot een serene, stralende lyriek die zich verenigt met de
oude emblematische, moraliserende didactiek tot een nieuwe, schone harmonie.
Joannes Luyken werd in 1649 te Amsterdam geboren. Zijn vader, Caspar, afkomstig
van Essen in Duitsland woonde daar reeds in 1628, en huwde er in 1633 met Hester
Coores, uit Zeeland. Van zijn jeugd en ook van zijn later leven kennen we maar
weinig positieve, dateerbare feiten(24.). In zijn poëzie reageert hij zelden of niet, althans
niet aanwijsbaar, op reële gebeurtenissen in het gezins- of familieleven, of op
historische feiten in binnen- en buitenland, zoals de dichters der 17e Eeuw zo graag
deden in hun gelegenheidspoëzie. Zijn poëzie, speciaal van de tweede periode, is
reflex van louter innerlijk leven, en hecht zich aan de tastbare verschijnselen dezer
wereld slechts door beeldspraak of emblematische vergelijking. Waarschijnlijk kreeg
hij gewoon schoolonderricht van zijn vader, die te boek stond als ‘schoolmeester’
en enkele boekjes van ethisch-moralistischen aard op zijn naam heeft. Hij stierf vóór
Joannes volledig gevormd was, vermoedelijk vóór 1668. Klassiek geschoold was
deze dus niet, wat de natuurlijkheid en spontaniteit van zijn poëzie ten goede is
gekomen. Zijn vader had hem in de leer gedaan bij den kunstschilder Martinus
Saeghmolen, maar blijkbaar heeft deze weinig invloed op hem uitgeoefend. Pas veel
later vond Luyken zijn eigen techniek en eigen vorm, niet in de schilderkunst, maar
in de ets- en graveerkunst, als illustrator van talloze boeken, ook van zijn eigen
emblemata-bundels. Het lezen van zo verscheiden
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lectuur, op allerlei terreinen van techniek en wetenschappen, historie en godsdienst,
heeft zijn kennis ongemeen verbreed en zijn geest gerijpt.
Maar in die eerste jaren van zijn schildersopleiding nam Johannes het leven op
van den vrolijken kant, niet bepaald in overeenstemming met het ingetogen milieu
waaruit hij voortkwam: dat der Collegianten en Doopsgezinden, waarbij zijn vader,
aanvankelijk behorend tot de Remonstrantse Broederschap, zich onder invloed van
Abrahamsz. de Haan (Galenus) had aangesloten. Dat hij in zijn jeugd als een losbol
zou hebben geleefd, is een oude fantasie die niet meer wordt aanvaard. Evenmin is
het waarschijnlijk dat hij behoord zou hebben tot den kring van Jan Zoet. Het
leeftijdsverschil maakt dit reeds onwaarschijnlijk. Wel heeft hij met leden van diens
kring persoonlijk in vriendschappelijk contact gestaan: met Pieter Rixtel en Karel
Verlove, hoewel veel ouder dan hij zelf, en in het bijzonder met Nicolaes de Vree,
met wien de vriendschap hecht bleef en die hem ook volgde in zijn nieuwe
godsdienstige opvattingen(25.). De sfeer echter van de ‘Dichtschole ter Deugd’, waar
ook wel veel over de liefde werd geredekaveld, heeft niets gemeen met die van
Luykens bundeltje erotische poëzie, de Duitse Lier, ‘draeyende veel van de nieuwste,
deftige en dartelende toonen’, de nabloei van de oude renaissancistische minnelyriek,
jolig en onbekommerd, zinnelijk-driest wel maar niet zwoel; met een onbevangenheid
die ontwapent en zich nooit tot onkiesheid verlaagt(26.).
Kennelijk heeft Luyken bij de publicatie van zijn liedjes in 1671 een
ordeningssysteem toegepast zó, dat in vage schetslijnen de ontwikkeling der liefde
in haar opeenvolgende phasen is aangegeven. Daartoe verdeelde hij zijn boekje in
tien ‘verdeelingen’. Iedere afdeling wordt ingeleid door een emblema: meestal een
zinnebeeldig prentje met Cupido, ontleend aan Otto Vaenius' Amorum Emblemata.
Daarboven staat in enkele versregels het grondthema van de rubriek omschreven.
Eronder volgt dan een bredere uitleg en daarop de eigenlijke amoureuze liederen,
romancen, balladen of arcadische dialogen. Een combinatie dus van liedboekje en
emblematabundel. Alleen de ‘tiende-verdeeling’ heeft geen prent, wel een tweeregelig
opschrift, en bij de negende vertoont het prentje geen Cupido. De compositie blijkt
gemakkelijk als we zeer beknopt den inhoud der rubrieken overzien. In de eerste
zingt de vurige minnaar op het inleidende thema ‘liefde verdrijft alle droefheid’ den
lof der onbezorgde min. Zeker van de onweerstaanbare kracht der liefde troont hij
zijn Lucella of Klara mee naar buiten in de van minne quinkelerende natuur om daar
met hem ‘liefdens bloemen te plukken’ die onvergankelijk zijn. Een serie fleurige
liedjes, sterk gevarieerd in rijm en metrischen bouw. De tweede afdeling tekent
volgens de traditionele motieven den van liefde brandenden en klagenden minnaar,
wiens gevoelens nog niet beantwoord worden. Weer een reeks onderling zelfstandige
variaties op het aangegeven thema, sterk uiteenlopend van vorm, sierlijk en klankvol
als de minnezangen van Hooft, meer-
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malen ook onregelmatig en heftig gepassioneerd als de poëzie van Breero. In
eenvoudige, vlotte viervoeten met gekruist rijm is geschreven de ballade van den op
zichzelf verliefden Narcissus; rank en beweeglijk zijn de alexandrijnen in de klacht,
die den westenwind poogt te maken tot postiljon d'amour; wild beweegt zich het
vrije rhythme van ‘Liefde doet klagen’, telkens veranderend van maatgang en omvang
der regels. Maar toch is deze jongeling geen druiloor, geen kwijnende minnaar; fier
en zelfbewust, met fikse bravoure, een en al stralend van levenslust, wendt hij zich
tot een andere schone als de ene zijn aanbod onbeantwoord laat. De derde rubriek is
feitelijk de tegenhanger van de tweede, in zoverre hier het van liefde smachtende
meisje ten tonele wordt gevoerd, in enkele romancen van tragische liefde, verstoord
door wrede vaders; sentimenteel, melodramatisch zoals het genre vereist, maar
voortreffelijk van uitbeeldingskracht. Vooral het verhaal van de ongelukkige
Gullamilde, die haar geliefde van ontrouw verdenkt, maar wiens schim haar verschijnt
om haar de ware toedracht te verhalen, is suggestief door de losse,
wild-hartstochtelijke, syntactisch gebroken strophevormen met een rijke werking
van het rijm. De vierde afdeling is ingesteld op de zoete vreugden van de vereniging
der geliefden, voorstadium van het huwelijk. Hier zingt bv. Veldenrijk in den nacht,
aan den oever van den Rijn, waarin de volle maan zich spiegelt, zijn melodieuze
liedjes van louter blijdschap over de tedere geneugten van zijn beantwoorde liefde,
totdat ‘de haan zijn wikken rekte en luid / den dageraad aankraaiden, 't geen men
hoort / en mijleweegs, daar 't bos den klank niet stuit’. Geheel in den toon en vorm
van Hooft is het dartele liedje in de amphibrachys dat begint met ‘als ik er uw oogjes
zo zoet’. - Het bruiloftslied voor zijn vriend K. de Vree, afscheid van ‘het vrolijk
vrijersleven’, wijst den weg naar de blijvende gemeenschap: het huwelijk. De vijfde
afdeling, als aanvulling daarop weer, dringt vooral bij het meisje aan op trouwen,
opdat haar bloeitijd niet ongenoten voorbij ga. Met gezonde zinnelijkheid tekent
Luyken hier als ideaal van de vrouw, de tot volle weelde ontbloeide moeder met haar
kind aan de blanke borsten. De zesde afdeling is gewijd aan de trouw der ware, kuise
liefde. Hier weer een serie balladen en romancen, waarin trouwe minnaars de vrees
van hun geliefden bezweren door plechtige betuigingen van hun onverschrokkenheid,
van hun door liefde gestaalden moed, en hen beschermen in bloedige gevechten. De
zevende afdeling veroordeelt daartegenover de onkuise liefde die leidt tot ontrouw
in het huwelijk. Zo wordt als afschrikwekkend voorbeeld de geschiedenis van Emilia
voorgehouden, die haar ontucht met den dood bekopen moet; en daarna volgt als
bestraffing van de ontrouw bij den man, het verhaal van de bedrogen Leontine, die
als een wrekende Walkyre den meinedigen Astor achterhaalt en in een verwoed
tweegevecht verslaat. Twee motieven uit de romantische volkslitteratuur,
melodramatisch, met schrille details, in gekruist rijmende alexandrijnen, maar boeiend
toch en
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met vaart verteld, een bewijs van Luykens uitstekende beheersing van de epische
vormen. Veel luchtiger en speelser, nauwelijks nog met waarschuwende afkeuring,
is de eerroof van de uitdagende Dariede beschreven, in de herdersromance ‘Het Wout
heeft ooren’. Daarmee heeft de dichter ook genoeg van de moralisatie en met de
achtste afdeling keert hij terug tot de motieven van de eerste afdelingen. Ironisch is
de overgang door middel van het emblema onder het motto ‘Tevergeefs preekt men
den dooven’: het geeft toch niets, al die afschrikwekkende verhalen, ‘de dartele min
gaat zijnen ouden gang, / hij lacht, en acht het al voor kind're zang / en beuzelingen.
/ Dies is 't onnut, dat ik mijne uuren spil, / Met leering die ik lang voor ydel hiel: /
Ik laat de min zijn gangen gaan, en wil / van zoetheyd zingen’. En dan volgt weer
een hele serie bekoorlijke, fijn gerhythmeerde minnedichten, nieuwe bewerkingen
van oude motieven. Daaronder bv. de herdersdialoog, waarin Eelhart en Bloemart
om strijd de kwaliteiten van hun geliefden prijzen; de eerste wordt vooral geboeid
door uiterlijk schoon en zinlijke bekoorlijkheden, de tweede waardeert zijn geliefde
om haar innerlijk, haar eer en deugden. Zuiver is ook getroffen de sfeer der
herdersliederen in het gesprek der herderin Tymena en den naar haar liefde dingenden
Hofrijk. Aardig is daarnaast het tafereeltje van den ‘Getroosten Minnaar’. Typische
liedjes uit de school van Hooft zijn het zangerige gedichtje aan Leliane en het
prachtige ‘Het wachten valt pijnelyk’, in de vluchtige maat van de amphibrachys,
zuiver afgestemd, met zijn wendingen en herhalingen, op de klacht over den snel
voortgaanden tijd. In deze rubriek is ook het voortreffelijke gedichtje te vinden ‘Op
het schoon zingen van Juffer Appelona Pijnbergs’, dat den zang van de juffer imiteert
in het rijzen en dalen van de melodie, in de zwevende rijmen van de tot één woord
gereduceerde versregels. En tot besluit de ‘Verrassing’, het onnavolgbaar in negen
trochaeische regeltjes geëtste beeldje van het badende meisje in de beek ‘overschaaut
door wilge-bladen’, maar gestoord door den ‘grage Reynoudt’ die ‘watertandend
(spiedde) door de rietjes’: ‘en hij riep eens soet met een: / noch wat dieper, tot de
knietjes; / Daar mee droop sy schaamroot heen’.
Vrij onverwacht staakt de dichter zijn ongedwongen dartele minnedeuntjes - met
de negende afdeling die slechts twee gedichten bevat, treedt de wending in. Een
donkerder accoord wordt aangeslagen voor het weemoedige motief van de
vergankelijkheid en de ontgoocheling. Al die lustenwekkende schoonheid, zo gretig
genoten en speels bezongen, blijkt tenslotte toch slechts een vluchtige schijn: ‘het
ydele vermaak verdrijft gelyk een stroom. / Nu is 't, nu is 't geweest: het leven is een
droom’, kondigt het opschrift aan. En die weemoedige ervaring verbeeldt de dichter
door de beschrijving van een droom, waarin zijn geliefde hem verschijnt in al haar
zinnen-bekorende naakte schoonheid - het scheen te worden het hoogtepunt der
erotische genieting - maar plots vervaagt dat heerlijk fantoom
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in de nuchtere werkelijkheid bij het ontwaken. En onmiddellijk daarop neuriet Luyken,
in algemener zin, dat bekende sombere liedje van tijdelijkheid en naderenden dood:
Droom in 't leven, anders niet;
't Glijt voorby gelijk een vliet,
Die langs steyle boorden schiet,
Zonder ooyt te keeren.
d'Arme mensch vergaapt sijn tijt,
Aan het schoon der ydelheyd,
Maar een schaduw die hem vlijt,
Droevig! wie kan 't weeren?
d'Oude grijse blijft een kint,
Altijd slaap'rig, altijd blind;
Dag en uure,
Waart, en duure,
Word verguygelt in de wind,
Daar mee glijt het leven heen,
't Huys van vel, en vlees en been,
Slaat aan 't kraaken,
d'Oogen waaken,
Met de dood in duysterheen.

Is deze sombere stemming, in zo flagrante tegenstelling met de voorafgaande blije
sfeer van dit boekje, een aankondiging van het keerpunt in Luykens leven?
Onwillekeurig is men geneigd dat verband te leggen. Toch moet men voorzichtig
zijn met al te ver-strekkende conclusies. De aangewezen compositie van den bundel
hoeft helemaal niet parallel te lopen met een ontwikkeling in Luykens gevoelsleven.
Dat is zelfs zeer onwaarschijnlijk. Die negende afdeling is geen ‘eindfase’ die een
breuk voorbereidt. Luyken bewerkte in vrijwel al zijn liedjes van ouds bekende
motieven en themata uit het genre der minnedichten, lyrisch en episch. Daartoe
behoort ook dat van schonen schijn en vergankelijkheid. Raken ook niet in iederen
jongeling van nauwelijks twintig jaar die twee uiterste stemmingen elkaar
onmiddellijk: uitbundige levenslust en diepe neerslachtigheid? Luykens vatbaarheid
voor sombere gegevens bleek reeds uit verschillende sentimenteel-dramatische
romancen. Dat hij het traditionele, weemoedige vergankelijkheidsmotief tot een zo
gaaf gedichtje wist uit te werken, bewijst zijn dichterlijke gevoeligheid voor indrukken
en stemmingen en zijn subtiele versbeheersing. Wanneer dit gedichtje is geschreven,
weten we niet. Het paste bij de groepering der gedichten in 1671 het best op deze
plaats in het patroon waarop Luyken zijn bundeltje componeerde. Het was niet het
beslissend slotaccoord. Nog volgt er een ‘tiende verdeeling’, zonder amoureus
emblema, maar niet zonder amoureuze gedichten. Het bevat een wat vreemd
mengelmoes van heterogene bestanddelen. Luykens unieke bewerking van de
Horatiaanse ode op het buitenleven, waarin hij Cats en

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

363
Westerbaen als zijn voorgangers aanwijst, vormt een vredig, verzoenend tegenwicht
tegen de somberheid van de negende afdeling. Daarmee had de bundel kunnen
eindigen. Zocht Luyken dat tegenwicht bewust in ‘filosoofse’ richting? Het gedichtje
op de Wellevenskunst en dat voor N.N. gaan ook dien kant uit. Maar het zijn alle
zeer gangbare motieven vanaf het begin der renaissance. Bovendien, daarmee heeft
voor Luyken de liefde niet afgedaan. Na enkele hartelijke gedichten op zijn vrienden
- een afscheidslied voor Joan van Rozendaal die naar Pruysen trok, een verjaargedicht
voor Nicolaas de Vree, een lofdicht voor den ‘poeet Karel Verlove’, waardoor we
een kijkje krijgen op Luykens omgang met zijn vrienden - en na nog enkele andere
gedichtjes(27.) volgt een drietal dat qua motieven behoort tot de erotische Duitse Lier.
De romance van de zeemeermin ‘Schone Schijne’ en den verdrinkenden herdersknaap
zou gepast hebben in afdeling negen. Het tweede uitvoerige verhaal, als het eerste
voortreffelijk verteld, van den minnaar die zijn geliefde bevrijdt uit de macht van de
afzichtelijke toverkol, hoort thuis in de afdeling der liefdestrouw. En het laatste, een
zeer zinnelijk, maar kuis loflied op de schoonheid van het vrouwelijk naakt - typerend
voor den schilder - grijpt terug naar de motieven der eerste afdeling. Waarom plaatste
Luyken ze niet in die rubrieken? Misschien omdat hij ze eerst voltooid had toen de
bundel reeds ter perse was? Dan zou dit een bewijs te meer zijn, dat het
vergankelijkheidsmotief voor hem in 1671 nog zo sterk niet woog. Droeg hij zijn
minneliederen niet met overtuiging op aan Antonides van der Goes als tegenhanger
tot diens klinkende oorlogsdichten? En richtte hij zich tevens niet met uitdagende
courtoisie tot de ‘vrolike Amstel-Nimphjes’ om hen ‘een Lier-dicht toe te zingen:
hachelijk wie van haar allen, door (zijn) klagende minne-zangen bewogen, (hem) de
bloem harer jeugt op-offert’? De ingrijpende ‘bekering’ vond eerst vier of vijf jaar
later plaats. In het voorjaar van 1572 trouwde de twee en twintigjarige Luyken met
Maria den Oudens. Of zij de ‘bevallige Juffrouw’ is uit de opdracht ‘die door haar
meer als menschelyke stem, syne vaarzen had opgepronkt’ is ondanks de mededeling
in het levensbericht door Van Eeke nog zo zeker niet. Bestaat er enig verband tussen
deze liefde en Luykens minnedichten? Of waren dit veelmeer slechts amoureuze
verdichtselen? Het doet er alles weinig toe, dat we deze vragen niet kunnen
beantwoorden. Voor Luyken had dit alles na zijn ‘vernieuwing’ geen betekenis meer.
Over zijn huwelijksleven spreekt hij in zijn latere gedichten met geen woord. De
aard van zijn nieuwe poëzie liet dat niet toe. Zijn vrouw stierf reeds in 1682. Van
zijn kinderen bleef alleen Caspar, die als graveur met zijn vader samenwerkte, langer
in leven, tot 1708. Diens zoontje, Johannes, was de vreugde van zijn ouden dag. Zijn
verliezen droeg hij met stille gelatenheid, zelf met heel zijn hart gericht op de
eeuwigheid. Dit nam niet weg dat hij zich met alle aandacht wijdde aan zijn arbeid
op de etstafel. Maar zonder winstbejag. Met milde hand deelde hij van zijn verdiensten
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aan wie behoeftig waren, zelf tevreden met het meest nodige levensonderhoud. Het
woelige Amsterdam ontliep hij naar de schone omgeving van Haarlem; daarna trok
hij naar Schellinkhout, bij Hoorn, in de stilte van het wijde land en de ruime luchten.
Daar stierf hij in 1712, zonder noemenswaardige nalatenschap, dan een enorme
hoeveelheid prenten, verspreid door talloze boeken, en een schat van stichtelijke en
geestelijke poëzie, in een reeks van door hem zelf verluchte bundels.
In 1675 moet dan volgens Van Eeke de radicale verandering in den 26-jarigen
Luyken hebben plaatsgegrepen ‘waarop hij vuurig door de Liefde Gods ontsteeken
zijnde, rezolveerde om een geheel andere manier van leven te leiden’. Onbekend is
de aanleiding tot dezen ommekeer. Was het een abrupte ‘krachtdadige’ bekering of
een meer geleidelijke ontwikkeling na de reeds in de Duitse Lier doorbrekende
momenten van dieper inzicht in de betrekkelijke waarde van al het aardse?
Vermoedelijk reeds in 1672, sedert zijn huwelijk, behoorde hij formeel tot de
Doopsgezinden. Hebben Galenus en de zijnen vat op hem gekregen, zoals op zijn
vader? Van de excessen der geestdrijvers als Gichtel en Antoinette Bourignon, die
in deze jaren nogal enigen aanhang hadden in Amsterdam, heeft Luyken zich vrij
gehouden, al maakt hij ernst met de ascetische tucht over het lichaam en met de
versterving der natuurlijke driften. Een chiliast was hij niet. Meer en meer werd Jacob
Böhme zijn leidsman, indien de geschriften van dezen Duitsen mysticus al niet den
stoot tot Luykens bekering hebben gegeven. Geestelijk gerijpt schreef hij zijn
zielservaringen neer in den mystieken emblemata-bundel Jezus en de Ziel (1678)(28.).
Bij elke zinnebeeldige prent, met een of meer Bijbelteksten als onderschrift, behoort
een gedicht, waarop een ‘Goddelijk antwoord’ volgt, dat weer in enkele teksten uit
het Oude en Nieuwe Testament bestaat; en ten slotte geeft Luyken een brederen
uitleg in proza. Uit dit boekje blijkt hoe diep hij de Böhmistische gedachten en
voorstellingen in zich heeft opgenomen. De proza-betogen vormen in hoofdzaak een
geordende bloemlezing uit Böhme's geschriften, ten dele letterlijk vertaald, ten dele
wat vrijer weergegeven. Daarnaast zijn ook verschillende reminiscenties uit vroegere
mystieke schrijvers aan te wijzen, met name uit Tauler en Thomas à Kempis(29.). Maar
dit bundeltje is meer dan een bloemlezing. De compositie is ten eerste reeds Luykens
eigen werk, al volgt hij in de grote lijn de bekende drie trappen van den mystieken
opgang: de vrij-wording van het aardse, het schouwende leven en de mystieke
vereniging met God. In die drie phasen heeft Luyken echter niet slechts didactisch
den weg der bekering getekend, maar de geestelijke ontwikkeling die hij zelf in deze
jaren had doorgemaakt. De betekenis van dezen bundel ligt dan ook, litterair, in de
gedichten, bespiegelende en lyrische weergave van persoonlijke zielservaring. In het
eerste emblema wordt ‘de ziele door de trek des Vaders opgewekt’ en daarmee begint
haar eigen activiteit, de strijd ‘tegen Vleesch en Bloed’ (nr 2) - typische
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trek van het ascetisch dualisme die Luyken heel zijn leven eigen blijft. Dan ontwaakt,
bij het aanschouwen van de schoonheid der natuur, in de verbaasde ziel dieper
aandacht voor den Schepper: die zichtbare dingen zijn de uitwendige openbaring
van de goddelijke wereld die de eerste in schoonheid verre overtreft. Dit is de nieuwe,
door Böhme beïnvloede, visie van Luyken op de natuur, waarvoor hij reeds in de
Duitse Lier zo gevoelig bleek; het begin van zijn mystieke natuursymboliek, een van
zijn mooiste liederen uit dezen bundel. Die nog slechts intermediaire ontmoeting
met God leidt tot zelf-ontdekking: ‘de ziele vindt zichzelven’ (nr 4), dwz. zij krijgt
besef van den ontstellenden noodtoestand waarin zij verkeert door haar zonden. Twee
deugden zijn nodig op den weg ter redding: de zachtmoedigheid (nr 5) en de
nederigheid (nr 6). Als zij zich die heeft eigen gemaakt, wordt tot haar diepe
verrukking ‘de ziele met Gods genade aangeblikt’, begin van de mystieke
gemeenschap (nr 7), een moment slechts van doorbrekend licht, spoedig gevolgd
door momenten van verlatenheid, waarin het schuldbesef benauwender opdringt (nr
8), ogenblikken van twijfel, waarin de ziel, ‘met booze gedachten aangevochten’,
zich verdedigt met een beroep op ‘'t rein geweten’ (nr 9). Sterker wordt het verlangen
naar de gemeenschap met Jezus, die nog door een muur van zonden wordt
tegengehouden (nr 10). In nr 11 ‘smeekt de ziel om bevestiginge en opkweekinge
haers geloofs’, om ‘vrucht der liefde, die de Godheid mocht behagen’. Zij klemt zich
op ‘des werelds pelgrims weg’ vast aan Jezus alleen, wiens licht haar leiden zal door
de duisternissen van dit leven (nr 12). Met inspanning van al haar krachten roeit de
vastbesloten ziel ‘gestadig tegen den stroom der zonden’ op, wat alleen succes heeft
als Jezus ‘de Wijze Stuurman’ het ‘roer des levens’ houdt (nr 13). Zo komt zij in de
hogere phase van het ‘schouwende’ leven. Tot dieper inzicht gekomen, kan zij nu
ook ‘veel hooge en dierbare waarheden tot stichting van haar naasten uitspreken’.
Het lichaam met zijn begeerte verzinkt in slaap, maar 't ‘herte waakt op God en
Goddelijke dingen’ (nr 14). De ‘verlichte’ ziel toont aan hoe God de zonden vergeeft
‘als Christus rijst in 't hert’ (nr 15). Zij symboliseert het wonder van de wedergeboorte
(nr 16), weerlegt ‘den ouden Adam’ (nr 17), spreekt verrukt over de directe nabijheid
van God, door Zijn aanwezigheid in het wedergeboren hart (nr 18); een van Luykens
meest bekende liederen over de mystieke gemeenschap. De ziel is in wezen als een
effen watervlak waarin de Zon, symbool voor God, zich weerspiegelt; zij is een ‘vonk
van 't eeuwig vuur, doorschenen met Gods licht’. Die klare spiegel is vertroebeld
door de zonden, maar zal weer gezuiverd worden door ‘een wille, uitgaande van het
eeuwig Zielevuur’ (nr 19). Als kleine kern voedt zich die herboren ziel met Christus,
‘het brood des levens’ (nr 20): ‘zoo wordt de vuur'ge Ziel met nieuwheid overtogen,
indien zij 't wezen Gods heeft waarlijk ingezogen’. Met den dood is die groei voltooid,
dan als haar ‘het vleesch en bloed’ ontvalt, ‘is zij met
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Gods licht doorschenen, als 't ijzer met een heeten gloed’. Hoe zij dan ten hemel
vaart, vraagt de scepticus? Wel, zij hoeft niet ten hemel te varen, want zij ‘is zelf de
Tempel en de Hemel, waar God met zijnen glans in woont (nr 21). Daarentegen is
de goddeloze ‘in handen van den helschen smid’ en zijn ziel is ‘een huis der zonden’
(nr 22). Daarom houdt de bekeerde ziel haar naasten waarschuwend voor ‘het onrustig
zwerven en hoe zij tot ware rust zou mogen komen’ (nr 23). Met ontroering spreekt
zij ‘over het werk der verlossing’ door Christus' verzoenend sterven (nr 24), een
overpeinzing die de liefde tot Jezus verinnigt en verdiept. De wereld moge haar
bedreigen door een ‘menigte van strikken en netten des Duivels’ (nr 25), de ware
Ootmoedigheid is daartegen gevrijwaard en al die verzoekingen, die ‘ontspringen
uit den grond van 't ongezuiverd herte’ branden als een louteringsvuur, waaruit de
ziel met den dood verlost opstijgt (nr 26).
Maar de ziel, tot deze diepere inzichten gekomen, stelt zich daarmee niet tevreden,
en ‘begeert naar den aard der liefde, met haar beminde gansch vereenigd te zijn, en
zich zelve in den goddelijken afgrond in te zinken als een druppel waters in de wijn’.
Hier zingt Luyken in innige en hartstochtelijke liederen van de zaligende
verbondenheid met God. Een prachtig liedje van volkomen overgave is nr 27. ‘De
Ziele haren God vast aanklevende’. In nr 28 dient de allegorie van den rozenhof,
waar de morgendauw de bloemen besprenkelt en de ‘geest des Heeren’ als een milde
westenwind doorheen waait, om de verrukkingen van die gemeenschap te
symboliseren. Nr 29 werkt het beeld van den waterdruppel die zich verliest in den
roden wijn nader uit als symbool van de louter passieve overgave. Sterk voelt de ziel
zich nu tegenover de Wereld, de strijd is gewonnen, de antithese tussen duisternis
en licht volkomen (nr 30). Al het doen van de wereld is haar slechts verachtelijk
kinderspel (nr 31). Ver boven de wereldse roemt zij ‘de geestelijke schoonheid’ (nr
32). Zij jubelt over den triomf van haar Koning, die over alle machten in hemel en
aarde heerst (nr 33). Zij is nu bereid gelaten het lijden te aanvaarden uit Gods hand
(nr 34), ja door het kruis, dat zij met vreugde opneemt, wordt de scheiding met de
zondige creaturen dieper, maar inniger de gemeenschap met God (nr 35). Zo volgt
zij het spoor van Jezus, en rust zij met jubelende liefde ‘op Jezus borst’ (nr 36), waar
zij de ‘ware rust’ geniet. Haar hart is verzegeld met Jezus' naam (nr 37), haar
betrouwen is enkel gelegen ‘in de wonden van Christus’. En onstuimig groeit haar
verlangen naar den dood, om bevrijd te worden van de smartelijke gebondenheid in
het lichaam, die nog steeds ‘als een oude muur’ staat tussen haar en haar geliefde.
Maar reeds hoort zij daar achter kloppen ‘dat liefd'rijk hert, dat mensch wierd op de
aarde / en de afgevallen Ziel tot erfgenaam herbaarde’. Als tenslotte ook die
scheidsmuur vervalt, ‘dan smelt mijn geest als was in Jezus' liefde-vuur / Wij worden
gansch vereend: wat hij is van natuur, / en van alle eeuwigheid, dat word ik van gena-
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de..’ Men heeft Luyken een pantheïstischen vrijgeest genoemd, een geestverwant
van Spinoza, die radicaal brak met de grondgedachten van het Christendom(30.). Dat
is beslist onjuist. De titel van den bundel, de gehele opzet, de geschetste ontwikkeling
der themata die steeds hun steunpunten hebben in de Schrift, bewijzen het ongerijmde
van deze voorstelling. Zelfs de aanduiding ‘vrijzinnig’ werkt vanwege den modernen
inhoud van dat woord verwarrend. Met al zijn bespiegelende betogen levert Luyken
geen theologisch-dogmatisch systeem. Sterk subjectief gericht staat hij los van de
kerkelijke instellingen, maar niet vijandig daartegenover. Als piëtistische vrome
spreekt hij van zijn geloofsbevindingen, als gevoelsmens en als dichter, met een niet
te onderdrukken jubel over zijn innerlijken rijkdom, maar ook om te stichten en
anderen te bekeren. Achter zijn poëtische beelden en symbolische omschrijvingen
waarmee hij de onuitsprekelijke werkelijkheden van het bovenzinnelijke leven tracht
te benaderen en die, evenals bij alle mystici, bij oppervlakkige lezing licht misverstand
wekken, schuilen weinig werkelijk nieuwe ideeën. In wezen sluit hij zich aan bij de
Doperse opvattingen, ook wat betreft zijn markant dualisme van vlees en geest, de
antithese van kwaad en goed, hel en hemel en zijn daaruit voortvloeiende ascetische
strijd tegen de macht der zinnen. Als vele van zijn geestverwanten zoekt hij een
bevredigende ‘verklaring’ voor het begrip der Drieëenheid, die hij als zodanig niet
verwerpt. Een rationalist is hij in zake het geloof zeker niet. Ook hij worstelt met het
probleem van den menselijken (vrijen) wil en de goddelijke genade bij het tot stand
komen van de bekering. Uiteraard legt hij sterk den nadruk op de menselijke activiteit.
Maar de ‘genade’ is een telkens terugkerend motief. Voor een scherp redenerend
systematicus biedt hij vele aanvalspunten, maar hij ontsnapt hem voortdurend door
zijn logisch ongrijpbare, de contouren vervagende poëtische dictie. Doch met de hele
Christenheid belijdt hij positief de historische vleeswording van Jezus als Eeuwigen
Zoon van God, diens kruisdood als verzoenend offer voor de zonden van het hele
menselijke geslacht, de lichamelijke opstanding en hemelvaart, de absolute
heerschappij van Christus en zijn te verwachten wederkomst. Dat blijkt uit zijn
‘Geestelijke Brieven’(31.), maar deze themata keren ook herhaaldelijk in de volgende
bundels terug, in bespiegelend, moraliserend didactische en lyrische gedichten. Het
is niet mogelijk ze hier alle uitvoerig te bespreken, hoe zeer een dieper gaande analyse
van Luykens poëzie, dan tot nog toe is verricht, naar inhoud en vorm, met het oog
ook op de ontwikkeling van zijn dichterschap, gewenst zou zijn. Meer en meer wordt
zijn vurige lyriek getemperd tot verzonken contemplatie, stille bepeinzing en leerzame,
allegoriserende onderrichting, waaraan echter de stem van het hart niet ontbreekt.
Dit gaat gepaard met een vereenvoudiging van de versstructuren. In hoofdzaak lyrisch
ondanks de emblematische composities, zijn twee bundels: Voncken der Liefde Jesu
(1687)(32.) en Zedelijke en Stichtelijke Gezangen (1698)(33.). Dominerende motieven
zijn:
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de vergankelijkheid en bedriegelijkheid van het aardse leven, de natuur als beeld van
het hemels paradijs, verlangen naar de eeuwigheid, een duizelingwekkende inblik n
de oneindigheid en een pure genieting van Gods overweldigende liefde en
gemeenschap. Op deze themata zingt Luyken, nooit moede, zijn zuiverste liederen,
in reine, lichte tonen, met een ranke en toch gebonden beweging, brede, nooit zware
en nimmer pathetische, maar transparante zinsstructuren, die met hun stijgende
aanlopen, open vormen en uitbreidingen luchtig glijden over de prosodische grenzen,
hele reeksen van versregels samenvoegend tot grote gehelen; etherische liederen, zo
simpel van taal en toch zo verheven en melodieus, bekoorlijk door natuurlijke en
steeds weer verrassende beelden en symbolen, een vaste en tegelijk ijle plastiek als
van zijn fijn-gelijnde, naar lichte verten uitwijkende, etsen. Dit zingen lijkt bij Luyken
de meest vanzelfsprekende uiting geworden. Het volgt de rustige, diep indringende
bespiegelingen, de stille jubelingen van het popelend hart, de extatische verrukkingen,
met een gemak of het zo maar vanzelf gaat, een rustig op en neer gaande ademhaling,
een statig bewegen, een soepele wiekslag, sneller gaande in het begin der regels en
weer trager vloeiend door de sonore, slepende rijmen. Om een enkel voorbeeld te
noemen: hoe verrast de beeldende vergelijking van de dalende en rijzende putemmers
in nr VII - typerend die gewaagde overgang van een alledaags gegeven naar de meest
verheven, geestelijke symboliek - hoe liefelijk is het verlangen naar de eeuwigheid
uitgedrukt in nr 3 ‘'t Verborgen goed, trekt ons gemoed’, nog boeiender en
meeslepender in dat prachtige kosmische lied ‘'t Is wonder’, bij aanschouwing van
den sterrenhemel, en onstuimig in ‘Noch ver, noch wijd’ beginnend met ‘Waar woont
mijn God, mijn lief, mijn overschoone? / Zouw 't hier niet zijn, waar zou hij anders
woonen? / O Middelpunt der eindelooze eeuwigheid / Die 't middelpunt mijns
levens-cirkel zijt! - Een door Luyken zeer geliefd beeld voor God is het licht. In
velerlei variaties heeft hij het toegepast, maar op een van de schoonste wijzen in het
slotgedicht op den rijzenden dageraad ‘Het word haast dag’. Daarop volgt dan nog
die merkwaardige ‘Nazang’, een stoute poging om met concrete beelden, ten dele
ontleend aan Böhme, aan de Middeleeuwse mystici en aan de Openbaring, een schets
te leveren van het hemelse leven. Natuurlijk moet men die beschrijvingen niet letterlijk
opvatten.
Typerende kenmerken van Luykens barokken stijl zijn: de vocativische vormen,
waardoor een innig contact gelegd wordt tussen dichter en aangesproken object, de
variaties door relatieve zinnen en bijstelling, dikwijls geschikt tot een climax, de
superlatieven en uitroepende zinnen, de proleptische uitheffing van het psychologische
subject, de stijgende structuur der zinscomplexen. Voorkeur heeft Luyken voor het
gekruiste rijm of de zesregelige combinatie paar-kruisrijm (aabccb en variaties).
Groter afwisseling bestaat in ‘Voncken’ en vooral in de Zed. en Sticht. Gezangen.
In de emblema-
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tische gedichten treedt gaandeweg versobering van den vorm in; dan wordt ook de
jambische viervoet de toonaangevende maat. Maar de levende syntactische structuren
behoeden ook zijn didactische verzen voor verstarring. Ik kan niet nalaten ter illustratie
althans één gedicht in zijn geheel te citeren: nr VI uit ‘Voncken’ ‘Het tweede is
beter’, waarin het beeld van de brandende kaars als uitgangspunt dient. De zin groeit
gaandeweg in omvang, in de opgaande beweging van het gedicht, een voortgaande
verdubbeling van den strophischen grondvorm: eerst twee plus twee regels (abab),
dan vier die nauwer syntactisch gevoegd zijn, dan acht, waarmee het beeld voltekend
is; een terugkeer tot de grondstructuur, tweemaal twee verzen, vormt den overgang
naar de bespiegeling, die daarna in een vervoerde beweging uitgolft over zestien
regels, de stijging naar het goddelijk licht! Twee gepaard rijmende regels, gebed op
den drempel der eeuwigheid, sluiten het gedicht. Het is meteen een sprekend
voorbeeld, hoe in deze poëzie van Luyken de moralisatie opgenomen is in den
lyrischen jubel: men lette op den meeslependen, tot instemming nodigenden
vraagvorm.
Ja Lichter! of wy u niet hoorden,
Wy zien wat uw gestalte doet;
En uit uw werkelyke woorden,
Verstaan wy u, in ons gemoed:
Gy sterft, om uit uw dood te geeven,
Terwyl uw duister lyf verdwynt,
Een beter, schoonder, fynder leven,
Dat uit uw ondergang verschynt.
En of wy 't niet met onze handen
Begrypen, als uw wezentheid,
Daar 't zoete licht, door 't vuurig branden
Zich in de kamer uit verbreid,
Noch zyt gy beter voor de zinnen,
En aangenaamer in ons hart,
Zo dat wy, door 't verliezen winnen,
En krygen helder wit, voor zwart.
Als zo de stomme dingen spreeken,
Hoe zouden wy niet wys'lyk zyn!
En luist'ren na haar krachtig preeken,
Zo helder als de zonneschyn.
Waarom en zouden wy niet sterven?
Aan onze valse levens aard,
Vol duisternissen en verderven,
Zo aangebooren, als vergaard:
Op dat wy, door dat grof verliezen,
Verkrygen fynder levens Geest,
Veel aangenamer in 't verkiezen,
Als de eerste lompheid is geweest
Wiens onbetastelyke wezen,
Het gryp'lyk overtreft, zo veer,
Als 't licht, dat uit de kaars verreezen,
Veel schoonder is als was, of smeer:
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En wy in Gods genadige oogen,
Verschynen, als een vriend'lyk licht,
Dat dood, en duisternis ontvloogen,
Mag staan voor 't heilig aangezicht.
Ach! Eeuwige oorsprong van ons leeven,
Wilt ons uw kracht en wysheid geeven.

In deze ‘Vonken’ is de strophische grondvorm door de syntactische structuren
doorlopend vervaagd. In de Zedelijke en Stichtelijke Gezangen daarentegen, die
inderdaad bedoeld zijn om gezongen te worden, blijft de strophevorm gehandhaafd.
Het emblema karakter is hier ook zwakker. De bundel, in zijn laatste samenstelling
- hij werd tweemaal herdrukt en uitgebreid - bevat slechts 23 prenten, waarom heen
vele liederen zijn gegroepeerd, in grote verscheidenheid van structuur. Hierin vindt
men gedichten die tot de schoonste barokke geestelijke lyriek behoren, op Christus'
geboorte, op Zijn tot navolging wekkend leven van liefde en opoffering, op Zijn
lijden en overwinning, maar ook de tederste en onstuimigste uitingen van wederliefde,
gezongen door het bevrijde mensenhart. Naast deze lyriek schreef Luyken een hele
serie voornamelijk op lezing en stichting gerichte emblemata-boekjes. De meest
alledaagse zaken zijn hem geschikte aanleiding om de aandacht der mensen te trekken
tot de hemelse dingen. De Spiegel van het Menselijk Bedrijf(34.) vertoont ‘honderd
verscheiden ambachten’, door Luyken en zijn zoon Caspar ‘konstig afgebeeld’ en
‘met Godlijke spreuken’ (nl Bijbelteksten) en zesregelige ‘stichtelijke verzen verrijkt’
(1694). De Lof en Oordeel van de werken der Barmhartigheid (1695)(35.) wekt door
prent en vers op, om de zeven plichten van den Christen (Matth. XXV) in practijk
te brengen. Een mooie bundel is Beschouwing der Wereld (1708), weer ‘honderd
konstige figuren’ maar met omvangrijke bespiegelende en moraliserende gedichten.
De beelden zijn ontleend aan alle aspecten van de wereld en de natuur: de elementen,
natuurverschijnselen, landschappen, het plantenrijk, de delfstoffen, rivieren en zeeën,
weersgesteldheden, delen van den dag, jaargetijden, het dierenrijk, de door de natuur
veroorzaakte rampen, en ten slotte de mens, naar zijn leeftijden en lichamelijke
gesteldheden. In De onwaardige Wereld (1710) echter wordt in vijftig zinnebeelden
de mens getypeerd en gecritiseerd in zijn geestelijke en sociale gedragingen en tot
deugden aangespoord. De themata zijn abstract, de prenten symbolisch. Meer reëel
weer is de zeer gevarieerde bundel De Bijkorf des Gemoeds (1711), vol levendige
beeldjes uit het menselijk leven en wijze lessen. Het lyrische element, dat in den
vorigen bundel nog nu en dan opleeft, is meer en meer verstomd. Dat geldt vooral
ook voor den moraliserenden bundel, Het Leerzaam Huisraad (1711). In 1712, het
jaar van Luykens dood, verschenen ook zijn van bijschriften voorziene bijbelse
prenten De Schriftuurelijke Geschiedenis, en het eenvoudige bundeltje De Menschen
Begin, Midden en Einde waarin het kind in zijn ‘bedrijf en
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aanwas’ dikwijls met enkele regeltjes zo fijntjes is getekend(36.). Er is een grote
verscheidenheid in deze emblemata, niet alleen naar het thema en motief, ook naar
den vorm(37.). Er zijn heel korte, puntig geformuleerde en ook breedvoerige betogen
en beschouwingen. Vele zijn tweeledig gebouwd op een vergelijking met een
toepassing, andere zijn vanaf het begin allegorisch en symbolisch. Dikwijls boeit de
fijne plastiek, de trefzekere uitbeelding der werkelijkheid, van de natuur en het
menselijk leven, door een gelukkige samenwerking van prent en vers van den zelfden
kunstenaar. In Luykens kunst keren verschillende trekken van de 17e eeuwse
litteratuur terug in een verfijnden, edelen vorm: een vergeestelijkt realisme, een milde
moralisatie, en een verinnigde mystieke lyriek, - de verstilde barok.

Litteratuur en aantekeningen
Willem Sluiter
Aan Sluiter is tot nog toe weinig aandacht gewijd. De handboeken vermelden hem
niet (WALCH) of nauwelijks (PRINSEN, KNUVELDER). KALFF (IV, 502) vond bij hem
‘slechts zelden poëzie’; TE WINKEL gaf een objectief overzicht van zijn werken,
zonder innerlijke benadering; KARSEMEYER (Panorama, blz. 217) noemt slechts
twee bundels en typeert hem onvolkomen. Een beknopte studie wijdde aan hem W.H.
HEUVEL, Willem Sluyter van Eybergen.
Een behoorlijke bibliografie van zijn vele, herhaaldelijk gedrukte bundels bestaat
er niet.

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

372

Jodocus van Lodensteyn
Het boek om Van Lodensteyn te leren kennen als theoloog en predikant - noodzakelijk
voor juiste waardering van zijn poëzie - is P.J. PROOST, Jodocus van Lodensteyn,
een kerkhistorische studie; diss. Leiden 1880 (uitg. J. Brandt en Zoon, Amsterdam).
Voor zijn poëzie zie behalve PROOST: S. GORTER, Lodensteyns Liederen, De Gids,
1868 II, 323 (Letterkundige Studiën I, 131 vlgg.). Een bloemlezing uit Lodensteyns
werk, met inleiding, gaf M.J.A. DE VRIJER, Uren met Lodenstein, Baarn 1944. - Litt.
over enkele details in aant. 28, 29.

Eindnoten:
(1.) De approbatie is van 1659. De toe-eygening van 15 April 1661. Ik gebruikte een uitgave uit
1717 ‘'t Amsteldam, // By de Weduwe van Gysbert de Groot, Boekverkoop- // ster, op de
Nieuwendyk, tusschen de twee // Haarlemmer Sluysen, 1717. / Met Privilegie. // - zonder
vermelding van den druk.
(2.) De zesde druk uit 1717 bij denzelfden uitgever als de vorige bundel.
(3.) Het jaartal van den eersten druk is me onbekend. Het staat met afzonderlijke paginering achter
de uitgave van 1717 van de Psalmen, Lofzangen, etc., waarin het ook op de titelpagina staat
vermeld.
(4.) De achtste druk in 1731: Christelyke Doods-betrachting, // Bestaende in verscheyde //
Sterf-Gesangen /// En // Doods-echt-scheydinge, // Door // Wilhelm Sluyter, // Dienaer Jesu
Christi in sijn Gemeynte te // Eybergen. // Midsgaders Klaag- en Troostreden // over de Dood
van sijn Huysvrouw // Den achtsten Druk. // Vermeerdert met een Vers over de stemme Gods
// van Baxter, vertaelt door J.A. Zaunslifer. // en met een Epigramma op de naem // van den
Oversetter. // - zelfde uitg. als de Psalmen, etc. zie noot 1.
(5.) De toe-eygening aan Johan Hoornaert is gedateerd 23 Sept. Anno 1663, vgl. noot 8.
(6.) Er bestaan twee zesde drukken uit 1716 bij genoemden uitgever, die echter onderling verschillen
in zetsel (de ene heeft vele drukfouten), titel: W. Sluyters // Buyten- // Eensaem Huys- // Somer// en // Winterleven. // Aenwysende, // Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op //
't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden. // Credi
mihi, bene qui latuit, bene vixit. // Verçiert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 //
bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, / op dese Stoffe en Inhoud passende. // De
sesde Druk // De toevoeging van ‘Somer-’ in den titel klopt niet met de oorspronkelijke titels der twee
gedichten, die heten: ‘Buyten-leven’ en ‘Eensaem Huis- en Winterleven’.
(7.) Ik gebruikte de uitgave van 1731, bij genoemden uitgever: Eybergsche // Sang-lust, // Mitsgaders
// Vreugd- en Liefde- // Sangen, // Door // Wilhelm Sluyter, // Herder der Gemeynte Jesu Christi
tot // Eybergen. // Waer achter by gevoegd is des Auteurs Lijk-reden, // sprekende na sijn dood
tot sijn Gemeynte aldaer. // - Het lofdicht van Everhardus Beckink op de Sanglust dateert van
3 Dec. 1669; die van H. Sweerts, van 3 April 1670.
(8.) Ik gebruikte de uitgave van 1739, zonder vermelding van druk, bij denzelfden uitgever - samen
met de Triumpheerende Christus. - De approbatie is van 6 Januari, 1669.
(9.) Vgl. noot 7.
(10.) De levensbeschrijving van Van Lodensteyn door zijn jongeren tijdgenoot, EVERARDUS VAN
DER HOOGHT, vindt men in de Voorreden van J. van Lodensteyns Geestelijke Opwekker voor
het Onverloochende, Doode en Geesteloose Christendom - en is gedateerd 5 Dec. 1696, nader
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(11.)
(12.)
(13.)

(14.)

(15.)
(16.)

(17.)
(18.)
(19.)
(20.)

(21.)
(22.)

(23.)

(24.)

overzien en verbetert den 13 May 1701. (Ik gebruikte den 5en druk: T'Amsteldam; By Adrianus
Douci, Boekverkoper in 't midden van de Stilsteeg. 1740) - Zie voorts PROOST, op. cit.
Zie dit deel v.d. Gesch. der Lettk. blz. 297.
Dit en het vorige citaat uit EV. V.D. HOOGHT, op. cit. blz. 49. De ‘Reescher Liederen’ in
Uytspanningen, blz. 78-90 (zie aant. 14).
Van Van Lodensteyn zijn een groot aantal bundels Preken verzameld uitgegeven; ook schreef
hij verschillende Stichtelijke boekjes, en geschriften over kwesties van kerkelijken aard, in goed
kernachtig proza. Zie daarover PROOST, op. cit., die in Hfst. II ook een bibliografisch overzicht
geeft.
J. van Lodensteyns Uytspanningen, behelsende eenige Stichtelijke Liederen en andere Gedichten.
Verdeeld in vier deelen. - Utrecht, Willem Klerk 1676 - De oudste drukken zijn verloren gegaan;
P. zag als vroegsten den 5en druk; ik gebruikte en citeer uit den 9en druk (Tot Amsterdam; Bij
Evert Visscher, Boekverkooper in de Dirk van Hasselsteeg, 1727). Een aantal gedichten verscheen daarvóór afzonderlijk, of in andere werken; zie de bibliographie
bij PROOST, op. cit. Na Van Lodensteyns dood verscheen een tweede bundel ‘Uitspanningen,
behelzende eenige stichtelijke liederen, geestige gedichten, en andere praktikale stoffen. Tweede
deel - (vierde druk 't Rotterdam, Reinier van Doesburg, 1725). Uytspanningen, blz. 22. ‘'t Gebed des Heeren, of Uytbreidinge van Luc. 11: 2, 3, 4. De andere
bewerking is een ‘uitbreiding’ van Math. 6: 9-13 (zie blz. 19).
Zo het laatst door DR J. KARSEMEYER, in Panorama der Nederlandse Letteren, bl. 216-217,
waar ook de litteraire waarde van Lodensteyns gedichten ver onderschat wordt: ‘Het valt niet
te ontkennen, dat we af en toe getroffen worden door een enkele goede regel bij V.L., maar in
het algemeen staat zijn poëzie een stuk beneden die van Camphuysen, waarmee ze in geest
nauw verwant is’. Dit is, wat toegespitst, het gangbaar oordeel in onze litt. geschiedenissen; in
geen vindt men een eigen, indringende analyse van deze mystieke poëzie.
De genoemde liederen staan achtereenvolgens: Uytsp. blz. 134; 131; 124; 173; 155; 152.
Uytsp. blz. 197; een ander lied op Hemelvaart op blz. 199: Gods soon ten Hemel.
Op mijn verjaring in Sprockelmaand 1670. End' op dat Saysoen des jaars. Uytsp. blz. 295.
Versvorm als citaat op blz. 356.
Het wordt in alle litt. geschiedenissen, blijkbaar als het beste en meest typerende voor V.L.
geciteerd. - G. BROM wees op overeenkomst in rijm en rhythme tussen de regels ‘O! Heylig
eenzaam! Met Godt gemeenzaam!’ van V.L. en het slot van Perks Iris: ‘Mij is gemeenzaam,
die even eenzaam’ etc. Nw. Taalg. XXIII, blz. 147.
De juiste betekenis van het refrein heeft D. TH. ENKLAAR aangegeven in: Het voorbeeld van
Lodensteins ‘Medicijn-Meester’, Ts. Nedl. T. Ltk. LVI, 84-86.
De titel ‘Aanhangsel van eenige Gesangen die in de ordre overgeslagen waren’ wijst op een
wat vluchtige bundeling in 1676. Het bevreemdt dat deze liederen, voor de practijk bestemd,
eerst in het laatste levensjaar van V.L. zijn verzameld.
Uytsp. blz. 436. De geciteerde verzen vormen de afsluiting en wijken in strophenvorm af van
het eigenlijke gedicht, dat den vorm heeft: 4-4-3-4-4-3-2-4-2-4; de laatste drie regels trochaeisch,
de andere jambisch; rijm aabccbdd', ee', ff.
De levensbeschrijving van Luyken steunt in de eerste plaats op het Kort Verhaal van het
Godvruchtig Leven en Zalig Sterven van Joannes Luiken door zijn vriend VAN EEKE, in de
uitgave van 1712 ‘De Menschen Begin, Midden en Einde’. - Vele nieuwe gegevens bij P. VAN
EEGHEN en J.PH. VAN KELLEN, Het werk van Jan en Caspar Luyken (daarin als inl. de
omgewerkte studie van VAN EEGHEN, Jan Luyken en zijn bloedverwanten), 1904/05. - Oudere
studies: PIETER MABE, Luiken als Mensch en als Dichter (in de ‘Mnemosyne’, blz. 199 vlg.),
1829. - ALBERT STEENBERGEN, Joh. L., een blik op zijn leven, werken en tijd (in Vad. Lett. oef.
1875, II, 645 vlg., 705 vlg.). - H. ITALIE, Joan Luykens jongelingsjaren en zijn Duytse Lier (in
Oud Holl. 1888, VI, 1 vlg., 161 vlg.). - M. SABBE gaf in 1899 een uitgave van de Duitse Lier
met inleiding (Klass. Lett. Pantheon). - Een omvangrijke litteratuur ontstond na C.B. HYLKEMA's
artikelen in De Gids van 1904, IV, 28 vlg., De Nieuwlichter Jan Luyken. - Daartegen J.
KOOPMANS, Jan Luyken en zijn nieuw lichterschap herdacht (in De Beweging 1905, II, 252
vlg.). - J.V.D. VALK, Jan Luyken een mystiek Christen (Ons Tijdschr. XII, 587 vlg., 665 vlg.).
- HYLKEMA verdedigde zich maar zwak met Jan Luyken toch van den ouden stempel? (De Gids
1909, II, 437 vlg.). - Een aardig boekje over Luyken is van den pred. J.P. MELLE, De ‘oude’
Jan luyken (1912), die daarin tevens HYLKEMA grondig weerlegde. - Over Luykens verhouding
tot Böhme behalve HYLKEMA op. cit. ook F. REITSMA, De oorsprong van Luykens ‘Jesus en
de Ziel’, Ts. Nedl. T. en Ltk. 1916, XXXV, 202 vlg. - Zie ook zijn heruitgave van Jesus en de
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(25.)

(26.)

(27.)
(28.)

(29.)
(30.)

(31.)

(32.)
(33.)

(34.)
(35.)
(36.)
(37.)

Ziel, Wereldbibl. 1916-17. - Een hele serie artikelen schreef J.C. VAN DER DOES, waarin hij
meermalen de studies van HYLKEMA, REITSMA en MELLE ignoreert: Joh. L. in zijn brieven en
in zijn afhankelijkheid van Jacob Böhme (Stemmen des Tijds 1928, XVII, I, 137 vlg.). Jan L.
en de Middeleeuwsche Mystieken (Stemmen des Tijds 1928, XVII, II, 264 vlg.). Het conflict
tusschen Barend Joosten Stol en Jan Luyken, Nw. Tg. 1929, XXIII, 197 vlg. Joh. Georg Gichtels
verblijf in Nedl. en zijn verhouding tot J.L. (St. d. Tijds 1929, XVIII, II, 147 vlg.). J.L. in zijn
afhankelijkheid van Johannes Tauler (St. d.T. 1929, XVIII, I, 508 vlg.). Is J.L. lid geweest van
den kring van Jan Zoet? (In N. Tg. 1930, XXIV, 258 vlg.) Jan L. en de vrienden van zijn jeugd
(St. d. Tijds 1931, XX, II, 621). - Verder nog: R. V.D. VEEN, J.L. en Fred. v. Eeden (De Gids,
1906, II, 490 vlg.), die zonder overtuigingskracht HYLKEMA bijvalt. - TH. DE VRIES, Joh. L.
(De Stem XII, 941 vlg.) - herdrukt in Vox Humana, Essays, blz. 22. L. KOCH, Joh. L.'s Duytse
Lier en haar vermoedelijk Duitsch voorbeeld (N. Tg. 1930, XXIV, 245 vlg.). Een bloemlezing
uit Luyken: M.A. AMSHOFF, 1835 en W. KRAMER, 1924 (Meulenhoff).
Vgl. V.D. DOES, op. cit. N. Tg. XXIV en St. d.T. XX. - Opmerkelijk is wel L's gedichtje ‘Welk
de beste kunst zij’, blijkbaar op een vraag van een vriend. Jan Zoet stelde dezelfde vraag, vlg.
dit deel v.d. Gesch. blz. 219. - Mogelijk heeft een der vrienden die lid waren v. Zoets kring de
vraag ook met L. besproken.
Ik gebruikte: Joan Luykens // Duytse Lier, // Drayende veel van de // Nieuwste deftige, en
dartelende // Toonen, // Bevad in tien Verdeelingen, en verçiert met kopere Platen. // Nooyt
voor dezen gedrukt. // - // T'Amsterdam, // Bij Jacobus Wagenaar, Boeckverkooper, // op de
hoek van de Mol-steegh, // in Descartes, 1671. - De herdruk van 1732 is ‘Vermeerdert met het
Leeven van den Autheur’, en kwam uit ‘t'Amsterdam, // Bij Pieter Aldeweereldt // Boekverkoper
in de Wolvestraat, op de Hoek // van de Keizers-Gragt 1732’. - Dit ‘Leeven v.d.A.’ is niet dat
van Van Eeke. Het is zeer onbetrouwbaar. Een nieuwe uitgave: SABBE, op. cit. - Het art. v. KOCH, op. cit. over de vermoede afhankelijkheid
van een Duits voorbeeld mist voldoende bewijskracht.
Daaronder het vermelde ged. op de Wellevenskunst, zie aant. 2.
De bibliographie van Luykens werken vindt men bij VAN EEGHEN en VAN KELLEN, op. cit. De
bundel Jesus en de Ziel. Een Geestelijcke Spiegel voor 't gemoed etc. verscheen ‘t'Amsterdam,
By Pieter Arentsz in de Beursstraat in de drie Rapen 1678’ in octavo - zonder L's naam op de
titelpagina, wel onder het ‘Kort Bericht aan den Lezer’. - Er zijn vele herdrukken. De uitgave
na zijn dood in 1714 heeft eerst de nieuwe door L. vervaardigde platen. Deze gereproduceerd
in Reitsma's uitgave. Over den invloed v. Böhme zie HYLKEMA en REITSMA, op. cit., daarna nog eens door V. D.
DOES, op. cit. De laatste wees ook op invloed van Tauler en Thomas à Kempis.
Aldus HYLKEMA, op. cit. Zie de onder 1 vermelde pro- en contra-beschouwingen. Een sprekend
bewijs dat Luyken aan ‘wonderen’ geloofde steekt in zijn beschrijving van ‘Het Goddelijk
Wonder, Geschied tot Amsterdam, in het Jaar 1676 tussen den 13. en 16. dag van de Maand
October, aan Jetske Klaas (Huisvrouw van Rinke Abbis, Vlotschuitevoerder) etc.’ en vervolgens
ook ‘De Genade Gods over Holland’ de voorspelling door een Engel aan Grietje Klaas in 1672.
- Beide verhalen nam Luyken bij herhaling op in ‘De Zedelijke en Stichtelijke Gezangen’.
Verloochend heeft hij ze dus niet.
De ‘Geestelijke Brieven aan verscheide zyner goede Vrienden, op bezondere Tyden en
Toestanden geschreeven’ verschenen na L's dood in 1714 bij Arentz en v.d. Sys.
Een tweede bundel ‘Brieven aan sijn lieve vrienden’ in 1741. Vgl. V. EEGHEN, op. cit.
De oudste druk in 1687 bij Pieter Arentsz. Zie verder VAN EEGHEN, op. cit.
De eerste uitgave van 1698 ‘by Willem de Coup, Boekverkooper op het Rokin, aen de Valbrug’
is zonder prenten. De 2e druk (1704 by P. Arentz en C. van der Sijs etc.) bevat de prenten. Het
aantal gedichten werd uitgebreid en sterk in de derde dr. v. 1709, terwijl ook de volgorde werd
veranderd. In dezen bundel zijn verschillende strophische gedichten uit de Voncken opgenomen.
Voor de uitgaven en bijzonderheden verwijs ik voor dit en de volgende werken naar VAN
EEGHEN, op. cit.
VAN EEGHEN dateert de prenten en gedichten omstreeks 1695. - Ze werden opgenomen achter
de Zed. en Sticht. Gez. van 1704 en volgende drukken.
Het is opgedragen aan Luykens kleinzoon Johannes, den zoon van zijn in 1708 gestorven zoon
Caspar.
Mogelijk heeft Luyken ook een aandeel gehad in den bundel ‘Goddelijke Liefdevlammen’ (t'
Amsterdam By Johannes Boekholt etc. 1691), zie VAN EEGHEN, op. cit. In 1767 gaf C. van
Noorde met eigen prentjes nagelaten gedichten van Jan Luyken uit, gevonden in hs. dat in het
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bezit was van nabestaanden van L's vriend Daniël Bellinckhuys. Achterin een paar brieven aan
D.B. - De titel v.h. boekje is Het Overvloeijend // Herte? // of Nagelatene // Verzen // van den
Godsvruchtigen // Jan Luyken, // etc. Te Haarlem gedrukt, / By C.H. Bohn, Boekverkooper. //
MDCCLXVII.
- Een latere herdruk v. Luykens werken bij A.W. Sijthoff (1888-92) met photogravures der
oorspr. etsen.
Vlak voor het afdrukken van dit boek verscheen de diss. van A.C.M. MEEURRESSE, Jan Luycken,
als dichter van de Duytse Lier (1952.) - Het kon, helaas, niet meer worden verwerkt in den
tekst.
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De letterkunde der XVII eeuw in
Zuid-Nederland
door Prof. Dr E. Rombauts
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Inleiding
HET HEET DOORGAANS DAT DE ONGUNSTIGE TIJDSomstandigheden,
evenals in de tweede helft van de 16e eeuw, uiterst remmend hebben gewerkt op de
letterkunde van de zuidelijke Nederlanden in de 17e eeuw. Voor een gedeelte is dat
zeker waar. De vergelijking met de vorige periode gaat evenwel mank. De aanhoudend
weer oplaaiende oorlog moge in dit tijdperk heel wat opkomende talenten in de kiem
hebben gestikt, een massale uitwijking van kunstenaars, dichters en geleerden, die
de roem van de Nederlandse kunst en wetenschap naar elders uitdroegen, maar het
vaderland verarmd achterlieten, heeft deze tijd niet gekend. Voor de kunsten is het
tegendeel veeleer waar. Onze schilderkunst trekt opnieuw, zoals vroeger in de 15e
eeuw, vreemde talenten aan die haar glans en haar luister opvangen en verwerken.
Is trouwens die zogenaamde ontzenuwende invloed van de tijdsomstandigheden zo
tragisch op te nemen, wanneer we, op het artistieke plan, staan voor een opbloei die
aan het wonderdadige gelijkt? De letterkunde staat hierbij weliswaar in de schaduw,
maar de betrekkelijke armoede van de litteraire kunst mag geen voorwendsel zijn
om het gehele cultuurbeeld van de tijd in een verkeerd perspectief te plaatsen.
Vier in 't oog springende karaktertrekken bepalen het beeld van de letteren in de
zuidelijke Nederlanden in deze tijd:
1o) het ontbreken van grote persoonlijkheden, die hun stempel slaan op de
letterkundige productie van hun tijd;
o
2) het, op een paar uitzonderingen na, populaire karakter van de litteraire werken;
3o) haar eenvormigheid en een zekere eentonigheid naast de veelzijdige schittering
van de overige kunsten;
o
4) haar overwegend godsdienstige inspiratie en inhoud.
Vooral de eerste karaktertrek markeert, op haast pijnlijke wijze, het inferieure peil
van de letterkunde tegenover de andere kunsten. De achterstand van onze letteren
op de beeldende kunsten is weliswaar een gewoon
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verschijnsel in onze cultuurgeschiedenis; de 15e eeuw had daarvan reeds een treffend
voorbeeld gegeven. In de 17e eeuw is het onderscheid veel groter en valt de
vergelijking veel ongunstiger uit. Het heeft er werkelijk de schijn van alsof alle
vernieuwende scheppende krachten grotendeels in de beeldende en grafische kunsten
zijn opgegaan. Het ontbreekt in de letterkunde niet aan interessante en verdienstelijke
figuren, die in hun beste momenten prijzenswaardig werk leverden; deze verdienen
dan ook de verwaarlozing en het misprijzen niet, dat hun zo lang te beurt is gevallen.
Het ontbrak hun niet aan goede wil en tot op zekere hoogte ook niet aan begaafdheid,
wel aan grote scheppende kracht en verbeeldingsvermogen. Daardoor krijgt de
letterkunde in die tijd al te vaak het uitzicht van een middelmatigheid, waarboven
slechts enkelen uitstijgen.
Hiermede houdt verband het populaire karakter van de zeventiende-eeuwse
zuidnederlandse literatuur. Tweede- en derde-rangsdichters gevoelen minder dan
grote persoonlijkheden de behoefte aan een verfijnde en bewuste kunst, die slechts
door een minderheid van ontwikkelden kan worden genoten; deels uit onvermogen,
deels om redenen die vreemd zijn aan de kunst, handhaven zij zich gewoonlijk op
een plan van algemene verstaanbaarheid, dat voor allen toegankelijk is. Zo is het te
verklaren dat deze tijd, die elders, ook in de noordelijke Nederlanden bij voorkeur
het aristocratische dichterschap huldigde naar de geest van de Renaissance, in onze
gewesten overwegend de volksdichter aan het woord liet. Veel meer dan in het
Noorden is de literatuur in de Spaanse Nederlanden afgestemd op de gehele
volksgemeenschap. Een scheiding zoals elders tot stand komt tussen een verfijnde,
gestyleerde en gecultiveerde poëzie en een meer naar de gemeenschap georiënteerde
dichtkunst bestaat hier niet, om de eenvoudige reden dat de eerste nagenoeg geheel
ontbreekt. Daardoor vertonen de zeventiendeeeuwse letteren in de zuidelijke gewesten
der Nederlanden dan ook in alle opzichten die zo in 't oog springende continuïteit
met voorafgaande tijdperken. Deze oriëntering op de gehele volksgemeenschap heeft
evenwel, van zuiver artistiek standpunt beschouwd, meer na- dan voordelen
opgeleverd. Ze heeft geleid tot een zekere eenvormigheid, een zekere eenzijdigheid
zelfs die schril afsteekt bij de schittering en de levensvolheid van de andere kunsten.
Het verbeeldingsleven van de dichters en schrijvers stijgt zelden uit boven de
gezichtskring van de gewone lezer; hun bekommernis gaat niet uit naar verfijning
van vormen en veredeling van gevoelens, maar naar een ongekunstelde, rake en wel
eens pittoreske zegging; de behandelde motieven zijn veelal gegroeid uit de
eenvoudige ontroeringen en de schalkse geest van het ongecompliceerde volksgemoed.
Dat geeft aan de literatuur van die dagen wellicht een eenheid en geslotenheid, die
elders te loor is gegaan, maar daarin ligt ook een zekere beperktheid. Te meer daar
de bezieling bij de meeste auteurs niet krachtig genoeg is om zelfs verheven
onderwerpen uit de sfeer van het alledaagse op te tillen.
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De eenheid en de geslotenheid, waarover we zojuist spraken, vinden evenwel
voornamelijk hun grond in de eenheid van bezieling. En deze is overwegend een
religieuze. Ze is de vrucht van een godsdienstige vernieuwing die, bewerkt door de
Contra-Reformatie, geheel het openbare leven van die tijd doorstroomde. De
Contra-Reformatie bevruchtte tegelijk met nieuwe inspiratiemogelijkheden de
voedingsbodem, waaruit kunst en letterkunde opbloeiden. Ze veroverde de dichters
en gaf aan hun kunst richting en doel. Het is geen toeval dat de gewone
vertegenwoordiger van de zuidnederlandse letteren de priester-dichter is. Een
priester-dichter nog wel die zijn kunst bewust in de dienst stelt van zijn herderlijke
werkzaamheid en ze zodoende veelal bindt aan didactische en moraliserende inzichten.
Deze eenheid van bezieling zou ongetwijfeld veel aan bekoring hebben gewonnen,
indien ze krachtiger en talentvoller vertolkers had gehad; bij minder begaafde dragers
verwordt ze vaak tot eentonigheid en kleurloosheid.
Nog in een ander opzicht staat de letterkunde er minder gunstig voor dan de
plastische kunsten: er ontbreekt een letterkundig centrum van enige betekenis, waar
zich het litteraire leven om een of andere grote dichtersfiguur kan concentreren. De
litteraire Antwerpse wereld verzinkt in het niet naast de picturale, de grafische en de
bouwkundige. Welk een schadepost dit betekende blijkt voldoende uit een vergelijking
met het Noorden, waar van zulke kringen stuwing en bezieling uitging. Hier geen
‘salich Roemers-huys’, geen Muiderkring of geen Nederduitsche Academie. In geen
enkele van onze, vroeger nochtans zo bloeiende zuidnederlandse steden, heerste een
opgewekt letterkundig leven zoals Amsterdam daarvan het schouwspel bood.
Weliswaar bleef Antwerpen het centrum van de humanistische beweging en
groepeerde zich een schaar geleerden en kunstenaars rondom de glansrijke
vertegenwoordigers van het Plantijnse Huis, aan de Nederlandse letterkunde kwam
hun bedrijvigheid weinig ten goede. Onder de Nederlandse dichters is Richard
Verstegen de enige figuur van betekenis, die tot de kring van de Moretussen behoorde.
Zoals in de zestiende eeuw, zijn de litteraire uitingen haast uitsluitend beperkt
binnen de grenzen van het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant. Ondanks
hun verovering door de Staatse legers in de loop van deze eeuw blijven de
noordelijkste gebieden van deze gewesten geheel binnen de zuidelijke invloedssfeer.
De oostelijke streken - Opper-Gelre daarbij inbegrepen - zijn weinig productief.
Tijdens de eerste periode van de eeuw staan Vlaanderen en Brabant op hetzelfde
plan, al spiegelde dit laatste gewest zich nog aan zijn rijke zestiende-eeuwse
cultuurtraditie en ging het graag prat op zijn onvergelijkelijke Antwerpse
schilderschool. Na de dood van Justus de Harduyn (1636) en met de opkomst van
Poirters (1640) komt Brabant aan de leiding, die het in de laatste jaren van de eeuw
weer aan Vlaanderen moet afstaan; hier toch rijst, in het uiterst zuidelijk gelegen
deel van het Nederlands taalgebied, de figuur op van de Duinker-
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kenaar Michiel de Swaen, die als de beste dichter van de 17e eeuw deze periode op
waardige wijze afsluit.
Naar de zoëven vermelde dichters delen we de gehele eeuw in drie tijdvakken in.
Deze krijgen elk hun eigen aspect en speciale kleur naar gelang van het verloop der
religieuze vernieuwingsbeweging: de Contra-Reformatie, die, zoals reeds gezegd,
aan het litteraire leven bezieling en eenheid schonk. Wij heten ze:
1o) Kwijnende Renaissance en Triomferende Contra-Reformatie (1598-1640);
2o) Populaire Contra-Reformatorische Lyriek en Didactiek (1640-1670);
3o) Verval der Contra-Reformatorische literatuur (1670-1700). Michiel De
Swaen.
Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat de litteraire hoogtepunten van
de beweging niet noodzakelijk samenvallen met de godsdienstige: de triomferende
phase b.v., (van 1598 tot 1640), kan litterair gesproken, bezwaarlijk een bloeitijdperk
heten, al markeert Justus de Harduyn de overgang van de wereldse naar de geestelijke
minne-lyriek en al hanteert Richard Verstegen de contra-reformatorische polemiek
met handigheid en vernuft. Van godsdienstig standpunt uit zijn de laatste decenniën
ontegensprekelijk jaren van vervlakking en neergang; om wille van de Duinkerkse
dichter Michiel de Swaen - wellicht de krachtigste dichter-figuur van de ganse eeuw!
- kunnen we het derde tijdvak (van 1670 tot 1700), onmogelijk als een vervalperiode
beschouwen. Het is klaar dat in een werk zoals het onderhavige er een is het litteraire
standpunt moet primeren.
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I
Kwijnende renaissance en triomferende
contra-reformatie (1598-1640)
I. Algemene beschouwingen
ZEER BEGRIJPELIJK IS HET DAT JANUS LERNUTIUS, alias Jan Lernout
(1545-1619), een gevoelvol neo-latijns dichter van Brugge, in zijn oude dagen een
roerende elegieënkrans wijdde aan de ‘Pax Belgica’ (1609), de eindelijk aangebroken
vrede in de Nederlanden, al had deze slechts het voorlopig karakter van een zeer
precair wapenbestand. Zoals de meeste van zijn dichtende tijdgenoten, had hij ten
zeerste geleden onder de politieke en godsdienstige beroerten der 16e eeuw. Hij was
niet alleen om de toekomst hoopvol in te zien. ‘Nu dat Pax weer resideert in ons
Nederlant’ - aldus de Mechelse rederijkers - achtten velen het ogenblik gekomen om
de, na de uitwijking nog overgebleven en inmiddels nieuw opgekomen scheppende
krachten op te roepen en in te zetten voor een herleving van kunsten en letteren.
Lang zou deze illusie evenwel niet duren. De krijgsharde tijd, die de XVIIe eeuw
bij uitstek geweest is, heeft aan de zuidelijke Nederlanden rust noch duur gelaten.
Slechts bij tussenpozen heeft de vredeszon geschenen en toen ze dan doorbrak, was
ze telkens nog zo beneveld door de dampen van vroegere strijd en de dreigende
donderkoppen van nieuw aanstormend wapengeweld, dat haar weldoende stralen
zich ternauwernood konden laten gevoelen. Gelukkig bleef de oorlog, in dit eerste
tijdvak althans, hoofdzakelijk beperkt tot de grensgebieden; het platteland en de
steden in het binnenland bleven aldus voor nieuwe verwoesting en plundering
gespaard, hoezeer ze overigens ook de ongunstige weerslag van de verder aanslepende
oorlog ondervonden.
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Alhoewel het Twaalfjarig Bestand, achteraf beschouwd, slechts een onderbreking
van de vijandelijkheden bleek te zijn, toch is deze kortstondige rustperiode van
beslissende betekenis geweest voor de zuidelijke Nederlanden. In deze jaren hebben
alle resterende energieën zich samengetrokken in een opperste poging om welvaart
en kunst weer naar de vroegere hoogte op te stuwen.
Het moeilijkst van al kwam de economische heropleving tot stand. Bij de aanvang
van de eeuw lagen handel en nijverheid ontredderd, de steden verarmd en voor een
gedeelte verlaten, het platteland verwoest. Het bevolkingscijfer was in aanzienlijke
mate gedaald. Van de geesten had zich een onverschilligheid meester gemaakt, die
dreigde over te gaan in doffe berusting en moedeloosheid. Maar niet zodra leeft de
hoop op vrede weer op of er komt verademing. Van alle kanten worden edelmoedige
pogingen in het werk gesteld om de materiële en geestelijke ellende te verhelpen.
De landbouw herleeft vrij spoedig. De weefnijverheid, waarop in vroegere dagen de
economische bloei in hoofdzaak berustte, past zich aan de nieuwe toestanden aan en
legt zich voornamelijk toe op zijde- en satijnbewerking. Luxe-industrieën zoals kant-,
tapijt- en kostelijk glaswerk komen tot bloei. Dat alles verwekt een betrekkelijke
welvaart, die het geestesleven ten goede zal komen. Doch de grote handel met het
buitenland wilde maar niet vlotten. De Antwerpse haven lag verlaten. Haar positie
van handelsmetropool van het Noorden en van eerste geldmarkt van Europa had de
Scheldestad verloren ten voordele van Amsterdam. De vreemde kooplieden waren
verhuisd naar het Noorden; in weerwil van drukke onderhandelingen en voordelige
vooruitzichten waren ze er niet toe te bewegen naar hun vroegere woonplaats terug
te keren. Op de voorheen zo bedrijvige Beurs bleef alles somber-stil; in 1648, toen
de vrede van Munster de laatste illusies vernietigde en Antwerpen's verval voorgoed
bekrachtigde, werd ze door het magistraat ten dele in een bibliotheek, ten dele in een
tapijtweverij en verkoophal veranderd.
De overdadige bloei van de kunsten vergoedde, ook in de ogen van de tijdgenoten,
in grote mate de economische achteruitgang. Deze moest zelfs een Richard Verstegen,
die anders zo gaarne de bestaande toestand verheerlijkte, in 1618 - nog vóór het
Bestand ten einde was - toegeven. Reden tot blijvende treurnis vond hij daarin
nochtans niet. Had Antwerpen zich inmiddels geen andere kroon op het edele hoofd
gezet, schitterend wegens de glans van de kunsten, de roem van zijn geleerden en
de pracht van zijn kerken? Meer dan in de 16e eeuw ooit het geval was wordt de
Scheldestad de kracht- en warmtebron voor de beeldende kunsten in de zuidelijke
Nederlanden en in belangrijke mate ook voor het buitenland. De schilderkunst
overstraalt alles met haar luister; zij wordt gediend door een groep talentvolle artisten,
in wier kring de vorstelijke Rubens troont. Zijn werkkracht en vruchtbaarheid grenzen
aan het wonderbare; zijn nooit
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Titelpagina van de ‘Generale Kerckelycke Historie’ door Herbert Rosweyde. Gravure van L.
Vorsterman naar een ontwerp van P.P. Rubens.
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falend creatief vermogen heeft de traditionele picturale elementen als de Vlaamse
kleurenweelde en forse scheppingskracht in harmonie weten te brengen met de
vormenrijkdom en de dramatische bewogenheid van de zuidelijke Barok. Twee
eeuwen lang draagt de schilderkunst voor een belangrijk gedeelte de kleurige livrei
van de zeventiende-eeuwse Antwerpse grootmeester.
In diens schaduw en soms ook onder diens impuls beleven de andere kunsten een
minder veelzijdige, maar toch ook betekenisvolle bloei. De graveerkunst, die haar
beste beoefenaars vindt in Lucas Vorsterman en Schelte a Bolswert, stuwt Rubens
op nieuwe banen; tevens maakt hij ze dienstbaar aan de verbreiding van zijn roem.
Ook naar de bouwkunst gaat zijn belangstelling: de bouwer van de merkwaardige
Antwerpse Jezuïetenkerk, de geniale broeder Huyssens, heeft hij hoogst waarschijnlijk
met raad, zoniet metterdaad bijgestaan. Toch ontplooit de architectuur, evenals
trouwens de beeldhouwkunst, zich zelfstandiger. De eerste beleeft vooral in Brabant
een grondige vernieuwing, al wordt hier ook nog tot ver in de XVIIe eeuw gothisch
gebouwd. Cobergher en Franckaert voeren de alsdan in Europa overheersende
Italiaanse barokstijl in, echter niet zonder deze in sterke mate te doordringen van
inheemse elementen. Vooral de tweede kunstenaar, veruit de oorspronkelijkste van
beiden, heeft de verticale omhoogstrevende drang van de gothiek in de nieuwe
stijlvorm weten te bewaren, wat aan de door hem en zijn navolgers ontworpen barokke
Brabantse kerkgebouwen zulk een typisch uitzicht geeft. De beeldhouwkunst wordt
op uitnemende wijze vertegenwoordigd door Urbaan Taillebert van Ieper, Koenraad
van Noremberg, de bouwer van het in 1866 verwijderde grote oksaal in de
Sint-Janskerk te 's Hertogenbosch en voornamelijk door Du Quesnoy, die evenwel
grotendeels buitenlands, in Italië, werkzaam was.
Antwerpen's betekenis als leidend centrum is evenmin te onderschatten voor de
humanistische beweging. Waar Leuven met het Collegium Trilingue in de 16e eeuw
het voornaamste brandpunt is van het Humanisme, neemt Antwerpen nu de fakkel
over. In haar muren vormt zich, rond Rubens en de voorname vertegenwoordigers
van het Plantijnse huis een kring van Latijn schrijvende geleerden en dichters zoals
Den Haag noch Amsterdam er in die dagen een zal kunnen aanwijzen.
De meest vooraanstaande zestiende-eeuwse humanisten zijn nog niet allen van
het toneel verdwenen. De reeds vermelde Bruggeling Janus Lernutius blijft, een eind
in de 17e eeuw - hij overleed pas in 1619 - de elegante en bekoorlijke neo-latijnse
minnelyriek vertegenwoordigen, waarvoor hij in de leer ging bij Janus Secundus.
Justus Lipsius († 1606) zal, in zijn laatste levensjaren, de Leuvense hogeschool door
zijn onderwijs vernieuwde luister bijzetten. Tot ver in de 17e eeuw draagt de
humanistische beweging zijn stempel: onder zijn leiding wordt ze vooral eruditie,
philologie en oudheidkunde en dat karakter zal ze vooralsnog geruime tijd blijven
behouden.
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Figuren van zulk formaat levert het zeventiende-eeuwse Humanisme, dat zich na
Lipsius' dood hoofdzakelijk te Antwerpen samentrekt, niet meer op. Aldaar vinden
we Rubens' eigen broeder, de uitzonderlijk begaafde, veelbelovende, maar
jonggestorven Philips (1574-1611), Rubens' schoonvader Jan Brant, Balthasar
Moretus, het hoofd van de Plantijnse drukkerij, Caspar Gevartius of Gevaerts, wie
Rubens de opvoeding van zijn oudste zoontje toevertrouwde, de drie laatsten
werkzaam als philoloog en als dichter; de Jezuïet Andreas Schottus, de rechtsgeleerde
en stadsraad Woverius of Van den Wouwere, de historicus Aubertus Miraeus, neef
van de Antwerpse bisschop, de veelzijdige kanunnik Laurentius Beyerlinck, president
van het Antwerps seminarie, burgemeester Niklaas Rockocx, een verzamelaar van
marmeren kunststukken, munten en medaliën en kenner van de Latijnse epigraphie.
Sommige van deze humanisten voeren een uitgebreide briefwisseling met vreemde
geleerden en worden door dezen zeer gewaardeerd.
Het geestesleven van de 17e eeuw, waarvan deze humanistische beweging een
bloeiende tak is, wordt echter van de grond uit geheel vernieuwd door de katholieke
restauratie. Deze was de vrucht van de Contra-Reformatie, waarvan de uitgangspunten
moeten gezocht worden in de binnenkerkelijke hervormingsbewegingen, die hun
beslag kregen op het Concilie van Trente. De beweging had een positieve en een
negatieve zijde: negatief beoogde ze de terugschuiving van de fascinerende invloed,
die het Protestantisme nog steeds uitoefende op de gemoederen en het terugwinnen
van de verloren gegane gebieden voor het katholiek geloof; positief betekende ze
een versteviging van de katholieke hiërarchie, een afbakening en klare formulering
van het dogma, een uitzuivering naar binnen, een verdieping en verinnerlijking van
het godsdienstig leven bij geestelijken en gelovigen. Voor menig kunstenaar, die
deel had aan deze vernieuwing, bracht het contra-reformatorische katholicisme een
ruime aanwinst van motieven en een verhevigde godsdienstige bezieling.
In de zuidelijke Nederlanden werd de uitvoering van het programma der
vernieuwingsbeweging nog in de jaren 60 van de 16e eeuw beproefd, doch de opstand
tegen Spanje en de beroerten, die er op volgden, verijdelden deze eerste pogingen.
Pas na de verovering van de Vlaamse en Brabantse steden door Alexander Farnese,
lagen onze gewesten voor goed voor de Contra-Reformatie open. Maar dan nam de
beweging voor herstel, uitzonderlijk begunstigd door de machthebbers en de
omstandigheden, een vaart, zoals ze die in weinig katholieke landen zou ontwikkelen.
Onder de regering der aartshertogen Albertus en Isabella (1598-1633) bereikte ze
haar hoogtepunt.
Drie machten werkten samen aan de volledige restauratie van het katholicisme in
de zuidelijke Nederlanden: de aartshertogen, de nieuwe bisschoppen met hun clerus
en de kloosterorden, voornamelijk de nieuwe en de hervormde.
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De vrome aartshertogen scheppen de bewegingsvrijheid voor de met nieuw
dynamisme bezielde kerk. Overal waar de rechten van de vorst en van de staat niet
in het gedrang komen, zijn ze de welwillende dienaars van de vernieuwing. Het
Protestantisme wordt practisch uit het publieke leven uitgeschakeld. Ofschoon er,
na Parma's veroveringen, vooral in de steden, nog een vrij groot aantal in kleine
kernen verspreide hervormingsgezinden overblijven, vormen ze geen gevaar meer
en houden ze zich zeer stil. De katholieke vernieuwing zelf bevorderden de
aartshertogen door haar de steun van de wereldlijke macht te verlenen. Zo kon de
Kerk de gehele samenleving opnieuw met haar leer doordringen.
Bij deze herstelbeweging ging de drijvende kracht uit van de nieuwe bisschoppen.
Onder hen dienen de Mechelse kerkvoogden Matthias van den Hove of Hovius en
Jacob Boonen met ere te worden vermeld. Zelf voortgekomen uit de
Contra-Reformatie, hebben ze haar idealen ook het best trachten te verwezenlijken.
Op de door hen samengeroepen provinciale concilies - dat van Mechelen in 1607 is
in dit opzicht veruit het belangrijkste - gaven ze het programma van de beweging
aan hun clerus door en bereidden aldus de grond voor een methodische verbreiding
van de verjongde idealen in de gelovige gemeenschap.
Deze verbreiding werd in aanzienlijke mate bevorderd door de actie van de
kloosterorden, die de bisschoppen en de wereldlijke geestelijkheid met onverpoosde
ijver ter zijde stonden. Vooral de nieuwe, uit de geest der Contra-Reformatie geboren,
onderscheidden zich door hun bezieling en hun onverpoosde bedrijvigheid. Onder
hen treden voornamelijk de Jezuïeten en de Capucijnen op de voorgrond: zij
wedijverden om de orthodoxie en de godsvrucht tot in de diepste lagen van de
bevolking te doen doordringen. Hun nieuwgebouwde kloosters, haast zonder
uitzondering in de steden opgericht, waren straalpunten van een herboren en een
intens oplevende godsdienstzin.
Van de grootscheepse vernieuwingsactie, uitgegaan van de kloosterorden, komt
het leeuwenaandeel zonder enige twijfel toe aan de Jezuïeten. In geen enkel ander
katholiek land heeft de Sociëteit van Jezus zich op korte tijd zo verbazend kunnen
ontwikkelen als in de zuidelijke Nederlanden. Tussen 1610 en 1620 stichtte ze hier
niet minder dan 13 colleges; haar ledenaantal stijgt van 788 in 1611 tot 1.574 in
1626. In 1613 reeds roemde haar generaaloverste Pater Claudius Aquaviva, de Spaanse
Nederlanden als de bloem van de Orde. Deze legde dan ook een koortsachtige en
uiterst veelzijdige bedrijvigheid aan de dag. Door woord en daad ijverden de zonen
van Ignatius van Loyola voor de bestrijding van het Protestantisme. Vooral door hun
‘sodaliteyten’, hun onderwijs en hun geschriften hebben ze de Contra-Reformatie,
waarvan zij zelf zo'n belangrijke verschijning zijn, doen zegevieren. In hun
‘sodaliteyten’ of Maria-congregaties groepeerden ze, naar rang en stand, de bevolking
der steden en wisten aldus het geloofs-
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leven der massa voortdurend nieuw voedsel bij te brengen. Door hun stevig onderwijs
trokken ze, in hun ook door andersdenkenden zeer gewaardeerde colleges het puik
van de jeugd, vooral uit adel en burgerij aan. Hun schooldrama, dat naar humanistisch
voorbeeld, zo innig verband hield met hun onderricht, moest de leerlingen niet alleen
oefenen in het vlot gebruik van het Latijn, maar was er tevens op berekend om deugd
en goede zeden in te prenten. Met hun publicaties op elk gebied van de menselijke
geest hebben ze het intellectuele en litteraire leven van die tijd met godsdienstige
elementen weten te dooraderen. Op ruime schaal hebben ze de Latijnse en Nederlandse
letteren beoefend en in beide tellen ze vertegenwoordigers van naam. Erudiete
philologen naar het model van Justus Lipsius komen er in hun orde weinig voor; de
geleerde tekstuitgever Andreas Schottus (1552-1629) mag in dit opzicht wel een
uitzondering heten. Maar de neo-latijnse godsdienstige lyriek vindt in hun kringen
glansrijke vertolkers. De tedere Pia Desideria (1624) van Herman Hugo wekten
menigeen tot bewondering en navolging; ze werden bijna in alle Europese talen
vertaald. Sidronius De Hossche, Poirters' leermeester, zal insgelijks in ruime mate
de belangstelling gaande maken, doch slechts na zijn dood in 1653 en de uitgave van
zijn innige Elegiae sacrae drie jaar later zullen zijn poëtische verdiensten naar hun
volle waarde worden erkend.
De litteraire bedrijvigheid der Jezuïeten in het Nederlands heeft doorgaans een
meer onmiddellijk practisch karakter. De vloed van godsdienstige tractaatjes,
waarmede ze tussen 1610 en 1640 het land overspoelden en ten dele ook de
noordelijke Nederlanden bewerkten, getuigen wel van hun krachtige godsdienstijver,
voor de letterkunde zijn ze zonder veel betekenis. Anders is het gesteld met de
beoefening van het pamflet, het lied en de emblemata-literatuur. Inzonderheid de
beide laatste dichtvormen hebben ze dienstbaar gemaakt aan de vernieuwing van de
religieuze gedachten: de door hen in dit tijdperk gepubliceerde liederenverzamelingen
beleven een aanzienlijk aantal herdrukken. De emblemata-literatuur in de volkstaal
zal pas na 1640 tot bloei komen; vóór die datum wordt ze echter reeds voorbereid
door de menigvuldige Latijnse boekjes met zinnebeeldige prenten, waarin de latere
Nederlandse wortelen.
Voor de illustrering van deze verzamelingen verwerven de Jezuïeten zich de
medewerking van Antwerpse graveerders, van vooraanstaanden soms zoals de Galle's,
de Collaert's, een Boete a Bolswert en een Lucas Vorsterman, van
tweede-rangskunstenaars meestal zoals de Mallery's, de Bouttatsen, enz. Aan de
veelgelezen Generale Kerckelycke Historie (1623) van Pater Heribert Rosweyde, de
wegbereider van het genootschap der Bollandisten, zijn de namen van Rubens en
Vorsterman beide verbonden: de schilder tekende het frontispice, dat door de etser
gegraveerd werd. Zo kreeg, mede door het litterair streven van de Jezuïeten, de
godsdienstige bezieling weer een cultuurdeterminerend karakter in de Spaanse
Nederlanden.
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II. Het erfdeel van de XVIe eeuw
DE VERSCHUIVING VAN HET CULTURELE ZWAARTEpunt van de zuidelijke
naar de noordelijke Nederlanden bracht mee dat Noord en Zuid beide deel hadden
aan het zestiende-eeuwse litteraire erfdeel van Vlaanderen en Brabant. Hoe zonderling
dit ook moge klinken, het Noorden was bij deze verdeling niet de minst ontvangende
partij. Voor een gedeelte had dit zijn oorzaak in de uitwijking van zo menig Vlaams
en Brabants dichter, die in het Noorden de reeds belangrijke zuidnederlandse
cultuurtraditie ging versterken. Ten dele ook in de verdringing naar de Verenigde
Provinciën van alle uitingen der hervormingsgezinde vroomheid en strijdbaarheid,
waarvoor in het opnieuw katholiek geworden Zuiden geen plaats meer kon zijn. Maar
ook rederijkers uit de eerste helft van de 16e eeuw en renaissancisten uit de tweede,
die Brabant of Vlaanderen niet hadden verlaten, kwamen in het Noorden aan de eer.
Werken van Matthijs de Casteleyn, van Cornelis van Ghistele, van Lucas de Heere
en Jan Baptista Houwaert worden er in de eerste decennia van de 17e eeuw gedrukt
en herdrukt. Van der Noot alleen maakt hierop uitzondering, doch een onbekende in
Holland was hij in geen geval. Weliswaar zijn de toekomstscheppende krachten niet
voortgekomen of gevormd in de kringen, waarin deze Zuidnederlanders in hoge
achting stonden; de lyriek van de grootmeesters der gouden eeuw heeft toch zonder
enige twijfel, heel wat te danken aan de zuiverende actie en de nieuwe bezieling van
een Van der Noot. De scherpe reacties van Bredero in zijn Spaansche Brabander
zijn overigens een bewijs voor de kracht, waarmee de zuidelijke litteraire traditie
zich in de onmiddellijke omgeving van de ‘hoofden der Hollandse poëten’ wist te
handhaven.
De voorwaarden, waarin de litteraire verworvenheden van de 16e eeuw in het
Zuiden moesten doorgegeven worden, waren wezenlijk slechter. Het dichtergeslacht,
dat zijn beste krachten had ingezet, om langs verschillende wegen, de vernieuwing
van de letteren in de geest van de Renaissance te bewerken, was in 1600 van het
toneel verdwenen. Van Cornelis van Ghistele is, na 1580, geen teken van litteraire
werkzaamheid meer te bespeuren; Lucas de Heere overleed vermoedelijk in 1584
en was overigens
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sinds zijn eerste uitwijking voor de letterkunde verloren; Jan van der Noot stierf kort
na 1595, Jan Baptista Houwaert in 1599: beiden publiceerden evenwel na 1590 niets
van waarde meer. Een generatie van jongeren, die uit hun handen de fakkel had
kunnen overnemen en hun idealen de volledige overwinning had kunnen bezorgen,
is er niet. De enkele zestiende-eeuwse schrijvers, die na 1600 nieuw werk in het licht
geven, behoren tot de godsdienstige richting en hebben voor de letterkunde
betrekkelijk weinig betekenis. De elders reeds genoemde Jezuïet Frans de Costere
(† 1619) en de vrij onbenullige Philips Numan († 1617) zijn werkelijk de enigen,
die in dit verband kunnen genoemd worden. Polemisten als de Jezuïet Jan David en
Richard Verstegen staan wel enigszins op de tweesprong, maar hun bedrijvigheid
behoort reeds tot de 17e eeuw en zal dan ook verder worden besproken. De jonge De
Harduyn heeft zich in 1600 nog niet geuit. Hij trekt weliswaar de lijn van Van der
Noot door in de 17e-eeuwse zuidnederlandse literatuur, maar het is zeer de vraag of
hij met de innovator zelf ooit persoonlijk contact heeft gehad.
Ondanks deze ontbrekende schakel en de gedeeltelijke verlegging van de litteraire
stroom naar het Noorden werkt de zestiende-eeuwse traditie begrijpelijkerwijze nog
in sterke mate na. Hoofdzakelijk de godsdienstige elementen er van, die door de
artistieke vernieuwing van de Renaissance nagenoeg geheel onberoerd zijn gelaten.
In tegenstelling met het Noorden worden de geschriften van De Casteleyn, Van
Ghistele, De Heere, Houwaert en Van der Noot hier niet meer herdrukt. Ten dele
vindt dit wellicht zijn verklaring in de protestantse overtuiging van sommige dezer
schrijvers: voor een De Heere en een Houwaert b.v. moet hieromtrent niet de minste
twijfel worden gekoesterd; deels kan het ook zijn oorzaak hebben in het feit dat hun
werken in de eerste decennia van de 17e eeuw nog voldoende in vroegere uitgaven
bereikbaar waren. Het wijst niettemin op een gebrek aan belangstelling. Houwaert
en Van der Noot zijn geenszins geheel vergeten: de eerste vindt nog een toegewijde
vereerder in de Mechelse rederijker Willem de Gortter, die insgelijks een sonnet
opdroeg aan de Antwerpse renovator; hun namen duiken elders, soms broederlijk
verbonden, nog even op zoals o.a. in de voorrede van Goe-Weke (1678) en Kers-Nacht
(1685), twee geestelijke werken van de Brugse dichter Jan Lambrecht. De door Van
der Noot aangeboorde inspiratiebron blijft opwellen in de jeugdlyriek van Justus de
Harduyn en een paar andere, minder belangrijke auteurs. In haar geheel genomen
leeft de zeventiende-eeuwse zuidnederlandse literatuur evenwel van geheel andere
vernieuwende krachten dan deze, opgeroepen door de dichter van het Bosken en van
de Olympias.
Geheel anders is het gesteld met de letterkunde van overwegend godsdienstige
inspiratie. Hier vloeit de stroom ononderbroken voort: zijn bedding zal alleen maar
aanzienlijk worden verbreed door de krachtige stuwing van nieuwe bijrivieren.
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De triomferende Contra-Reformatie heeft het litterair verweer van de zestiende-eeuwse
katholieken, ondanks zijn verouderde rhetoricale vorm, niet geheel vergeten. Van
de drie refreinenbundels van Anna Bijns bezorgde de Antwerpse humanist en
historieschrijver Aubertus Miraeus de eerste gezamenlijke uitgave in 1646; een
tweede wordt nodig geacht in 1668. Vermoedelijk geldt het hier meer een daad van
piëteit ten overstaan van de vereerde geloofs- en strijdgenote dan van waardering
voor de hartstochtelijke dichteres; toch blijkt hieruit dat haar nagedachtenis nog altijd
in ere wordt gehouden.
Wezenlijke betekenis integendeel hebben nog de godsdienstige polemiek, het
geestelijk proza en de religieuze lyriek. Slechts het eerste van deze drie genres is
daarbij in 1600 reeds door de vernieuwende adem van de Contra-Reformatie bezield:
in de Jezuïet Frans de Costere begroetten we reeds de eerste strijdvaardige
vertegenwoordiger van de nieuwe richting. Zijn apologetische tractaten en
meditatieboekjes - van deze laatste verschenen er nog een aantal in de 17e eeuw bleven nog lange tijd zeer geliefde lectuur in de devote lezerskringen, zo van het
Zuiden als van het Noorden. De geestelijke lyriek en het geestelijk proza daarentegen
blijken nog, haast in hun geheel, te leven van de zuiver middeleeuwse geest. De
liederen van de Minderbroeder Willem Spoelbergh, b.v. die verder ter sprake zullen
komen, hadden even goed van een ordegenoot uit de vijftiende eeuw kunnen afkomstig
zijn. Vooraanstaande zestiende-eeuwse geestelijke prozaschrijvers en liederdichters
handhaven hun betekenis. Katharina Boudewijns bezorgt in 1603 een nieuwe uitgave
van haar Priëelken der Gheestelijker Wellusten. Frans Vervoort blijft, geheel dit
tijdvak door, een zeer gegeerd en vaak herdrukt auteur: zijn voornaamste werk Die
Woestijne des Heeren beleeft nieuwe edities te Antwerpen in 1612, 1613 en 1615.
Ook de vroegere mystieke literatuur is niet uit de gezichtskring verdwenen. In 1624
verschijnt te Brussel ‘met eenighe vernieuwinghe ende verbeteringhe in de oude
Tale, naer de veranderinghe des tyts’ de eerste druk van Ruusbroec's Cieraet der
gheestelycker Bruyloft, bezorgd door de Capucijn P. Gabriël, die zich twintig jaar
later zal ontpoppen als een warm bewonderaar van Hooft's gedrongen en kernachtige
prozastijl. Evenmin is de Groote Evangelische Peerle, die langs haar Latijnse vertaling
om, de mystiek in het buitenland sterk beïnvloedde, in het land van haar oorsprong
geheel vergeten: ook zij werd in 1629 een uitgave waardig geacht. Bovendien ligt
de geest van Ruusbroec en Herp, die in volle hervormingstijd nog tot nieuw leven
gewekt werd in de beschouwingen van het Gentse begijntje Claesinne van Nieulant
(± 1550-1611) en in de geestelijke tractaatjes van de wereldlijke priester en
begijnenleider Pelgrim Pullen (1550-1608), nog aan de grondslag van de mystieke
liederen en geschriften, door de Capucijnen in de 17e eeuw in het licht gegeven.
Volledig is de letterkunde van de Hervorming niet naar het Noorden ver-
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drongen. Nog enkele zwakke naklanken van de reformatorische poëzie uit de 16e
eeuw vangen we op in het werk van een paar rederijkers uit de aanvang van de 17e.
Hun stem wordt evenwel vrij spoedig gesmoord. Overigens zijn hun gedichten in
artistiek opzicht geheel waardeloos; als laatste litteraire uiting van het Protestantisme
in onze gewesten hebben ze evenwel recht op onze aandacht.
De enige figuur, die we met name kennen is de Mechelse rederijker Willem de
Gortter. Geboren in 1585 uit een oud en aanzienlijk geslacht, legde hij zich blijkbaar
reeds op jeugdige leeftijd toe op de dichtkunst. Is hij factor geweest van ‘De Peoene’,
de voornaamste rederijkerskamer van zijn vaderstad? Het feit staat niet vast.
Toneelwerken zijn van hem niet bekend. Op zijn naam komt een verzamelhandschrift
voor (no 15662 Kon. Bibl. te Brussel), dat behalve een aantal ons reeds van elders
bekende stukken, waaronder het Wilhelmus, gedichten bevat in rederijkerstrant. Het
zijn hoofdzakelijk jaardichten, retrograden en ook enige ‘clinck-dichten’, meestal
opgedragen aan vrienden en kamerbroeders en gedicht tussen de jaren 1603 en 1620.
Poëtische waarde hebben De Gortters' verzen niet: zij zijn alleen merkwaardig in
deze periode uit een drievoudig oogpunt: de schrijver geeft nog uiting aan protestantse
gevoelens, verduikt geenszins zijn sympathie voor Maurits van Nassau en de
Verenigde Provinciën en houdt Houwaert en Van der Noot in ere, de eerste nog het
meest van al. Zoals gezegd, wijdde hij de Antwerpse jonker een huldesonnet; zijn
piëteit voor de Brusselse edelman bewees hij door een bezoek aan ‘cleyn Venegien,
Houwaert's logijs’, bij het Zoniënbosch alwaar hij met ‘'t volck (heeft) ghecout, die
hem hebben hooren spreken’. Van deze bewondering dragen zijn veelal onbelangrijke
verzen dan ook enigszins de sporen.
Een uitloper van de echte vroegere geuzenpoëzie vinden we nog in de bundel
refreinen en liederen, te Amsterdam in het licht gegeven door de Brabantse kamer
‘'t Wit Lavendel’. Op de door deze kamer in 1613 gehouden dichtwedstrijd verschenen
ook Antwerpse kamers. Een der Antwerpse antwoorden op de ‘gestelde vraghe’ het kwam van een onbekend gebleven buitenstaander die afzonderlijk optrad - getuigt
van grote felheid tegen de priesters: het hekelt o.a. hun schraapzucht en
schijnvroomheid. Hoewel te Amsterdam gedrukt, bleef dit scherp satirische gedicht
naar alle waarschijnlijkheid niet onbekend in de zuidelijke Nederlanden. Wellicht is
het niet vreemd aan de scherpe maatregelen, die rond 1615 te Antwerpen getroffen
werden tegen zulke rederijkers, die de eer der kamers door ketterse refreinen en
liederen in opspraak brachten?(1) De strijd voor een daadwerkelijke beoefening en
een grondige zuivering van het Nederlands, waartoe de eerste renaissancisten in de
16e eeuw de stoot gegeven hadden, scheen na 1580 enigszins geluwd. Maar niet
zodra zijn de omstandigheden gunstiger, of hij wordt weer met nieuwe hardnek-
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kigheid opgenomen en voortgezet. De gegeven wachtwoorden blijken daarbij in hoge
mate dezelfde gebleven te zijn. Ondanks Philips Numan's weerbarstige houding
hebben de nieuwe ideeën veld gewonnen, ook in kringen, waartegen de beweging
zich in de vorige periode voornamelijk had gericht. Onder de humanisten voelt
menigeen zich genoopt zijn vroegere onverschilligheid of zelfs enigszins misprijzende
houding ten overstaan van de landstaal te herzien; sommigen ontpoppen zich daarbij,
zo al niet tot actieve beoefenaars, dan toch tot ijverige aanmoedigers van de letteren
in het Nederlands. Op hun beurt schijnen de rederijkers, zohaast ze tijdens het Bestand
opnieuw aan het woord komen, voor de nieuwe inzichten gewonnen. Op een
‘versiering’ van de taal, zoals Willem van Haecht die bedoelde, leggen ze in geen
geval meer de nadruk.
Voor de gewijzigde houding van een aantal humanisten moge het illustere
voorbeeld gelden van Erycius Puteanus, de opvolger van Justus Lipsius aan de
Leuvense hogeschool. Bij zijn ambtsaanvaarding in 1607 hield hij in het auditorium
van het Drie-Talen College, de burcht van het Humanisme, een Latijnse rede, de
‘Juventutis Belgicae Laudatio’, die ook buiten de universitaire gehoorzalen diepe
weerklank vond. Daarin gaf hij o.a. een warm pleidooi ten beste voor een betere
waardering van de landstaal, prees haar schoonheid, rijkdom en kracht en
waarschuwde tegen haar overwoekering door uitheemse elementen. Hij zelf stelde
levendig belang in de heropleving van de Nederlandse letteren, toonde zich de vriend
en de raadgever van een aantal Nederlands-schrijvende intellectuelen en zette zich,
op hoge leeftijd, aan het berijmen van versjes in de volkstaal. Ofschoon weinigen
hem dit laatste nadeden, stond Puteanus met zijn overtuiging niet alleen. De geleerde
geschiedschrijver David van der Linden of Lindanus moedigde zijn stadgenoot Justus
de Harduyn in 1613 aan in een uitvoerig Nederlands lofgedicht en in 1620 schreef
de bekende Antwerpse biograaf, Franciscus Sweertius, in de voorrede tot zijn
‘Chronicon rerum Belgicarum’ een klacht neer over de afkeurenswaardige opvattingen
van de ‘Belgae’, d.i. de Nederlanders, die zich wel ijverig toelegden op de studie van
het Grieks en het Latijn, maar de eigen taal geen zorg waardig achtten. Sweertius
was lid van de Antwerpse rederijkerskamer ‘Den Olijftack’, een bewonderaar van
Justus de Harduyn, een vriend van Joan David Heemssen en van Guilliam van
Nieuwelandt; zijn uitlating komt haast woordelijk overeen met het verwijt dat de
Leidse humanist Petrus Scriverius in de voorrede van Heinsius' Nederduytsche
Poemata (1616), door hem in druk gegeven, tot zijn landgenoten richtte. Het enige
onderscheid is dat Sweertius zijn klacht in het Latijn en Scriverius de zijne in het
Nederlands neerschreef.
Soortgelijke uitlatingen zijn nog veelvuldiger in de kringen van de
Nederlands-schrijvende dichters en rederijkers in Vlaanderen en Brabant. Tussen
1609 en 1620 voegen ze zich samen tot een haast onveranderlijk refrein.

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

394
Wij treffen er aan bij Theoderik van Liefvelt Jr, de vertaler van Du Bartas (1609),
de Aalsterse rederijker Guilliam Caudron, die de Harduyn's Roosemond (1613)
publiceerde, de Ieperse jonker Jacob Ymmeloot, een theoreticus van de jambe-maat
(1614), de Antwerpse kamerbroeders van de ‘Olijftack’ met Guilliam van Nieuwelandt
(1616), enz. Dat de ideeën van de Pléiade hier trouwens hun stimulerende werking
bleven uitoefenen wordt voldoende duidelijk uit het voorbeeld van Guilliam Caudron
Sr. en zijn Aalsterse Catharinisten. De opdracht, die hij aan De Harduyn's Roose-mond
liet voorafgaan en waarin hij aan zijn verzuchtingen vorm gaf, is voor een gedeelte
vertaald naar de Deffence et Illustration van Du Bellay. Het verdient daarbij
opmerking dat de radicale richting van Van den Werve en Van der Noot in het tweede
decennium van de 17e eeuw haast over de gehele lijn zegeviert. Zelfs Philips Numan,
die in 1590 de draak had gestok en met degenen, welke zo hoog opliepen met de
oudheid en de zuiverheid van het Nederlands, schijnt in 1617 gedeeltelijk zijn
standpunt herzien te hebben. Alleen Richard Verstegen hield zich afzijdig of liever
hij evolueerde in tegenovergestelde richting als zijn vriend Numan. Waar hij in 1605,
in een studiewerk over de Britse oudheden, voor het Engels theorieën inzake
taalzuivering uiteenzette die veel gelijkenis vertoonden met die van Van der Noot
en diens kring, greep hij twaalf jaar later, in de voorrede van zijn Neder-duytsche
Epigrammen (1617), terug naar het gematigde standpunt van Jan van Mussem. Dat
gevoelsargumenten bij deze verandering van inzicht de doorslag gaven is duidelijk
voor wie de persoonlijkheid van deze Brabander geworden Engelsman kent en zijn
in boutade-vorm gestelde uitlatingen leest. Intussen vormen deze een schrille dissonant
in het eenstemmige koor van de handhavers der Nederlandse taalzuiverheid. Hoeveel
vorderingen deze in het algemeen onder de rederijkers gemaakt had, moge blijken
uit de refreinen en liederen, voorgedragen of ingezonden op het blazoenfeest van
‘De Peoene’ te Mechelen, en gedrukt in de Schadt-Kiste der Philosophen ende Poeten
(1621): drie vierden van de daaraan deelnemende kamerdichters, die in overgrote
meerderheid te zoeken zijn in het Brabantse, schrijven een taal, welke volledig van
bastaardwoorden gezuiverd is. De in deze tijd in Zuid-Nederland gebruikte litteraire
taal had wel niets gemeens meer met het brabbeltaaltje, dat de Amsterdamse dichter
Bredero zijn Spaansche Brabander in de mond legde.
De vernieuwing en de aanpassing van de versbouw, - insgelijks een der
hoofdbekommernissen van de 16e-eeuwse renaissancisten, - heeft blijkbaar slechts
in mindere mate de geesten beziggehouden. Toch blijft ook dit punt, ondanks de
leemte in de ontwikkeling tussen de jaren 1580 en 1609, de belangstelling gaande
maken. Begrijpelijkerwijze het minst in de geestelijke lyriek, die zich nog tot ver in
de 17e eeuw, in haar oude vorm handhaaft. De Minderbroeder Willem Spoelbergh
b.v., die in 1603 een bundeltje Nieuwe Gheestelijcke Refereynen ende Liedekens in
het licht zond, blijft, naar
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het voorbeeld van Katharina Boudewijns, voortzingen zonder veel op maat of regel
te letten. Zijn voorbeeld zal nog door velen, die stichting en lering boven
welluidendheid van vormen stellen, worden gevolgd. Toch klinkt ook hier vrij spoedig
een ander geluid op. Voor het eerst vernemen we dit in de voorrede van het Prieel
der Gheestelijcke Melodie (1609), een verzameling anoniem uitgegeven godsdienstige
liederen, bezorgd door Brugse Jezuïeten, waarvan de bekende humanist en
Latijn-schrijvende auteur Bauhusius of Van Bauhuysen wel de voornaamste zal
geweest zijn. Reagerend tegen de gebrekkige ‘vlaemsche liedekens, die tot nu toe
hebben gedruct geweest...’, omdat ‘de Veerssen hier ende daer één twee oft dry
syllaben te luttel oft te veel waren hebbende...’, brachten de samenstellers van deze
bundel hun ‘Rhetorycke... op de Francoysche ende Italiaensche voet te weten op een
sulcken datter niet een syllabe min oft meer en sy dan de saeck is vereysschende...’.
Was deze aanpassing een nieuwigheid in de religieuze poëzie, waar ze vooralsnog
slechts weinig weerklank zou vinden, in de wereldlijke lyriek daarentegen gold ze
als een door velen aanvaarde verworvenheid. Vooral sinds Justus de Harduyn en de
dichters, die zijn spoor volgden of met hem in betrekking stonden, deze maat met
hun kunstenaarstemperament welluidend en beweeglijk wisten te maken.
De Ieperse jonker Jacob Ymmeloot ging verder en bracht zijn opvattingen over
verstechniek geheel in overeenstemming met de alsdan overheersende ideeën in
Noord-Nederland. Een eerste toepassing, met een kleine theoretische verantwoording,
gaf hij daarvan reeds in zijn episch gedicht Kort Gedingh tusschen d'Oorloge ende
Vrede (1614). Zelf weinig voldaan over deze eerste gebrekkige poging, werkte hij
zijn tekst om en gaf hem een tweede maal uit in 1626, samen met een uitvoerig - in
't Frans gesteld - betoog La France et la Flandre Reformées ou Traicté Enseignant
la vraye methode d'une nouvelle Poésie Françoyse et Thioise harmonieuse et
délectable. Met de eenvoudige overneming van het romaans getelde vers, zoals Van
der Noot dit ingeburgerd had, kan hij geen vrede meer nemen; ook de toepassing op
dat vers, van de klassieke kwantiteitentheorie, zoals Jan Van Hout die eerst in Holland
propageerde, voldoet hem niet langer. Blijkbaar naar het voorbeeld van sommige
17e-eeuwse Noordnederlandse theoretici, - denken we b.v. aan Van der Mijlen met
zijn Lingua Belgica (1612), - streeft hij, onder invloed van de muziek en steunend
op het gehoor, naar de aanpassing van het Nederlandse woordaccent aan de klassieke
kwantiteitentheorie. Door de strenge inachtneming van deze klemtoon hoopt hij een
regelmatige en natuurlijke afwisseling te bekomen van beklemtoonde en
onbeklemtoonde lettergrepen en daardoor de welluidendheid en de zoetvloeiendheid
van het Nederlandse vers te verhogen. In de practijk kwam zijn hervorming evenwel
neer op een maatvaste dreun, die de bekende catsiaanse alexandrijn wel zeer nabij
komt. Of hij, buiten zijn Ieperse omgeving de invloed gehad
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heeft die, naar zijn bewering van hem uitgegaan is, valt zeer te betwijfelen. In hoever
de verstechnische vernieuwing in 1620 reeds doorgedrongen was in de meest
conservatieve rederijkerskringen van die dagen, kunnen we opmaken uit de refreinen,
voorgedragen of ingezonden op het Blazoenfeest van de Mechelse Peoene. Naar het
gebruik in de toenmalige, ook noordnederlandse kamers, was de ‘Peoene’ zeer
voorzichtig geweest bij het opmaken van haar ‘Chaerte’, waarmee ze de rhetrozijnen
van Noord en Zuid tot deelneming uitnodigde. ‘En mits’ zo spreken de inrichters...
‘.....datter nu veel questien rijsen onsoet,
Noopende d'oude moeders tael, en Fransche maet,
Volghtse die 't belieft, oft naer d'oude stijlen doet,
Want gheen goey Rhetorijcke en houden wij voor quaet.’

Van de geboden vrijheid maakten de ‘factors’ in ruime mate gebruik: 51 van de in
de Schadt-Kiste opgenomen refreinen zijn nog gesteld in de oude rederijkersmaat,
45 volgen de Brabantse tamelijk getrouw; de nieuwe richting daarentegen wordt
vertegenwoordigd met 54 refreinen, gedicht in een Franse maat, waarbij alleen het
aantal lettergrepen en geenszins een sterkere of zwakkere beklemtoning de doorslag
geeft. In de reeks dezer ‘modernen’ nemen haast al de noordnederlandse deelnemers
- sommigen onder hen behoren tot de in Holland gevestigde Vlaamse of Brabantse
kamers - plaats. Maar ook van de zuidnederlandse blijken de meest toonaangevende,
waarvan de Antwerpse en de Mechelse een speciale vermelding verdienen, niet meer
op het conservatieve standpunt te staan. Slechts in de kleinere centra en op het
platteland is men de traditionele opvattingen getrouw gebleven.

Eindnoten:
(1) Zie hieromtrent: VAN DEN BRANDEN F. JOS., Willem van Nieuwelandt in Ned. Museum 1875
II, 13.
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III. Zoals Jan van der Noot...
HET STRIJDRUMOER, DAT ROND 1600 DE ZUIDELIJKE Nederlanden nog
steeds in rep en roer zette, was niet krachtig genoeg om er de wekkende stem van de
Plêiade geheel te smoren. Haar lied bleef naklinken en haar idealen, bij enige dichters
althans, de vererende bewondering afdwingen. Dat deze weer, zoals in de 16e eeuw,
tot vruchtbare navolging zouden prikkelen, was te verwachten in een tijd, die de
imitatie tot dichterlijk principe verhief. Het duidelijkst treedt deze navolging aan de
dag bij Justus de Harduyn (1582-1636), die zoals geen ander poëet zijner dagen,
onder de bekoring kwam van de Franse dichtergroep.
Iets dergelijks behoeft ons geenszins te verwonderen bij een man, die behoorde
tot een geslacht van geestelijk hoogstaande intellectuelen, bij wie de reis naar Italië
en Frankrijk, deze droomlanden van humanisten en renaissancisten, haast een traditie
geworden was. Zijn vader, Mr François de Harduyn - hij bezocht slechts Frankrijk
- kwam daarenboven, tijdens zijn verblijf te Parijs, in aanraking met de geleerde
Dorat, de eigenlijke wegwijzer der Pléiade. Te Antwerpen, waar hij naderhand een
tijd als corrector in de Plantijnse drukkerij werkte, leerde hij Van der Noot kennen,
die hem in een zijner gedichten als zijn vriend toesprak. Naar het getuigenis van
tijdgenoten was hij een man van veelzijdige belangstelling en een echte
kunstenaarsnatuur. Hoezeer ook, zoals overigens de meeste vertegenwoordigers van
zijn geslacht, humanistisch georiënteerd, versmaadde hij het gebruik der volkstaal
niet: overigens was het nationaal bewustzijn bij hem geenszins afwezig. Zijn liefde
voor de letteren, die hij ook altijd actief beoefende - hij schreef verloren gegane
Latijnse oden en elegieën en vertaalde de oden van Anakreoon in het Nederlands ging gepaard met een sterke katholieke overtuiging; voor deze laatste had hij zelfs,
tijdens het calvinistisch bewind te Gent, te lijden in 1584.
Terecht mogen we veronderstellen dat de jonge Justus, die in deze stad in 1582
het levenslicht zag, de eigenschappen en de vorming, die eigen waren aan en
gebruikelijk in zijn geslacht, van huize uit meekreeg, al weten we haast niets over
zijn jeugdjaren en opvoeding. We kunnen alleen vermoeden
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dat hij te Gent zelf een verzorgde opleiding genoot, die hij daarna hoogst
waarschijnlijk kon voltooien te Leuven onder Justus Lipsius, van wie hij in 1600 een
soort einddiploma ontving. Met zekerheid weten we verder nog dat hij in 1607 tot
priester gewijd werd en in zijn jeugdjaren, - vermoedelijk rond 1605, - een bundeltje
minnelyriek samenstelde, dat pas 6 jaren na zijn priesterwijding, zonder naam van
auteur, door vrienden zou worden uitgegeven onder de titel: De Weerliicke
(wereldlijke) Liefden tot Roose-Mond.
Het boekje bevat een cyclus van 50 sonnetten, waarin een drietal liederen, een
paar oden, een elegie en een ‘claghtdicht’ af en toe, naar de vorm althans, enige
afwisseling bijbrengen. Verscheidenheid naar de inhoud is er weinig: de onderwerpen
zijn de gewone motieven van de petrarquistische modelyriek dier dagen, welke ons
via de Pléiade bereikte. Voor een groot gedeelte vormen ze varianten op twee centrale
thema's, die een constructieve lijn trekken doorheen de gehele cyclus: de schoonheid
van de geliefde, wier haar en ogen vooral de dichterlijke ontroering te weeg brengen
en de klachten en kwellingen van een eenzame en ongetroost blijvende minnaar.
De Harduyn's verdienstelijke biograaf Dr O. Dambre heeft het aannemelijk trachten
te maken dat deze gedichten hoofdzakelijk de neerslag zouden zijn van een intens
bewogen en hartstochtelijke liefdebeleving, waarvan de ongelukkige afloop de dichter
zou bewogen hebben zich af te keren van de wereld om zich voortaan aan God te
wijden. Aan de hartstochtelijkheid van deze liefde alsmede aan de beslissende invloed
er van op het leven van De Harduyn zelf, kan ik voor mijn part maar moeilijk geloven.
Dat een liefdesidylle aan de grondslag van deze minnelyriek zou liggen, zal ik
geenszins loochenen; het wil me evenwel voorkomen dat de aanleiding tot het
schrijven van de meeste dezer sonnetten eer in de literatuur dan in het leven dient te
worden gezocht. De aard en de herkomst van de bezongen motieven, alsmede de
algemeenheid van soortgelijke klachten in de toenmalige moderne renaissancistische
poëzie wijzen wel hoofdzakelijk die richting uit.
Het aandeel van de literatuur in het scheppingsproces van de Roose-Mond treedt
duidelijk aan het licht door het grote aantal vertalingen en navolgingen, welke de
bundel bevat: van ongeveer de helft der gedichten - 27 op 59 - kan thans met zekerheid
de bron worden aangewezen. Deze ligt grotendeels in de poëzie van de Pléiade. Niet
de voorman Ronsard heeft De Harduyn naar de ogen gekeken, wel de in zijn lichtspoor
tredende figuren Du Bellay, Belleau en Desportes. Vooral met de laatste voelde hij
zich wezensverwant; diens zacht-elegische toon is geheel de zijne geworden. Toch
is ook de eigen Nederlandse litteraire traditie niet zonder betekenis gebleven voor
hem: de buigzaamheid van zijn vers - hij gebruikte de alexandrijn met rust na de
derde voet en afwisselend slepend en staand
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rijm -, de vastheid van techniek en de structuur van zijn sonnet dankte hij aan Jan
van der Noot, die hij nergens noemt maar blijkbaar vlijtig heeft gelezen.
Men mene nu evenwel niet dat De Harduyn slechts een epigoon of op zijn best
genomen een knap navolger zou zijn. Zoals bij de meeste dichters van de Renaissance
was ook voor hem het werken naar een bekend model als het worstelen van Jacob
met de engel. In de wijze waarop hij het ontleende dichterlijk wist dienstbaar te
maken openbaart zich zijn persoonlijkheid. Het oneigene weet hij steeds in eigen
bezieling onder te dompelen. In enkele uitzonderlijke gevallen kunnen we zijn
bewerkingen bezwaarlijk geslaagd heten; in fijnheid en elegantie moet de Vlaming
verder doorgaans voor zijn model onderdoen. Er is evenwel een keerzijde aan de
medalie: in rijkdom van klank en rhythme, in de zwierige en bewogen gang van het
vers, in de weelderige uitbloei van de verbeelding is De Harduyn veelal de meerdere
en voor de zuiverheid van zijn natuuraanvoeling is in zijn Frans origineel zelfs geen
weerga te vinden. Een kwatrijn als het volgende - het behoort tot een sonnet, vertaald
naar Desportes,
‘Den soeten nachtegael begint van her te ruyten:
En ijder aerds ghediert wilt nu tot liefde slaen:
Het coren, jonck en teer, sijn vloeysel heeft ghelaen:
de blomkens overal hun bottjens nu ontsluyten.’
(sonnet XX)

is bij de Pléiade-dichter ondenkbaar. Overigens is De Harduyn op zijn best in de
onvertaalde sonnetten, waarin we de eigen gaven van de dichter onvermengd kunnen
bewonderen. En deze zijn: de deinende golving van zijn alexandrijn, die in
welluidendheid en zangerigheid deze van Van der Noot overtreft; de zachte, elegische
toon, die onze dichter, langs Desportes om, meer verwant maakt met Petrarca dan
met Ronsard en Van der Noot, en vooral het frisse en tere natuurgevoel, waarin het
blijde levensgevoel van de Renaissance zich uitspreekt in een argeloze, haast
kinderlijke verrukking, als in het volgende bekoorlijke sonnet, met de aanhef:
‘Soet is den westenwindt/ die ruysschen doet en beven
De looverkens van t'waut en 't groensel eender pleyn:
Soet is den snellen loop van een silver fonteyn/
Die van den heuvel comt langhs een dal aanghedreven.....’
(XXXVIII).

Andere opmerkelijke gedichten, die tot de beste behoren van onze 17e-eeuwse
liefdepoëzie zijn: - ik maak hier geen onderscheid tussen oorspronkelijke en vertaalde
- ‘T'en is de blondheydt niet van u ghestruyvelt hair’, ‘Blind man, die onbeschaemt
met u ruysschende liere’ (XXV),
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‘Ick wil gaen zijn hermijt en in 't stille beschreyen’ (XXVII), ‘O linde looverrijck/
onder wiens lommer schoone’ (XXXV).
Ofschoon de publicatie van Roose-Mond in 1613 geen echo's opwekte in brede
kring, toch is de verschijning van dit bundeltje minnepoëzie om velerlei redenen een
gebeurtenis van belang in de zuidnederlandse poëzie der beginnende 17e eeuw.
Vooreerst om zijn uitzonderlijke toon in de toenmalige poëtische atmosfeer; verder
wegens de aanbeveling, waarmee Erycius Puteanus het voorzag en waarin deze De
Harduyn begroette als de leider van een nieuw dichtersgeslacht; ten slotte ook omdat
het boekje in de Nederlandse letterkunde het cyclische genre inluidde, dat in de
neo-latijnse lyriek dier dagen en in de Pléiade-poëzie reeds ingang gevonden had.
In Roose-mond openbaart De Harduyn zich niet als een krachtig en oorspronkelijk
auteur, wel als een fijnbesnaarde en gevoelige natuur, wiens dichterschap zuiver en
echt is en wiens vers een onmiddellijk aansprekende klank heeft. Het onderzoek van
zijn geestelijke poëzie, dat later volgt, zal dit inzicht slechts bevestigen. Onder De
Harduyn's vrienden en bekenden zijn er een drietal, die tegelijkertijd met hem of op
zijn voorbeeld, de traditie van de Pléiade in de zuidnederlandse letteren voortzetten.
Daar is vooreerst de Antwerpenaar Joan David Heemssen (1581-1644), van wie in
1619 een bundeltje Nederduytsche Poëmata, alleen met zijn initialen voorzien en
onderverdeeld in ‘gheestelijcke’ en ‘wereldlijcke’ gedichten, van de pers kwam. Te
Antwerpen was hij een bekende persoonlijkheid; met de toneeldichter Guilliam van
Nieuwelandt werd hij de 24 September 1615 tot ouderman van de heringerichte
kamer ‘Den Olijftack’ verkozen.
Naar inhoud en vorm vertonen de ‘wereldlijke poëmata’ - de geestelijke komen
verder ter sprake - grote overeenkomst met De Harduyn's Roose-Mond; ze bevatten
liefdepoëzie, hoofdzakelijk in sonnetvorm gesteld. Ook hier gaf de literatuur
grotendeels de stoot tot de uiting en de artistieke vormgeving: de meeste dezer
gedichten zijn bewerkt naar Petrarca en Du Bellay, maar niet geheel zonder
persoonlijke verdiensten. Als dichter lijkt Heemssen haast het schaduwbeeld van De
Harduyn; toch is hij een luchtiger natuur, die zijn liefdeklachten in elegische toon
weet af te wisselen met vrolijke stemmingen om de blijheid en de vreugde van het
leven.
Bewonderaar van de Fransen en van De Harduyn, die hij met lofdichten vereerde,
was de Brusselaar Theoderik van Liefvelt Jr., heer van Opdorp, die na het Bestand
zijn leven zou eindigen in Staatse krijgsdienst. Van zijn sterk Nederlands
taalbewustzijn wou hij een overtuigend bewijs geven in zijn vertaling van Du Bartas:
De eerste Weke der Scheppinge der Werelt (1609). Zijn poging achtte hij
waarschijnlijk niet met de gewenste uitslag bekroond, want tot de publicatie van de
Tweede Weke, waarover hij in 1613 nog sprak, kwam hij niet.
Van meer volharding gaf een derde geestesverwant en vereerder van De Harduyn
blijk: de Ieperse jonker Jaques (sic!) Ymmeloot, heer van
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Steenbrugge (geboren tussen 1550 en 1560 - overleden na 1634), wie het slechts
gegund was zich op hoge leeftijd onverdeeld aan de letteren te wijden. Hij was een
ontwikkeld en bereisd man; in drie verschillende talen: Nederlands, Latijn en Frans
schreef hij gedichten. Tijdens zijn jeugd vertoefde hij in Frankrijk, waar hij Ronsard
en Du Bartas leerde hoogschatten; gedurende het Bestand bezocht hij de noordelijke
Nederlanden en verbleef er een tijdje te Amsterdam. We ontmoetten hem reeds als
overtuigd taalminnaar en ijverig hervormer van de Nederlandse versbouw; op die
gebieden ligt trouwens hoofdzakelijk zijn betekenis. Zijn eigenlijk scheppend werk
is doorgaans onbelangrijk en middelmatig. Deels draagt het een gelegenheidskarakter
zoals het: Kort Ghedingh tusschen d'oorloge en de Vrede, in 1614 tot lof van de
vrede gedicht en ter ere van aartshertog Albrecht vertoond; deels omvat het kortere
stukjes, zoals de: Triple Meslange poetique, Latine, Fran oyse et Thyoise (1626),
meestal geschreven tot toepassing en illustratie van zijn theoretische betogen over
metriek. Zijn gladde verzen missen veelal bezieling; slechts af en toe ontroert ons
een fraai stukje met fijn natuurgevoel of een geslaagde vertaling, zoals b.v. de
zangerige bewerking van Desportes' bekend lied: ‘O nuict, jalouse nuict’ (‘O nacht,
jalouse nacht, die / tot mijn leet gesworen...’).
Na De Harduyn's Roose-mond bevatten de verzen van Joan Ysermans (... 1590-na
1631), factor van ‘Den Olijftack’ te Antwerpen, het beste wat we hebben aan
Renaissance-lyriek in de volkstaal. Zijn in 1628 uitgegeven dichtbundeltje bestaat
uit drie delen met verscheiden inhoud: Triumphus Cupidinis biedt ons liefdeliedjes,
pastorale minnepoëzie en sonnetten van amoureuze aard; Encomium Matrimonii:
bruilofts-, gelegenheidsgedichten en tafelspelen; de Nederduytsche Poemata: ernstige
liederen en sonnetten met stichtelijke inhoud. Een aantal dezer liederen nam de
dichter over uit zijn verloren gegane toneelstukken, waarvan er sommige met succes
tussen 1615 en 1629 te Antwerpen werden opgevoerd; andere stukjes ontstonden,
wellicht op bestelling, naar aanleiding van een of andere heuglijke gebeurtenis,
waarbij voorname personages uit de ‘Olijftack’ betrokken waren. Litteraire waarde
kunnen we aan zulk gelegenheidswerk natuurlijk niet toekennen; in tegenstelling
hiermee verdienen ettelijke bevallige en zangerige liederen uit het eerste deel, als
b.v. ‘Lestmael soo de gulden Son’ of ‘Ist nu niet lieffelijck in 't groen te sijn’ en
sommige evenwichtige en doorvoelde sonnetten uit het derde, als: ‘Wanneer, o Godt,
wanneer sal ons ellendich claghen’ en ‘O Gheest, O heylich Gheest, wiens mogentheyt
vervult’ terecht onze aandacht. Ze openbaren ons Ysermans' beperkt doch waarachtig
dichterschap, waarvan de voornaamste componenten zijn: ontvankelijkheid voor
klank en kleur, zin voor rhythme en harmonie, fris en blij natuurgevoel, dat haast de
zonnigheid heeft van de zuiderse pastorale. Een verzorgde opvoeding viel deze
onbemiddelde rederijker, die kleermaker
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was van beroep, niet ten deel; een reis naar Frankrijk of Italië heeft hij niet gemaakt.
Toch wijst zijn gevoeligheid voor natuurschoon en zijn behagen in bevallige zwier
van rhythmen voldoende uit dat ook de Italiaanse lyriek zijn poëzie in belangrijke
mate heeft bevrucht.
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IV. Bezinning en inkeer
LYRIEK VAN WERELDSE INSPIRATIE BLEEK VOOR een man als De Harduyn
slechts een jeugdverschijnsel te zijn, dat hij later als een jeugdzonde zou gaan
verfoeien. Zijn vrienden hebben zich dan ook over de sonnetten van zijn
Roose-mond-cyclus moeten ontfermen; hij zelf wenste ze de vergetelheid prijs te
geven of ze slechts in een vergeestelijkte vorm te erkennen. Andere roem dan de
dichter te zijn van vrome liederen heeft hij blijkbaar niet nagestreefd. Zo illustreert
niemand beter dan deze auteur de algemene houding naar vergeestelijking van de
literatuur in Zuid-Nederland omstreeks 1620.
De wending in zijn leven, waardoor hij voor goed brak met zijn poëtisch verleden,
heeft zich voorgedaan vóór 1607; in dat jaar immers werd hij, op 25-jarige leeftijd,
priester gewijd en tot pastoor van Oudegem bij Dendermonde aangesteld. Hierdoor
verkreeg zijn kunst, met behoud van het reeds verworven renaissancistisch
vakmanschap, niet alleen de verdieping van een gelouterd levensinzicht, maar tevens
ook de wijding van het priesterschap.
In de contra-reformatorische idealen zag De Harduyn de drijvende kracht van zijn
herdelijke werkzaamheid; zijn geestelijk dichtwerk is hiervan slechts de dichterlijke
uitbloei. Het omvat een bundel liederen: de Goddelicke Lof-Sanghen (1620), een
episch verhaal met stichtelijke strekking: Den Val ende Opstand van den Coninck
ende Prophete David (1620) en een meditatieboek: de Goddelijcke Wenschen (1629).
Van zijn dichterlijke priesterijver zijn de Goddelicke Lof-Sanghen de meest
onmiddellijke vrucht. Samengesteld ‘tot vermaeckinghe van alle gheestighe
Liefhebbers ende naementlick van de Deughd-leerende Ionckheyt des bisdoms van
Ghendt’, verschenen deze liederen in druk op aansporing van Jacob Boonen, alsdan
bisschop van Gent, de toekomstige Mechelse aartsbisschop, wie Vondel in 1645 zijn
Altaergeheimenissen zal opdragen. Slechts een deel van het bundeltje - het eerste beantwoordt aan de titel: daarin treffen we een liederkrans aan, gevlochten om de
hoogtijden van het kerkelijk jaar, aanvangend, na de inleidende kerkhymnen met de
kerstliederen en eindigend met de kruisgedichten, die wel als Goede Vrijdag-poëzie
zullen
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zijn bedoeld. Tussenin staan psalmvertalingen, heiligenliederen, lofzangen op de
katholieke Kerk en catechisatieliederen. De meeste dezer stukken zijn strophisch
gebouwd, op enkele uitzonderingen na in sonnetvorm. In het tweede gedeelte
daarentegen, dat een minder kerkelijk-liturgisch karakter vertoont, is de liedvorm
uitzonderlijk en overheerst het sonnet. We vinden hier inkeerliederen, waarin de
zondaar zich afkeert van de wereld en zijn berouw uitzingt over zijn vroegere
zondigheid. Een meer directe en persoonlijke klank verkrijgen deze stukjes mede
door het feit dat de dichter in de laatste helft van zijn verzameling 14 gedichten uit
zijn Roosemond, in enigszins gewijzigde vorm en in geestelijke zin geadapteerd,
overnam. Evenmin als zijn wereldse lyriek, munt De Harduyn's geestelijke poëzie
uit door oorspronkelijkheid. Voor 42 gedichten op de 64 van deze bundel is men er
in geslaagd de bron op te sporen; 10 daarvan zijn bewerkt naar Latijnse kerkhymnen,
waaronder het onvergelijkelijke: Clachte van Maria benevens het Cruys met de
direct-aansprekende aanhef:
‘Schoon boven alle schoone,
Hoe magh 't gheschien.....’

In even grote mate als vroeger blijft hij ook nu schatplichtig van de dichters der
Pléiade; alleen richt hij zich nu begrijpelijkerwijze naar hun religieuze poëzie. Zijn
voorliefde gaat nog steeds naar de tedere en droefgeestige Desportes, van wie hij 5
sonnetten, twee psalmen en vier andere gedichten vertaalt; in deze voorkeur omsluit
hij nu ook diens epigoon Jean Bertaut, een even melancholische en weke
dichtersfiguur als zijn meester. De wezensverwantschap met eerstgenoemde, waarop
we hierboven reeds wezen, wordt nog vergroot doordat Desportes en De Harduyn
beiden een gelijkaardige ontwikkelingsgang doormaakten van wereldlijk tot geestelijk
dichter en in die laatste hoedanigheid hun poëtische ‘lentesotternieën’ beweenden
en verfoeiden. Als vertaler blijft De Harduyn zich zelf gelijk: slaafse of letterlijke
bewerkingen levert hij nooit, steeds handhaaft hij de eigen persoonlijkheid, hoezeer
zijn gemoed vaak alleen het passende klankbord schijnt te vormen voor de verwante
dichterstem. Zijn taalvaardigheid en beeldingskracht behoudt hij geheel: zijn
natuurgevoel evenwel heeft iets van de stralende aantrekkelijkheid der jeugdlyriek
ingeboet: de meer naar de hemel gekeerde blik van de priester-dichter vindt in de
natuur niet meer de zonnige blijheid, die zijn gemoed zo argeloos verrukte, al weet
hij nog haar eenvoudige schoonheid ten volle te waarderen.
In zijn geheel en van louter aesthetisch standpunt beschouwd is de bundel vrij
ongelijk van waarde. Meer dan eens treedt de dichter De Harduyn op de achtergrond
voor de lerende of de bespiegelende didacticus; in zijn beste ‘Lof-Sanghen’
integendeel - en deze dienen we, evenals in de Roose-mond, onder de oorspronkelijke
stukken te zoeken -, komt zijn talent
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het zuiverst tot uiting. Zulks is nl. het geval in een paar breed-uitdeinende sonnetten
zoals o.a. het gedicht... ‘waermede den Landtman is Godt opdraeghende zijn eerste
nieuwe vruchten’ (sonnet XXX), een drietal klachtliederen in losse, viervoetige
verzen en vooral de aanminnige en liefelijke Marialiederen: ‘Maria tot haer suygende
kindeken’ en ‘Maria cussende haer kindeken’, die naar het eenstemmig oordeel der
critiek tot de mooiste parels van onze 17e-eeuwse religieuze lyriek behoren.
Bieden de ‘Goddelicke Lof-Sanghen’ de poëziegevoelige moderne lezer nog
ruimschoots aesthetisch genot, toch wordt dit in belangrijke mate overtroffen door
het historisch belang van deze geheel in contra-reformatorische geest opgevatte
liederenverzameling. Om een tweevoudige reden is dit inderdaad ongemeen groot.
Vooreerst verraden deze gedichten - denken we maar even aan de tweede reeks - bij
de behandeling van de gewone geestelijke en kerkelijke motieven, een diepte aan
eigen gevoel en individuele ervaring die doorlopend ontbreekt in de gelijktijdige
godsdienstige lyriek. Maar het uitzonderlijke van de bundel en tevens het
merkwaardige in De Harduyn's verschijning ligt toch hierin: dat deze
renaissancistisch-gevormde, over Hervorming en Renaissance heen, opnieuw de
innig-naïeve en zuivere toon heeft weten te treffen van de middeleeuwse volkspoëzie
zonder daarbij iets van de technische aanwinsten en artistieke verwezenlijkingen van
de nieuwe kunstbeweging prijs te geven. Integendeel: er is zelfs een meesterlijker
beheersing van de verstechniek waar te nemen; het rijke, maar zware
renaissance-gewaad van vroeger is soepeler en beweeglijker geworden; veel van wat
als louter ornament dienst deed of slechts overtollig vernuft bijbracht, is weggevallen.
Van geringer belang is het episch gedicht Den Val ende Opstand van den Coninck
ende Prophete David, gevolgd door een in liedvorm gebrachte parafrase van de zeven
boetpsalmen. Vermoedelijk verscheen het gelijktijdig met het voorgaande werk,
waarmee het veelal samen ingebonden voorkomt. Naar de titel het aanduidt verhaalt
de dichter hierin David's ongeregelde liefde tot de vrouw van Urias, zijn val en zijn
verzoening met God door berouw en boetepleging. Werk van eigen vinding is dit
weer niet; dat daarin De Harduyn's kracht niet lag weten we reeds in voldoende mate.
Ditmaal nam hij als model ‘Les Amours de David et de Bersabée’ uit de ‘Seconde
Journée de la Bergerie’ (1572) van de Pléiade-dichter Remy Belleau, die hij, met
enkele afwijkingen, waaruit weer zijn eigen aard blijkt, op de voet volgde. Tussenin
wist hij zelfs, na ze naar eigen goeddunken door elkaar geworpen te hebben, verzen
in te schakelen uit Den Binckhorst (1613) van de Zeeuwse dichter Ph. van Borsselen.
Ook de bijgevoegde boetpsalmen volgen de gewone omweg langs het Frans: ze zijn
bewerkt naar de psalmberijmingen van zijn lievelingsdichters Bertaut en Desportes.
Zoals altijd leverde de Vlaming een vrije navolging, die de geest van het origineel
steeds eerbiedigt en zijn eigen talent enige speling laat.
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Latijnse, niet langer Franse modellen volgde De Harduyn na in zijn Goddelijcke
Wenschen, waarin hij een beroemd werk uit die dagen, de Pia Desideria (1624) van
de Jezuïet Herman Hugo ook voor het Nederlandssprekend publiek toegankelijk
maakte. Opgevat en uitgewerkt als een soort meditatieboek in drie delen, bevatten
de Goddelijcke Wenschen achtereenvolgens de klachten van de ‘leet-betuygende
Siele’, de wensen der ‘godtvruchtighe Siele’ en de verzuchtingen der ‘Godtminnende
Siele’. Elk deel telt vijftien hoofdstukken, die alle hun uitgangspunt vinden in een
bijbeltekst, op een klein aantal uitzonderingen na aan Psalmen of Hooglied ontleend;
alle ook zijn naar hetzelfde model gebouwd: een emblema, gegraveerd door de
talentvolle plaatsnijder Boete A. Bolswert, vervolgens een lyrische parafrase en ten
slotte een prozacommentaar. Deze laatste is, ook bij Herman Hugo, niet
oorspronkelijk: hij brengt slechts bij elkaar gezochte teksten van Kerkvaders en
andere geestelijke schrijvers, vooral mystici aan, die als commentaar en illustratie
gedacht zijn bij prenten en lyrische gedichten. Gravures en verzen passen goed bij
elkaar: beide weerspiegelen één aspect van de contra-reformatorische vroomheid,
dat in de loop der eeuw nog sterker zal uitkomen en ook in de geestelijke lyriek niet
ontbreekt: een tedere, ietwat weke bruidsmystiek, waarin vrouwelijke sentimentaliteit
en moederlijke vertedering de meest smeltende tonen weten te vinden in het bezingen
van de vreugde en de verlangens, opgewekt door de goddelijke liefde.
Van dit boek vol geestelijke minneklachten heeft de Oudegemse priesterdichter
iets eigens gemaakt. Voor gevoelsinhoud en gedachtengang richtte hij zich natuurlijk
alleen naar zijn model, waarvan hij de tranerige weekheid toch enigszins temperde;
voor het overige ging hij vrij zelfstandig te werk. De distichonvorm van de Latijnse
gedichten verving hij door een wisselende strophenbouw met steeds weer veranderend
rijmschema; bepaalde thema's, o.a. de liefde- en natuurmotieven werkte hij, naar
eigen inzicht en inspiratie, breed uit. Zijn natuurgedichten vooral zijn weelderiger
en kleuriger dan die van de Pia Desideria. Zeer terecht heeft men in sommige, zoals
o.a. in het bekende: ‘Modder-voghels, aerrem Enden’ de aankondiging menen te
horen van Gezelle's toon. De aard van dit werk bracht mee dat in de eerste twee delen
zeer vaak geofferd werd aan lering en moralisatie, wat het artistiek gehalte der
gedichten natuurlijk zeer moest schaden; het derde vertoont gelukkig een zuiverder
lyrisch karakter en munt dan ook uit door bijzonder lieflijke stukjes, zoals, behalve
het zoëven vermelde, de gedichten: ‘Alderliefste 't is te langh...’, ‘Noch wensch' ick
u voor mijnen broeder...’ en ‘O liefde beul van mijn gemoedt...’.
Een krachtige natuur, een vurig en hartstochtelijk temperament, een man met
weidse verbeelding en borrelende scheppingsdrift is De Harduyn allerminst, wel een
innige, tedere, elegisch-gestemde figuur, die de schok behoefde van anderer bezieling
om de vonk van eigen dichterschap te doen uitslaan. Eens opgeflakkerd, brandde de
vlam evenwel met een zuiverheid
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en een glans, volledig aan de innerlijke wezenskrachten van de dichter zelf ontstegen.
Ondanks zijn onzelfstandigheid, die hij trouwens gemeen heeft met al onze
vroeg-renaissancisten, mag hij terecht als de voornaamste zuidnederlandse dichter
van deze periode worden beschouwd. Zijn zuiver en welluidend lied komt van een
vrome en warmgestemde dichterziel, die in de ware zin van het woord geheel ‘in
liefde bloeyende’ was.
Van wereldlijk tot geestelijk dichter evolueerde insgelijks de vroeger reeds
genoemde Antwerpenaar J.D. Heemssen, wiens stichtelijke poëzie hier nog te
vermelden valt. Op het gebied van de religieuze evenals op dat van de minnelyriek
draaide hij geheel in De Harduyn's invloedssfeer. In zijn ‘Gheestelijcke Poëmata’
klinkt meer dan een echo op uit de ‘Goddelicke Lof-Sanghen’; ook naar de vorm is
verwantschap tussen beide werken waar te nemen. Lofzangen op het Kruis, liederen
voor Maria, berouw over de zonde, afgewisseld met psalmberijmingen en kerkhymnen
zijn de gewone onderwerpen van deze stichtelijke gedichten. Evenals zijn Oudegemse
meester, werd ook J.D. Heemssen priester en stelde hij zijn verdere dichterlijke
werkzaamheid uitsluitend in dienst van zijn nieuw levensideaal; van een scherpe
stellingname tegenover zijn jeugdpoëzie met wereldse inspiratie als bij de dichter
der ‘Goddelicke Lof-Sanghen’ is bij hem daarentegen geen spoor te merken.
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V. Het geestelijk lied der contra-reformatie
AAN DE NIEUWE BEZIELING, DIE VAN HET NA-Trentse Katholicisme uitging,
heeft het godsdienstig lied in ruime mate aandeel. Het beleeft in deze periode een
bloeitijd, die in belang geenszins moet onderdoen voor de beste jaren van de religieuze
lyriek in de Middeleeuwen. Groot is dan ook het aantal liederenverzamelingen, dat
in de eerste decennia van de 17e eeuw het licht ziet. De motieven van de hierin
opgenomen gezangen vertonen voor een belangrijk gedeelte een traditioneel karakter;
evenwel zijn de liederen zelf geheel nieuw met uitzondering van een vijftiental
overbekende Kerst- en Marialiederen, die zo mondgemeen geworden waren dat de
uitgevers het niet waagden ze om te werken of te moderniseren.
Kerst- en geestelijke nieuwjaarsliederen nemen een voorname plaats in: in
tegenstelling met vroeger zijn ze veeleer lyrisch en beschouwend dan verhalend;
daarna komen de Marialiederen, vooral lofliederen, verder gezangen op de hoogtijden
van het kerkelijk jaar, die een buitengewoon succes beleven; heiligenliederen, waarvan
het aantal met de jaren stijgt, hoofdzakelijk gewijd aan de nieuwe heiligen; liederen
op de vier uitersten; geestelijke minneliederen, naar hun aantal te oordelen zeer
gegeerd; een betrekkelijk groot aantal inkeer- en vermanende liederen; ten slotte
didactische, polemische en ook een klein aantal schriftuurlijke liederen. Veelvuldig
zijn daarentegen de bewerkingen of vertalingen van de traditionele liturgische
kerkhymnen.
Veel van wat in deze, naar inhoud en herkomst zo verscheiden verzamelingen
voorkomt kan slechts vroom gerijmel heten, dat ongetwijfeld het gebed en de devotie
van de 17e-eeuwse volksmens in aanzienlijke mate heeft gevoed en geprikkeld;
verdere verdiensten heeft het niet en het valt dientengevolge geheel buiten het domein
der schone letteren. Anders is het - gelukkig - gesteld met een aanzienlijk aantal
liederen, over alle liederboeken verspreid, die in zuiverheid en echtheid van gevoel,
in eenvoud en innigheid, in welluidendheid en zangerigheid niet bij de vroegere
moeten achterstaan.
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Meestal zijn de in aanmerking komende liederboeken verzamelbundels, waarvan de
inhoud deels afkomstig is van de samenstellers zelf en deels werd overgenomen uit
vroegere publicaties; enkele bestaan nochtans uit oorspronkelijke uitgaven, welke
werk van een enkele met name bekende dichter bevatten.
Onder deze laatste vallen reeds dadelijk een drietal boekjes op, die nog zeer dicht
staan bij de 16e-eeuwse geestelijke lyriek, naar inhoud en vorm grote verwantschap
vertonen en alle van de pers kwamen van de Antwerpse drukker Gheleyn Janssens.
Het zijn: Een nieu Devoot Geestelijck Lietboeck (eerste bekende uitgave 1605,
vermoedelijke vroegste 1594, later meermaals herdrukt) van Nicolaes Janssens,
koster te Roosendaal en lid der plaatselijke rederijkerskamer ‘Het wit Rosierken’;
de Nieuwe Gheestelijcke Refereynen ende Liedekens (1603), later uitgebreid tot de
Gheestelijcke Dreve van sommighe Gheestelijcke Liedekens ende Refereinen (1605,
later herhaaldelijk herdrukt en vermeerderd) van Willem Spoelbergh, gardiaan van
het Minderbroedersklooster te Mechelen en Den Blompot der gheestelijcker Liedekens
(uitgegeven in 1614, maar blijkens de inhoud van sommige liederen vóór 1609
geschreven) van de alleen met naam bekende Gillis de Coster. Behalve geestelijke
liederen bevatten de drie werkjes een reeks gekunstelde en waardeloze godsdienstige
refereinen. Artistieke bekommernissen hebben hun auteurs niet gekoesterd, al blijken
ze toch enigszins in de leer geweest te zijn bij de rederijkers. Technisch zijn ze alle
drie onbeholpen en arm aan verbeelding; De Coster is in dit opzicht wel het zwakst
en geeft, in tegenstelling met de beide anderen, slechts enkele genietbare stukjes. Hij
onderscheidt zich evenwel door een sterk polemische trek en een aanvallende houding
tegen de Protestanten. De liederen van Janssens vallen op door hun teder-mystische
stemming en hun breed-uitweidende, opsommende stijl; deze van Spoelbergh
ontroeren door hun kinderlijke eenvoud, hun ongekunsteldheid en hun innigheid.
Sterker leeft de geest van het verleden voort in een tweede reeks van drie
liederenverzamelingen, die alle te Leuven verschenen en blijkbaar uit een zelfde
milieu herkomstig zijn. Ze heten: Leysen-Boeck der Catholijcken (1605), Gheestelijck
Liedt-Boecxken (2e druk 1616) en Een nieu Gheestelijck Liedt-Boecxken (1618). De
eerste twee boekjes bevatten weer liederen en godsdienstige refreinen; de nrs 1 en 3
(van 1605 en 1618) zijn beide verzamelbundels, waarvan de inhoud voor een gedeelte
reeds te vinden is in het Hofken (1577) en bij Nicolaes Janssens. De van elders nog
niet bekende stukken vertonen de gewone karaktertrekken van de rederijkerij en zijn
weinig verdienstelijk. Op een hoger plan staat alleen het tweede werkje, waarin ook
een viertal gezangen uit het Leysen-Boeck en verder een groot aantal bewerkingen
van oude liederen, met aanvangsregels die daaraan herinneren, voorkomen. De
samensteller is vermoedelijk de rederijker, die schuil gaat onder de leus ‘Deught
verwint’; blijkens inhoud en toon van
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zijn bundel leeft hij nog geheel in de sfeer van de 16e-eeuwse godsdienstige lyriek.
Fraaie en zangerige liedjes uit zijn verzameling zijn o.a. de twee stukjes: ‘Dat reeder
een Ridder uyt jaghen’, geheel in de toon van de middeleeuwse balladen en het innige,
van mystieke inspiratie getuigende: ‘So wie sijn hertgen reyn is...’.
Een geheel aparte, maar zeer belangrijke plaats neemt een derde reeks van insgelijks
drie liederboekjes in, alle door Jezuïeten gedicht of verzameld en door hen in het
licht gegeven. Voor een belangrijk gedeelte onderscheiden ze zich van de hiervoren
genoemde door een nieuwe geest en een nieuwe atmosfeer; in technisch opzicht zijn
ze ook heel wat knapper. De titels er van luiden: Het Prieel der Gheestelijcke Melodie
(eerste uitgave Brugge 1609, derde definitieve Antwerpen 1617); Den Bergh der
Gheestelicker Vreughden (1618) van L. Makeblijde (1565-1630) en Het Gheesteliick
Paradiisken der Wellusticheden (1619) verzameld door G. De Pretere (1578-1626).
De minste bekoring gaat uit van Makeblijde's technisch verzorgde, maar zeer
verstandelijke verzen, al heeft zijn werkje dan ook een eigen, oorspronkelijk uitzicht.
Een liedboekje in de stricte zin is het eigenlijk niet, veeleer een reeks meditaties voor
iedere dag der week in de aard van de kleine getijden van O.L. Vrouw met liederen
in de plaats van de gebruikelijke liturgische hymnen. De beide andere boekjes zijn
verzamelbundels. Ingedeeld in zes deeltjes, elk van een eigen titel voorzien, brengt
het Paradiisken een keuze uit de populairste en eenvoudigste liederen van die tijd.
De meeste ontleende De Pretere aan het Prieel, maar ook Spoelbergh en De Coster
werden geplunderd. Van 40 stukken kennen we de bron niet, wat nog niet betekent
dat ze door de verzamelaar zelf werden gedicht. Hiervan zijn de Marialiederen,
gegroepeerd in deel 4 de fraaiste; in het vijfde staan een paar bekoorlijke geestelijke
balladen ‘Van de Liefde Godts’.
Uit het oogpunt van kunst spant het Prieel ongetwijfeld de kroon: tegenover een
geringe hoeveelheid waardeloze gezangen bevinden zich hier een vrij groot aantal
frisse en aardige liederen. Niet alle zijn werkelijk ‘nieuw’ en oorspronkelijk: een
aantal kerstliederen uit vroeger tijd werd ongewijzigd overgenomen; verder gingen
de verzamelaars putten in het Hofken en de bundels van C. Boudewijns, N. Janssens
en W. Spoelbergh, niet zonder de aldus opnieuw gepubliceerde liederen vooraf te
hebben omgewerkt. In hoofdzaak betreffen deze wijzigingen, die over 't algemeen
als verbeteringen kunnen worden begroet, rhythme en metrum, soms ook wel
beeldspraak en woordenkeus. De 35 overblijvende stukken, die als ‘oorspronkelijk’
kunnen gelden, - de 20 Latijnse hymnen en de 15 Franse gezangen welke hier
insgelijks voorkomen, laten we onbesproken, - zijn zeer ongelijk van waarde: er is
onbenullig rederijkerswerk bij, maar ook menig fraai en bevallig lied. In deze categorie
treedt het didactisch en het polemisch element sterk op de voorgrond; hier vinden
we de zogenaamde catechisatieliederen: opzettelijk bewerkte geloofswaarheden en
gebeden in gevatte en
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snedige rijmpjes; behalve de gewone bedoeling van de godsdienstige lyrici, het
wellustige wereldse lied te verdringen door het geestelijke, hadden de samenstellers
van het Prieel immers nog het voornemen de ketterse gezangen te bestrijden en
zangstof te bezorgen aan huiskring, school en catechisatie, waarin, naar het voorbeeld
van wat in Italië en elders gebeurde, het godsdienstonderricht afgewisseld en
opgeluisterd werd door het zingen van vrome liederen. In meer dan één van deze
stukken klinkt een polemische toon op, zonder dat deze nochtans scherp of bijtend
wordt tegenover de Protestanten. Merkwaardig is evenwel de oproep tot heldhaftige
en triomfantelijke strijd onder de kruisbanier, die het lied ‘Tot de vierighe
Catholijcken’ (met de veelbetekenende kenspreuk: ‘Prince, Christus is thooft’
ondertekend) laat horen: hij herinnert er aan dat de definitieve uitgave van deze
bundel het publiek bereikt op een ogenblik, dat de Contra-Reformatie in de zuidelijke
Nederlanden haar heerlijkste triomfen begon te vieren.
Het Prieel kwam tot stand door de samenwerking van ‘verstandighe ende geleerde
persoonen’, die naar alle waarschijnlijkheid onder de leiding stonden van pater
Bernard van Bauhuysen alias Bauhusius (1575-1619), van wie, naast onbelangrijk
didactisch gerijmel, een paar zeer zangerige liedjes in het Prieel te vinden zijn, nl.
de bewerking van het bekende middeleeuwse motief: ‘Ick heb een traech eselken’
en ‘Hierusalem, o schoone stat’. In zijn ordegenoot Jan de Tollenaere (1582-1643),
die onder de kenspreuk ‘Leght tolle naer recht’ een drietal fijne kinderliederen dichtte,
vond hij zijn voornaamste medewerker. Beiden waren humanistisch-gevormde
geesten, die naam hadden gemaakt of zouden maken als Latijnschrijvende auteurs
en bij wie bijgevolg een dergelijke belangstelling voor het geestelijke volkslied wel
verwonderen mag. Ook ‘goede Musicienen’, welke voor passende nieuwe melodieën
zorgden, wist Van Bauhuysen voor zijn onderneming warm te maken. Het door hem
bezorgde liedboekje kende dan ook een buitengewoon succes; het werd herhaaldelijk
herdrukt en gebruikt door latere verzamelaars, die zich bij de overname van teksten
steeds getrouw aan de versie van het Prieel hielden.
Verwantschap met sommige liederen uit Van Bauhuysen's verzameling vertonen
de catechisatieliederen door de Benedictijn Van Haeften (1588-1648) proost van
Affligem, gedicht en op aandringen van de Mechelse aartsbisschop Jacob Boonen
in 1622 in druk uitgegeven onder de titel Den Lust-Hof der Christelijcke Leeringhe.
De drievoudige bedoeling, die bij de verzamelaars van het Prieel voorzat, deed ook
deze geestelijke naar de pen grijpen; evenwel trad hij meer direct betogend en
didactisch op: zijn leerstellige liederen, die niets anders zijn dan berijmingen van de
voornaamste geloofspunten volgen de Mechelse Catechismus op de voet; op litteraire
waarde kunnen ze natuurlijk niet de minste aanspraak maken. Naast en tussenin deze
op rijm gebrachte betogen staan, behoudens een aantal Latijnse hymnen met hun
vertaling, gewone geestelijke liederen,

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

412
waarvan de onderwerpen grotendeels deze zijn van de eigentijdse religieuse lyriek:
lofgedichten op Maria, geestelijke minnezangen, heiligenliederen, enz. Hierin kon
de dichter, ongehinderd door verstandelijke bekommernissen, zijn gemoed uitspreken,
zoals dit o.a. gebeurde in het terecht geroemde ‘Roose-Kransken / u zij lof!...’ en in
de fraaie aanspraak van de bruidegom tot de bruid: ‘O dochter uyt-verkoren...’. Zulke
liederen treffen door hun frisheid, hun natuurlijkheid en hun echt, ofschoon weinig
diep gevoel; andere vallen integendeel op door hun scherpe polemische toon tegen
de Protestanten.
Blijkbaar in navolging of als tegenhanger van het Prieel werd de Parnassus, dat
is Den Blijdenbergh (1e uitg. 1619, 2e verbeterde en vermeerderde druk 1623) ‘met
goeden raedt van verstandighe lieden... op ghericht’. Een aantal ordesgeestelijken,
Jezuïeten uitgezonderd, hebben hier klaarblijkelijk samengewerkt tot het
bijeenbrengen van deze vrij onbeduidende verzameling. Hoogst waarschijnlijk ging
het initiatief tot deze poëtische samenwerking uit van de dichter, die achter de initialen
A.I. schuil gaat en wel een Dominicaan zal geweest zijn. Onder zijn naaste en
voornaamste medewerkers telde hij de reeds vermelde Minderbroeder W. Spoelbergh
en de Norbertijn Chrysostomus van der Sterren (1591-1652), later abt van de
Sint-Michielsabdij te Antwerpen. De niet met naam ondertekende gedichten zijn
voorzien van initialen of van een kenspreuk; in de uitgave van 1623 komen 14 liederen
van Janssens voor en 2 van J. de Harduyn. Afgezien van deze laatste, hebben alleen
de stukjes van Spoelbergh en sommige van A.I. enige litteraire waarde.
Liederen van zuidnederlandse dichters kregen ten overvloede een plaats in een
paar bundels, die weliswaar met een Brabants drukkersadres voorzien, toch voor
noordnederlandse katholieken bestemd waren, zoals Het Paradijs der Gheestelijcke
ende Kerckelijcke Lof-Sanghen (1621), verzameld door Salomon Theodotus, alias
AEgidius Haeffacker († 1623) en Den Gheestelijcken Nachtegael (1634), naar alle
waarschijnlijkheid gedicht en samengelezen door de in Holland werkzame Jezuïet
Pater Petrus Maillart (1585-1640). Beide auteurs zijn in ruime mate schatplichtig
aan het Prieel; Theodotus ging bovendien nog grasduinen in Makeblijde's Bergh,
terwijl Maillart van zijn kant De Harduyn's Lof-Sanghen en Van Haeften's Lust-Hof
benuttigde, niet zonder de felle anti-hervormingsgezinde uitingen van de laatste
dichter enigszins te temperen. Bovendien nam de eerste nog liederen over van
Janssens, Spoelbergh, het Leysen-Boeck en liet hij zich in zijn voorrede waarderend
uit over De Harduyn, zonder evenwel iets van de Oudegemse priester-dichter te
ontlenen.
Geheel uitzonderlijk in deze tijd waar, in de spiritualiteit, door toedoen grotendeels
van de Jezuïetenorde, een in hoofdzaak op het actieve leven gericht ascetisme
overweegt, is de verschijning van de Capucijn Lucas van Mechelen, met zijn
wereldlijke naam Ludovicus Gomez (1595-1652). Met
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de mystieke stromingen kwam hij reeds in aanraking tijdens zijn noviciaat, dat hij
doormaakte onder de leiding van pater Marcellianus van Brugge, een ervaren man
in geestelijke aangelegenheden en verbreider van de Carmel-mystiek. Daar een
‘heeschheid op de borst’ hem geregeld preken onmogelijk maakte, legde pater Lucas
zich geheel op de beschouwing toe. De opgang naar en de ervaringen van dit
genadeleven vertolkte hij in zijn merkwaardig Boeck der Gheestelijcke Sanghen,
waarvan twee delen: Den Blijden Requiem (1631) en Het Cloosterken der
Gheestelijcke Verrysenisse (1639, met als bijlage een reeks Marialiederen in Den
Besloten Hof van 't Cloosterken) nog tijdens zijn leven en een derde deel Den droeven
Alleluia (1674) pas na zijn dood verschenen. Hem wordt insgelijks het auteurschap
toegeschreven van een anoniem uitgegeven en in Franciscaanse geest gedicht liedboek,
dat onder de titel Den Seraphijnschen Nachtegael in 1684 te Gent van de pers kwam.
In Den Boeck der Gheestelijcke Sanghen geeft de dichter zeer methodische en
beredeneerde samenspraken in liedvorm tussen ‘twee devote Sielen’ over de wegen,
die leiden kunnen naar de directe Godsschouwing. Aan de grondslag van zijn
mystische opvattingen ligt de leer der algehele zelfverzaking, door Hendrik Herp in
de Nederlandse mystiek op de voorgrond gebracht; bij pater Lucas komt ze evenwel
verbonden voor met de leer der uiterste armoede uit het traktaat De Paupertate van
ps. Tauler, een geschrift, dat onder de 17e-eeuwse Capucijnen veel bijval schijnt te
hebben genoten. Naar Herp en Tauler, alsmede naar de grote Ruusbroec, wiens
Chierheit enige jaren te voren door een zijner ordegenoten in druk gegeven werd,
gaat de voorliefde van de Capucijnse liederdichter vooral uit; hun leer heeft hij
evenwel weten aan te passen aan de vormen der eigentijdse mystiek. De zeer
belangrijke inhoud verheft Den Boeck der Gheestelijcke Sanghen tot een van de
merkwaardigste werken der Contra-Reformatie in de Nederlandse literatuur. Jammer
genoeg bezat pater Lucas te weinig vormkracht om zijn hoogstrevende gedachten
de passende dichterlijke gestalte te kunnen geven. Zijn verzen zijn veelal stroef en
hard, soms langdradig, meermaals onbeholpen. Wel heeft hij mooie strofen, bij wijlen
verrast hij zelfs door zangerige verzen en geslaagde overgangen, een geheel gaaf
lied brengt hij haast nooit tot stand. Ondanks dit gemis aan artistieke vormgeving
blijft Lucas van Mechelen om een dubbele reden een figuur van belang in onze
vroeg-zeventiende-eeuwse letteren: hij vertegenwoordigt op karakteristieke wijze
de Capucijnen-spiritualiteit op een ogenblik dat, buiten deze orde, de mystische
richting veelal moet wijken voor de ascetische; daarbij handhaaft hij zeer duidelijk
de verbindingen met de grootmeesters van de laat-middeleeuwse Nederlandse
mystische school.
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VI. Polemiek en mystiek der contra-reformatie
ONTBRAKEN DE POLEMISCHE ELEMENTEN IN HET lied geenszins, actiever
bestrijding van de hervormden en hun leer kon slechts gebeuren door het pamflet.
Zulks hebben de vele geestelijken, zo reguliere als seculiere, die zich in de eerste
decennia van de 17e eeuw op de polemiek toelegden, duidelijk begrepen. De
strijdbaarsten van allen waren nogmaals de Jezuïeten, die in de ware zin van het
woord de voorposten bezetten. Onder hen treedt Jan David (1545-1613) vooral op
de voorgrond; op een lager, meer populair plan is hij de temperamentvolle opvolger
van de ketterhamer Frans De Costere.
David was reeds de vijftig voorbij toen hij in 1595 zijn polemische bedrijvigheid
inzette met zijn Kettersche Spinne-coppe: een luimige persiflage, waarin de groei,
de ontwikkeling en de ontbinding van de ketterij vergeleken wordt met het leven en
de bedrijvigheid van een spin. Hierop volgde, tot bij zijn dood in 1613, een
ononderbroken reeks geschriften van allerlei aard, zo in het Latijn als in het
Nederlands, die deels anoniem of met de naam van de schrijver, deels ook onder
allerlei schuilnamen (Donaes Idinau, Divoda Jansen, Jason Petronius) verschenen.
De Nederlandse tractaatjes, waaronder de scherpe verweerschriften een belangrijke
plaats innemen, dragen meestal koddige en expressieve titels. Sommige zijn geheel
in versvorm, andere uitsluitend in proza geschreven; alle hebben doorgaans een half
ernstig, een half humoristisch, bij wijlen ironisch-spottend, soms zelfs
bijtend-sarcastisch karakter. Gesteld in een levendige en kleurige taal wemelen ze
van rake, volkse uitdrukkingen, pittige spreekwoorden en snedige zegswijzen. Geheel
in de geest van de tijd verschuift David's polemiek wel eens naar het lage plan van
de scherpe persoonlijke aanvallen en de hatelijke insinuaties, waarom hij, evenals
trouwens zijn voorganger De Costere, door zijn oversten op de vingers werd getikt.
Zijn meest bekende verweerschrift is Den Christelijcken Biecorf der H. Roomscher
Kercke (1600), een lijvige en geleerde weerlegging van Marnix' berucht hekelschrift.
Van de talrijke didactische werkjes met zuiver godsdienstige inhoud verdient vooral
Den Christeliicken Waerseggher (1603) ver-
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melding; vooraf in het Latijn als Veridicus Christianus (1601) gepubliceerd, leidt
het de rij in van de met gravures geïllustreerde devotieboekjes. In een paar berijmde
pamfletjes van politieke aard: De Domp-horen (1602) en de Dompe-Trompe (1606),
waarvan het eerste wegens de levendige satire ook litteraire waarde heeft, ontpopt
hij zich als een fel tegenstander van de ‘Geuzen’ en een hartstochtelijk verdediger
van Spanje en de aartshertogen. Ten slotte verzamelde hij ook in zijn Lot van Wiisheyd
ende Goed Geluck (1606) driehonderd ‘ghemeyne’ spreekwoorden, die hij in
kernachtige vijfregelige versjes verklaarde en zedekundig toelichtte.
Hoezeer de polemiek tegen de hervormden in hoofdzaak ook uitging van priesters
en kloosterlingen, haar hoogtepunt bereikte de ketterbestrijding toch in het uitgebreide
werk van de leek Richard Verstegen (Londen ± 1550 - Antwerpen 1640). Opgegroeid
in Engeland in een atmosfeer van strijd tegen het Protestantisme, werd hij, na zijn
uitwijking, op het vasteland de actieve bondgenoot der Jezuïeten. Vurig van gemoed,
soepel van geest, degelijk geschoold en werkelijk talentvol in de satire en de persiflage
werd hij, na David's overlijden, dadelijk de meest gevreesde bestrijder van de
Hollandse Calvinisten.
Het Nederlandse strijdperk betrad Verstegen pas op ongeveer 60- jarige leeftijd;
op dat ogenblik had hij reeds, als politiek agent en als pamflettist der katholieke
Spaansgezinde Engelsen een welgevuld leven achter zich, waarover we hier niet
verder kunnen uitweiden. Alleen zijn Nederlandse geschriften liggen aan de grondslag
van deze bespreking.
Veelzijdig van geest en van belangstelling, verruimde Verstegen reeds dadelijk
het terrein van de contra-reformatorische polemiek. Hierbij betrok hij niet alleen het
gehele gebied van de geschiedenis en van de oudheidkunde, dat hij had leren
beheersen, maar ook de journalistiek zoals ze toen bestond en de litteraire genres,
die zich best tot hekeling leenden.
Op het terrein van de oudheidkunde bewoog hij zich in zijn Nederlantsche
Antiquiteyten (1613), dat hij voor een belangrijk gedeelte bewerkte naar zijn in 1605
verschenen groot studiewerk over de Engelse geschiedenis. De bekering van de lage
landen door de H. Willibrordus, die hij hierin uitvoerig verhaalde, deed hem de
geschikte gelegenheid aan de hand om het aloude geloof der voorvaderen te
verdedigen tegen de onlangs opgekomen dwaalmeningen der nieuwgezinden.
Geschiedkundige gebeurtenissen, die nog vers in ieders geheugen lagen en de politieke
actualiteit vormden stof en kader van het politiek geschrift De Spiegel der
Nederlandsche Elenden (1621), waarvan een gedeelte, omgewerkt en uitgebreid, in
1628 herdrukt werd onder de titel Oorloge ghevochten met die wapenen van die
waerheydt, en van die Reden..... Na de mislukte poging tot hernieuwing van het
Twaalfjarig Bestand wilde hij aantonen ‘hoe seer tegen de rechtveerdicheyt ende de
reden dese querelle in d'eerste beghonst is’. Uit het relaas van de gebeurtenissen
sinds 1559 en de bespreking van allerlei andere vraagstukken in verband met de
opstand
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blijkt duidelijk zijn overtuiging: oprecht katholiek en vurig verdediger van Philips
II, kan hij de zaak van Rome onmogelijk scheiden van die van Spanje; voor de
Nederlanden, die hij nog steeds als eenheid blijft aanzien, acht hij de regering van
een gezaghebbend buitenlands monarch voordeliger dan die van een zwak inlands
prinsje.
Meer belang vertonen Verstegen's geschriften, die tot de eigenlijke literatuur
behoren. Zijn overwegend verstandelijke aanleg en zijn zucht naar geestige persiflage
dreven de polemist als van zelf tot de beoefening van het satirisch puntdicht, de
hekelende karakterschets en het sarcastisch kort verhaal. Satirische puntdichten en
grafschriften verzamelde hij in zijn twee bundels Neder-duytsche Epigrammen (1617,
1624), hekelende karakterschetsen in zijn Characteren ofte Scherpsinnighe
Beschrijvinghe van de Proprieteyten..... van verscheyden persoonen (1e uitgave 1619,
tweede vermeerderde druk 1622), terwijl hij een geslaagde persiflage leverde in zijn
Cluchtich Verhael van eenen Gepredestineerden Cappuyn (1619) in de reeks Nieuwe
Tijdinghe van de Antwerpse courantier Abraham Verhoeven opgenomen.
Voor een deel is de inhoud der epigrammen zuiver anecdotisch, voor een ander
houdt hij evenwel innig verband met de ketterbestrijding: vooral de Geuzenpredikant
en de bijbelzuster moeten het ontgelden. Hoewel Verstegen er zich op toelegt om
vernuftige gedachten in een geconcentreerde vorm te verwerken, bereikt hij de
beoogde ‘puntigheid’ en de echte geestigheid slechts zelden; meestal stijgt zijn scherts
niet uit boven de dartele volksluim en de vrolijke boert, berustend op
woordverdraaiing en op dubbelzinnige toespelingen met gemakkelijk te bereiken
effect.
Beter slaagde hij in zijn prozageschriften, waarvan de Characteren aan de spits
komen te staan. Door ‘karakter’ verstond Verstegen een kort, vaak humoristisch
essay, waarin op geestige wijze en in gedrongen, sententieachtige vorm, al de
kenmerkende eigenaardigheden van een bepaalde maatschappelijke stand, een bepaald
beroep of ambacht in een treffend ‘representatief’ type worden uitgebeeld. Als model
hiervoor koos hij de Engelse karakterschrijver Sir Thomas Overbury (+1613), een
overtuigd bewonderaar en vaardig beoefenaar van de precieuse, in Engeland als
‘eupheustisch’ bekende stijl.
De zuiver moraliserende of algemeen satirische stukken vormen hier de
hoofdschotel, al ontbreekt de godsdienstige hekeling hier evenmin als in de andere
werken. Wegens hun didactische inslag zijn een aantal schetsen onbeduidend of
middelmatig; de beste, waaronder b.v. deze ‘van eenen Doctoor inder Medecijnen’
(uitg. 1622, no 16), ‘van eenen Rogier Bontemps’ (no 22), ‘van eenen Quacksalver’
(no 68), ‘van eenen Graf-maecker’ (no 100) te rekenen zijn, munten uit door
aanschouwelijkheid van voorstelling, puntigheid in karakterisering en schalkse, bij
wijlen werkelijk geestige scherts. In de anti-calvinistische zoals o.a. in de
‘Beldt-stormer ofte Kerck-schender’ (no 39), de ‘Hollantschen Sect-looper (no 46),
de
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‘Hollantsche Bijbel-suster oft Schriftuervrouwe (no 47) en de ‘ghepredestineerde
dief’ (no 95) gaat de bijtende satire gepaard met caricaturale voorstelling: een typisch
voorbeeld van geslaagde satirische karakterschets is de reeds vermelde over de
Hollandse bijbelzuster.
Ofschoon Verstegen zich in deze Characteren richtte naar een vreemd model
mogen deze schetsen, op enkele uitzonderingen na, toch de vrucht van eigen talent
en opmerkingsgave heten. Ze gaan uitsluitend terug op Nederlandse toestanden en
onderscheiden zich over 't algemeen door hun sobere, kernachtige taal, vol antithesen
en kleurige, beeldende vergelijkingen. Guitige scherts en fijne ironie, met een
ondergrond van rake satire waarderen we insgelijks in een Cluchtich Verhael van
eenen ghepredestineerden Cappuyn, een persiflage van het calvinistisch leerstuk der
praedestinatie, zoals de Calvinistenbestrijders dit doorgaans enigszins misvormd
voorstelden.
Een groot deel van Verstegen's polemisch en journalistiek oeuvre in dicht en
ondicht moge litterair gesproken zijn waarde verloren hebben, cultuurhistorisch
behoudt het ongetwijfeld veel belang. Het openbaart ons immers een beginsel- en
karaktervaste persoonlijkheid in de dienst van Rome en Spanje, die al zijn kunde en
kunst en vooral al de gaven van zijn scherp intellect in de dienst stelde van de
anti-reformatorische polemiek. Dat hij deze nieuw leven en nieuw belang bijbracht
door het gebruik van wetenschappelijke en litteraire wapenen is een van zijn
verdiensten, evenwel niet de grootste; deze ligt hierin dat hij de karakterschets naar
de trant van Overbury in de Nederlandse literatuur inburgerde en in dit nieuwe genre
enkele stukjes schreef, die beslist blijvende waarde bezitten.
Op de grens van polemiek en didactiek bevinden wij ons met Willem van der Elst,
pastoor te Bouchoute in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, alwaar hij ijverig de wacht
hield tegen ‘valsche Leeraers ende Predicanten’. Zijn Gheestelycke Dichten,
verscheyden Persoonen ende Staeten van Menschen toegheschreven (1622) bevatten
hoofdzakelijk stukken met moraliserende inhoud, die als een soort plichtenleer
bedoeld zijn voor alle staten en standen der maatschappij. Veel verheffing hebben
deze gladde verzen niet; toch klinkt ons hier en daar een bezielde toon tegen en treft
ons verder menig satirisch trekje in de beschrijving der volksondeugden. Verder staat
deze bundel aan de aanvang van de Cats-waardering en navolging in de zuidelijke
Nederlanden: het schilderen van natuurtafereeltjes met de daarbij passende
zedekundige bespiegelingen, het aanwenden van algemeen in gebruik zijnde
spreekwoorden midden een gedicht en vooral het tamme maar zoetvloeiende vers
staan duidelijk in het teken van de juist populair geworden auteur der Sinne- en
Minnebeelden.
Het doet weldadig aan met het prozawerkje Duyfkens ende Willemynkens
Pelgrimagie tot haeren Beminden binnen Jerusalem (1627) het rumoer van de
anti-reformatorische strijdliteratuur te verlaten voor een atmosfeer, even verdroomd
en vroom als deze van de geestelijke volkslyriek. De schrijver
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van deze bekoorlijke symbolische pelgrimsreis is de bekende plaatsnijder Boete of
Boetius A. Bolswert (Bolsward ± 1580-Antwerpen 1633), die tussen 1620 en 1630
een aantal devotiewerken van Jezuïeten met fraaie koperplaten verluchtte. Naar alle
waarschijnlijkheid bracht dit illustratiewerk er hem toe zelf een soortgelijk boekje,
maar dan in populaire trant, samen te stellen en het met prenten te versieren. De
Pelgrimagie verhaalt in vorm van samenspraak de simpele wederwaardigheden van
twee zusters, door hun bruidegom uit ‘Nederlant’ naar Jerusalem geroepen; tevens
verbeeldt ze de levensgang van twee zielen, waarvan Willemynken de wereldsgezinde,
Duyfken de devote moet voorstellen. De eerste legt weinig ijver aan de dag en dwaalt
voortdurend van de rechte weg af, waarbij ze allerlei koddige avonturen beleeft.
Geheel haar tegendeel is het goedig-vermanende Duyfken, dat haar zuster steeds op
het goede pad terugbrengt en aan haar verlangen lucht geeft in hartroerende
verzuchtingen op mystieke thema's van het Hooglied. Bijzondere verdienste zou dit
devote verhaal niet hebben ware het niet dat Willemynken's zogezegde misstappen
zo boeiend verteld en kleurig uitgebeeld worden. Bovendien is de taal - vooral deze
van de wereldsgezinde zuster - los en onbewogen, gekruid en verlevendigd door
sappige spreekwoorden en aardige zegswijzen. Stoten Duyfkens' moraliserende
bedenkingen door hun prekerige toon veelal af, haar verzuchtingen daarentegen zijn
bijbels van toon en doen haar proza rhythmisch golven. Geen wonder dat dit
onooglijke boekje met een slag een ongehoorde populariteit verwierf en dat het ook
in Franse, Duitse en Engelse vertalingen in het buitenland opgang maakte.
Meer dan men verwachten zou in deze strijdbare tijd, waarin begrijpelijkerwijze
de schetterende toon van een vinnige polemiek domineert, weerklinkt de vox caelestis
van een innige, zeer affectieve mystiek. Dat deze zich, na de stormen van de 16e
eeuw, weer met zulk een grote zuiverheid kon laten horen, was grotendeels te danken
aan de Capucijnen. Zij wierpen zich op als de voortzetters van de vroegere
Nederlandse mystiek, zoals die vooral door Hendrik Herp was uitgebouwd en
doorgegeven; onder invloed van hun ordegenoot Benedictus van Canfeld versterkten
ze er, in echt Franciscaanse geest, het Christocentrisme van met de sterke beleving
van de lijdende en gekruiste Christus. Tevens maakten zij zich verdienstelijk als
verbreiders van de Spaanse Carmel-mystiek, die in de zuidelijke Nederlanden een
zeer gunstig onthaal genoot. De werken van de heilige Theresia en van Joannes van
het Kruis maakten hier dadelijk veel opgang. Nederlandse vertalingen van de
geschriften der mystieke van Avila zagen het licht van 1608 af, terwijl het volledig
oeuvre van haar geestesgenoot in de volkstaal van deze landen in 1637 te Antwerpen
van de pers kwam. Deze verdietsingen waren trouwens reeds voorafgegaan door
uitgaven in het Spaans en voor de H. Theresia ook door bewerkingen in het Latijn.
Onder de schrijvers der Capucijnenorde die, naast de reeds vroeger ver-
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melde liederdichter Lucas van Mechelen, de voortgezette bloei van de mystiek in
onze gewesten mogelijk maakten, mogen voornamelijk worden vernoemd
Marcellianus van Brugge (†1637) en Joannes Evangelista van 's Hertogenbosch,
alias Gerardus Verscharen (± 1588-1635), beiden geruime tijd werkzaam als
novicenmeester. De eerste dankt zijn bekendheid hoofdzakelijk aan een verloren
gegaan, maar in zijn tijd zeer druk gelezen inleiding tot het geestelijk leven, de Inganc
tot het schouwende leven; hem wordt ook het auteurschap toegeschreven van een
fijnzinnig mystiek tractaatje, het Geestelijc Pepelken. De tweede geldt als de
voornaamste en oorspronkelijkste mysticus der Capucijnen in de 17e eeuw: daarom
wordt hij wel eens, wellicht met enige overdrijving, de Nederlandse Joannes van het
Kruis geheten. Zijn bekendheid dankt hij hoofdzakelijk aan zijn beide hoofdwerken:
Het Ryck Godts inder Zielen (1637) en Het Eeuwich Leven (1644), die pas na zijn
dood werden uitgegeven en herhaaldelijk herdrukken beleefden. Het Ryck Godts
ontwikkelt in hoofdzaak de zo typisch Franciscaanse idee van de meest volkomen
onthechting in de opgang van het geestelijk leven naar God, terwijl het Eeuwich
Leven, geheel in de geest van het christocentrisme, handelt over het innige verband
tussen de Eucharistie en de mystieke begenadiging. In dezelfde richting als de
Capucijnen werkt ook de wereldlijke geestelijke Michiel Zachmoorter (1582-1660),
pastoor te Akkergem bij Gent. Ofschoon hij zich insgelijks beriep op Ruusbroec en
Herp, volgde hij in zijn Thalamus Sponsi oft 't Bruydegoms Beddeken (1e uitg. 1623,
2de aanzienlijk vermeerderde druk 1628) vooral de grootmeesters der zuiderse
mystiek o.a. Joannes van het Kruis, Benedictus van Canfeld en Balthasar Alvarez.
De mystieke weg naar God loopt voor hem langs de ‘bloedige bruidegom der zielen’
d.i. langs de lijdende en stervende Christus. Hierin verschilt de 17de-eeuwse mystiek
van de middeleeuwse, die weliswaar insgelijks de mediterende ziel langs Christus'
Mensheid naar Diens Godheid opvoerde, maar daarbij minder uitsluitend het
zwaartepunt legde op de totale onthechting van de Godmens in lijden en kruisdood.
Al deze werken vonden gretige lezers in de kloosters en ook in vrome kringen
daarbuiten: de menigvuldige uitgaven en de getuigenissen van tijdgenoten zijn daar
om zulks te bewijzen. Ze bevestigen de zienswijze, die we hierboven reeds uitspraken:
de Hervorming en de troebelen der 16e eeuw hebben ternauwernood een stilstand
kunnen veroorzaken in de ontwikkeling van onze vaderlandse mystiek; met meer
ijver en toewijding dan ooit spint de triomferende Contra-Reformatie voort aan de
gulden draad van de mystieke beschouwing.
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VII. Herlevende toneelbedrijvigheid
DE 16e-EEUWSE BEROERTEN MET HUN NASLEEP van rampzalige gevolgen
brachten het toneelleven in de zuidelijke Nederlanden een zware slag toe; evenwel
konden de ongunstige tijdsomstandigheden noch de verbodsbepalingen van de
overheid de zucht naar spel en opvoering bij ons volk voor lange tijd onderdrukken.
Het strenge edict van 1584 had de rederijkerskamers afgeschaft en hun goederen
verbeurd verklaard; met de uitvoering van dit verbod zal men het wel niet zo nauw
hebben genomen, want keer op keer, in 1593, 1597 en 1601 moest aan de gegeven
instructies worden herinnerd. In beperkte kring en in alle stilte hielden de
overgebleven gezellen nog wel ‘redenrijcke’ samenkomsten of gaven ze zelfs
toneelvoorstellingen. Zo te Mechelen, waar ze tussen 1585 en 1600 geregeld elk jaar
de gebruikelijke feestmaaltijd van de magistraat op O.L.V. Lichtmis met een spel
opluisterden en te Antwerpen, waar de Violieren, als rederijkerskamer opgeheven
maar als schildersgilde voortbestaand, tijdens de troebelen voortgingen met de
opvoering van het traditionele ‘spel van sinnen op den feestdach van St. Lucas hunnen
patroon’. De sluiting van het Bestand in 1609 bracht de rust in het land en tevens de
mogelijkheid voor de gildebroeders om zich opnieuw in hun aloude kamers te
groeperen. Van deze gunstige omstandigheden maakten de Vlaamse rederijkers het
eerst gebruik; de Brabanders lieten er eerst enige jaren over heen gaan, maar tussen
1615 en 1620 waren toch ook hun voornaamste kamers opnieuw voor goed ingericht.
Onder de veilige hoede van de burgerlijke en geestelijke overheden, die scherp letten
op de orthodoxie van de op te voeren stukken, hernamen de gezelschappen hun
bedrijvigheid. Ofschoon het hun tijdens de rustperiode van het Bestand enigszins
voor de wind ging, bereikten ze toch nergens hun vroegere uiterlijke bloei. De benarde
jaren, welke na 1621 aanbraken, belemmerden alle verdere ontwikkeling; officiële
aanmoediging en geldelijke steun, die hun vroeger vaak zo mild ten dele vielen,
bleven nu maar al te dikwijls achterwege. In hoofdzaak heeft zich hun dichterlijke
bedrijvigheid niet gewijzigd. Naar de beoefening van de ‘edele conste’ gaat nog
steeds de aandacht van de
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gildebroeders, al blijven ze daarbij niet altijd bij de verouderde vormen van de
vroegere rederijkerij; de voorbereiding en de opvoering van toneelstukken behoort
nog steeds tot hun geliefde bezigheden, al hebben daarbij de ‘tragedies’ en vooral
de ‘tragicomedies’ de plaats van de vroegere ‘spelen van sinne’ ingenomen. Zoals
vroeger, maar thans op een zeer bescheiden plan, worden dicht- en toneelprijskampen
uitgeschreven, waarop de gezellen van de andere kamers worden uitgenodigd. Vóór
het Bestand zelfs vinden we sporen van rederijkersfeesten, gehouden te Ninove in
1600 en te Brussel in 1601. Tussen 1609 en 1621 vermenigvuldigen zich deze
wedstrijden, die hun hoogtepunt bereiken met het blazoenfeest, door de ‘Peoene’ te
Mechelen in 1620 ingericht. Niet zelden treden daarbij Hollandse of Zeeuwse
gezelschappen op in zuidnederlandse steden, terwijl omgekeerd Vlaamse en Brabantse
kamers aan rederijkerssamenkomsten te Haarlem en te Amsterdam deelnemen.
Bijzonder talrijk was de opkomst bij het zoëven vermelde blazoenfeest te Mechelen,
waar 28 genootschappen en 9 particulieren uit Brabant, Vlaanderen, Holland en
Zeeland de oproep van de inrichtende ‘Peoene’ beantwoordden. Behalve een paar
gelegenheidsspelen door Mechelse auteurs samengesteld, vonden geen
toneelopvoeringen plaats; alleen liederen werden gezongen en refreinen voorgedragen.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze wedstrijd het schitterende verloop niet gehad,
waarmede hij doorgaans wordt beschreven; verscheidene kamers traden immers niet
op, maar vergenoegden er zich mee hun werk in te zenden. Het aantal van de
deelnemers in acht genomen, valt de dichterlijke oogst van deze samenkomst, het
volgend jaar geschuurd in De Schadt-Kiste der Philosophen ende Poeten, vrij schraal
uit: slechts een paar van de hier gezamelde ‘poetelijcke blommen’: twee refreinen
van een Bosse rederijkerskamer afkomstig, vermogen ons nog te bekoren door hun
fris natuurgevoel en hun levendig rhythme. Toch mag de betekenis van dit poëtisch
tornooi niet worden onderschat: op geen enkel landjuweel of refreinfeest van de
vorige eeuw was de deelneming van gezelschappen uit alle gewesten der Nederlanden
zo algemeen als hier. Het was alsof de rederijkerij in het Zuiden nog een laatste maal
al haar krachten samentrok op een ogenblik dat zij in het Noorden beslist door de
toonaangevende litteraire kringen verloochend werd.
Evenmin als in de 16e eeuw beheersten de kamers thans de gehele
toneelbedrijvigheid. Naast hun mysteriespelen en moraliteiten, soms geheel
onafhankelijk daarvan, dan weer in enge samenhang daarmede, ontstond en
ontwikkelde zich het Latijnse schooldrama. In de 17e eeuw gaat dit laatste een nieuwe
bloei te gemoet op het toneel van de kloosterorden, die zich meer dan andere op het
onderwijs van de jeugd toeleggen: de Jezuïeten, de Augustijnen en de Oratorianen.
Ook hier staan de Jezuïeten aan de spits: van hun vertoningen gaat ontegensprekelijk
de grootste invloed uit. Weliswaar geschieden deze haast uitsluitend in het Latijn,
althans in deze
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periode; toch bieden de opgevoerde stukken contactpunten aan met de elders
vertoonde. Daar de opvoeringen een onderdeel uitmaken van het gegeven onderricht,
valt de nadruk vanzelfsprekend op de opvoedende waarde. Bij de keuze van de
onderwerpen wordt een grote verscheidenheid nagestreefd: doorgaans hebben ze een
godsdienstig of zedekundig, in latere jaren vaak ook een gelegenheidskarakter. De
godsdienstige gaat men putten in de Bijbel, bij voorkeur in het Oude Testament en
in de heiligenlevens; ook de kerk- en missiegeschiedenis, tot zelfs de meest recente
toe, leveren geschikte thema's. Te Ieper b.v. voeren de leerlingen der Jezuïeten in
1611 een spel op over John Fisher, te Kortrijk in 1621 een over Thomas More, terwijl
de martelaars van Japan in 1616 te Maastricht en in 1628 te Brugge in een soort
missie-drama verheerlijkt worden. Vóór 1640 zijn de gelegenheidsstukken vrij
zeldzaam: veelal vertonen ze een allegorisch karakter en dienen ze ter verheerlijking
van het geloof, de koning en het vaderland. Soms ook komen de onderwerpen uit
het domein van de nationale en plaatselijke geschiedenis of de legende. Te Gent in
1638 en te Antwerpen in 1641 treedt o.a. Liederik, de eerste forestier van Vlaanderen,
als held in een toneelstuk op. Deze toneelbedrijvigheid heeft zich geuit in een menigte
van vormen, waarbij de tragedie en de tragi-comedie overheersen; daarvan kunnen
de enkele gedrukte stukken ons slechts een zeer flauwe afglans geven. In ieder geval
laten zij toe te besluiten dat het treurspel bij de Jezuïeten, zoals trouwens overal in
de toenmalige humanistische kringen, zich in classicistische zin ontwikkelt naar het
model van de in die tijd hooggewaardeerde Romeinse tragedie-dichter Seneca. Van
het bewaarde repertorium staan, voor onze gewesten, het gunstigst aangeschreven
de beide Jozef-stukken van Pater Jacob Lybens (1603-1678), de Joseph Venditus
van 1635 en de Joseph Agnitus van 1639. Het eerste genoot de eer opgenomen te
worden in de Selectae P.P. Soc. Jesu Tragoediae (1634-35), een bloemlezing in twee
delen, die te Antwerpen verscheen en waarin alleen uitgelezen schooldrama's, van
Jezuïeten afkomstig, mochten voorkomen.
De lange onderbreking in de bedrijvigheid der kamers in een tijd, toen het toneel
zich elders overal vernieuwde, kon natuurlijk niet zonder invloed blijven op het
repertorium. Voor een belangrijk gedeelte wijzigde zich dit geheel naar de eisen van
de eeuw, zonder dat deze verjonging evenwel aanleiding gaf tot artistieke scheppingen
van enig belang. In zekere mate handhaafden zich de oude geestelijke spelen of
stukken in die geest opgevat, in kleinere steden zoals Veurne, Tielt, Lier, enz. Grotere
populariteit, ook in grotere centra zoals Antwerpen, behielden de bijbelse stukken,
die trouwens insgelijks door het toneel der Jezuïeten in ere werden gehouden. Op
enkele uitzonderingen na verdween het vroegere ‘spel van sinnen’ geheel van de
planken. De batement- en tafelspelen, welke de Antwerpse rederijker Adriaan Wils
ca. 1600 in een album verzamelde, horen ongetwijfeld in een vorige periode thuis.
Zoveel te weliger tierde, inzonderheid
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te Antwerpen en te Mechelen, die tussen 1615 en 1625 werkelijk brandpunten der
vernieuwing waren, het wereldlijk toneel in allerlei vormen: het classicistische
treurspel in de geest van Seneca, ingevoerd door de niet onbegaafde G. van
Nieuwelandt; het herdersspel, beoefend door de elders reeds vermelde Joan Ysermans,
factor van de Antwerpse ‘Olijftack’, de schilder-dichter Sebastiaan Vranckx
(1573-1647), in 1612 deken van de S. Lucas-gilde en kort daarna ook factor van de
Antwerpse ‘Violieren’: hun beider toneelwerk ging evenwel verloren of werd nooit
in druk uitgegeven; een eigen vorm van de pastorale schiep de zilversmid Jan
Thieullier, deken van de Mechelse ‘Peoene’. Spelen in de geest van de Spaanse
comedia van Lope de Vega liet Jonker F.C. de Coninck (1606-1649) voor de
‘Violieren’ opvoeren tussen de jaren 1635 en 1638. Net als in de Spaanse degen- en
mantelstukken treden daarin ook kleurige volkstypen op in kluchtige intermezzo's,
die maar weinig bij de zeer ingewikkelde en erg onwaarschijnlijke intrigue passen.
Minder gunstig was het gesteld met het komisch toneel, dat in sterkere mate dan de
andere dramatische vormen, zijn vroegere geest behield. Verloren gegane of slechts
in handschrift bewaarde kluchten schreven Joan Ysermans en Sebastiaan Vranckx;
de beste onder de bewaard gebleven vloeide uit de pen van Hendrik Fayd'herbe,
factor der Mechelse ‘Peoene’. In tegenstelling met het Noorden bleven de pogingen
uit om, althans in deze eerste periode, de klucht op het hogere plan te brengen van
het karakter- of zedenblijspel.
Onder de zoëven vernoemde schrijvers verdienen er een drietal een ietwat
uitvoeriger bespreking, omdat zij op typische wijze een bepaalde toneelvorm
vertegenwoordigen. Het zijn de schilder-dichter Guilliam van Nieuwelandt
(1584-1635) en de beide organisators van het Mechelse blazoenfeest, de zilversmid
Jan Thieullier en ‘de vergulder en albasten beeldsnijder’ Hendrik Fayd'herbe
(1574-1629). De voornaamste van de drie is ongetwijfeld Van Nieuwelandt. Zijn
driejarig verblijf in Italië zal hem wel voornamelijk als schilder ten goede gekomen
zijn. Toch ging zijn belangstelling reeds vroegtijdig uit naar de letteren, met name
naar het toneel. In 1615 behoorde hij tot de voornaamste medeoprichters van de
nieuwe ‘Olijftack’, waarvan hij ouderman bleef tot in 1617; vier jaar later verliet hij
dit genootschap om voor de ‘Violieren’ te werken, zonder ooit lid te worden van dit
gezelschap. In 1628 verhuisde hij van Antwerpen naar Amsterdam, alwaar hij in
1635 overleed. Niet zonder bijval liet hij voor en door beide kamers een reeks
treurspelen opvoeren, waarvan de onderwerpen ontleend zijn aan de Romeinse of
bijbelse geschiedenis. Ze dragen de namen van de held of de heldin en heten: Livia
(gedicht in 1614, uitgegeven in 1617), Saül (1617), Claudius Domitius Nero (1618),
Sophonisba Africana (vermoedelijk reeds geschreven vóór 1623, pas in 1635 na
lichte omwerking gedrukt), Aegyptiaca (1624), Salomon (1628) en Jerusalems
Verwoestingh door Nabuchodonosor (1635). In een uitvoerig, maar weinig dichterlijk
didactisch rijmwerk:
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Poema van den Mensch (1621), op aandringen van zijn vriend, de humanist Franciscus
Sweertius uitgegeven, toonde Van Nieuwelandt zich een overtuigd voorstander en
verbreider van stoïcijnse denkbeelden.
De herkomst van de stof bepaalt allerminst het karakter van zijn spelen: op de
koren na, wier aantal van stuk tot stuk verandert, zijn ze alle gebouwd naar het model
van het Senecaanse drama, zoals de Franse tragedie-dichter Robert Garnier
(1534-1590) dat beoefende. De vergelijking met zijn model kan de Antwerpenaar
slechts zelden met ere doorstaan: daartoe ontbreekt het hem te zeer aan poëtische
verfijning en scheppende kracht. Maar bepaalde hoedanigheden van een handig
bewerker en een knap vakman, die volkomen vertrouwd is met de techniek van het
treurspel, mag men hem niet ontzeggen. Op zijn best toont hij zich in de Sophonisba,
waarin mooie passages en psychologisch goed uitgewerkte tonelen als o.a. de
zielestrijd van Massinissa (V, 1) en Sophonisba's doodstrijd (V, 2) de aandacht
trekken.
Geheel zonder artistieke waarde, maar merkwaardig wegens zijn eigenaardige
vorm is het spel Porphyre en Cyprine (1620) van Jan Thieullier. De schrijver zelf
noemt het een treurspel; latere literatuurhistorici daarentegen spreken liever van een
herdersstuk. In werkelijkheid vinden we hier, op weinig gelukkige wijze, pastorale
elementen geënt op een naar Senecaans model uitgewerkte tragedie.
Komische kunst van goed allooi brengt ons zonder enige twijfel de klucht
Esbatement van vier personagiën (1620) van Hendrik Fayd'herbe. Naar gewoonte
behoort het onderwerp: gestrafte dronkenschap en dito overspel, tot de gebruikelijke
populaire anecdotenliteratuur; toch wordt hier een vrij triviale grap echt toneelkundig
behandeld en logisch, zonder overtollig bijwerk, uitgebouwd. De tekening van het
hoofdpersonage Droncken Claes mag in alle opzichten geslaagd heten: een goede
vondst is o.a. het toneeltje, waarin hij, enigszins versuft en daarna argwanend, alleen
op zijn bed achterblijft, nadat zijn gezel Heyn, in duivel verkleed, zijn vrouw Felle
Griet heeft weggehaald. Zonderling genoeg gebruikt de dichter, in tegenstelling met
zijn Hollandse vakgenoten, de alexandrijn; zulks vermindert gelukkig in niets de
kleurigheid van zijn taal en de levendigheid van zijn dialoog, die fris en weldadig
aandoen naast de dramatische pathetiek en de holle rhetoriek van zovele treurspelen!

Aantekeningen
I. ALGEMENE BESCHOUWINGEN - Enige voorname algemene werken: PIRENNE
H., Hist. de Belgique IV, 19273, livre IV; - GEYL P., Gesch. van de Nederl. Stam II,
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II
Populaire contrareformatorische lyriek en
didactiek (1640-1670)
I. Inleiding
IN DE VOORGAANDE PERIODE VERHULDEN DE BEELdende kunsten met
hun uitzonderlijke bloei het intredend verval van het geestes- en het economisch
leven. Na de dood van Rubens in 1640 blijven ze, ofschoon in mindere mate, dezelfde
rol vervullen. Toch treden, naarmate de uitstraling van de kunst in kracht en glans
afneemt, de verschijnselen van stilstand en achteruitgang hoe langer hoe sterker aan
het daglicht. Het duidelijkst waarneembaar is zulks op economisch gebied.
Antwerpen's grootheid behoort voor goed tot het verleden. Toch zullen nog velen in
1658 weemoedig met Poirters hebben gezucht:
‘O Stadt, wanneer sal 't weer
Op uwe Beursen krielen,
Wanneer 't Schelt weer beseylt
Met Rijck-ghelaeden kielen?’(1)

Deze wens zal niet in vervulling gaan. De Schelde blijft gesloten en daarmede de
grote overzeese handel aan de bevolking der zuidelijke Nederlanden ontzegd.
Weliswaar staan de binnenlandse handel en de huisnijverheid nog borg voor een
betrekkelijke welstand, doch deze wordt voor een belangrijk gedeelte door de steeds
weer opflakkerende oorlog ondermijnd. Het tractaat van Munster (1648) brengt rust
langs de noordergrens, maar nu begint de ellende immers in het Zuiden. Krachtiger
dan ooit streven hier de Franse ambities noordwaarts. Het land, dat reeds zwaar onder
allerlei financiële lasten gebukt gaat, wordt herhaaldelijk onder de voet gelopen en
verwoest, de bevolking gebrandschat. Tot in 1713 gaat de strijd voort, met een vijf-

(1) Het Leven van de H. Maecht Rosalia, 170.
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voudige onderbreking van slechts enkele jaren. Geen wonder dat slechts één verlangen
de verarmde en ontmoedigde bevolking bezielt: vrede!
Van deze economische achteruitgang ondervinden de beeldende kunsten voorlopig
het minst de ongunstige weerslag. Nog altijd staat de schilderkunst aan de spits, maar
naast haar houdt ook onze beeldhouwkunst haar internationale faam op. Bij de
schilders zet een geslacht talentvolle jongeren de traditie van Rubens voort, zonder
evenwel diens lyrische bezieling en bruisende creatieve kracht te bezitten. De
krachtigste figuur onder hen blijft Jordaens (1593-1678) die, ofschoon hij evenmin
als zijn andere kunstgenoten, ongevoelig is voor de aantrekkingskracht van de meester,
toch zijn eigen, ietwat ruige en pallieteriaanse persoonlijkheid behoudt.
De beeldhouwkunst ontvangt nieuwe impulsen van Artus Quellin de Oude
(1609-1658), de begaafde leider van de tweede groep barokke beeldhouwers. Hij is
de schepper van een eigen stijl, die zich onderscheidt door zijn spontane en frisse
natuurgetrouwheid, maar deze veredeld en verfijnd door een langdurige academische
scholing.
In de luister van schilder- en beeldhouwkunst delen ook, zij het in mindere mate,
de bouw- en de graveerkunst. Meer dan de andere leven zij van de vroegere bezieling.
Met de knappe Pieter de Jode de jonge (1606-na 1674) beweegt zich de graveerkunst
hoofdzakelijk in de rubeniaanse richting, terwijl de Jezuïeten-pater Hesius (1601-1690)
voor de kerkelijke barokbouw in de lijn van Franckaert blijft.
Hoezeer deze artistieke bedrijvigheid gaandeweg ook de vaste vormen aanneemt
van een zich steeds meer verstarrende traditie, toch verbaast zij nog door haar
veelzijdigheid en veelvormigheid. In dit opzicht vertoont zij een groot onderscheid
met het intellectuele en het litteraire leven, dat ontegensprekelijk aan vervlakking
en eenzijdigheid begint te lijden. Van de spankracht, waarvan het de vorige jaren
blijk gaf, is veel verloren gegaan. Grotendeels trekt het zich samen in de Kerk, die
op alle gebieden van de cultuur haar bezielende rol voortzet en als belangrijkste
opdrachtgeefster inzonderheid de beeldende kunsten met haar geest doordringt. De
golf van geestdrift en overtuiging, die het verjongde na-Trentse Katholicisme in een
ongenadige strijd tegen de Hervorming oprichtte, is evenwel gaan liggen. De strijd
naar buiten heeft een einde genomen; die tot verdieping en verinnerlijking van het
godsdienstig leven gaat voort, zij het ook in toenemende verslapping. De verschijning
van de Augustinus (1640) van de Ieperse bisschop Jansenius geeft aanleiding tot het
ontstaan van het Jansenisme, dat de wereld der theologen en der juristen in twee
vijandige kampen verdelen zal; in onze letterkunde doet het Jansenisme, anders dan
in de Franse, toch geen bloemen van litteraire schoonheid ontluiken. Van een
humanistische beweging, die nog enige betekenis heeft voor het geestesleven, is geen
spraak meer. Noch van de Leuvense Universiteit, noch van het Plantijnse huis gaat,
in dit opzicht, enige invloed uit. Het grootste aandeel

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

429
van de verzwakkende intellectuele en wetenschappelijke bedrijvigheid blijven de
Jezuïeten opeisen. Zij vormen de drijvende kracht in de bestrijding van het
Jansenisme; in hun orde wordt het hagiografisch reuzenwerk der Acta Sanctorum
voortgezet door Henschen (Henschenius, 1600-1681) en Van Papenbroeck
(Papebrochius, 1628-1714). Bij hen treffen we ten slotte nog knappe Latijnse dichters
aan als Van der Beke of Verbeke (Becanus, 1608-1683) en Van de Walle (Wallius,
1599-1690), die met ongemene kunstvaardigheid godsdienstige onderwerpen in
Vergiliaanse of Ovidiaanse stijl bezingen. Hoe verdienstelijk hun werk ook moge
zijn, toch ontsnapt het niet aan de geest van de tijd, die meer nadruk legt op talentvol
nadichten dan op oorspronkelijke schepping.
Aan de algemene tendenz naar vervlakking, die op alle gebieden van het
geestesleven merkbaar wordt, ontsnapt ook het litteraire leven in de volkstaal niet.
Allerlei verschijnselen wijzen er op dat de intellectuele hartstochten, die de eerste
periode van deze eeuw ondanks alles nog doorgolfden, thans tot rust komen.
Bovendien ondergaat de literatuur in het Nederlands een zekere verenging: in nog
sterkere mate dan vroeger treedt de wereldlijke letterkunde op de achtergrond om
het terrein geheel vrij te laten voor de geestelijke. Alleen het toneel maakt hierop
enigszins uitzondering: hier houden de beide elementen: het godsdienstige en het
wereldlijke, elkaar harmonisch in evenwicht. Het sterkst treedt de verschuiving aan
het licht in de lyriek, waar de wereldlijke haast alle betekenis verliest in vergelijking
met de religieuze. Intussen betekent die verduistering geen onmiddellijke aanwinst
voor de godsdienstige literatuur. Hier ook trekken zich alle krachten samen in één
bepaalde richting: die der volksdidactiek. De contra-reformatorische polemiek met
haar vernuftige en hartstochtelijke ketterbestrijding valt weg; de religieuze lyriek
handhaaft zich, maar teert toch grotendeels op vroegere rijkdom. De mystiek komt
hoofdzakelijk tot uiting in prozageschriften, al ontbreken de mystieke verzuchtingen
in de lyriek niet. Toch gaat de voorkeur algemeen naar het populaire emblemaboek,
waarin vers en proza zeer nauw met elkaar worden verbonden en beide buitendien
eng aanleunen bij de allegorische platen. De originele formule daarvan stamt van de
Brabantse Jezuïet Adriaan Poirters, die het emblema-boek in brede kringen populair
maakte en het in dienst stelde van de contra-reformatorische ascese.
Het overwicht van de volksdidactiek versterkt nog het populair karakter van de
literatuur. Voor een verfijnde en aristocratische verskunst schijnen onze dichters
weinig te voelen; voor een gecultiveerde en gedrongen proza-stijl, zoals de
Renaissance die schiep en vooraanstaande auteurs die in Noord-Nederland beoefenden,
bestaat slechts bij enkelen belangstelling. Het artistieke bewustzijn, dat sterk spreekt
bij schilders en beeldhouwers, ontbreekt weliswaar niet geheel bij onze schrijvers,
maar komt toch slechts zwak tot uiting. De meesten richten zich bij voorkeur tot de
grote massa
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en achten derhalve bevattelijkheid en algemene verstaanbaarheid hoger dan
kunstvaardigheid en technische knapheid. Zulks houdt natuurlijk mede verband met
de bedoeling van de auteurs, die hoofdzakelijk uit waren op stichting en lering. Dat
zulk een gebrek aan werkelijk kunstbesef gemakkelijk leidt tot slordig en artistiek
onvoldoende verantwoord werk, ligt voor de hand. Meer dan één auteur van de
populaire didactische school levert daarvan het overtuigend bewijs. Toch wijst deze
schaduwzijde zelf op een gunstige kant: dat weinig geprononceerde kunstbesef
behoudt velen voor de overdreven gekunsteldheid, de gemanieëreerdheid en de valse
pathetiek, die langzamerhand de overhand krijgen in de mode-literatuur van die
dagen.

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

431

II. Geestelijke literatuur
DUIDELIJKER NOG DAN IN DE EERSTE PERIODE van deze eeuw treedt thans
de literatuur, die haar bezieling vinden zal in de godsdienstige idee en het religieuze
gevoel, op de voorgrond. Maar minder gemakkelijk dan vroeger onderscheidt men
nu de verschillende artistieke uitingen daarvan. Weliswaar behoudt de geestelijke
lyriek ten dele haar eigen zelfstandigheid; voor een ander deel gaat ze toch, samen
met de verhalende, satirische, polemische, en didactische kunst van godsdienstige
en moralistische inspiratie, op in een nieuwe litteraire vorm: het geestelijk
emblema-boek. Als de schepper hiervan mag de Brabantse Jezuïet Adriaan Poirters
worden beschouwd die hiermede al de uitingen der religieuze literatuur van zijn tijd
op merkwaardige wijze tot nieuwe eenheid bracht. De formule, die hij met zoveel
succes verwezenlijkte, zou twee eeuwen lang blijvende bijval vinden, niet alleen in
de zuidelijke, maar ook bij het katholieke volksdeel van de noordelijke Nederlanden.
Men doet Poirters onrecht aan wanneer men hem alleen als een talentvol navolger
- zij het ook in Roomse geest - van Cats beschouwt. Men karakteriseert hem niet
volledig wanneer men hem uitsluitend ziet als de vertegenwoordiger - zij het dan
ook de meest representatieve - van de didactisch-moraliserende literatuur van zijn
tijd. Hij is dat, ongetwijfeld. Maar hij is nog veel meer dan dat. In hem leeft ook een
fijn en gevoelig lyrisch dichter, een boeiend verteller en een geestig satiricus.
Adriaan Poirters werd geboren te Oisterwijk in Noord-Brabant in 1605. Hij deed
zijn humaniora-studiën bij de Jezuïeten te 's Hertogenbosch, waar hij de talentvolle
Latijnse elegieëndichter Sidronius de Hossche als leermeester had. Zelf tot de Sociëteit
Jesu toegetreden in 1625, was hij een tijdje werkzaam als leraar in de colleges der
orde; na zijn priesterwijding in 1638, trad hij voornamelijk op als kanselredenaar, in
welke hoedanigheid hij grote bekendheid verwierf. Als belangrijkste standplaatsen
had hij Lier en Mechelen, in welke laatste stad hij in 1674 overleed. Begonnen met
gelegenheidsgedichten, kort na zijn priesterwijding geschreven en anoniem
gepubliceerd, maakte Poirters, einde 1644, met één slag, naam als schrijver bij de
publicatie van zijn eerste boekje, de Ydelheyt des Werelts. Het volgende
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jaar reeds werkte hij dit om tot het bekende en veel uitgebreider Masker van de
Wereldt afgetrocken (1645), waarvan het overweldigende succes hem voortdurend
noopte tot nieuwe, telkens vermeerderde en verbeterde uitgaven. Zijn definitieve
vorm kreeg het Masker pas in de 7e editie van ±1650, die dan ook, op een paar
uitzonderingen na, als model zou dienen voor de menigvuldige latere drukken, in de
tweede helft van de 17e en in de loop van de 18e eeuw verschenen.
Een meer uitgesproken ascetisch-stichtelijk karakter vertonen Poirters' volgende
geschriften, waarvan als de voornaamste kunnen gelden: Het Duyfken in de
Steen-Rotse (1657), een reeks overwegingen in dicht en proza op het lijden en de
dood van Christus; Het Leven van de H. Maeghet Rosalia (1658), waarin het
biografisch element slechts als uitgangspunt dient voor vrome en moraliserende
beschouwingen; Het Heylich Herte (1659), een aantal bespiegelingen over de liefde
Gods en geestelijke verzuctingen naar de goddelijke bruidegom, geschreven bij een
aantal prenten, door Fruytiers getekend naar bekende koperplaten van Antoon Wiericx;
Den Spieghel van Philagie (1ste uitg. 1673, veranderde en verbeterde 3de editie
1674), een soort van ascetische levensregel voor vrome vrouwen, in klooster of
begijnhof verblijvend en het onvoltooid gebleven, posthume Heylich Hof van den
Keyser Theodosius (1696), insgelijks een levensregel, maar ditmaal voor mensen
van elke levensstaat, in de wereld levend. Dit laatste geschrift maakte de Antwerpse
Bollandist Papebrochius voor de druk klaar: hij liet het voorafgaan door een kort
bericht over het leven en de werken van de auteur, dat nog altijd een voorname bron
blijft voor de kennis van Poirters als mens en als schrijver. Op enkele uitzonderingen
na zijn al deze werken opgevat en uitgewerkt volgens hetzelfde model, het zo
populaire Masker en kunnen zij derhalve grotendeels, naar vorm althans, door dit
boek worden gekarakteriseerd. Alle behoren tot het in de 17e eeuw zo geliefde genre
der emblematische literatuur, dat Poirters evenwel op zeer persoonlijke wijze en in
geestelijke zin heeft vernieuwd. Waar dit vóór hem hoofdzakelijk bestond uit een
reeks prenten met korte onderschriften in verzen, veelal in spreukmatige vorm
gehouden en soms bij uitzondering door een ietwat langere commentaar in proza
gevolgd werd, liggen de verhoudingen bij Poirters geheel anders. Prenten en
onderschriften worden door hem behouden, maar zij verliezen hun vooraanstaande
plaats. Zij dienen nu als inspiratorische kern en uitgangspunt voor een lang gedicht
en een uitvoerige ‘aen-spraeck’ in proza; vooral op dit laatste gedeelte, dat nog
geregeld met korte rijmpjes doorschoten en door uitvoerige verhalende gedichten
onderbroken is, valt hier de volle nadruk.
Uitgaande van de anecdotische inhoud van het emblema, die hij gaandeweg
verruimt en veralgemeent, bouwt Poirters zijn bijschriftgedichten op met
illustratiemateriaal, insgelijks van anecdotische aard. Alles wordt evenwel
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gevat en omlijst door bespiegelingen, welke thuis horen in de sfeer van de gezonde
en populaire, soms ietwat kleinburgerlijke levenswijsheid, die hij met een
gemoedelijke ironie en een schalkse geestigheid weet te verlevendigen. In zijn latere
werken vervallen de verzen van deze soort, meestal in viervoetige jamben gesteld,
gemakkelijk tot vlak en kleurloos gerijmel en hinderen ze vaak door breedsprakigheid
en opsommende uitweidingen. Zulke gebreken ontsieren ook wel de
emblemata-gedichten van het Masker, maar slechts bij uitzondering. Waar ze op hun
best zijn onderscheiden zich deze stukken vooral door hun soepel en levendig rhythme,
hun natuurlijkheid en hun eenvoud, hun gemakkelijkheid en hun vloeiendheid van
zegging. Een rasecht volksschrijver toont Poirters zich hier ten overvloede door zijn
talent om oude beproefde levenswijsheid op pittige en persoonlijke wijze in
spreukmatige en spreekwoordelijke versregels te vatten. In dit en in menig ander
opzicht blijkt hij een talentvol navolger van Cats te zijn, wiens dichttrant en
stijleigenaardigheden hij zich tot op zekere hoogte heeft eigen gemaakt. Bij alle
navolging, die op tal van plaatsen in het Masker duidelijk aanwijsbaar is, blijft de
Brabander evenwel zijn zelfstandigheid behouden. Ondanks een zekere overeenkomst
met Cats inzake kunstopvatting en moraliserende bedoeling staat Poirters, wat zijn
geestelijke persoonlijkheid betreft, mijlen ver van de Zeeuwse voorganger: de geest
van de Contra-Reformatie is ook over hem vaardig geworden.
Op het emblema-gedicht volgt, zoals gezegd, een ‘aen-spraeck’ in proza, die
werkelijk het belangrijkste stuk vormt van elk onderdeel, dat uit de prent is gegroeid.
Zulk een ‘aen-spraeck’, gericht tot de ‘waerachtighe Philothea, dat is, de
Godt-minnende ziele’, treft door haar ongemene levendigheid en afwisseling: ze
heeft het boeiende in de wendingen, het onverwachte in de gedachtengang, het pittige
en het levendige van het gesproken woord. Bovendien zit ze vol luimige rijmpjes,
kleurige populaire gezegden en geestige spreekwoorden. Op een algemeen stramien,
bestaande uit de hekeling van een bepaalde ondeugd en de verheerlijking van de
daaraan beantwoordende deugd, tekent Poirters een bonte reeks beelden en taferelen
uit de wereld van zijn dagen, die voortdurend doen denken aan de bekende
genre-schilders van die tijd. Niet de abstracte redenering of de dorre bespiegeling
worden hier, zoals men in een toespraak tot de ‘Godt-minnende ziele’ met recht
vrezen kon, aan het woord gelaten. De schrijver gaat geheel anders te werk. Hij
brengt ons, met een buitengewone vaardigheid en plastische kracht, een aantal
concrete typen en figuren voor ogen; als de levende incarnatie van de door hem
gehekelde gebreken worden deze met enkele rake trekken geschetst en daarna
luchtig-spottend en geestig, soms vinnig-satirisch, met milde humor meestal, nooit
met enige bitterheid of bijtend sarcasme, gegispt. Tafereeltjes als de hier aangeduide
behoren, ofschoon ze weliswaar veelal bij het uitwendig-pittoreske blijven, toch tot
het beste van onze 17e-eeuwse prozaliteratuur. De ‘Toe-maetjens’, met
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grappige puntdichtjes, luimige anecdoten, plezierige raadseltjes enz. die ter verdere
verpozing, achter elke aanspraak in het Masker voorkomen, ontbreken in de latere
werken, die minder kleurige satire, maar meer innige meditatie en roerende
zielsverzuchting bevatten.
In de aanspraken zelf liggen een aantal lange gedichten verspreid, die wegens hun
ongelijkheid in artistiek opzicht, bezwaarlijk een voor alle geldend algemeen
waardeoordeel toelaten. Vele, in brede catsiaans klinkende alexandrijnen geschreven,
hinderen door hun gelijkmatige vlakheid en overdadige wijdlopigheid, andere door
hun holle pathetiek en overdreven gezwollenheid. Maar in de beste - en die zijn
gelukkig vrij talrijk! - openbaart Poirters zich als een begaafd en persoonlijk lyricus
met een fijnbesnaard, licht ontroerd en diep-gevoelig gemoed. Als zulke kunnen
gelden: satirische gedichten uit het Masker met dezelfde kwaliteiten als de
gelijkaardige schetsen in proza: de schalkse persiflage van een onbesuisde trouwlustige
vrijer die bedrogen uitkomt in ‘Gheen ghenuchten sonder suchten, Noch gheen liefde
sonder pijn’ (Masker, 184-186) en de guitige pendant hiervan in ‘Truyt ons
Bruynnetje, Wist eens een vetje’ (id., 188-189), waarvan het speelse rhythme en de
vele verkleinwoorden het bespottelijke van het geval verhogen; de kleurige schildering
van ijdeltuiten en modejonkers in de ‘Tour van à la mode’ (id., 27-34), wier pralerig
vertoon de dichter doet opbruisen en hem heftig bewogen verzen ingeeft, die enigszins
denken doen aan Vondel's klassieke hekeldichten. Evenzeer komen hier in aanmerking
een aantal grote geestelijke gedichten uit Duyfken en Philagie, waaruit de toon
opklinkt van een sterk innerlijk religieuze bezieling. Het zijn liefdesontboezemingen
tot God en uitingen van heimwee naar het hiernamaals, gewoonlijk in de mond gelegd
van een heilige of van de godminnende ziel, liederen van aanbidding van het H.
Sacrament of verheerlijking van het kruis. In dit verband verdienen vooral vermelding:
de zielezang van de H. Ignatius over de inwendige beroering, die hem beving bij het
aanschouwen van de sterrenhemel: ‘Als nu het sterren-licht schoot duysent helle
straelen’ (Masker, 39-41), het krachtig gebed van de godverlangende ziel met de
weidse evocatie van de praal, waarvan ze afziet om God te behagen:
‘Wist ick, o soeten Godt! dat ghy hadt groot verlangen
Om my te sien in 't gout, en styf in 't rijck cieraet,
En tusschen 't leli-melck schoon roosen op myn wanghen,
En 't hulsel van mijn hooft staen branden door agaet...,’
(Philagie, 27-29);

het lied van verlangen van S. Franciscus Xaverius, die zich in zijn apostolaatsijver
door niets laat weerhouden; ‘Wy gaen, o siel, wy gaen, het vier is niet te dwinghen’
(Masker, 73-74). Niet minder mooi zijn een aantal passie-, communie- en
bruidsliederen, al verstilt de onstuimigheid van
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het verlangen er geregeld tot innige verzuchting of tere melancholie en al vervlakt
het diepe gevoel hier en daar tot zoeterig sentiment. Ten bewijze hiervan dienen: de
hymne op het H. Sacrament: ‘O Heylich Sacrament, ô spijs van 't eeuwigh leven!’,
culminerend in de machtige, breed-uitstromende verzen:
‘O Goddelijck Banquet waer aen te mogen dienen
Waer d'aldermeeste eer oock voor de Seraphinen!
Nu vliegen sy rondsom, en met een heyl'gen nijt
Misgunnen sy ô mensch dat gy genoodight zijt’.
(Duyfken, 81-85),

het danklied na de H. Communie: ‘O Goddelijck, ô Hemels Broodt’ (Duyfken, 89)
en de jubelende kruisgedichten, waarvan de volgende verzen ongetwijfeld op Gezelle
hebben ingewerkt: ‘O Cruys, ô salich Cruys, ô Bron van 't eeuwich leven’ (Duyfken,
294) en ‘O Cruys, ô salich Cruys! ô triumphanten waegen!’ (Duyfken, 349). In deze
en andere stukken, en niet zozeer in de vlotte en vaardige emblemata-verzen, die te
vaak de geest en de trant van Cats verraden, ligt Poirters' waarachtig dichterschap
besloten. Een waarachtig dichterschap, waarop wel met enige nadruk mag worden
gewezen, daar het niet altijd de nodige waardering ondervindt en zelfs door sommigen
bepaald in twijfel wordt getrokken. Betwisting omtrent de waarde van zijn proza,
dat als geheel genomen niet de ongelijkmatigheid van zijn poëzie vertoont, bestaat
daarentegen niet. Hierin munt de Brabantse volksschrijver, zoals gezegd, vooral uit
als rasecht verteller en geestig satiricus. Een groot uitbeelder van populaire typen
zoals een Bredero b.v. is hij niet geworden, daarvoor hebben zijn waarnemingen te
veel weg van toevallige notities, waarin vooral het pittoreske overheerst. Maar de
gave om het bonte bedrijf van mens en samenleving, zij het dan in een enigszins
kleurige uiterlijkheid, liefdevol na te gaan en boeiend weer te geven, die bezit hij in
even hoge mate als een Teniers en een Jan Steen. Het instrument, waarmee hij werkt:
zijn taal, plooit zich gewillig naar de eisen van het genre; lenig en los, plastisch en
beeldend, kleurig en rijk leent ze zich tot allerlei schakeringen en tegenstellingen.
Zijn proza moge dan al de krachtige kernachtigheid en de synthetische gedrongenheid
missen van dat der grote noordnederlandse meesters, maar het is ook vrij gebleven
van gekunsteldheid, gewrongenheid en duisterheid. In elk geval mag het zonder enige
overdrijving gerekend worden tot het beste proza, dat in de 17e eeuw zo in het
Noorden als in het Zuiden geschreven werd.
De buitengewone populariteit, die Poirters en inzonderheid diens Masker na 1650
ten deel viel, verwekte een echte navolgingswoede. Vooral onder de geestelijke
schrijvers van de menigvuldige kloosterorden, waarvan elke de ambitie schijnt te
hebben gehad zelf een volksschrijver naar Poirters' model te bezitten. Echte poëzie
is bij deze kleurloze en onpersoonlijke rijme-
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laars, die nagenoeg allen hun werken naar het model van het Masker opvatten, slechts
zelden te vinden. Een uitzondering willen we maken voor de Ieperse Carmeliet Olivier
de Crock, met zijn kloosternaam Oliverius a Sancto Anastasio (1612-1674), in zijn
tijd insgelijks een befaamd kanselredenaar. Uit zijn twee voornaamste geschriften
Den Gheestelycken Lusthof der Carmelieten (2 delen, 1659-1661) en de Sedighe
Apologien (1666) blijkt ten overvloede hoezeer hij zich Poirters' stijl en trant heeft
eigen gemaakt, al is hij klaarblijkelijk ook, net als zijn voorganger, bij Cats in de
leer geweest. Hoe veelvuldig ter verpozing en ter afwisseling ook aangebracht,
bekleedt het proza in zijn werk een geringer plaats dan bij Poirters: het is bovendien
veel matter van toon en minder geestig-hekelend. Zijn gedichten daarentegen vallen
op door frisheid en bevalligheid en op menige plaats, o.a. in zijn triomf- en lofzangen
over de heiligen van zijn orde, benadert hij zelfs de krachtige bezieling en de
diep-innige toon van Poirters' religieuze lyriek. Een weinig gelukkige verbinding
van emblemata-gedichten en geestelijke lyriek bracht de Jezuïet Joannes van
Sambeeck (1601-1666) tot stand in zijn dichtbundel Het gheestelijck Jubilee (1663).
De didactische versjes bij de emblemata van het eerste deel verdienen geen andere
kwalificatie dan smakeloos en soms kinderachtig gerijmel, dat de samensteller in
latere jaren een treurige faam bezorgde. Met de gedichten uit de beide andere delen:
overwegend Maria-, kerst- en paasliederen, is het gelukkig anders gesteld. Tijdens
de schaarse momenten waarin Van Sambeeck waarachtig geïnspireerd is, geven deze
de warme en teder-melancholische klank uit, waarmee we reeds zo vertrouwd
geraakten in de latere lyriek van de Contra-Reformatie. Sommige van deze gedichten,
o.a. het vers van het treurende tortelduifken treffen, zoals Anton van Duinkerken te
recht opmerkte, door een ‘intieme mengeling van godsvrucht en natuurgevoel’, die
ook de latere Gezelle, maar dan op verhevener en artistiek meer verantwoorde wijze,
zal weten te verwezenlijken.
Dezelfde innige en tedere accenten vernemen we in de verzen van een drietal
andere liederdichters, die zich beter dan Van Sambeeck, van de geest der louter
moraliserende didactiek hebben vrij gehouden. Het zijn: de kanunnikgradueel van
de Antwerpse O.L. Vrouwkerk Guilielmus Bolognino (1590-1669), de Annonciate
Mechtildis van Lom (1600-1653), van Venlo en de jonggestorven Norbertijn Daniël
Bellemans (1642-1674). Den Gheestelycken Leeuwercker, door de eerste in 1645
uitgegeven, bevat allerlei gedichten, naar het gebruik van de tijd in drie delen
geordend: verzuchtingen tot Jezus en Maria, liederen tot lof van de heiligen en
verheerlijking van de deugden, enz. In de verzuchtingen tot Jezus en Maria is duidelijk
een mystieke inslag aanwezig; hierin evenals in de kerst- en Marialiederen, waar
Bolognino op zijn best is, openbaart zich een bescheiden maar gevoelig dichter, die
zijn intiemste ontroeringen op simpel-vrije, maar bezielde wijze vorm geven kan.
Mystieke verzuchtingen, maar dan meer in de geest van de spiritualiteit der
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Capucijnen, vangen we insgelijks op in de ongekunstelde, maar naïef-vrome liederen,
die zuster Mechtildis van Lom, Annonciate te Venlo, in handschrift naliet en welke
pas vóór enkele jaren door de druk werden bekend gemaakt. De 42 liederen van het
manuscript vormen vermoedelijk niet haar gehele dichterlijke nalatenschap, alleen
maar een keur daaruit; ze laten ons een dichteres kennen die, als weleer Catharina
Boudewijns, zong uit de eenvoud van haar vroom en argeloos gemoed. De thema's
van haar te gemakkelijk vloeiende en te lang uitgesponnen stukjes, waarvan vele in
vorm van samenspraak, brengen weinig variatie: waardering verdienen vooral de
mystiek getinte liederen, waarin zuster Mechtildis haar verlangen uitzingt naar de
bruidegom der zielen; om hun warmte van toon, innigheid van gevoel en zangerigheid
van rhythme onderscheiden ze zich gunstig van de andere, waarvan er weinige
werkelijk in hun geheel gaaf zijn. Een geheel uitzonderlijke plaats neemt het enige
en alleenstaande ‘Liedeken van vermaeck’ in deze verzameling in, het guitige ‘Maria
heeft een cloosterkijn’ (no 42), dat om zijn kinderlijke eenvoud maar fijne luim kan
geplaatst worden naast de beste middeleeuwse geestelijke balladen.
Een even naïef kinderlijk, maar even zuiver gemoed spreekt zich uit in de twee
liederbundeltjes, die de beminnelijke Daniël Bellemans beide in 1670 liet verschijnen:
Het Citherken van Jesus en Den Lieffelijcken Paradijs-vogel. De stukjes van het
Citherken dragen duidelijk de kenmerken van overhaastig samengestelde
gelegenheidspoëzie: hoogst waarschijnlijk houden zij verband met de grote
jubelviering van het H. Sacrament van Mirakel, die op Goede Vrijdag 1670 in de S.
Goedelekerk te Brussel plaats had. Weinige verzen slechts stijgen uit boven de
middelmaat en kunnen als poëzie worden genoten. Artistiek heel wat waardevoller
daarentegen is de Paradijs-vogel, dat een betrekkelijk groot aantal fraaie stukjes
bevat, zoals o.a. het mooie gedicht van het nachtegaaltje: ‘Mindt Jezus nacht en dag’.
Poëtische kracht en sterke rhythmiek kunnen niet gelden als eigenschappen van deze
liederen, wel stille ontroering en tedere stemming, in mineurtoon gehouden en zuiver
geuit. In de intieme omgang met Jezus vindt Bellemans zijn innigste accenten, maar
de tederheid er van verloopt wel eens in weke gevoelerigheid. Vaak herinnert hij aan
de Harduyn, vaker nog aan Poirters, die hij meermaals plagieert en parafraseert. In
weerwil van deze imitatie behoudt hij toch in zijn goede gedichten een persoonlijke
toon, waarvan een grote zuiverheid en zangerigheid als de hoofdkenmerken te
beschouwen zijn.
Het geestelijk proza van deze tijd, dat niet op de ene of andere wijze verbonden is
met de satirische of moraliserende didactiek staat geheel buiten de invloed van
Poirters. In dit genre zet zich de mystiek, ondanks de overheersende
moraliseringswoede, eer krachtig door; het vindt als van zelf aansluiting bij de richting
door Michiel Zachmoorter en menig geeste-
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lijk auteur uit de Capucijnenorde in de eerste decenniën dezer eeuw vertegenwoordigd.
Voor eenvoudige gemoederen, die op korte tijd de hoogste volmaaktheid wilden
bereiken schreef de Minderbroeder-Recollect Franciscus Cauwe (± 1630-1679) zijn
hoofdwerk: De Pelgrimagie van het kindeken Jesu (3 delen, 1667-1675). In dit
meditatieboek trachtte hij, geheel in de geest van de H. Bonaventura, wiens
Soliloquium hem voornamelijk tot bron diende, zijn lezers in de geest met Jezus te
doen omgaan en ze vertrouwd te maken met zijn lijden en strijden. Zijn
uitdrukkingswijze is volkomen op zijn lezers afgestemd: zijn ongedwongen en toch
genuanceerde taal en zijn populairpittoreske beeldspraak verraden de geboren
volksschrijver. Een geheel andere geest spreekt uit het nog weinig bekende mystieke
werk van de Carmelites Maria Petyt, met haar kloosternaam Maria a S. Theresia
(1623-1677). Haar geschriften werden, na haar dood, te Gent in 1683 uitgegeven
door haar leidsman en biechtvader, Michiel van Ballaert, als Carmeliet Michaël a S.
Augustino geheten, overste van de Nederduitse provincie en krachtig bevorderaar
van de hervorming van Touraine in de Nederlanden. Zij schreef vier boeken
aantekeningen over haar inwendig leven, dat ging van een onbedachtzame jeugd
langs geestelijke inkeer en loutering tot de hoogste toppen van de mystieke beleving.
Die opgang, met zijn golven van begenadiging en troosteloosheid, geeft ze op een
even rake als eenvoudige wijze weer. Haar psychologisch inzicht, onverbiddelijke
zelfanalyse en zelfcritiek doen verrassend-modern aan; bovendien bereikt zij een
gaafheid van vorm en helderheid van uitdrukking die meermaals herinneren aan de
grote Spaanse mystica, Theresia van Avila.
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III. Wereldlijke literatuur
WERELDLIJKE LITERATUUR VAN ENIGE BETEKEnis, de dramatische
uitgezonderd, kwam in deze periode niet tot stand. Ter verklaring van dit bevreemdend
verschijnsel vallen twee oorzaken aan te wijzen. Eensdeels leggen de nietgeestelijke
schrijvers zich ijverig toe op het toneel, waardoor hun bedrijvigheid geen directe
vergelijking mogelijk maakt met die der priester-dichters en ten andere in deze
afdeling niet thuis hoort; anderdeels heeft ook de populaire satirisch-moraliserende
literatuur, zoals Poirters die schiep in zijn Masker, aanstekelijk gewerkt op de leken,
die de pen hanteerden. Had Poirters het gebied van de zuiver religieuze didactiek
verruimd door er de gemoedelijke satire op volk en samenleving bij te betrekken, de
wereldlijke schrijvers daarentegen kwamen de geestelijken in zover te gemoet dat
zij hun hekelingen op mens en maatschappij op religieuze grondslag vestigden. De
invloed van Cats, die bij de wereldlijke dichters in even belangrijke, zo niet nog in
hogere maat aanwezig was dan bij de geestelijke, kwam die richting nog versterken.
Overigens heeft die wederzijdse toenadering de literatuur weinig baat bijgebracht.
Even goed als de geestelijke kwam ook de wereldlijke satirische didactiek volkomen
tot verval in de handen van kleur- en geestloze navolgers, die rijk waren aan
moralisatiegeest, maar arm aan kunstzin. Noemen we slechts als een der meest
typische en tevens een der vroegste vertegenwoordigers van die groep onzelfstandige
rijmelaars de Antwerpenaar Geeraerdt van Wolschaeten (1603-1660). In zijn De
Doodt vermaskert met des Weerelts IJdelheyt (1654), waarvan de titel reeds enigszins,
maar de algemene opvatting en wijze van hekelen beslist de afhankelijkheid van
Poirters' hoofdwerk verraden, geeft hij bij 18 houtsneden met dodendansvoorstellingen
van Hans Holbein, moraliserende en zedengispende beschouwingen ten beste over
allerlei sociale standen en levensstaten. Emblema, verklarend gedicht,
‘Overdenckinghe’ en ‘Bijvoeghsel’ in proza, met de onmisbare ‘Toegifte’ volgen
elkaar op, net als in Poirters' Masker; alleen de verzen vallen op door een
rijmvaardigheid, een gelijkmatigheid en een gladheid, die Van Wolschaeten
ongetwijfeld bij Cats heeft geleerd. Te vergeefs legt de Antwerpenaar er zich op toe
in
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zijn proza en in sommige van zijn verhalende gedichten als b.v. dat van ‘Lyntjen en
Goris den lynen-wever’ (De Doodt vermaskert, 315-316) iets van Poirters' geestige
en volkse luim te behouden; telkens en telkens echter klinkt de echo van het
oorspronkelijke zo sterk door, dat wij de zwakke epigoon elke verdienste moeten
ontzeggen.
Vergeleken met onbeduidende rijmelaars als Van Wolschaeten mag de Brusselaar
Willem van der Borcht of, met zijn verlatijnste naam, Guilielmus a Castro
(1621-1668) tot op zekere hoogte althans nog een oorspronkelijke figuur heten. Niet
om wille van zijn Brusselschen Blom-hof van Cupido (1641), een bundeltje
minneklachten, herderszangen, boertige liedjes en stichtelijke verzen, die slechts
onbeduidende en smakeloze rijmelarij bevat en geenszins de verwachtingen wettigt,
welke de jeugdige tijdgenoten op de 20-jarige dichter vestigden. Maar wegens zijn
satirisch-didactisch werk de Spieghel der Eyghen-Kennisse (1643), met als
‘Toe-Ghifte’ Het Conterfeytsel des Wereldts, waarin hij, nog vóór de satirische
didactiek in populaire trant ingang vindt, de geleerde, vernuftige, humanistische
hekeling beoefent zoals Erycius Puteanus dit in het Latijn en Huygens in het
Nederlands deden. Het boek, waarin vers en proza afwisselen, bevat, in een soort
van kadervertelling in vorm van droom, allerlei hekelende, elegische en lyrische
dichtstukjes. Een boer bezit een spiegel, die tot zelfkennis leiden moet; wie er voor
gaat staan, leert er zijn gebreken in kennen en vindt daarin reden tot deemoed en
zelfverwijt. Na zelf de proef te hebben genomen, houdt de boer zijn wonderspiegel
ook aan anderen voor: een jonker en ettelijke pralerige hofdametjes passeren
beurtelings de revue en worden dan in de hekelende stukken gegispt; daarna barsten
ze, in de treurgedichten, in klachten uit over eigen zwakheid en tekortkomingen. In
de hekelende gedeelten richt de auteur zich hoofdzakelijk tegen de dwaasheden van
de mode; hierin ontplooit hij een opmerkelijke satirische kracht. Uit allerlei
bijzonderheden en niet het minst uit de gezochte en ingewikkelde woordkoppelingen
blijkt duidelijk dat de Brusselaar wel degelijk vertrouwd was met soortgelijk werk
van Constantijn Huygens.
Populaire didactiek in de trant van Cats, maar waaraan ook de geest van Huygens
niet geheel vreemd bleef, vinden we in de gedichten van de notaris Lambertus de
Vos of Vossius († vóór 1661). De volledige werken, die zijn naam dragen en in 1679
door de uitgever Clouwet op de markt gebracht werden, zijn voor een belangrijk
gedeelte onecht; zij bevatten o.a. een hele reeks stukken van de Brugse dichter en
geschiedschrijver Olivier de Wree of Wredius († 1652), Vossius' beschermer en
leermeester. Behalve de Hemel-spraecken van den Brugschen H. Bloedtdagh, die
elders zullen besproken worden, mogen we toch met vrij grote zekerheid een aantal
gedichten hieruit op naam van de laatste plaatsen. In de beste hiervan behandelt De
Vos veelal een of ander anecdotisch voorvalletje, dat hij luimig en vlot vertelt en
met milde spot en goedlachse hekeling weet te doorweven. Ver-
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melding in dit verband verdient inzonderheid de Brugsche Avond-leute, waarin hij
de beginnende fransdolheid in taal en beleefdheidsvormen te Brugge zo geestig aan
de kaak stelt.
Veel meer dan de andere genre's behoudt het wereldlijk lied zijn eigen karakter,
al is het allerminst schitterend vertegenwoordigd. De verzamelingen, waarin het
voorkomt, bieden weinig afwisseling en missen veelal oorspronkelijkheid. De liederen
zelf vallen op door hun conventioneel en kunsteloos karakter; op enkele zeldzame
uitzonderingen na, missen ze doorgaans fijnheid en nuancering in de uitgedrukte
gevoelens, distinctie in de zegging en zangerigheid in het vers.
Terloops vermeldden we reeds het onbenullig bundeltje de Brusselschen Blomhof
van Cupido van Willem van der Borcht. Even onbelangrijk is het liederbundeltje met
de zeer gelijkende naam Den groeyenden Lierschen Blom-hof (1650), waarmee de
Lierse notaris Cornelis de Bie zijn dichterlijke loopbaan inzette. Een verzameling
liederen van diverse herkomst gaf de Brusselse drukker Joan Mommaert (1611-1669)
in het licht onder de titel: Het Brabants Nachtegaelken (± 1650). Naar de gewoonte
van de tijd verdeelde hij zijn stukjes in minneliederen, herderszangen en boertigheden.
Zijn Brabantse vogel heeft hij allerlei deuntjes uit andere Nederlandse gewesten leren
fluiten, want de Nachtegael bevat een vrij groot aantal liederen van Hooft, Bredero,
Cats, Starter en Joan Ysermans, waarvan Mommaert er een aantal met zijn eigen
kenspreuk ondertekende. Slechts enkele boertige liederen, van meer belang voor de
folklore dan voor de letterkunde mogen met zekerheid aan de uitgever toegeschreven
worden. Afgezien van alle artistieke overwegingen heeft de verzameling zelf om een
tweevoudige reden recht op onze belangstelling: ze geeft ons in de eerste plaats een
beeld van wat Zuid-Nederland zong in de 17e eeuw en tot zelfs in de 18e eeuw toe,
want de Nachtegael genoot een grote populariteit en werd herdrukt tot in 1736;
vervolgens bewijst ze op overtuigende wijze hoezeer bekende Noordnederlandse
liederdichters hier in de gunst stonden.
Verzamelaar, opmerkelijk navolger en in enkele zeldzame ogenblikken,
oorspronkelijk dichter, doch met zeer beperkt vermogen toonde zich de ons volledig
onbekende jonker Livinus van der Minnen (blijkbaar een schuilnaam!) in zijn
Eerelycken Pluck-voghel, Ghepluckt in diversche Pluymkens van Minne-Liedekens,
ende andere Vrolyckheden (1669). De indeling van de Pluck-voghel verschilt niet
van de gebruikelijke in andere dergelijke gezangboekjes: minnelyriek, boertige
gedichten en drinkliederen volgen elkaar op, maar het kluchtige en luimige overheerst,
ook in de eerste afdeling. Op oorspronkelijkheid van vinding gaat Van der Minnen
evenmin prat als zijn voorgangers, maar louter verzamelaar als Mommaert is hij toch
in geen geval. In zijn liederen herkennen we geregeld zijn modellen, die thuis horen
in de werken van Bredero, Hooft, Vondel, Cats en Poirters, om van de middeleeuwse
voorbeelden niet eens te spreken. Aan de drinkliederen moeten we beslist
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elke litteraire waarde ontzeggen; veel verdienstelijk werk treffen we ook in de
minnelyriek niet aan, al verrast de auteur ons daar bij uitzondering op enkele aardige
fragmenten en een werkelijk mooi lied als het door P. van Renssen gepubliceerde
‘Jouffrouwen Hondeken’. De beste nummertjes komen voor in de boertige stukjes,
waarin Van der Minnen ruimschoots gebruik maakt van de luimige populaire satire
in Poirters' trant. Geestige liedjes als ‘Klaes den Gryser’, ‘Wel ghesocht, verdriet
gevonden’ en vooral de leuke persiflage ‘Armen Huys-Raet’, alle op gegevens van
Poirters, doch op eigen wijze nagedicht, getuigen van zijn aangeboren vertellersgave
en van zijn milde, begrijpende hekeling.
Zoals Mommaert's Nachtegael levert ook de Pluck-voghel het overtuigend bewijs
van de populariteit der Noordnederlandse dichters; het laatste boekje leert ons evenwel
iets meer. Hierin treedt de Brabantse volksdichter Poirters - inzonderheid in de
boertige nummertjes - naast een Bredero, een Hooft en een Vondel, insgelijks als
bewonderd en geïmiteerd model op de voorgrond. Hieruit blijkt ten overvloede dat
van de populaire satire, zoals Poirters ze beoefende, bevruchtende elementen uitgingen
naar het wereldlijk lied, dat zich als genre nochtans zo goed handhaafde. Voor het
lied betekenden deze bevruchtende elementen ongetwijfeld een verrijking.
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IV. Het toneel
IN WEERWIL VAN DE BENARDE TIJDSOMSTANDIGheden ontwikkelt zich
in deze periode nog een vrij drukke toneelbedrijvigheid. Grote verschuivingen in de
centra, waar deze tot ontplooiing komt, gebeuren er niet; wel verandert er een en
ander in de voorkeur, waarmee bepaalde vormen der toneelliteratuur worden beoefend.
In Vlaanderen, waar de rederijkers tijdens de eerste jaren van het Bestand nochtans
het eerst het hoofd opstaken, heerst weinig leven. Limburg blijft eveneens op de
achtergrond en het repertorium vertoont er bovendien een vrij archaïsch karakter.
Brabant neemt thans uitsluitend de leiding waar en zet de vroegere toneeltraditie
voort. In het Brabantse hertogdom behoudt Antwerpen haar overheersende en
toonaangevende plaats, maar krijgt nu een ernstige concurrent in Brussel, dat vóór
het jaar 1640 haast geheel stil lag. Mechelen verliest elke betekenis, terwijl Lier met
Cornelis de Bie aan het einde van deze en vooral in de volgende periode een niet
onbelangrijke rol zal spelen. Maar ook op het platteland roert het hier en daar, zoals
bv. te Werchter en te Wakkerzeel, waar Guilielmus Zeebots zijn geestelijke spelen
door de gezellen der plaatselijke rederijkerskamers laat opvoeren.
De toneelbedrijvigheid wordt hoofdzakelijk in stand gehouden door vier soorten
verenigingen, die alle, op één na, liefhebbers-acteurs groeperen: de gewone, bij de
aanvang van de 17e eeuw herstelde rederijkerskamers; de nieuw opgerichte
genootschappen van ‘vrije liefhebbers’; de gelegenheidsgezelschappen van de
geestelijke orden en de rondreizende vreemde toneelgroepen, die uit beroepsacteurs
bestaan.
De laatste maakten het publiek vooral bekend met het buitenlandse repertorium.
Aan het hof te Brussel traden regelmatig Spaanse toneelspelers op; in de stad zelf
en op andere plaatsen gaven ook Franse en Engelse troepen vertoningen, terwijl
Hollandse toneelgroepen, onmiddellijk na het sluiten van de Munsterse vrede,
insgelijks de gelegenheid kregen in de Brabantse hofstad staaltjes van hun kunst te
geven.
De geestelijke orden, die vroeger regelmatig van het toneel gebruik maakten, zetten
hun bedrijvigheid onverminderd voort. Onder hen treden de Jezuïeten nog altijd op
de voorgrond. Hun repertorium blijft in hoofdzaak hetzelfde;

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

444
de opvoeringen gebeuren overwegend in het Latijn, behalve die van kluchten en
komische tussenspelen, welke soms in de ernstige stukken worden ingelast. Evenals
het humanistisch schooldrama in de 16e eeuw oefent dit Latijns geestelijk toneel een
belangrijke invloed uit en staat het in nauw verband met de dramatische bedrijvigheid
in de volkstaal. De onderwerpen en de toneelvormen ondergaan weinig verandering:
bijbel- en heiligenspelen wisselen regelmatig af, terwijl ook thans nog missiedrama's,
met gegevens aan de jongste kerkelijke geschiedenis ontleend, gedicht en opgevoerd
worden. Dit gebeurt o.a. te Brussel, alwaar de helden uit de Japanse missie in 1663
in een Latijns en te Aalst en te Kortrijk, waar ze respectievelijk in 1664 en 1665 in
een Nederlands spel worden verheerlijkt. Naarmate de eeuw vordert, nemen de
wereldlijke stukken in aantal toe: daaronder bevinden zich gelegenheidsspelen met
een massa acteurs, waarvan de opvoering met een tot dan toe ongeziene uitstalling
van prachtvertoon gepaard gaat.
De meeste betekenis voor het eigenlijke toneelleven hebben zonder enige twijfel
de in het begin van de eeuw herstelde rederijkerskamers en de nieuw opgerichte
gezelschappen. Op het platteland en in de kleine steden - Lier uitgezonderd herwinnen de eerste tot op zekere hoogte hun vroeger aanzien; de traditionele
geestelijke spelen en de boertige kluchten blijven er in ere. In de grotere centra
verloopt de ontwikkeling evenwel geheel anders. Hier nemen de herstelde kamers
de leiding van de toneelvernieuwing op zich en breken derhalve beslist met de
vroegere rhetoricale traditie, wat te Antwerpen gebeurde ofwel verliezen ze, zoals
te Brussel, alle gezag en worden ze geheel op de achtergrond gedrongen door nieuw
opgerichte genootschappen. In de Scheldestad behoudt de kamer der ‘Violieren’,
met de S. Lucasgilde der schilders verbonden, de leiding, maar ze beleeft er toch
allesbehalve een periode van bloei. Een betere toekomst gaat ze pas tegemoet, wanneer
ze zich in 1661 verenigt met de sinds 1643 kwijnende ‘Olijftack’; onder de naam
van dit laatste genootschap en met Willem Ogier als factor zal het gezelschap opnieuw
voor lange tijd de Antwerpse toneelbedrijvigheid nagenoeg geheel beheersen. Te
Brussel verliezen de oude ‘gepriviligieerde’ kamers, waarvan er 3 nl. Den Boeck,
Den Mariacrans en De Corenbloeme de 16e-eeuwse troebelen overleven, practisch
elke betekenis; het toneelleven, dat tussen 1600 en 1640 bijna geheel stil gelegen
had, komt nu geheel in handen van de zogenaamde ‘getolereerde compagnies’,
gezelschappen van ‘vrije liefhebbers’, die geheel onafhankelijk staan tegenover de
stedelijke overheid, derhalve niet de minste officiële steun genieten, maar zich in
kunstopzicht onbelemmerd en vrij, zonder enige inmenging ook van buiten af, kunnen
ontwikkelen. Van de vijf nieuwe gezelschappen, die in de tweede helft van de 17e
eeuw tot stand komen, neemt de Materbloem, sinds haar oprichting in 1661, onbetwist
de voornaamste plaats in: in de laatste jaren van deze periode legt ze een zeer drukke
activiteit aan de dag die ze, met een korte onderbreking van 1667 tot 1675, aan de
oorlogsomstandig-
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heden te wijten, ook in de laatste decennia van de 17e eeuw zal voortzetten. In zijn
geheel beschouwd, vertoont het repertorium een bonte verscheidenheid. Het
geestelijke element is even sterk vertegenwoordigd als het wereldlijke, al biedt dit
laatste in zijn variëteit van ernstige en komische spelen een groter afwisseling.
Het spreekt van zelf dat de traditionele vormen van de middeleeuwse dramatiek
het sterkst voortleven in het geestelijk toneel. De kern hiervan, die bestond in
dramatiseringen van kerstgebeuren en passieverhaal, leeft weer op, deels in de oude,
gebruikelijke spelen met een lichte aanpassing aan de eisen van de tijd, deels in een
volkomen nieuwe adaptatie aan de artistieke opvattingen der 17e eeuw.
Het eerste gebeurde hoofdzakelijk op het platteland, o.a. te Werchter en te
Wakkerzeel, waar de stukken van Guilielmus Zeebots nog in de kerk worden
opgevoerd; het tweede in de grote centra, o.a. te Brussel, waar de gegevens van het
Christusspel van Jan Jacob de Condé, samengedrongen in het kader van de klassieke
tragedie, pasklaar gemaakt werden voor het binnenhuistoneel.
Met dezelfde vrome en stichtelijke bedoelingen als de middeleeuwse dichters van
mysteriespelen schreef de Leuvense Norbertijn Guilielmus Zeebots (1625-1690),
eerst kapelaan, daarna pastoor te Wakkerzeel bij Werchter, een aantal godsdienstige
stukken, die hij in zijn eigen parochie en in de naburige gemeenten liet opvoeren.
Zijn verzamelde spelen, die eerst afzonderlijk verschenen, gaf hij naderhand, in 1662
opnieuw uit; ze omvatten: twee bijbelspelen Joseph (1658) en Tobias (1662), een
kerst- en een passiespel Den Blyden Kers-nacht (1661) en Het Droevigh Lyden ende
Bittere Doodt vanden Heere Christus (1687, maar vroeger geschreven), een
heiligenspel Adrianus (1658) en een historisch stuk Henrick VIII (1661), een vrije
bewerking in populaire trant en met moraliserende bedoelingen van een Latijns
schooldrama, door Vernulaeus in 1624 gedicht.
Voor de uiterlijke indeling van zijn spelen zal Zeebots wel enigszins schatplichtig
zijn aan het schooldrama, maar dan uitsluitend in de vorm, zoals dat op het
Jezuïetentoneel van zijn tijd werd beoefend. Het Droevigh Lyden telt 7 delen
(bedrijven); de andere hebben er 3 of 5, die alle in een aantal ‘uytganghen’ (tonelen)
onderverdeeld zijn. Meestal staan deze los op zich zelf, zonder sterke innerlijke band.
De gebeurtenissen worden vertoond; van concentrering der dramatische gegevens
of toespitsing van een conflict valt niets te bespeuren. Overal gebruikt Zeebots de
alexandrijn; overal ook schrijft hij een zuivere taal, die evenwel een licht dialectische
inslag vertoont, vooral waar, zoals in Kers-nacht en Droevigh Lyden, komische
intermezzo's, tintelend van leven en gemoedelijkheid, uit het eigentijdse volksleven
worden ingelast.
Natuurlijkheid, ongedwongenheid en eenvoud vormen de hoedanigheid van menig
toneel uit deze stukken; daardoor onderscheiden zich inderdaad
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Joseph, Kers-nacht en Droevigh Lyden. Fris en levendig doen doorgaans ook de
dialogen aan, al maakt Zeebots daarvoor ook gebruik van de lange alexandrijn. Soms
bereikt hij echte dramatische spanning, zoals bv. in het laatstvermelde stuk bij de
aanwijzing van Judas, de verrader of in de martelscène van de H. Adrianus, waar het
gegeven perspectief krijgt en de twee hoofdpersonages Adrianus en Maximianus, de
martelaar en de tyran als vertegenwoordigers van twee grondig verschillende
wereldbeschouwingen tegenover elkaar staan.
Het passieverhaal vormt insgelijks het onderwerp van Den Lydenden ende
Stervenden Christus (1651) van Jan Jacob de Condé (1617-1679), griffier en
vervolgens stadssecretaris te Brussel. Voor een ontwikkeld stadspubliek schrijvend,
heeft deze geleerde humanist de dramatische kernen van het godsdienstig gebeuren
geïsoleerd, ze oordeelkundig in onderlinge spanning samengebracht en ze harmonisch
gevat in de uiterlijke omkleding van het klassieke toneel met zijn 5 bedrijven en zijn
3 eenheden. De bouw is evenwichtig, de karaktertekening gevarieerd, de toon over
't algemeen ernstig; alle komische elementen of dito tussenspelen worden geweerd,
alle naïeveteit en kinderlijkheid verbannen. Pathos en gezwollenheid ontsieren
evenwel de gevoelsuitingen, vooral bij de vrouwelijke personages. Opmerkelijk zijn
vooral de wanhoopsdaden van Judas, de wroeging van Petrus, en verder het gehele
5e deel of bedrijf. De Condé's stuk bleef lang zeer gegeerd; het beleefde nog
herdrukken en opvoeringen tot in de 18e eeuw.
Gelegenheidsstukken, met lof of critiek op het tijdsgebeuren bleven insgelijks in
de lijn der traditie. Zoals in de 16e eeuw bevatten ze veelal dialogen tussen
mythologische of symbolische personages zonder veel dramatische handeling. Te
Brussel schreef Frans Godin er een paar, waarvan het Nieuwe Treur-spel ende
vertoogh (1658) als hekelschrift in allegorische vorm enige aandacht verdient: de
dichter gebruikt hier aanzienlijke, lichtjes veranderde fragmenten uit Vondel's Lucifer
voor eigen politieke satire tegen Mazarin. De vrede der Pyrenaeën werd door de
Brugse dichter Jan Lambrecht (1626-1690) gevierd in zijn Vlaamsche Vrede-vreucht
(uitgegeven te 's Gravenhage in 1659). De beste specimens van dit genre zijn van de
hand van Lambrecht's stadgenoot Lambert de Vos, of wellicht van diens vrouw
Petronella De Keyser. Ze heten Hemelspraken voor den Brugschen H. Bloedt-dagh,
een reeks van vier stukken, vermoedelijk als wagenspelen met sterk allegorisch
karakter vertoond bij de uitgang van de H. Bloedprocessie in de jaren 1641 tot 1644.
Merkwaardig zijn vooral de 3e en de 4e ‘hemel-spraken’ om wille van de heftige
aanvallen tegen de ketterij en de geest van katholieke strijdbaarheid, die in deze
tonelen tot uiting komen.
Het klassieke treurspel in de geest van Seneca, zoals G. van Nieuwelandt het had
trachten in te burgeren, vindt geen beoefenaars meer, tenzij dan in de gewijzigde
vorm van J.J. de Condé. Ook het herdersspel blijft niet lang in de gunst: behalve op
een paar onbeduidende bewerkingen van buitenlandse
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modellen als bv. de Hylas (1644) van de Brusselse boekhandelaar-dichter Claude de
Grieck (± 1625 - ± 1670), vertaald naar een Franse pastorale van Mareschal, kan
slechts gewezen worden op Lambrecht's Rachel ofte Thoonneel van oprechter liefde
(te Brugge opgevoerd in 1659, aldaar gedrukt in 1662). Het pastorale gegeven wordt
hier op een geestelijk, bijbels plan getransponeerd, doordat de geschiedenis van
Rachel, Jacobs vrouw in vorm van herdersspel wordt behandeld. Komische
intermezzo's vertegenwoordigen evenwel het wereldlijke element en brengen de
nodige afwisseling bij, welke nog verhoogd wordt door de vele, tijdens de opvoering
ten gehore gebrachte liederen.
Groot succes daarentegen kende het Spaanse toneel, dat zijn bloeitijd beleefde
tussen de jaren 1650 en 1675. Het vindt een even drukke beoefening te Antwerpen
en te Brussel, met dit verschil dat men zich in de Brabantse hofstad haast uitsluitend
tot vertaalwerk of bewerkingen beperkt, terwijl men in de Scheldestad daarbij nog
oorspronkelijke toneelwerken in Spaanse geest dichtte.
Te Brussel zette Schouwenbergh, een lid van een niet nader bekende compagnie
van ‘vrije liefhebbers’ de reeks vertalingen van Spaanse stukken in. In 1647 liet hij
in een weliswaar getrouwe, maar toch weinig kunstzinnige vertaling Calderon's
meesterwerk, de bekende ‘comedia filisófica’ La vida es sueño (Het Leven is een
droom) opvoeren. De reeds vermelde Claude de Grieck ging met deze poging verder.
Aanvankelijk richtte hij zich niet rechtstreeks naar de oorspronkelijke stukken, maar
bewerkte hij een viertal belangrijke werken met Spaanse stof en motieven, die reeds
door Franse dichters als Corneille, Scarron en Rotrou tot zelfstandige spelen waren
omgedicht. Na 1665 keerde hij zich voor goed naar de Spaanse ‘comedia’ toe, die
hij verder zonder tussenpersonen voor het Brusselse publiek toegankelijk maakte.
Jammer genoeg viel zijn keuze niet altijd op de beste spelen: zo volgde hij in zijn
Samson oft Edelmoedighen Nazareen (1670?) een 2e-rangsauteur, terwijl hij van
Calderon de spektakelstukken Cenobia (1667) en vooral het ingewikkelde en
sensatievolle hofspel Ulysses (1668) navolgde.
Men kan niet ontkennen dat de Grieck's vertalingen doorgaans een getrouw beeld
geven van de gekozen originelen: in zijn laatste periode heeft de Brusselaar werkelijk
een ernstige poging gedaan om zich in de geest van zijn modellen in te leven; hij
trachtte er zelfs de bloemrijke, precieuse en duistere stijl van te bewaren, waarin hij
begrijpelijkerwijze haast nooit slaagde. De uiterlijke indeling van de Spaanse stukken
ondergaat bij De Grieck enige verandering: de oorspronkelijke vervangt hij door 5
bedrijven naar Frans model en de versvorm door de statige alexandrijn. Zelfs in de
laatste jaren van zijn werkzaamheid blijft hij dus de comedia bewerken in de geest
van de Franse tragedie, maar dan van een prae-classieke tragedie, die nog geenszins
de strenge geslotenheid van het latere treurspel met zijn stipte toepassing van de
regel der drie eenheden vertoont.
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Te Antwerpen vertegenwoordigen Antonio Francisco Wouthers, Geeraert van den
Brande en Roeland van Engelen de Spaanse richting, de eerste door vertalingen, de
beide anderen door oorspronkelijk werk in Spaanse geest. In de keuze van zijn stukken
was Wouthers, die tussen 1660 en 1675 voor het Antwerps toneel werkte, gelukkiger
dan zijn Brusselse tijd- en geestesgenoot Claude de Grieck. Van hem zijn uitsluitend
vertalingen naar Lope de Vega en Calderón bekend. Op deze bewerkingen hadden
de beide andere vermelde auteurs evenwel niet gewacht om de richting door de
Coninck in 1635 aangeduid, in te gaan. Voor de ‘Olijftack’ schreef Van den Brande
(† vóór 1654) zijn Rosalinde, hertoginne van Savoyen (1641), een treurspel op een
Genoveva-motief dat, in weerwil van de indeling in 5 bedrijven, geheel in Spaanse
trant is uitgewerkt. Het vertoont hier en daar treffende punten van overeenkomst met
de Comedia de la duquesa de la Rosa (1563) van Alonso de la Vega en doet ook
enigszins denken aan Rodenburgh's Hertoginne van Savoyen alsmede aan het
gelijknamig stuk van Coolevelt (1634). Goed gebouwd en onderhoudend geschreven
bleef het lange tijd een successtuk op het Antwerpse toneel. Veel minder gunstig
moet ons oordeel luiden over een tweede werk, eveneens op een bekend thema: La
Gitanilla oft Spaens Heydinnetje (1649), een ‘blijeyndend treurspel’, dat de auteur
liet opvoeren door de ‘Violieren’, waarvan hij in 1643 factor geworden was. Het zit
vol onwaarschijnlijkheden en is arm aan poëzie en echte dramatiek. Een voortzetter
van zijn werk vond Van den Brande in Roeland van Engelen, die tussen 1650 en
1665 samen met Willem Ogier in dienst stond van de Violieren. Van hem kennen
we een Nederlandse bewerking van Guarino's Pastor fido en een belangrijk
historiespel Den Coninck van Napels, ofte in wanhoop hoop (z.j.) een stuk, waarin
een echt Spaans gegeven, overeenkomstig de werkwijze van De Grieck, in de geest
van de Franse vroegclassieke tragedie omgezet wordt.
Verwantschap met de Spaanse stukken vertoont ook, in weerwil van een zekere
uiterlijke overeenkomst met het Franse toneel, het treurspel Rosimunda (1650) van
de Brusselse advokaat Willem van der Borcht, reeds elders als minne- en satirisch
dichter besproken. Het is een intrigue-stuk en tevens een gruweldrama, waarin met
een opeenhoping van zenuwschokkende peripetieën een wraakmotief uitgebeeld
wordt. Ondanks de gebreken en overdrijvingen, aan het genre eigen, heeft het stuk
toch een zekere waarde wegens de psychologische motivering, de dramatische
spanning en de voor die tijd natuurlijk aandoende dialoog.
De Rosalinde van Van den Brande en de Rosimunda van Van der Borcht maken
de overgang naar het komisch toneel gemakkelijk, doordat zij beide, weerom naar
de wijze van de Spaanse ‘entremeses’, kluchtige tussenspelen bevatten, die geheel
los van de eigenlijke handeling staan. In beide ook treden vertegenwoordigers van
de lagere volksklasse op, die de nodige locale kleur en sfeer bijbrengen. In het
intermezzo van de Antwerpenaar, dat
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achteraf als afzonderlijke klucht verscheen, zijn het twee onvervalste Sinjoren Gielen
Leepoogh en Truy Schoffels; in dat van de Brusselaar een opsnijer Bange Thijs, een
miles gloriosus in 't klein die, om aan de wapendienst te ontsnappen, in een kinderwieg
kruipt en door zijn vrouw wil gewiegd worden; na het gevecht ontpopt hij zich als
een echte praalhans en houwdegen. Het laatste stukje vooral getuigt van werkelijk
komische geest en aanleg.
Schrijvers van komische stukken vinden we te Brussel en te Antwerpen in de
onmiddellijke omgeving van beide bovenvermelde auteurs. Het zijn Joan de Grieck
(1628-1699), broeder van de treurspeldichter Claude in de eerste, en Willem of
Guilliam Ogier (1618-1689) in de tweede stad. Ofschoon het auteurschap niet geheel
vast staat, mogen toch drie Brusselse kluchten uit deze periode met grote
waarschijnlijkheid op rekening van De Grieck worden geplaatst: de Gedwonghe
Griet (± 1650), Meester Coenraedt Bierborst (1647) en Den uytghetapten Koopman
ofte Misluckten Dragonder (z.j.). Zij bewegen zich nog grotendeels op het plan van
het vroegere 16e-eeuwse esbatement en onderscheiden zich niet door
oorspronkelijkheid van vinding noch door verzorgde en verantwoorde bouw. De
typering van de hoofdpersonen mag evenwel geslaagd heten, zoals bv. blijkt uit
Coenraedt Bierborst, de beste van de drie. De held van deze klucht heeft zich op een
van zijn gewone uitstappen buiten Brussel maar al te zeer te goed gedaan aan
Koekelbergs bier en wordt nu door zijn vrouw opgewacht. In duivel vermomd laat
deze hem dan in een donkere achterkamer stoppen en met ketens beladen om hem
in de waan te brengen dat hij in de hel beland is ten einde hem aldus van zijn
drankzucht te genezen. De Grieck schrijft een vrij en ongedwongen vers, waardoor
hij zijn dialoog fris en levendig kan houden; hij mist evenwel de pit en de kleur van
zijn Antwerpse kunstgenoot Willem Ogier, die in alle opzichten zijn meerdere is.
Van in zijn jeugd reeds voelde Ogier zich tot het blijspel aangetrokken. Op 17-jarige
leeftijd, in 1635, bood hij zijn eerste stuk Droncken Heyn ter opvoering aan de
‘Olijftack’ aan, maar het werd afgewezen. Na een lichte omwerking vond het ten
slotte, vier jaar later toch genade en kwam het tot een succesvolle opvoering. Kort
achter elkaar volgden dan, telkens vertoond door de ‘Violieren’, de Hooveerdigheydt
(1644), de Gramschap (1645), de Onkuysheydt (1646), Haet en Nijdt (1647). Toen
bedwong de vruchtbare toneelschrijver plotseling zijn scheppingsdrang en zweeg hij
dertig jaar lang, zonder dat hij dit onverwacht en langdurig stilzwijgen ooit trachtte
te motiveren. Tot in 1647 had hij een weinig voorbeeldig leven geleid en was hij
zelfs betrokken geweest in een paar schandaaltjes; hierin kwam bij zijn aanstelling
tot schoolmeester-schoonschrijver in 1643 niet dadelijk verbetering; deze trad slechts
voor goed in toen hij in 1648 voor de tweede maal in de echt trad met een 17-jarig
weesmeisje. Later wordt hij een eerbaar en welgesteld burger en brengt hij het
herhaaldelijk tot onderman en ‘deken’ van het St. Ambrosiusgilde der onderwijzers.
Twaalf jaar voor
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zijn dood pas zette Ogier op aandringen van zijn vrienden, zich opnieuw aan het
schrijven van kluchten; in 1677 voltooide hij zijn Traegheydt, in 1678 zijn
Gierigheydt, beide opgevoerd door de ‘Olijftack’ die in 1661, mede door zijn toedoen,
met de Violieren was samengesmolten; van de herenigde kamer bleef hij factor tot
aan zijn dood. In 1682 bundelde hij zijn kluchten onder de verzameltitel De Seven
Hooft-Sonden, waarin de eerste Droncken Heyn lichtjes omgewerkt en aangepast als
de Gulsigheydt voorkomt.
Ogier's beste kluchten dagtekenen uit zijn jeugdjaren; die op rijpere leeftijd tot
stand kwamen winnen wel enigszins aan bedachtzaam overleg, maar missen toch de
levendigheid, de rake tekening en de spontaneïteit van vroeger. Het losse maatloze
vers van de eerste stukken heeft moeten wijken voor de lange en statige alexandrijn,
die de dichter weliswaar met gemak hanteert, maar welke de lenigheid en de
snedigheid van zijn dialoog niet altijd ten goede komt. Zijn periode van zwijgen heeft
in elk geval geen verdieping of grotere rijpheid gebracht. Van enige ontwikkeling is
trouwens ook in Ogier's eerste stukken niets te bespeuren. Zijn klucht nadert soms
het zedenblijspel, maar een vast streven om ze tot op dat hogere plan te verheffen,
blijkt bij de schrijver niet aanwezig te zijn.
Als zijn hoofdwerk kunnen we de Hooveerdigheydt beschouwen, dat wegens de
daarin optredende hoofdpersonages, de vermeende en blufferige jonker Francisco
met zijn jonge knecht Joos, in de verte wel enigszins aan Bredero's Spaansche
Brabander denken doet, maar zich daarvan toch scherp onderscheidt door de
geschilderde toestanden en de grotere gebondenheid. Er komen merkwaardige
toneeltjes in voor, die van een sterke komische kracht getuigen en hun uitwerking
op lezer en toeschouwer niet missen: zo bv. het twistgesprek tussen de boer en Joos
de knecht, waarin de laatste zich laat kennen als een onvervalste Antwerpse straatboef,
maar inzonderheid de scène, waarin Beyken, het door Francisco verleide meisje,
achtereenvolgens door vleierij en smekingen tracht te verkrijgen dat de kale jonker
haar tot vrouw neemt.
Over 't algemeen leverde Ogier met zijn kluchten degelijk komisch toneel. De
zwakke plekken hiervan liggen in de eenzijdige karaktertekening en in de
gebrekkigheid of onwaarschijnlijkheid van de bouw. Door grote variëteit en
verantwoorde psychologie munten zijn personages niet uit: meestal krijgen we
waarachtige mensen op het toneel, maar dan zeer eenvoudige, ongecompliceerde
volksmensen met een bloedrijk Antwerps temperament, bij wie één bepaald gebrek
al de andere karaktereigenschappen overheerst. De nevenfiguren komen daarentegen
gewoonlijk weinig tot hun recht en blijven veelal schaduwen. De intrigue is dikwijls
een misverstand, dat uit woordspelingen of naamveranderingen voortspruit. Ze heeft
ook niet altijd een logisch verloop, doordat te veel aan het toeval wordt overgelaten.
Daartegenover staan evenwel eigenschappen, die de gebreken in ruime mate
overtreffen en vergoeden: de vaardigheid om de komische kracht van bepaalde

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

451
situaties tot op het uiterste te spannen; het talent om, niet in logische ontwikkeling,
maar in gebalde gedrongenheid, de elementen van een stuk te doen dienen tot spel
en handeling; de levensechtheid van de uitgebeelde taferelen; de zin voor waarheid
en natuurlijkheid, de vlotte en snedige dialoog, de sappige en beeldende taal, de
volkse luim die echter meermaals ontaardt in grove boert. Van goede smaak en
verfijnd kunstgevoel geeft Ogier evenmin blijk als zijn Noordnederlandse tijd- en
kunstgenoten: de door hem geschilderde toestanden zijn vaak erg ruw en onkies.
Toch werkt hij met uitgesproken moraliserende bedoelingen: hij wil de ondeugd op
het toneel een belachelijk uitzicht geven en ze aldus bestrijden. Voor het gevoel van
de moderne lezer passen de toegevoegde wijze bespiegelingen niet altijd bij de
kleurige uitbeelding van de zonde. Willen wij de dichter geen ongelijk aandoen, dan
hebben wij hierbij echter te bedenken dat hij, naar de geest van zijn tijd, er niet voor
terugschrikte vuile wonden in hun afzichtelijkheid bloot te leggen om er radicale
geneesmiddelen te kunnen op toepassen. Dit maakt hem tot een karakteristiek
vertegenwoordiger van zijn eeuw, waarvan hij de toneeltraditie, althans in het komisch
genre, op eervolle wijze hoog hield.
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III
Verval der contrareformatorische literatuur
Michiel de Swaen
I. Inleiding
OVER HET ALGEMEEN GENOMEN ONDERGAAT HET artistiek en het geestelijk
leven in de laatste decennia van de 17e eeuw geen grote wijzigingen. Traditie en
tijdgeest krijgen er weliswaar meer en meer vat op en vangen het in immer starrer
wordende formules; zulks weerhoudt enkele begaafde kunstenaars toch niet hun
bewegingsvrijheid en hun scheppingskracht in deze overgeleverde vormen te
handhaven en zelfs te bevestigen. Dit laatste geldt evenwel slechts voor de bouwen de beeldende kunsten, waarvan de weelderige uitbloei gunstig afsteekt tegen de
armoede en de vaalheid van het litterair en het intellectueel leven. De schilderkunst
moet aan belangrijkheid thans onderdoen voor beeld- en bouwkunst. De traditie van
Rubens geeft zij nog door naar de 18e eeuw, maar toch in veruiterlijkte en vervlakte
vorm. Haar meest eigen werk brengt ze voort in de landschapskunst en in de
historieschildering, aan welke laatste Jan Erasmus Quellin (1635-1715) nieuwe
luister zal bijzetten. Het merkwaardigste wat in artistiek opzicht in dit tijdsbestek tot
stand gebracht wordt, ligt evenwel op het terrein van de bouw- en beeldhouwkunst.
Grote abdijkerken, zoals die van St. Pieter te Gent en die van de Norbertijnen te
Ninove, Grimbergen en Averbode bewijzen wat onze laat 17e-eeuwse barokke
bouwmeesters nog vermochten te verwezenlijken. In de beeldhouwkunst zet een
reeks talentvolle tweede-rangskunstenaars, waarvan Lucas Faid' Herbe (1617-1697)
wel als de voornaamste kan beschouwd worden, de traditie van de Quellin-stijl uit
het midden van de eeuw voort. Toch komt een nieuw schoonheidsideaal op,
hoofdzakelijk gedragen door Artus Quellin de Jonge (1624-1700), dat minder uit is
op hevige scheppingsdrang en krachtig-levende gestalten dan op sierlijke, bevallige
figuren en gratievolle proporties. De overgang naar de lichtheid en de elegantie van
de rococo is het best waarneembaar in het werk van Guilielmus Kerrickx (1652-1719),
die definitief afrekent met de Quellin-stijl en voorgoed de 18e eeuw inluidt.
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Keert men zijn aandacht af van de artistieke bedrijvigheid om ze op het geestesleven
te richten, dan wordt men getroffen door de aldaar heersende windstilte. Het
geloofsleven ondergaat nog enige beroering door de polemiek tegen het Jansenisme,
dat zich nu meer op het gebied van de moraal en der godsdienstpraktijken beweegt
dan op het dogmatisch terrein; verder dan een rimpeling aan de oppervlakte gaat
deze beroering niet. Zoals overal elders is het glanstijdperk der humanistische
bedrijvigheid en der neo-Latijnse lyriek onherroepelijk voorbij. Aan de historische
en juridische studiën, welke laatste in de Leuvense hoogleraar Van Espen (1646-1728)
een belangrijke vertegenwoordiger vinden, hebben onze gewesten weliswaar nog
enig aandeel, maar die wetenschappelijke belangstelling uit zich in het Latijn en
komt derhalve de beoefening en de opbouw van de volkstaal niet ten goede. Aan de
algemene verzanding van het geestesleven lijdt ook de letterkunde in de volkstaal.
De verenging, die ze in de voorgaande periode reeds doormaakte, neemt thans nog
gevaarlijker vormen aan. De wereldlijke lyriek is zo goed als uitgestorven; wat nog
aan wereldlijke liedboekjes verschijnt is herdruk van vroeger uitgegeven
verzamelingen. De geestelijke vertoont weinig verscheidenheid en oorspronkelijkheid;
eensdeels gaat ze, in nog sterkere mate dan vóór 1670, op in de moraliserende
volksdidactiek en anderdeels herhaalt ze grotendeels wat vroegere dichters hadden
voorgezongen. De populaire didactiek uit de school van Poirters beheerst nagenoeg
geheel het terrein. Het proza blijft overwegend in de volkstoon en handhaaft zich in
de geschriften van enkele opmerkelijke mystieke auteurs en in de polemische tractaten
van een paar kanselredenaars. Groter bedrijvigheid en veelzijdigheid heerst er op
toneelgebied, waar allerlei dramatische vormen de belangstelling van de
toneelschrijvers opwekken. Evenwel is nu ook de harmonische verhouding, in een
vorig tijdperk tot stand gebracht tussen wereldlijk en geestelijk toneel verbroken ten
voordele van het laatste.
Tegenover die vrij eentonige en kleurloze achtergrond rijst de lichtende figuur
van de Duinkerkse dichter Michiel de Swaen. Aan dit tijdperk van verval verleent
hij nog een zekere glans. Op de letterkunde van zijn tijd maakt zijn werk in
tweevoudig opzicht een gelukkige uitzondering: tegen de geest van kleinburgerlijke
en beperkte moralisatie der vervallende volksdidactiek, waaraan hij niet geheel
ontsnapt, grijpt hij in zijn religieuze poëzie terug naar een diep-innerlijke bezieling,
die voornamelijk gevoed wordt door de mystiek der Capucijnen. Op het plan van de
kunst onttrekt hij zich vervolgens aan het gemakkelijk leesbare en succesvolle
emblema-boek om zich bij voorkeur toe te leggen op de grote genre's: het religieuze
epos en de heldentragedie. Baanbrekend werk schept hij ten slotte met zijn eerste
poëtica in de volkstaal. Om al deze redenen verdient hij in dit overzicht een aparte
en eervolle plaats.
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II. Verval der moraliserende volksdidactiek
WELK EEN CENTRALE PLAATS HET POPULAIRE emblema-boek, zoals Poirters
dat opvatte en uitwerkte, inneemt in de zuidnederlandse letterkunde van de late 17e
eeuw, wordt ons pas ten volle duidelijk wanneer we de litteraire geschriften nagaan,
welke verschenen tussen 1670 en 1700. Grote verscheidenheid vertonen ze niet, naar
vormgeving evenmin als naar inhoud. Net als vroeger voelen zich in de eerste plaats
geestelijken, inzonderheid kloosterlingen, tot dit genre aangetrokken: blijkbaar zien
zij, in deze vorm van didactiek, een gemakkelijk middel om op aangename en
bevallige wijze, stichting en lering mee te delen aan belangstellende lezers. Maar
ook leke schrijvers ontsnappen er niet aan en gaan op hun beurt zó op in deze
literatuursoort, dat hun werken, naar geest en opvatting, ternauwernood van die der
geestelijken te onderscheiden zijn. De toenadering tussen wereldlijke en geestelijke
moralisators heeft dus in deze periode op het plan van de bespiegelende didactiek
volledig haar beslag gekregen.
Het is geenszins overdreven deze weinig persoonlijke navolgers samen te brengen
onder de algemene benaming: school van Poirters. Hiermede weze niet gezegd dat
zij geen greintje oorspronkelijkheid zouden bezitten of alleen van de Brabantse
Jezuïet afhankelijk zijn. De meesten van hen zagen ook in Cats en een paar zelfs in
Vondel vormende meesters. Inzonderheid de bevattelijkheid en de rijmvaardigheid
van de eerste en diens talent om alle omstandigheden des levens, ook de meest
alledaagse, tot uitgangspunt van poëtische beschouwingen te nemen, hebben deze
didactici zich trachten eigen te maken. Maar aan Poirters, die zelf ijverig bij de
Zeeuwse raadpensionaris in de leer ging, danken zij toch het meest. Van hem namen
ze de karakteristieke vorm van het emblema-boek over. In zijn geest, maar minder
begaafd en bezield, schreven ze hun bespiegelingen in dicht en ondicht bij allegorische
prenten, meestal door Antwerpse derde-rangsgraveurs vervaardigd.
Hoezeer het Masker nog inwerkte op de geesten en prikkelde tot navolging en
tegenspraak moge blijken uit twee werken, die beide het licht zagen te
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Antwerpen in 1686 en in hun titel reeds dadelijk naar Poirters' hoofdwerk verwijzen.
Het eerste heet De ongemaskerde Pulcheria en werd geschreven door de Carmeliet
Gabriel a Sancto Joanne Baptista, waarvan vooral de prozastukjes verdienstelijk te
noemen zijn; het tweede, de Onghemaskerde Liefde des Hemels van de Minderbroeder
Joannes a Castro, alias Jan van der Borcht (†1704), de broeder van de Brusselse
toneelschrijver Willem. Met zijn boek, geheel in de trant van Poirters opgevat, wou
Van der Borcht, in de geest van de Franciscaanse spiritualiteit, een meer uitgesproken
geestelijke tegenhanger van het Masker tot stand brengen. Zijn kleurloos proza heeft
niets van Poirters' volkse plastiek bewaard; zijn verzen rijzen daarentegen uit boven
het gewone peil van de gemakkelijke moralisatie en vertonen inwerking van Vondel's
poëzie.
Als typische vertegenwoordigers van de naar Poirters genoemde school mogen
een drietal ordesgeestelijken gelden, waarvan de laatste de traditie van de
moraliserende volksdidactiek tot in de 18e eeuw voortzet. Het zijn: de Mechelse
Augustijn Pieter Croon (1634-1682), de Karthuizer Pieter Mallants en de Antwerpse
Norbertijn Jacob Moons (1639-1721). Van deze drie mag Mallants, spijt zijn
duidelijke afhankelijkheid, toch de persoonlijkste bewerker en de verdienstelijkste
dichter heten. Met de eerstgenoemde heeft hij gemeen dat alleen zijn verzen litteraire
waarde bezitten, terwijl Moons slechts om wille van zijn proza enige aandacht
verdient.
Mallants' hoofdwerk is een heiligenleven in emblemata-vorm: Het Leven..... van
den heylighen Patriarch Bruno..... (1673), de stichter van de Orde der Karthuizers.
Het proza-gedeelte bracht hij samen uit allerlei gezaghebbende auteurs, maar de
verzen dichtte hij er zelf ter afwisseling en ter verpozing bij. Meermaals voert hij de
heilige sprekend in om hem een lyrische ontboezeming te laten doen. De motieven
daartoe komen veelal uit Poirters, maar de Karthuizer heeft ze niet op onaardige
wijze gemoduleerd. Zijn verzen hebben lyrische verheffing en mogen soms naast de
religieuze gedichten van de Jezuïet worden gesteld.
Een meer uitgesproken moralisator en rijmelend veelschrijver is Pieter Croon, die
zijn vrij nuchtere en practische geest reeds uitsprak in de titels van zijn voornaamste
geschriften: Cocus bonus ofte geestelycke Sinne-beelden ende godvruchtighe
uytleggingen op al de gereetschappen van den Kock (1663), Almanach voor Heden
en Morgen (1665) en Moy-al ofte vermaeckelijcke Beschryvinghe op verscheyde
ambachten (1666). De zucht om de allergewoonste dingen uit het dagelijkse leven
tot uitgangspunt van geestelijke bespiegelingen te nemen is hier tot op zijn hoogtepunt
gedreven: keukengerei en ambachtsalaam moeten hiertoe de passende zinnebeelden
bezorgen. Met een onovertroffen rijmvaardigheid en ontmoedigende breedvoerigheid
weet hij daaruit de meest vernuftige beschouwingen te halen en die toe te passen op
het geestelijk leven. Zijn versjes missen de kernachtigheid en de beeldende kracht
van Poirters' gedichten; wanneer Croon op zijn best is slaagt hij er evenwel in
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om op gevatte en geestige wijze bekoorlijke toneeltjes uit het volksleven te schetsen,
die hem een plaats bezorgen onder de schilders van kleurige litteraire
genre-tafereeltjes.
Het nauwst van de drie vermelde navolgers hield Jacob Moons zich aan de door
Poirters populair gemaakte trant. Tussen 1675 en 1700 gaf hij een aantal
emblemata-werken uit, waaraan hij onveranderlijk eentonige titels gaf als: Sedelyck
Vermaeck-Tooneel (1675), Sedelycke Lust-Warande (1678), Sedelycken
Vreughden-Bergh (1682) e.a., wat op zich zelf reeds op een gebrek aan verbeelding
wijst. De verzen, die hij voor de toelichting bij de zinnebeeldige platen dicht, hebben
weinig te betekenen; zijn aanspraken in proza, in Poirters' geest gericht tot
Cosmophile, de wereldse ziel die hij tot een meer geestelijke wereldbeschouwing
wil brengen, zijn daarentegen levendig en schilderachtig, al missen ze ook het fijne
en luimige van de voorganger. Vooral de boeiende verhaaltjes, die hij in zijn
aanspraken aanbracht, verdienen opmerking en waardering.
Onder de wereldlijke auteurs die vooral aansluiting zochten bij Poirters vallen
inzonderheid te vermelden de Brusselse boekverkopers Joan (1628-1699) en Judocus
de Grieck (1648- na 1704), broeders van Claudius, waarvan we de eerste reeds om
wille van zijn werkzaamheid voor het toneel bespraken. Op oorspronkelijkheid van
vinding en persoonlijke bewerking maken deze beide epigonen geen aanspraak: zij
beperken er zich toe prozaverhalen van de beste schrijvers, waaronder ze Poirters
een vooraanstaande plaats toekennen, lichtjes te herwerken en deze ‘met een nieuw
sausken, tot vermaeck van alle leckere tonghen’ te begieten; in hun gedichten berijmen
ze verder, zonder enige werkelijke bezieling, de gewone thema's van de populaire
didactische school.
Niet zo onmiddellijk afhankelijk van Poirters toonde zich de Lierse veelschrijver
Cornelis de Bie (1627- na 1711), die zich hoofdzakelijk aan het toneel zou wijden
en derhalve in een volgend hoofdstuk uitvoeriger aan de beurt zal komen. Na de
voltooiing van zijn studiën te Leuven vestigde hij zich als notaris in zijn geboortestad
en bekleedde er belangrijke ambten, zoals dat van procureur en griffier van de militaire
audiëntie; verscheidene malen maakte hij deel uit van de Lierse magistraat en was
hij ouderman van de Lakenhalle. In 1650 debuteerde hij, naar we reeds zagen, met
een onbelangrijk liederbundeltje. Veelzijdig en ongemeen actief als hij was, legde
hij zich, behalve op het toneel, toe op de beoefening van de geschiedenis, de
kunsthistorie en de populaire didactiek. Vooral naar dit laatste genre, waarin hij zijn
redeneerzucht ongehinderd kon botvieren, ging zijn voorkeur. Tussen 1663 en 1708
liet hij 9 zogenaamde ‘zedekundige werken’ verschijnen, waarvan de Faems
Weergalm der Nederduytsche Poesie..... (1670) als het voornaamste kan beschouwd
worden; dit boekje volstaat in ieder geval om ons de werkwijze en de betekenis van
de auteur als rijmend en hekelend volksmoralist te doen kennen. In vijf hoofdstukken
verdeeld, biedt het de
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lezer een bont allerlei van verhalen, bespiegelingen en hekelingen, waarin de
prozagedeelten overwegen. De zinnebeeldige platen met bijschriften ontbreken
weliswaar niet geheel, maar zij bekleden toch in lang de centrale plaats niet meer,
die ze nog in Poirters' Masker innamen. De meest verscheiden onderwerpen worden
hier in een los verband bij elkaar gebracht, zodat het geheel meer denken doet aan
een willekeurig samengesteld verzamelwerk dan aan een naar een vast plan
geconcipieerd boek. Moraliserende beschouwingen over de ijdelheid en dwaasheid
van de wereld in de trant van de gewone volksdidactiek wisselen af met
bespiegelingen in verzen over de voor- en nadelen van het huwelijk. Tussenin plaatst
De Bie allerlei bijzonderheden en overdenkingen over de Nederlandse troebelen van
de 16e eeuw en over de Lierse geschiedenis, die hem doen kennen als een warm
voorstander van Spanje en als een hartstochtelijk verdediger van het Roomse geloof.
In zijn laatste moraliserend werk heeft hij het ook opgenomen tegen het Jansenisme.
De Bie's verzen stijgen nooit uit boven het middelmatig gerijmel, waaraan de
epigonen van de populaire didactische school ons tot vervelens toe gewend hebben
gemaakt. Zijn prozastukken verrassen ons wel eens af en toe, wanneer de auteur er
een boeiend verhaal inlast, maar over 't algemeen missen zij toch de onderhoudende
en afwisselende trant van Poirters en het levendige, rake en vinnige van diens
hekeling. Een ruime en veelzijdige belezenheid kan men de auteur van Faems
Weergalm niet ontzeggen; van persoonlijke verwerking daarvan is evenwel slechts
zelden spraak. Herhaaldelijk maakt hij zich schuldig aan slaafse navolging van
Poirters, Cats en Vondel, met wier werk hij, behalve met dat van andere
Noordnederlandse dichters als Zacharias Heyns, Jan van Veen, Huygens en Jan Vos
vrij goed vertrouwd schijnt te zijn.
Vrij grote bekendheid verwierf hij met zijn prachtig uitgegeven kunsthistorisch
werk: Het Gulden Cabinet van de edel vry Schilderconst..... (1661-62), waarmede
hij de beeldende kunstenaars, in de eerste plaats de Nederlandse meesters, wou
verheerlijken. Afwisselend in rijm en proza, in het Latijn en in het Nederlands
geschreven, leverde hij daarin beoordelingen en levensschetsen van 280 kunstenaars,
die sinds de 16e eeuw naam hadden gemaakt en waarvan een groot aantal nog in
leven was toen het boek uitkwam. Van 98 onder hen komt ook het gegraveerde portret
in het Gulden Cabinet voor; deze gravures werden niet speciaal voor de Bie's uitgave
geëtst: de auteur ontleende ze eenvoudig aan een reeds in 1649 te Antwerpen
verschenen portrettenverzameling, zoals hij ook menige bijzonderheid over
16e-eeuwse schilders overnam uit Van Mander's Schilder-boeck. De Bie toont zich
hier een overtuigd bewonderaar en een enthousiast liefhebber van de kunst, welke
liefde hij van zijn vader Adriaan, zelf een verdienstelijk schilder, zal overgeërfd
hebben; een echt kunstkenner en kunstbeoordelaar als Van Mander mag hij toch niet
heten: daartoe ontbreekt het hem te zeer
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aan onderscheidingsvermogen en verfijnd aesthetisch gevoel. Zijn beschouwingen
over de besproken kunstenaars en hun werk hebben meer weg van een ondoordachte
en opgeschroefde lofspraak dan van een werkelijke, op kennis en inzicht steunende,
karakterisering. De meeste waarde nog hebben, vooral wegens hun zuiver
documentaire inhoud, de biografische nota's, die hij over bepaalde schilders meedeelt.
Naar alle waarschijnlijkheid zal het populaire emblema-boek in Vlaanderen wel
even talrijke en even gretige lezers gevonden hebben als in Brabant; beoefend werd
het genre er in veel geringer maat. Trouwens, de Vlaamse schrijvers treden in deze
laatste periode enigszins op de achtergrond tegenover de Brabantse; ware daar niet
de belangrijke figuur van Michiel de Swaen, het graafschap zou, in litterair opzicht,
op geen enkel punt de vergelijking kunnen doorstaan met het hertogdom.
Onder de Vlaamse dichters die, werkend in de lijn van Cats, nog enigszins naam
maakten, moge de Bruggeling Jan Lambrecht (1626-1690), prins van de
rederijkerskamer ‘De H. Geest’ worden vermeld. In zijn Schoonheydts Ramp-Lot
(1661) vertelt hij, in verzorgde en gladde alexandrijnen, de melodramatische avonturen
van Johanna van Parijs, die om haar schoonheid beroemd, door haar minnaar onteerd
en verlaten, ten slotte bij een roversbende terecht kwam en aan de galg eindigde. In
opzet en uitwerking doet Lambrecht voortdurend aan Cats' lange verhalen denken.
Ofschoon hij vlot en vlug vertelt en in de voorstelling en de uitdrukking van zijn
gevoelens pathetischer aandoet dan de Zeeuwse dichter, kan hij deze niet evenaren;
hij mist daartoe diens echt vertellerstalent. Vrome bespiegelingen in alexandrijnen
over het lijden en de dood van de Verlosser gaf de Bruggeling in zijn Goe-Weke
(1678), dat hij als zijn beste werk beschouwde. Deze hoge dunk en de uitbundige
lof, welke de stadgenoten voor dit rijmwerk over hadden, vinden geenszins hun
verantwoording in de gedichten zelf: ze zijn helaas middelmatig, kleurloos en erg
prekerig.
Pittig proza werd ook geschreven buiten de kringen der beoefenaars van de
populaire didactiek. Meer nog dan in het graaggelezen emblema-boek diende het
hier, in de handen van geestelijken, tot instrument van vrome lering en verheven
beschouwing. Slechts in de werken van een paar befaamde kanselredenaars en van
een tweetal mystieke schrijvers kreeg het enige litteraire betekenis. Zulks geldt in
de eerste plaats voor de polemische en andere geschriften van de Jezuïet Cornelius
Hazart (1617-1688), die 30 jaar lang het predikambt waarnam te Brussel en te
Antwerpen en vooral in de laatste stad ophefmakende polemieken voerde met de
Calvinisten en de Jansenisten. Man van grote belezenheid en diepe geleerdheid, weet
hij toch in zijn beste fragmenten uitstekend de volkstoon te treffen. In verfijning en
schilderachtigheid moet hij doorgaans voor Poirters onderdoen, maar hij wint het op
zijn voorganger door breedheid van allure, door groter forsheid en mannelijkheid.
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Een meester van het gewijde woord was insgelijks de Antwerpse plebaan en kanunnik
van O.L. Vrouw-kerk, Rumoldus Backx (†1703), om zijn rigoristische opvattingen
van Jansenisme verdacht. Zijn verzameling sermoenen vormt een reeks van 18
boekdelen, die alle, na zijn dood, te Antwerpen tussen 1709 en 1726 van de pers
kwamen. Jammer genoeg geeft de gedrukte tekst niet steeds een juiste weergave van
Backx' levendig en pakkend woord. De schitterende, maar veelal oppervlakkige
preken zijn doorspekt met pittige en kleurige gezegden, die hun uitwerking op
toehoorders en lezers wel niet zullen hebben gemist.
Evenmin als in de voorgaande periode ontbreekt thans de mystieke beschouwing.
Wij vinden ze vertegenwoordigd in de werkjes van een paar minder-broeders:
Bonifacius Maes (†1706) en Fulgentius Bottens (†1717). Getrouw aan de geest van
hun orde houden beiden, tot aan het einde van de 17e eeuw en zelfs tot in de 18e eeuw
toe, de mystieke traditie hoog, waarin een ruime plaats toegewezen blijft aan de grote
middeleeuwse voorgangers: Ruusbroec en Herp en waarbij ook de in de Nederlanden
zo populaire Tauler betrokken wordt. Tot litteraire schoonheid stijgt de mystieke
contemplatie vooral in de religieuze poëzie van Michiel de Swaen, die door zijn
voortdurende bezinning op de lijdende Christus, blijkbaar het spoor volgt van de
Capucijnen.
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III. Michiel de Swaen
GEBOREN TE DUINKERKE, IN HET UITERST ZUIDElijk gelegen gedeelte van
het Nederlandse taalgebied: de Westhoek, op een ogenblik dat deze weer tot de
Spaanse Nederlanden behoorde, werd De Swaen officieel vrij spoedig Frans
onderdaan. In 1662 kwam Duinkerke inderdaad voor goed aan Frankrijk en twee
jaar later reeds legde de nieuwe overheid het Frans op als verplichte taal voor alles
wat het stedelijk bestuur en de rechtspleging betrof. De taal van de omgang en van
de cultuur bleef evenwel nog geruime tijd het Nederlands; in die taal dichtten ook,
zonder ene uitzondering, de leden van de plaatselijke rederijkerskamer.
Over De Swaen's jeugd staan ons slechts weinig gegevens ter beschikking. Dat
hij zijn vorming en opvoeding in het Duinkerks Jezuïetencollege zou hebben gekregen
is een bewering, die op geen ernstige gronden steunt. Op 24-jarige leeftijd is hij reeds
als heelmeester - geen geneesheer! - gevestigd in zijn geboortestad. Hij had er een
drukke practijk, stond in hoog aanzien bij zijn medeburgers en was herhaaldelijk,
tussen 1688 en 1692, lid van de stedelijke magistraat.
In die jaren ging zijn faam als dichter zijn vermaardheid als knap en toegewijd
vakman reeds in aanzienlijke mate te boven. Hij zal wel vroeg deel uitgemaakt hebben
van de rederijkerskamer ‘De Carssauwieren’, die S. Michiel tot patroon en het
madeliefje als symbool hadden gekozen. In 1687 werd hij ‘prince’ van het
genootschap, wat voor hem de verplichting meebracht bij een aantal gebruikelijke
plechtigheden als officieel dichter naar voren te treden. Met enthousiasme heeft hij
dat blijkbaar nooit gedaan; aanvankelijk wel met ijver en toewijding, die evenwel
sterk verslapten, nadat hij op enkele rederijkersfeesten, in of na 1700 gehouden, te
horen had gekregen wat in de kleinere provinciecentra, waar de rederijkerij zich in
haar meest ongecultiveerde en onpoëtische vorm had kunnen handhaven, voor
deugdelijke poëzie gold. Zijn achteruitstelling op de dichtwedstrijd, door een der
Brugse rederijkerskamers De Drie Santinnen naar aanleiding van de H. Bloeddag in
Mei 1700 gehouden, griefde hem zeer en gaf aanleiding tot een berucht gebleven
pamflettenstrijd. In de eigen kamer zorgde
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hij er voor dat er ernst werd gemaakt met de beoefening der poëzie; toch ging het de
‘prince’ daar ook niet altijd naar wens: hij bleef er slechts, naar hij ons zelf in latere
jaren meedeelt, om wille van de ontspanning en van de omgang met een zestal
gelijkgezinde geesten, waarmede hij een innig geestelijk verkeer onderhield.
Van zijn jeugdwerk, waarover de dichter zich later, net als Justus de Harduyn,
alleen afkeurend uitliet, is niets bewaard gebleven. De aard van deze vroegste
poëtische bedrijvigheid, alsmede de prikkels die hem er toe brachten zijn natuurlijke
aanleg te beoefenen, duidt hij zelf aan in het eerste ‘Gesang’ van zijn Leven en Dood
van Jesus Christus:
‘Ick die voor desen placht myn penne te doen quelen,
Met droef of bly geklang in Treur of Herder-spelen,
Die naer de dwaese lust van myne dichtens sucht,
Myn weerden tyd versleet in boerterye en klucht,
Ik, die vol wind en roock myn ader op ded'swellen,
Om op een trotsen voet myn moeders-tael te stellen,
Speel nu op myne Lier, met eenen stillen thoon,
Het leven en de dood van 's Alderhoogstens Soon’ (III, 19).

Er heeft zich dan, op een niet nader te bepalen moment in De Swaen's leven, een
innerlijke crisis voorgedaan, die leidde tot een diepgaande godsdienstige vernieuwing.
Meer en meer zien we de dichter in zijn meest persoonlijk werk zijn scheppende
vermogens samentrekken op zijn religieuze ervaring, die hem bij gelegenheid op de
hoogvlakte van de mystieke vervoering brengt. Bescheidenheid of nederigheid hielden
hem waarschijnlijk van een uitgave, ook van dit later werk, terug. Behoudens een
bewerking van Corneille's Cid, buiten zijn weten in 1694 gepubliceerd, is ons slechts
een enkel toneelstuk bekend, dat door hem zelf in 1700 in het licht werd gegeven:
de Andronicus, een vertaling naar een Frans stuk van de Campistron. Een gedeelte
van zijn gedichten en een paar van zijn toneelstukken werden na 's dichters dood
door de druk verspreid; al het andere kwam ons, met uitzondering van de
Mensch-Wordingh en van de Nederduitsche Digtkonde, toe in verzamelhandschriften,
door De Swaen zelf aangelegd tussen de jaren 1697 en 1706.
Het toneelwerk van de Duinkerkse dichter dat, behalve de reeds vermelde
vertalingen van Franse tragedies, 4 treurspelen en een blijspel omvat, zal elders
worden besproken. Voor ons onderzoek te dezer plaatse komen alleen in aanmerking:
zijn groots-opgezet geestelijk epos: Het Leven en de Dood van Jesus Christus, zijn
theoretisch prozawerk over de Nederlandse dichtkunst en zijn lyrische,
lyrisch-didactische en gelegenheidsgedichten, in de handschriften in drie reeksen
samengebracht onder de kleurloze en weinig aantrekkelijke titel: Verscheyden
Godtvruchtige en Sedighe Rijm-werken. Willen wij De Swaen eerlijk beoordelen en
hem tevens als echt persoonlijk
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en bezield dichter naar voren laten treden, dan dienen we de grote massa van de door
hem vervaardigde gelegenheidsgedichten uit zijn poëtische lading te verwijderen en
ze als nodeloze ballast over boord te werpen. De meeste van deze stukken zijn
inderdaad gedicht uit plicht: als ‘prince’ van de rederijkerskamer had hij nu eenmaal
zijn rol van officieel dichter van het genootschap te vervullen en daar hij zich hiervan,
naar het eensluidend oordeel van zijn tijdgenoten uitstekend kweet, werd hij bij
menige gelegenheid aangezocht hulde- of eerdichten samen te stellen. Deze brengen
ons wel in de kring van de bekenden, waarin hij zich bij voorkeur bewoog, geven
ons tevens een idee van de populariteit, die hij in zijn vaderstad genoot, overtuigen
ons wel van de vroomheid zijner gevoelens en van de onberispelijkheid zijner keurig
afgewerkte alexandrijnen, maar in geen geval van de waarachtigheid zijner dichterlijke
bezieling.
De werkelijke aanwezigheid van zulk een bezieling voelen we daarentegen
onmiddellijk aan in het verheven, maar te uitvoerige epos in twee delen Het Leven
en de Dood van Jesus Christus in 1694 voltooid. Gegroeid uit een jarenlange
aandachtige en liefdevolle contemplatie van de Menswording, van Jezus' geboorte,
leven, lijden, dood en verheerlijking, legt dit dichtwerk de diep-religieuze trek bloot,
die de ondergrond vormt van De Swaen's wezen. Het verraadt tevens een vorm van
spiritualiteit, die wel meer zal te danken hebben aan de ascetisch-mystische werken
van de Franciscaanse schrijvers dan aan de geestelijke oefeningen van de H. Ignatius.
Niet zonder reden was De Swaen bevriend met een groot aantal Capucijnen, waarvoor
hij telkens zulke karakteristieke lofgedichten schreef.
De opdracht ‘aen de Alderheyligste Dryvuldige Eenigheyt, en den
Tweewezentlijken Persoon Jesus Christus, Godt ende Mensch’ daargelaten, bevat
het Leven en de Dood 60 gezangen, haast alle in vloeiende, zeer regelmatige, maar
soms wat te matte alexandrijnen geschreven. Elk van deze gezangen wordt besloten
met een ‘Toesang’ in kortere, levendige versregels, waarin de viervoetige jambische
maatslag overheerst, maar die zich veelal onderscheiden door hun grote rhythmische
gevoeligheid. Doorheen het hele werk vertoont de bouw van de ‘gezangen’ een grote
gelijkenis. Doorgaans begint de dichter met een verhalend gedeelte, waarin hij, in
de trant van het grote epos, een breedvoerige, tot in bijzonderheden uitgewerkte
schildering geeft van de episodes, waarover hij zijn vrome gepeinzen laat gaan. Ten
overvloede geeft hij hierin blijk, niet alleen van een diep inzicht in de gewijde
mysteriën, maar ook van een levendige en rijke verbeelding, die steeds dienstbaar
blijft aan het verheven onderwerp. Midden de vele kleurloze en nodeloos gerekte
beschrijvingen komen hier heerlijke fragmenten voor, die De Swaen's descriptief
vermogen ten volle bewijzen. Breed en statig laat hij, in verzen die aan Vondel doen
denken, de engel Gabriël uit de hemel nederdalen om, gevolgd door twee reien
seraphijnen, zijn boodschap te brengen aan de H. Maagd:

G.A. van Es & Edward Rombauts, Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 5

464
‘Den stillen voornacht dreef langs 't swervende gewemel
De silver sterren door den Diamanten Hemel,
Doen Gabriël, van Godt gesonden, nederquam’
(deel I, IV Gesang, vv. 1-3 e.v.).

Innig en toch vol spanning vertolkt hij de verwachting van aarde en hemel, wanneer
in de Kerstnacht het ogenblik van de geboorte nadert:
‘Den midnacht was naby, het aerd'ryk g'heel in rust,
Den Hemel vol genucht, en door een minne-lust
Gedreven, om den Heer van syne negen Chooren
't Aenschouwen in het vleys, als eenen Mensch geboren;.....’
(deel I, X Gesang, vv. 31-34 e.v.).

Bewogen en groots is het natuurtafereel, waarin de storm beschreven wordt. die Jesus
op het meer van Genesareth tot bedaren brengt:
‘'t Was avond, en de son nu besig met te daelen,
Bescheen het aerdsche dal met flauwe en bleeke straelen...’
(deel I, Ges. XXI, vv. 33-34 e.v.).

Ook dramatische situaties weet de dichter meermaals te scheppen als in de episode
van het Ecce Homo, wanneer Jesus, na de geseling, door Pilatus aan het volk wordt
getoond:
‘Naer dat die pynelycke en schandelycke krooning
Volbracht was op het hooft van mynen vrede-Koning,
Verschynt Pilatus in d'erbarmeloose zael.....’
(deel II, Ges. XIV, vv 1-3 e.v.).

Maken de episodes van Jezus' leven en lijden, die De Swaen tot uitgangspunt kiest
van zijn overwegingen, eerst zijn verbeelding gaande, zij brengen daarna ook zijn
gemoed in beweging. Doorvoelde bespiegelingen en ontroerende gevoelsuitingen
wisselen af met de kleurig beschreven taferelen. Over 't algemeen zijn ze lyrischer
dan de laatstgenoemde en spreken ze de kinderlijke tederheid en de meewarige
deelneming uit, waarmee de dichter de lotgevallen van de Zaligmaker aandachtig
beschouwend volgt.
De echte en persoonlijke lyricus, die we vooral in De Swaen waarderen, openbaart
zich evenwel het zuiverst in de korte versjes van de ‘Toesangen’. Meer bewogen van
rhythme en geconcentreerd van vorm, lenen ze zich beter dan de breedvloeiende
alexandrijnen tot het verwoorden van gemoedsreacties, door de vrome aandacht van
de dichter opgeroepen. Lof van God om de Menswording van de Zoon, innig
medelijden met leed en lijden van de Verlosser, spijt en wroeging om de zonden der
mensen, vooral om het eigen kwaad en inzonderheid uitingen van innige liefde tot
de Minne-Koning, die zijn leven op het kruis gaf als losprijs voor de gevallen mens-
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heid, dat zijn enige van de in deze liederen bezongen themata. In de geestelijke
liefdegedichten rijst de persoonlijke ervaring en ontroering van de auteur op een
hoger en algemener plan, alwaar ze als van zelf gestalte krijgen in de mystieke
klachten en verzuchtingen, waarmee de bruid van het Hooglied haar bloedige of
verheerlijkte bruidegom tot zich roept of verwelkomt. Als mooiste specimen van
deze ‘Toesangen’ mogen worden vermeld het lied bij het V Gesang:
‘Quam 'er immermeer op aerde
Eenen Vorst van grooter waerde,
Die verdient te zyn gelooft.....’ (Leven I, 50-51);

het lied bij het XVI Gesang, over de vlucht naar Egypte, met de sonore verzen van
de heerlijke aanhef:
‘Maria, die met uwen Soon
Trekt naer 't Rijk van Pharaoon,
Uyt het Land van Palestijnen.....’ (Leven I, 134-135);

en ten slotte de innige, maar gevoelvolle klacht, tot de met de doornenkroon beklede
Verlosser:
‘Jesu, die voor mijn gesicht
Met die felle doorne kroone,
Soo vol wonden staet ten toone.....’ (Leven II, 121-122).

Uit de vele kleurloze en middelmatige gelegenheids- en oefenverzen, door De Swaen
zelf in de drie van hem bewaarde handschriften naar tijdsorde gerangschikt en in de
delen V en VI van de moderne uitgave opgenomen, lichten wij nog twee reeksen
gedichten, die een nader onderzoek verdienen. Het zijn de Verscheyde Gedachten
op Verscheyden Invallen (V, 171-382) en de Meedogende Bedenckingen op het Bitter
lijden van onsen Genadigen Verlosser Jesus Christus (VI, 1-56). Nieuwe aspecten
van De Swaen's lyrische persoonlijkheid openbaren ze ons niet, veeleer brengen ze
slechts variaties, maar dan vrij merkwaardige, op reeds bekende of althans reeds
aangestemde thema's. Het sterkst treft dit in de Meedogende Bedenckinghen, een
reeks van 12 gedichten in alexandrijnen, die grote overeenkomst vertonen met de
gezangen uit het tweede deel van het Leven en de Dood, waarvan ze soms slechts
een uitbreiding of een paraphrase schijnen te zijn. Nog steeds zien we de dichter
verdiept in de overweging van Christus' lijden, dat hij zich niet diep genoeg in de
ziel kan prenten en waaraan hij zijn vroomheid blijft voeden. De epische aanzet met
de uitgewerkte beschrijvingen wordt hier geregeld beperkt, zodat de gemoedsreacties
van de dichter daardoor als van zelf met groter onmiddellijkheid op direct lyrische
wijze tot uiting
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worden gebracht. Verder heeft de alexandrijn iets van zijn statigheid en
hoogdravendheid ingeboet, waardoor hij het catsiaanse ideaal van de zoetvloeiendheid
benadert, zonder evenwel in de vlakke regelmaat van de dreun te vervallen. Te midden
van veel nietszeggende herhalingen en overmatig uitgesponnen overwegingen, vaak
in weinig karakteristieke verzen tot uitdrukking gebracht, treffen we fragmenten aan,
die ons plots verrassen en verblijden door hun bewogen rhythme, hun warme toon
en hun zangerig vers. Zulke stukken vinden we o.a. in de ‘Negende’ (VI, 40-44) en
in de ‘Elfde Bedenckingh’, waarin de kruisdraging en de kruisiging van Jezus worden
bezongen en waarvan het laatste een lofzang bevat op het kruis, die eens te meer de
poëzie van Gezelle aankondigt.
Meer afwisseling in de onderwerpen en ten dele ook in de stemming bieden de
Verscheyde Gedachten op Verscheyden Invallen. Deze titel, die enigszins catsiaans
klinkt, vindt in zover rechtvaardiging dat geen uiterlijke band de hier los naast elkaar
geplaatste stukken schijnt te binden. In werkelijkheid wordt die slechts schijnbare
verscheidenheid grotendeels opgeheven door de innerlijke gesteldheid van de auteur,
die in alle omstandigheden dichterlijk nagenoeg op dezelfde wijze reageert.
Overeenkomst met het Leven en de Dood is hier, net als in de Meedogende
Bedenckinghen, waarneembaar; meer dan in de behandelde onderwerpen ligt ze hier
evenwel in de uiterlijke vorm der gedichten die, op een paar uitzonderingen na,
eenzelfde factuur vertonen. Van weinig belang is het eerste deel der Verscheyde
Gedachten, een tiental stukken (VI, bl. 173-259), waarin De Swaen de gewone
motieven opneemt van de door Poirters gepopulariseerde didactisch-moraliserende
poëzie. Vrome bespiegelingen over de vergankelijkheid van de tijd, de duur van de
eeuwigheid en de onontkoombaarheid van de dood wisselen af met klachten over de
ijdelheid van de wereld, de onverzadigdheid van het menselijk hart, de
tegenstrijdigheid van het menselijk gemoed. Zij geven verder aanleiding tot
verzuchtingen van de ziel, die haar ongeregeldheden erkent, haar zonden vervloekt
en zich rouwmoedig tot God keert. Maar al die klachten en verzuchtingen, die
werkelijk aangrijpend hadden kunnen zijn bij iemand met een intens, ofschoon ietwat
eng religieus bewustzijn als De Swaen, worden slechts geuit in de gewone rhetoriek
en de verbleekte beelden van de traditioneel geworden stichtelijke poëzie. Nergens
zo duidelijk als hier draagt De Swaen's vers de sporen van catsiaanse invloed; we
merken het o.a. aan de vele uitweidende opsommingen en aan de typische stijlformules
van de herhaling. Een echt persoonlijke klank klinkt haast nergens op; echte bezieling
is uiterst zeldzaam. Aan deze ongunstige karakterisering ontsnappen alleen enkele
zangerige stukjes - lyrische ‘Toemaet’ jes -, die onmiddellijk aangrijpen door hun
zuivere, innige toon en hun teder en warm gevoel. Tot de mooiste mogen worden
gerekend: In 't lammieren (aanlichten) van den morgen, de klacht van de rouwende
Petrus (V, 232-234), en de
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‘Toemaet’: Op den lesten snik van 't leven, een lied tot de gekruiste Jezus (V,
241-243).
Op dit vrij heterogene eerste deel volgen dertien gedichten van geheel andere aard,
die het beste bevatten, wat De Swaen ons als lyrisch dichter vermocht te geven. Hoe
los ze ook van elkaar staan, toch vormen ze in deze verzameling een eenheid op
zichzelf. Meestal zijn het communiegedichten, waarin De Swaen alle aandoeningen
onder woorden brengt, die de gelovige christen kunnen overweldigen bij het ontvangen
van de H. Eucharistie. Deze aandoeningen gaan van gevoelens van eerbied en ontzag
voor de grootheid van het wonder, over de treurnis om het uitblijven van de verwachte
vertroosting naar de jubelende vreugde van het zalige bezit. Zoals in bepaalde passages
van het Leven en de Dood geeft de dichter ook hier aan zijn persoonlijke ervaring
een meer algemene vorm door zijn verrukte ziel de verheven liefdewoorden te laten
spreken, waarmee de bruid van het Hooglied haar Beminde begroet. Het sterkst en
het mooist krijgt dit gevoel van opperste geluk vorm in de drie gedichten, die als de
beste van deze reeks kunnen worden beschouwd: de Gedachten naer de H. Communie
(V, 294-298), de Gedachten van inwendighe vrede en versamingh naer de H.
Communie (V, 325-327) en de Gedachten van blyschap en verwellekomingh naer
de Heylighe Communie (V, 328-330).
Van een bespiegelende en critische geest als De Swaen was, verwondert het
geenszins dat hij ook de behoefte gevoelde zich te bezinnen over de dichtkunst, haar
wezen en haar uitdrukkingsmiddelen. Het resultaat van zijn studie en zijn
overpeinzingen legde hij neer in een alleen in handschrift overgeleverde
Neder-Duitsche Digtkonde of Rijm-Konst (slechts na 1700 voltooid), waarvan de
oorspronkelijkheid veel groter is dan men, op grond van al te bescheiden uitlatingen
van de auteur, geneigd zou zijn te aanvaarden. Geheel in de geest van zijn tijd wil
de Duinkerkse dichter een poging wagen om een Nederlandse poëtica op te bouwen
op de algemeen aanvaarde grondslag van Aristoteles' opvattingen. Dat hij hierbij
zeer persoonlijk te werk gaat blijkt niet alleen uit menige oorspronkelijke en
karakteristieke oordeelvelling, maar ook uit de nadruk, die hij legt op de goddelijke
oorsprong van de dichtkunst en op zijn voorkeur voor religieuze poëzie.
Net als alle toenmalige theoretici laat hij zijn belangstelling hoofdzakelijk uitgaan
naar de ‘konstregelen’, maar hij bevestigt tevens met klem het eigen karakter van de
poëzie als aangeboren gave; de bezieling van geest en gemoed, die tot uiting moet
komen in ‘krachtige, eijgene, en hooge gedachten, en levendige hartstochten’ neemt
bovendien in zijn beschouwingen een vrij aanzienlijke plaats in. De Digtkonde bestaat
uit twee delen. In het eerste handelt De Swaen over de poëzie in het algemeen, in
het tweede over het eigen karakter der litteraire genres en de verschillende
dichtvormen. Hij laat het niet bij een eenvoudige theoretische uiteenzetting, maar
wijst telkens voorbeelden aan van werken, die het best aan de eisen
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van het genre beantwoorden en rechtvaardigt daarbij zijn mening. Onder de
toneelspelen gaat zijn voorkeur blijkbaar naar het treurspel, waar hij uitvoerig over
uitweidt. Met de ‘herderye of herderspel’ blijkt hij weinig ingenomen, omdat het te
veel gelijkenis vertoont met die ‘ydele versiersels gemeenlyk romans genoemt, die
sedert twee eeuwen in Vrankrijk uijtgebroed, en van daer geheel het Christendom
door verspreijt sijn, tot verargernis der jonkheyd in alle staten en gelegentheden’.
De epische en lyrische poëzie worden minder goed bedeeld en minder scherp
gekarakteriseerd dan de dramatische; toch laat de auteur zich ook hier weer door zijn
persoonlijke voorkeur leiden bij de niet al te bondige bespreking van de ‘epopea’ of
‘helden sang’. In het eerste algemene deel komen achtereenvolgens aan de beurt:
beschouwingen over versvoet, versmaat, versregel en verssoort, waarbij allerlei
punten, de prosodie rakende, te pas worden gebracht, over de stijl, die De Swaen
bepaalt als ‘eene stelling van de taele, die verscheijden is naer verscheijdentheyd der
handelingen, volgens het gebruijk der plaetsen, en tijden’ en welke hij indeelt in
‘sterken’ en ‘soeten stijl’, en ten slotte over het ‘wonderbaer in rédening’, waarmee
hij bedoelt ‘eene als goddelijke verheventheyd van den geest, die de rédening
alvermogende maekt door versaemeling van krachtige, eijgene, en hooge gedachten,
en levendige hartstochten, uijtgebeeld door bediedelyke woorden, en konstige
gedaentens of figuren’. Dit laatste leidt er hem toe een schets te ontwerpen van een
theorie der hartstochten en hun uitwerkselen in de mens, maar doet hem tevens de
geschikte gelegenheid aan de hand om de gebreken der eigentijdse poëzie aan de
kaak te stellen; volgens De Swaen lijdt ze aan opgeblazenheid, aan kinderachtige
preciositeit en aan overdadige pathetiek. Belangrijk is het door hem gemaakte
onderscheid tussen de ‘soete’ en de ‘sterke’ stijl. De eerste acht hij hoofdzakelijk
geschikt voor heldenzangen, treurspelen, hekeldichten en epigrammen en dient
‘gesenuwt en gebroken’ (d.i. gespierd, gespannen, met onderbrekingen in de
rhythmische stroom van het vers in overeenstemming met de gedachte) te zijn, ‘doch
sonder duysterheijdt en hardigheydt’; de tweede daarentegen is ‘vloeijende en gelyck’,
doch ‘sonder slapheyd en wijdloopentheydt’ en past bij voorkeur bij minnezangen,
kluchtspelen, zede- en lierdichten, enz. Het onderscheid tussen beide wil hij duidelijk
maken door een uitvoerige vergelijking van ‘beijde de doorluchtigste poéten onser
Nederlanden Cats en Van Vondels’, die voor die tijd als een uitstekend staaltje van
litteraire critiek mag doorgaan. Van de twee door hem gehuldigde grootmeesters
erkent hij loyaal de verdiensten; voor beider gebreken sluit hij geenszins de ogen.
Cats heet bij hem ‘den hooghgeleerden en soetvloeijenden poéet’ die zich vooral
verdienstelijk gemaakt heeft door zijn ‘minnesangen, zédedichten, herderyen,
sinnebeelden, en andere soete en geestige werken’, welke ‘den eygendom van syn
merkteeken genoegsaem kenbaer maken’. Zijn stijl vindt hij ‘soet en klaer’, maar
toch ‘een weynig slap, en wijdloopig, slap in statige
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verhandelingen; wijdloopig in beschrijvingen’. Treffender, genuanceerder en critischer
lijkt me De Swaen's oordeel over de ‘schrandere’ en ‘hoogdravende’ Vondel, die
‘alle de Nederlandsche poéten door sterkheyt van styl en verheventheyd van
gedachten’ overtreft. In zijn hoge vaart rukt hij de lezer met zich mee; overal blijft
zijn bezieling evenwel niet even krachtig, zodat hij zich zelf soms ongelijk wordt.
In sommige vertalingen heeft hij zijn gelijke niet; sommige treurspelen zijn eenvoudig
voor navolging niet vatbaar. Op zijn best is hij in ‘helden sangen, treurspelen en
hekel of schimpdichten, die de spitsheijd, en scherpheijd van sijnen geest genoeg te
kennen geven’. Zijn grootste verdienste ligt in de ‘beschrijving van veldslaegen, en
treurwerken: in afbeelding der hartstochten van gramschap, schroom, droefheyd,
wanhoop en diergelyke...’: daarin gaat hij niet alleen ‘de Nederlandsche poéten, maer
ook alle die van andere tongen deser eeuw’, waarmede in de eerste plaats wel de
Franse treurspeldichters bedoeld zullen zijn, ver te boven. Alleen de ‘hartstocht van
liefde’ maakt hierop uitzondering; daarin vindt de Duinkerkenaar Vondel ‘slap,
onaerdig, rouw, oneerbiedig, ongeschaeft, en...’ wonder genoeg ‘somtijdts oneerbaer’,
welke ongunstige uitspraak wel zal te wijten zijn aan de omstandigheid, dat De Swaen
bij zijn Franse meesters zulke fijnzinnige uitbeeldingen van het liefdegevoel had
kunnen waarnemen. Ten aanzien van de stijl tracht De Swaen lof en blaam in
evenwicht te houden, omdat, naar zijn oordeel, de goede hoedanigheden door
overdrijving in hun tegendeel omslaan: zo leidt een ‘sterke en zenuwachtige stijl’
soms tot hardheid en duisterheid, verhevenheid tot hoogdravendheid en
vindingrijkheid in de vorming van beeldende samengestelde woorden tot
dubbelzinnigheid. Dat hij deze gebreken, naar verhouding, breed heeft uitgemeten,
ligt wel aan twee oorzaken. Eensdeels vindt hij het gepast hierop de aandacht te
vestigen omdat de meeste schrijvers van zijn tijd, die allen Vondelianen willen zijn,
de grote dichter vooral in deze minder aanbevelingswaardige eigenaardigheden willen
navolgen en daardoor vervallen in ‘woestheyd, duijsterheyd, en ongeschiktheijt’;
anderdeels laat hij zich leiden door de meesters van de Franse critiek, die op dat
ogenblik juist met zoveel klem de grote principes van klaarheid, eenvoud en
natuurlijkheid in de uitdrukking voorhielden. Men zou De Swaen onrecht aandoen
wilde men in dit oordeel van zijnentwege een ongunstige stellingname zien tegenover
Vondel, die hij dan in zekere zin bij Cats zou achterstellen. Beiden achtte hij, in hun
genre en volgens hun eigen persoonlijke stijl, voortreffelijke dichters, maar zijn
voorkeur ging ontegensprekelijk naar Vondel. Geheel zijn werk is daar om te bewijzen
hoe diep hij zich in het oeuvre van de Amsterdammer heeft ingeleefd en hoe zeer hij
zijn dichterlijke taal naar Vondel's model heeft gevormd, zonder ooit tot kleurloze
en onpersoonlijke navolging te vervallen, tenzij wellicht in enkele onbelangrijke
oefen- en gelegenheidsstukken. Evenzeer zou men De Swaen onbillijk beoordelen
indien men in hem slechts een
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blinde volgeling van de Fransen zag, die de voorschriften van de Franse poëtiek
zonder enig onderscheid op de dichtwerken der Nederlanders toepaste. Weliswaar
is de Duinkerkenaar in de leer gegaan bij de grootmeesters van het Franse classicisme,
die hij uitstekend kent en ten zeerste waardeert; zijn vorming dankt hij evenwel in
hoofdzaak, naast de antieken, aan de Nederlanders en op de Nederlandse poëzie blijft
zijn aandacht en belangstelling ook gericht. De Swaen heeft zich steeds als loyaal
Frans staatsonderdaan gedragen, maar naar wezen en kunst behoorde hij tot de
‘Nederlantsche landaert’ en maakte hij onverminderd deel uit van de Nederlandse
cultuurgemeenschap. Van zijn liefde tot en zijn heimwee naar Holland, dat hij kort
na 1700 bezocht en huldigde als het land der vrijheid, gaf hij uiting in een mooi en
diepgevoeld sonnet, door hem gericht tot een hem onbekende heer Van Heel, die
zich over zijn vertrek uit dit gewest had beklaagd. Geen enkel ander zuidnederlands
dichter heeft op zulke treffende wijze uiting gegeven aan het gevoel van benauwdheid,
dat iemand kan bevangen onder vreemde heerschappij als deze Duinkerkenaar, die
in de meest zuidelijke uithoek van ons taalgebied de Nederlandse cultuur, welke hem
geestelijk had gevoed, tot aan zijn dood zou vertegenwoordigen en hoog houden.
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IV. Het toneelleven
GROTE WIJZIGINGEN VERTOONT HET TONEELleven in de laatste decennia
van de 17e eeuw niet en toch krijgt het zeer duidelijk een eigen en tot op zekere
hoogte ook, een ander uitzicht. Het onderscheidt zich namelijk door zijn sterk
traditioneel karakter. Zulks betekent geenszins dat er, inzake toneel en
toneelbedrijvigheid, geen continuïteit zou bestaan tussen de vorige en deze periode,
noch dat het toneel zich in onze gewesten buiten de algemene ontwikkeling zou
bewegen, die het in de andere Westeuropese literaturen en in Noord-Nederland
doormaakte. In hoofdzaak volgt het dezelfde evolutie; alle vormen van de dramatische
bedrijvigheid, die elders in trek zijn, worden hier beoefend. Het verschil ligt alleen
hierin dat vooral de geestelijke dramatiek in traditionele trant de aandacht trekt. Zulks
komt hoofdzakelijk doordat de voornaamste toneelschrijvers van deze periode zoals
een Cornelis de Bie en een Michiel de Swaen thuis horen in betrekkelijk kleine centra,
waar de geest der traditie zeer levendig gebleven is. De beide grote steden van het
hertogdom Brabant: Brussel en Antwerpen, waar zich de dramatische activiteit in
de vorige jaren vooral scheen samen te trekken, handhaven nog een drukke
toneelbedrijvigheid, maar verliezen enigszins hun leidende positie. Toch vindt men
hoofdzakelijk daar, maar dan gedragen door weinig interessante en onzelfstandige
figuren, de vertegenwoordigers van de richtingen, die ons toneel in zijn ontwikkeling,
zij het ook op enige afstand, gelijke tred laten houden met het buitenland.
De vier soorten gezelschappen, die vóór 1670 elk op de hun eigen wijze, de
ontwikkeling van het toneelleven bevorderden, houden ook thans de dramatische
bedrijvigheid gaande en geven haar zelfs nieuwe impulsen. In de korte vredesperioden
tussen de bijna aanhoudend woedende oorlogen treden ook nu vreemde toneelgroepen
in de voornaamste Brabantse en Vlaamse steden op met een eigen repertorium.
Daaronder komen ook ‘Nederduitsche Hollandsche Comedianten’ voor, die in 1691
het ‘Comediehuys’ van het Warmoesbroek te Brussel voor een geheel seizoen in
huur nemen. Uit het buitenland komt ons ook de opera toe, die te Brussel in de
hofkringen en bij de adel onmiddellijk grote bijval verwierf. In 1682 ging men in de
Brabantse
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hoofdstad over tot de opening van een nieuw operagebouw, waar aanvankelijk slechts
in het Italiaans en later ook in het Frans gespeeld werd. Opvoeringen van opera's
hadden, van 1685 af, ook plaats in het Nederlands, maar dan in het reeds vermelde
‘Comediehuys’ in het Warmoesbroek.
De bijval van dat nieuwe genre was zo overweldigend, dat het bijna onmiddellijk
zijn weerslag had op het geestelijke toneel van de Jezuïeten. In hoofdzaak bleef dit
zijn vroeger repertorium met stichtelijke strekking getrouw. Toch onderging het,
grotendeels ten gevolge van een tweevoudige oorzaak, aan het einde der eeuw, enige
verandering. Aan de ene kant kreeg het wereldlijk element gaandeweg een ruimer
aandeel toegemeten bij de keuze van de behandelde onderwerpen, terwijl anderdeels
de zo populair wordende opera en het zangspel, opgenomen in stukken met
godsdienstige strekking, zich een bescheiden, maar vaste plaats veroverden naast de
gewone geestelijke spelen.
De rederijkersgenootschappen, die na het Bestand weer zo moedig van wal waren
gestoken en nog in de 2e periode van deze eeuw in belangrijke mate de
toneelbedrijvigheid in de volkstaal in stand hadden gehouden, worstelen nu overal
met grote moeilijkheden. Officiële steun en aanmoediging ontvangen ze, wegens de
benarde omstandigheden en de slechte financiële toestand van stad en land, hoe
langer hoe minder. In de kleine steden, waar geen ernstige mededinging te vrezen
is, kunnen ze met enige moeite hun vroegere plaats en betekenis behouden. In de
grote centra evenwel verliezen ze die ten voordele van andere gezelschappen. We
wezen reeds op het voorbeeld van Brussel, waar tussen 1640 en 1670 drie nieuwe,
zogenaamde ‘compagnies’ tot stand kwamen. Na 1670 stijgt hun aantal zelfs tot 5,
maar de twee laatstgekomene zullen pas in de loop van de 18e eeuw enig belang
krijgen. De vroeger reeds zo bedrijvige Materbloem blijft het Brussels toneelleven
beheersen. Onder de leiding van een van haar hoofdmannen, Daniël Dannoot, waarvan
ze regelmatig de treur- en ‘bly-eyndighe’ treurspelen opvoert, ontplooit ze een drukke
activiteit, inzonderheid tussen 1675 en 1695. Ze wordt op de voet gevolgd door de
‘Wijngaerd’ die, opgericht in 1657, veel van zich laat horen tussen 1675 en 1687.
Vermoedelijk onder impuls van Claudius de Grieck, in 1657 ‘prince’ en in 1670 nog
lid van het genootschap, legt de ‘Wijngaerd’ zich vooral toe op de opvoering van uit
het Spaans vertaalde of naar het Spaans bewerkte stukken.
Te Antwerpen en ook elders, o.a. te Mechelen, doen zich moeilijkheden voor van
een andere aard. Om bepaalde voorrechten als bv. vrijstelling van wacht- en
wapendienst te kunnen verdedigen tegen de gewapende gilden, ziet de Antwerpse
‘Olijftack’ zich verplicht een lang aanslepend proces in te stellen, dat de vereniging
financieel haast te gronde richt. Weliswaar wordt deze tot tweemaal toe, in 1677 en
1680, in het gelijk gesteld, welke heuglijke gebeurtenis dan telkens gepaard gaat met
reusachtige feestmaaltijden en opvoeringen van stukken, door de factor van het
gezelschap Wil-
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lem Ogier en diens begaafde dochter Barbara samengesteld. Evenwel noodzaken de
hoge uitgaven voor proces en feestgelagen haar geruime tijd alle toneelbedrijvigheid
stil te leggen. Na Ogier's dood in 1689 treedt Barbara (1648-1720) voor goed als
officiële dichteres van het gezelschap op: haar treurspelen, kluchten, blijspelen en
vooral haar gelegenheidsstukken, waarvan er ettelijke niet tot ons kwamen, werden
op geregelde tijdstippen, tot in 1714 toe, opgevoerd. Van de ‘Olijftack’, waarvoor
ze insgelijks tussen de jaren 1680-1685 een paar stukken dichtten, maakten insgelijks
deel uit de gebroeders Wils, Balthasar (1657-1698) en Cornelis (1659-?). Op grond
van de bewaarde spelen kan bezwaarlijk worden uitgemaakt of de kamer in deze
periode een bepaalde richting volgde en zich aan een speciaal repertorium hield.
Bewerkingen en vertalingen nemen op het programma der opvoeringen, evenzeer
als bij andere gezelschappen, een vooraanstaande plaats in.
Het heeft er alle schijn van dat enkele toneelschrijvers, buiten de kringen der
rederijkers staande, omstreeks 1680 een genootschap oprichtten, dat wel degelijk het
toneel in een bepaalde richting wenste te sturen. We bedoelen het kunstgenootschap
Acta viros probant, waarvan de naam en de strekking wel enige overeenkomst
vertonen met het Noordnederlandse Nil volentibus arduum. Een lang bestaan heeft
het niet gehad. Of er grote invloed van uitgegaan is kan, op grond van de schaars
voorhanden zijnde gegevens, niet worden uitgemaakt. Toch dient het belang er van
niet onderschat te worden om wille van de bedrijvigheid, die het, zij het ook slechts
enkele jaren, aan de dag legde. De stukken in 1682 en later door dit genootschap ten
tonele gebracht, ademen alle een Franse geest. Frans georiënteerd is insgelijks de
onstuimige jonker Herman Franciscus van den Brandt, die zo wat als de bezieler van
Acta viros probant kan worden beschouwd. Zijn treurspel: Bela, prins van Hongarijen
(1678) behandelt het motief van een verbeten strijd om het bezit van de Hongaarse
koningskroon. In gruwelijkheid moet het niet onderdoen voor de spektakelstukken
van Jan Vos en diens school, maar het concentreert de zeer bewogen en ingewikkelde
handeling van een gruweldrama in de verzorgde en evenwichtige structuur van de
Franse tragedie; het optreden van vertrouwelingen en het veelvuldig voorkomen van
lange alleenspraken wijst trouwens eveneens op inwerking van het classieke Franse
toneel. Nog duidelijker treedt deze aan de dag in zijn beste stuk: Eertijds, Maer en
Tegenwoordig, opgevoerd in 1684 en ‘op nieuw oversien in het jaer 1689’. Het is
een klucht in twee bedrijven op het algemeen thema: de strijd tussen de oude en de
nieuwe tijd. Een oude, maar rijke vrijer, Eertijds genaamd, staat naar de hand van
een jong meisje Graeggetrouwt en laat zich hierbij door zijn stotterende knecht Maer
helpen. De vader van het meisje Neuswijs blijkt zeer ingenomen met dit aanzoek en
wil zijn dochter tot dit huwelijk overhalen. Natuurlijk geeft deze de voorkeur aan
een jong minnaar Tegenwoordig die, geholpen door Openhand, het dienst-
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meisje van Graeggetrouwt, Neuswijs ten slotte van zijn voornemen weet af te brengen.
De jonge vrijer haalt het dan op de oude; tevens wint de ware liefde het op het geld.
In feite vormt dit stuk een curieuse combinatie van het vroegere ‘spel van sinne’, dat
omstreeks 1670, ook in de Noordnederlandse literatuur en elders, weer een zekere
vogue schijnt te kennen en het Franse toneel. Aan dit laatste herinneren ons, behalve
de hierboven reeds vermelde trekken, de intrigue, de bouw, de geest en de atmosfeer
van het spel; aan het eerste de symbolische namen van de personages en de vrij lange
moralisaties van het tweede bedrijf, waarin Eertijds, naar verwacht kon worden, als
laudator temporis acti optreedt en Tegenwoordig de verdienste van de nieuwe tijd
doet uitschijnen. We staan ver van Ogier's populaire klucht, in een schilderachtige,
maar vaak ook grove taal geschreven; deftige burgers verschijnen hier op de planken
en drukken zich keurig uit in verzorgde en gladde alexandrijnen. Als bijzonder
geslaagd kunnen we het grappige toneel (I, 4) vermelden, waarin de oude, hoestende
vrijer bij de jonge Graeggetrouwt komt aankloppen en, beducht voor de avondkoelte,
dringend vraagt om binnengelaten te worden; de meid laat hem evenwel aan de deur
staan en houdt hem daar lustig voor de gek.
Aan die gewiekste meid legt Van den Brandt een getuigenis in de mond, dat
karakteristiek is voor zijn eigen kunstopvattingen. Tijdens een van haar uitvallen
tegen de oude gekken in de aard van Eertijds, laat Openhand zich het volgende
ontvallen over de poëzie van die tijd:
‘Leest eens de dichten van die Nederlandsche oud'poëten,
En schrijvers; waer toe dient hun schrijven? voor sekreten,
Voor boterwinkels; want, so iemant hun noch leest
'T is, om door 't lachen te vermaeken sijnen geest;
Men heeft nu and're tael, en and'ren stijl in 't schrijven,
Seer net, en wel geschaeft, en die men hoopt te blijven
Altijd in achting, ( ) soo lang als Nederland
Haer tael sal houden.’ (B.M., IX, 268)

Ongetwijfeld maakt jonker Van den Brandt zich hier tot tolk van een aantal jongeren,
die aan het einde van de 17e eeuw ijverden voor ‘and're tael’ en ‘and'ren stijl’. Of
hun streven enige weerklank vond, kunnen we niet met zekerheid uitmaken. Het
schijnt alvast parallel te lopen met dat van de oprichters der Noordnederlandse
dichtgenootschappen; evenals dezen - wellicht naar hun voorbeeld? - zochten zij het
ideaal van een verfijnde en veredelde poëzie in de ‘netheid’ en ‘gladheid’ der verzen.
Dat zulks, net als bij de leden van Nil volentibus en tutti quanti in de 18e eeuw op
een strak en dodend formalisme moest uitlopen, zal wel voor iedereen duidelijk zijn.
In zulke ‘beschaafde’, maar kleur- en krachteloze taal schreef Adriaen Peys (1630
of '35-?), Van den Brandt's tegenstander en meer nog dan deze, de grote verspreider
van de Franse richting op het toneel, de meeste van zijn
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stukken. Van den Brandt, die hem in 1678 de schuld toeschreef van het koele onthaal,
door het publiek aan zijn Bela voorbehouden, heette hem spottenderwijs ‘de Poëet
der Antwerpsche Schouwburg’, maar deze ‘poëet’ wou zijn kans even goed wagen
te Amsterdam als in de Scheldestad. Op enkele uitzonderingen na verschenen zijn
spelen trouwens alleen in de noordelijke Nederlanden, waar ze tot ver in de 18e eeuw,
evenwel niet om artistieke redenen, veel bijval oogstten. Oorspronkelijk werk leverde
hij haast niet, tenzij wellicht het spektakelstuk De Toveryen van Armida of het
belegerde Jerusalem (gedrukt in 1695, ongetwijfeld reeds vroeger vertoond), waarvan
inzonderheid de wonderlijke ‘vertooningen’ en clowneske grappen het kijk- en
sensatielustige publiek lokten. Meestal werkte hij naar Franse modellen. De aldus
tot stand gekomen treurspelen verdienen niet de minste belangstelling; anders is het
evenwel gesteld met de blijspelen. Hem komt namelijk de eer toe onder de eersten
te zijn geweest, die Molière voor het Nederlands publiek toegankelijk hebben gemaakt.
In 1670, twee jaar slechts na de publicatie van het originele Franse stuk, gaf hij reeds
een bewerking van de Amphitrion en liet deze in latere jaren volgen door vier andere
stukken van de grote Franse blijspeldichter. Bovendien bracht hij in zijn De Maeltyt
van don Pederoos geest of de gestrafte vrygeest (1699), insgelijks naar een Frans
stuk samengesteld, voor het eerst het Don Juan-motief op het Nederlandse toneel.
Een paar malen waagde hij zich, maar zonder veel succes, aan de vernederlandsing
van Franse stukken, die zelf op Spaanse comedias teruggaan. Zulks is nl. het geval
met zijn Nachtspookende joffer (1670), vertaald uit ‘L'esprit follet ou la dame
invisible’ van A. le Métel, sr. d'Ouville, die zelf zijn stof gevonden had in Calderon's
comedia: La dama duende. Bij een opvoering in de Amsterdamse schouwburg lokte
het stuk scherpe critiek uit van de leden van Nil volentibus arduum, die toen een
sterke oppositie voerden tegen de schouwburgregenten. Een onder hen, denkelijk Dr
Lodewijk Meyer, greep de gelegenheid te baat om dan zelf een in alle opzichten
beter geslaagde bewerking van hetzelfde stuk te bezorgen.
Wanneer we het drukke Antwerpen verlaten voor het rustige provinciestadje Lier,
waar de productieve Cornelis de Bie werkzaam is, dan betekent die overgang van
de ene stad naar de andere een terugkeer naar een meer traditioneel georiënteerde
dramatiek. Zulks vindt hoofdzakelijk zijn verklaring in de omstandigheid dat, in het
uitgebreide en veelzijdige oeuvre van de Lierse notaris, de geestelijke spelen en oude
kluchten ruimschoots vertegenwoordigd zijn. Ze vormen er zelfs de vaste en
doorlopende lijn, die aan zijn zo uiteenlopende en erg ongelijkmatige toneelproductie
een zekere eenheid geeft. Aan dat gedeelte van zijn werk heeft De Bie, die ons nooit
treft door een sterk uitgesproken persoonlijkheid, toch in zekere mate een eigen vorm
en karakter weten te verlenen.
Van 1652 af tot in 1708 schreef hij ruim 40 toneelwerken, waarvan er slechts 27
tot ons gekomen zijn. Op enkele zeldzame uitzonderingen na
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werden ze alle door de rederijkerskamer van zijn geboortestad Den Groeyenden
Boom, waarvan hij een zeer ijverig lid was, ten tonele gebracht. Zijn perioden van
grootste scheppingskracht beleefde hij tussen de jaren 1669-1680 en tussen 1698-1708,
maar ook in de daartussen liggende tijd liet hij zijn pen niet rusten. In strijd met wat
doorgaans beweerd wordt valt er in zijn werk - zo in zijn ernstige als in zijn komische
stukken, - wel enige ontwikkeling te bespeuren. Deze is alleen niet altijd direct
waarneembaar omdat voor sommige spelen het jaar van de opvoering en dat van de
uitgave zo ver uit elkaar liggen.
Zijn werkzaamheid voor het toneel zette De Bie in met korte kluchten. Komische
stukjes van die aard zal hij, in een ononderbroken reeks blijven schrijven tot aan zijn
dood; alleen zal hij ze later veelal verwerken als ‘tussenspel’ van of kluchtig
bijvoegsel bij een ernstig stuk. Onder invloed van het Franse blijspel streeft hij er na
1695 naar om de ruwe, oubollige klucht enigszins te verfijnen en te veredelen in zijn
‘klucht-wyse comedie's’. Met zijn ernstige spelen volgde De Bie aanvankelijk de
Spaanse richting. Tussen 1659 en 1672 bewerkte hij op zeer vrije wijze en in
vergroofde vorm, drie bekende comedia's van Lope de Vega, voor wie hij een grote
bewondering koesterde. In hun Nederlandse aanpassing heten ze Alphonsus en
Thebasile oft berstelde onnooselheydt..... (opgevoerd 1659, gedrukt 1673), Armoede
van den Graeve Florellus oft lyden sonder wraeck..... (1671) en Gheweldighe
heerschappije van den Onrechtveerdighen Boris ghedempt ende ghestraft door den
jongen Demetrius... (opgevoerd 1672, gedrukt 1675). Zij wijzen voldoende uit dat
De Bie de geest en het wezen van de Spaanse dramatiek niet of slechts zeer onvolledig
heeft begrepen. Deze is hem dan ook niet blijven boeien ofschoon ze op zijn
geestelijke toneelstukken, inzonderheid op de uiterlijke samenstelling er van, toch
belangrijke sporen heeft nagelaten. In 1688 waagde hij zich, wellicht uit wedijver
met de Hollandse dichters, aan een gruweldrama in de trant van Jan Vos, met wie
hij bevriend was en die een van zijn werken met een lofdicht vereerde. Zijn Wraak
van verkrachte Kuysheydt bewesen in 't rampsalig leven vande princerse Theocrina
onteert van.... Amurath (opgevoerd 1688, gedrukt 1706) moet in baldadigheid en
wreedheid niet onderdoen voor de beruchte modellen van het genre. Aan het einde
van het stuk blijft geen enkel van de hoofdpersonages in leven; allen zijn gedood of
hebben de hand aan zich zelf geslagen. Daarbij komen nog eeēnn verkrachting, een
geestverschijning en een brandstapel. Het toppunt van gruwelijkheid brengt ons een
toneel uit het 6e deel: daarin haalt de heldin Theocrina het hart uit de borst van haar
verkrachter Amurath, bijt er in en doorsteekt daarna zich zelf. Blijkbaar heeft De Bie
in dit spel zijn krachten willen meten met de spektakelstukken, die zo lang
triomfeerden op de Amsterdamse schouwburg; zulks is wel af te leiden uit de voorrede
(of deze ook van uit de tijd der opvoering dagtekent kan niet met zekerheid uitgemaakt
worden!), waarin hij zijn stelling bepaalt ten overstaan van het Hollands toneel. Hij
had zich nl. voorgenomen ‘den
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loon van de deucht, naer den Brabantschen stiel, soetvloeyich en zedigh voorgestelt,
ende de straf van het quaet, volgens de maniere der hollantsche hoogdrayentheidt
rijm-geestigh’ te bewijzen om ‘daerdoor den mondt te stoppen van alle belghsuchtighe
benijders, hem latende voorstaen, jae geloovende, dat eenen Brabantschen rijmer
met die van Holland niet en sou connen over een comen’.
Tussen die wereldlijke spelen in met onderwerpen van zeer uiteenlopende aard
stelde De Bie 8 geestelijke stukken samen, waarin hij de traditionele gegevens van
het vroegere religieuze toneel opnieuw bewerkte. Zo verschenen van hem 5
heiligenspelen, waarvan de voornaamste zijn Den Heyligen ridder Gommarus, patroon
der stadt Lier..... (opgevoerd 1669, gedrukt 1670) en De Heylighe Cecilia ofte den
spieghel van de eerbaerheydt (1671); vervolgens nog een bijbelse ‘comedie’ Den
verloren Sone Osias oft bekeerden sondaer..... (vertoond 1678, gedrukt 1689), een
kerstspel De Verlichte Waerheydt van Godts Vleesch-gheworden woordt ende
gheboorte Christi..... (opg. 1679, gedrukt 1700) en een passiespel Treur-spel van het
bitter lijden Christi oft Goddelijck Ransoen onser Sielen salicheyt (opg. 1680, gedr.
1687). Naar de vorm sluiten de eerste aan bij de Spaanse stukken. Gommarus en
Cecilia zijn ingedeeld in drie ‘handel’ (s), met elk een bepaald aantal ‘uytcomen’
(s); beide hebben ook de in het Spaans toneel gebruikelijke ‘entremeses’ of kluchtige
tussenspelen. Gaandeweg maakt De Bie zich evenwel van die vorm los om een eigen
trant te scheppen die deels aansluit bij het 16e-eeuws bijbelspel en deels wellicht de zaak verdient verder onderzoek - bij het Latijns schooldrama der Jezuïeten. De
beste voorbeelden daarvan zijn Osias en het kerstspel De Verlichte Waerheyt. In het
eerstgenoemde behandelt hij de bekende parabel van de verloren zoon. Het
evangelieverhaal volgt hij op de voet, doch hij transponeert het in de eigen tijd en
maakt een ruim gebruik van de dramatische mogelijkheden, die besloten liggen in
de gegevens over Osias' ondergang en inkeer. De handeling verloopt vlot; de
hoofdpersoon is goed geschetst. Sommige tafereeltjes treffen door hun natuurlijkheid
en hun levendigheid, andere daarentegen zoals bv. de bordeelscènes, stoten af door
hun ruwheid en grofheid.
Al is De Bie een zelfstandiger en oorspronkelijker figuur dan over 't algemeen,
veelal op grond van een oppervlakkig onderzoek van zijn oeuvre, beweerd wordt,
werk van blijvende waarde heeft hij met zijn ernstige spelen niet voortgebracht.
Bezeten door een echte scheppingskoorts, schreef hij er vaak maar al te slordig op
los en deed hij geen moeite om de aanleg en het talent, die hij onbetwistbaar bezat,
te vormen, te verrijken en te verfijnen. Dat zulks de compositie van zijn spelen niet
ten goede kwam, spreekt van zelf: de intrigue van zijn nochtans dikwijls zo bewogen
stukken evenals de motivering van de handeling laten geregeld te wensen over. Als
auteur treft De Bie ons dan ook meer door zijn productiviteit en zijn veelzijdigheid
dan door zijn artistieke betekenis.
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Dit oordeel geldt evenwel niet voor zijn komisch toneel, dat daarentegen niet te
onderschatten verdiensten heeft. Het omvat: tussenspelen naar Spaans model; kluchten
en ‘klucht-wyse comedies’. De eerste kunnen we om hun onbelangrijkheid gerust
onverlet laten. Met de kluchten is het gelukkig anders gesteld, ofschoon hier ook nog
wel waardeloos werk voorkomt, dat geen recht heeft op onze belangstelling. Reeds
dadelijk vatte De Bie de toon en de trant van de oubollige en ruwe klucht, waarvan
hij bewust de traditie voortzet. Dronken mannen en kwade wijven zijn er nog altijd
de stereotype figuren, maar zij bewegen en handelen met evenveel losheid en
natuurlijkheid en drukken zich daarbij met een even grote ongegeneerdheid en
kleurigheid uit als hun middel- en zestiende-eeuwse voorgangers. Doch deze
traditionele motieven verrijkt hij met een reeks andere van eigen vinding, waarin we
De Bie's zelfstandigheid en oorspronkelijkheid ten volle kunnen waarderen. Als de
beste stukjes van deze soort mogen vermeld worden: de Klucht van den Subtijlen
Smidt (1671), de geschiedenis van een smid, die met een toverheks getrouwd is, wat
aanleiding geeft tot allerlei grappige en wonderlijke toestanden; de Klucht van Hans
Holblock (± 1688 geschreven, 1702 gedrukt) een domme, verwaande gek, die
geuzenpredikant wil worden, maar bij het examen dat hij hiervoor moet doorstaan
niet kan antwoorden op de bekende strikvraag: wie was de vader van de kinderen
van Zebedeus?; de Cluchte van de bedroghe Gierigheyt (vóór 1690 geschreven, 1694
gedrukt), waarin een oude man zijn geld onder zijn kinderen verdeelt en dan als
koning Lear, achtereenvolgens bij elk van hen een maand gaat inwonen en ten slotte
de Cluchte van Lauw Scheurbier en Stout Harnas sijn wijf..... (1689) op het thema
van de vrouw, die zich van haar dronken man wil ontdoen door, in zijn kleren
vermomd, als huursoldaat dienst te nemen in het leger. Goede compositie, rake
karakterisering der hoofdfiguren, levendigheid en afwisseling in de voorstelling,
uitbeelding van echt komische toestanden, gezonde, maar wel eens ruwe volkshumor,
dat zijn de voornaamste hoedanigheden van deze werkelijk verdienstelijke stukjes.
Met zijn ‘klucht-wyse comedies’, waarvan hij er na 1695 een drietal samenstelde,
benaderde De Bie het Franse klassieke blijspel. De behandelde onderwerpen: veelal
een liefdegeval en de comische middelen, door diverse minnaars of minnaressen
aangewend om hun doel te bereiken evenals het optreden van vertrouwelingen met
de onmisbare confidenties tussen meester en knecht herinneren duidelijk aan de
Franse comedie. In een der drie stukken komt De Bie er zelfs toe de drie eenheden
streng in acht te nemen. In weerwil van de uitheemse onderwerpen blijven de
geschilderde toestanden evenwel steeds inheems Brabants. Als typisch voorbeeld
voor deze weinig geslaagde stukken moge gelden de Comedie van de
Mahometaansche slavinne sultana Bacherach (opgevoerd 1698, gedrukt 1702), de
geschiedenis van een mooie Turkse slavin die, op de markt te koop aangeboden,
betwist wordt door twee jonkers en een knecht en ten slotte nog ten deel valt aan een
vierde
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pretendent. Het heeft veel van een vermommingsspel; vooral de figuur van de
schelmse knecht Thijs die voorgeeft zijn meester te helpen en onderduims alleen
eigen voordeel beoogt, is goed getekend.
De groei naar het Franse toneel toe, die we in de laatste jaren van de 17e eeuw
overal waarnemen, doet zich wel het sterkst gevoelen in het werk van de Duinkerkse
dichter Michiel de Swaen. Niet dat deze geen andere meesters kende en huldigde.
Hoe weinig we ook, wegens de onzekere dagtekening van zijn stukken, weten over
zijn ontwikkeling als dramatisch dichter, zoveel toch is zeker dat hij zich, inzake de
opvatting en de samenstelling van het treurspel, eerst door Vondel heeft laten leiden.
Van diens levenwekkend voorbeeld is hij later nooit geheel losgekomen, ofschoon
hij er zich voortdurend op toelegde om zich de opvattingen van het Frans classicisme,
zoals met name Corneille dat vertegenwoordigde, eigen te maken. Van de Cid
bezorgde hij een getrouwe en degelijke vertaling, die in 1694 buiten zijn weten
gedrukt werd. In 1700 gaf hij zelf een tweede vertaling uit het Frans in het licht, de
Andronicus van de Campistron en liet die voorafgaan door een opdracht, waarin hij
onbewimpeld zijn voorkeur te kennen gaf voor het Frans toneel, er bij voegend dat
het hem ‘onmoghelijck’ voorkwam ‘jets volmaeckt uyt te wercken, ten sy de selve
naervolghende’. Gelukkig ging hij in deze navolging niet zo ver, dat hij er de eigen
persoonlijkheid bij inschoot; dat De Swaen deze, spijt zijn meeslepende bewondering
voor de hierboven geciteerde modellen, wist te handhaven blijkt o.a. zeer duidelijk
uit de keus van zijn onderwerpen.
Het bewaarde toneelwerk van Michiel de Swaen omvat: 1 blijspel: De
Verheerlijckte Schoenlappers of De Gecroonde Leersse, als ‘vasten-avont spel’ door
de Duinkerkse rederijkerskamer in 1688 opgevoerd en vier ernstige stukken: een
mysteriespel De Mensch-Wordingh (1686), twee martelaarsspelen Catharina (van
vóór 1702) en Mauritius (na het vorige ontstaan), ten slotte een historisch drama De
Zedighe Doot van Carel den vijfden (± 1704). Van een treurspel, dat vermoedelijk
Absalon's opstand tegen David tot onderwerp had en derhalve als een bijbels stuk
kan worden beschouwd, kwam alleen een enkele rol, die van Joab, in afschrift tot
ons.
Het eerstvermelde, ook het oudste van de ernstige spelen blijkt wel het
merkwaardigste te zijn. Het bleef onbekend tot in 1886, toen Dr C. Huysmans er het
handschrift van ontdekte; in 1926 slaagde de gelukkige vinder er in het stuk aan onze
dichter toe te schrijven, welke toeschrijving onlangs - ten onrechte, naar wij menen
- in twijfel getrokken werd door Dr Vital Celen, de uitgever van De Swaen's volledig
dichtwerk(1). De Mensch-Wordingh heet doorgaans een mysteriespel en is dat werkelijk
ook, maar niet geheel meer in de middeleeuwse opvatting. Overeenkomst met de
vroegere geestelijke spelen van die soort biedt het gekozen gegeven: de
verlossingsidee, ongetwijfeld, maar juist in de behandeling daarvan toont de auteur
zich allesbehalve een middeleeuwer. In de eerste plaats vereenvoudigt hij
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het gegeven door uit het gehele verloop van de verlossingsgeschiedenis, die vroeger
het onderwerp uitmaakte van een cyclisch spel, alleen het beslissende moment te
isoleren en dit dramatisch uit te werken binnen de perken van een klassiek stuk in
vijf bedrijven. Vervolgens belicht hij de theologische ondergrond van het eigenlijke
mysterie op een wijze, zoals niemand dat vóór hem had aangedurfd, wat aan zijn
stuk tegelijkertijd een sterk intellectueel en tevens zeer persoonlijk karakter geeft.
Het ogenblik van de verlossing is aangebroken: aarde en hemel, die beurtelings het
toneel vormen van de handeling, verwachten de Messias. God maakt zijn verheven
raadsbesluit bekend aan de engelen, bij wie dit verbazing en aan de Oudvaders, bij
wie dit grote blijdschap verwekt. De hemelbewoners verdiepen zich in het grote
mysterie, bezingen er de heerlijkheid en overwegen er de uitvoering van. De
aanstaande samenvoeging van de menselijke natuur met de goddelijke in het Woord
Gods wordt voorgesteld en verheerlijkt als de mystieke vereniging van de bruid en
bruidegom in het Hooglied. Op aarde heeft de verloving plaats van Maria met Jozef,
die belooft haar maagdelijkheid te zullen eerbiedigen. De boodschap van de engel
Gabriël en het ‘fiat’, door Maria deemoedig en vertrouwvol uitgesproken, maken
dan, op het menselijk plan, de verwezenlijking van het Godsbesluit mogelijk. Om
wille van zijn uitgesproken lyrisch karakter heeft de Mensch-Wordingh meer weg
van een oratorio dan van een dramatische schepping: de reien, welke gedeeltelijk in
de bedrijven zelf ingeschakeld worden, treffen door krachtige bezieling en door de
weelde der oosterse beelden. De verzen geven een edele en warme klank uit en
herinneren door hun schittering en hun kleur vaak aan Vondel, wiens dichterlijke
taal in sterke mate op De Swaen inwerkte.
Uiterst eenvoudig van bouw en handeling zijn insgelijks de beide heiligenspelen
Catharina en Mauritius, waarvan de hoofdpersonages respectievelijk het type
voorstellen van de kruisheldin en de christelijke martelaar. Mauritius vooral is een
lijdzame figuur, die werkelijk niets onderneemt om het dreigende onheil van zich af
te wenden. Catharina legt evenwel, in haar dispuut met de heidense wijsgeren en
vooral in haar apostolaatsijver, een drift en een vinnigheid aan de dag, die aan het
naar haar genoemde stuk hier en daar toch een zekere bewogenheid verlenen. Naar
de geest vertonen beide grote verwantschap met Vondel's onschuldshelden uit de
Gysbrecht, de Maechden en de Maria Stuart: ook zij aanvaarden geredelijk hun
ondergang, bewaren echter hun zielegrootheid en triomferen daardoor juist over
wereld en dood. Tot dramatische conflicten in de echte zin van het woord geeft zulk
een houding vanzelfsprekend weinig aanleiding. Deze stukken missen dan ook alle
spanning; het ontbreken daarvan wordt slechts voor een klein gedeelte vergoed door
sommige heerlijke beschrijvende episoden en lyrische fragmenten.
Dezelfde zwakke zijden vertoont ook De Swaen's laatste omvangrijk werk, het
historisch drama De Zedighe Doot van Carel den Vijfden. Onder de ernstige
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spelen neemt het een eigen plaats in, doordat de auteur zich hier verdiept in het
nationaal verleden van de Nederlandse cultuurgemeenschap. Het behandelt de
troonafstand van keizer Karel en de doorvoering van dit besluit tegen de bedenkingen
van het hof en van de Nederlandse adel, vertegenwoordigd door Egmond en Oranje.
De Zedighe Doot wil, in de bedoeling van de schrijver, een ‘zedelijk’ treurspel zijn:
de hoofdfiguur gaat niet physisch of geestelijk ten onder, maar overwint de wereld
door vrijwillig afstand te doen van macht, eer en roem om zich in vredige eenzaamheid
aan eigen zieleheil te kunnen wijden. Even goed als Catharina en Mauritius, maar
in enigszins andere zin, wordt Karel het type van een christelijke held. De spanning,
die hier en daar werkelijk aanwezig is, ligt vooral in de felheid, waarmede de
meningen tijdens de veelvuldige redetwisten tegen elkaar aanbotsen en de
krachtdadigheid, waarmee de keizer het eens genomen besluit doorzet. De
tegenstelling tussen de lichtende figuur van de wijze en edele vorst en de donkere
gestalte van de achterdochtige en kleingeestige Philips, met zijn afkeer voor alles
wat Nederlands is, komt scherp uit. Opmerking verdient de rake tekening van het
karakter der Nederlanders, door Philips gegeven in zijn samenspraak met Philibert
van Savoye (II bedrijf).
De figuur van keizer Karel had De Swaen vroeger reeds betrokken in het enige
blijspel, dat van hem bewaard bleef. Ofschoon de auteur zijn stuk een enkele keer
‘Clucht-spel’ heet, hebben we in werkelijkheid te doen met een naar alle regelen der
Franse kunst gebouwde comedie. Het onderwerp van de Gecroonde Leersse gaat
terug op een bekende anecdote van de populaire keizer, die reeds voorkomt in de
verzameling De Heerelycke ende Vrolycke Daeden van Keyser Carel den V, door de
Brusselaar J. de Grieck in 1675 voor het eerst uitgegeven. Karel weet zich onder
vermomming, als gast op te dringen bij het ganzenfeest, dat op Vastenavonddag
gevierd wordt in het huis van Teunis, deken van het Brussels schoenlappersgilde.
Hij fuift dapper mee en geraakt tussendoor op de hoogte van de gespannen verhouding,
die in het gezin heerst, doordat de dochter Jaquelijn tegen de wil van haar vader, de
arme, maar flinke Joren als vrijer verkiest boven de sullige, maar rijke Kosen. De
volgende dag laat de keizer het hele gezin bij zich ontbieden, wat aanvankelijk grote
opschudding veroorzaakt en Kosen de wijk doet nemen. Aan het hof erkent Teunis
in de keizer de gast van de vorige avond. Als beloning voor zijn gastvrijheid mag
hij een gunst vragen: zo bekomt hij het voorrecht voor het lappersgilde om, op Sint
Crispijn, een ‘leersse met de croon daerboven’ te mogen dragen in de jaarlijkse
ommegang. Joren, die Teunis en zijn gezin trouw gebleven is tijdens de dagvaarding,
krijgt dan, tot ieders voldoening, de hand van Jaquelijn. De liefdesintrigue, die hier
zulk een gelukkig einde vindt, is op zeer geslaagde wijze met het reeds bekende
anecdotische gegeven verbonden; geheel van De Swaen's vinding, verhoogt ze in
belangrijke mate de komische kracht van het spel.
Zonder enige overdrijving mogen we De Gecroonde Leersse onder onze beste
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17e-eeuwse toneelwerken rangschikken. Deze vooraanstaande plaats verdient het
stuk om zijn vele kwaliteiten, waarvan als de voornaamste kunnen worden vermeld:
de verzorgde en gesloten bouw, de natuurlijkheid en de geleidelijkheid, waarmee de
verwikkeling verloopt, de rake typering van de personages, de echte vis comica, de
onvervalste volkshumor. Aan de levendigheid van het spel wordt alleen afbreuk
gedaan door Ambroos, Karel's lijfwacht, die meermaals als zedepreker optreedt, wat
in dit overigens gaaf gehouden blijspel geheel uit de toon valt. Nergens hanteert De
Swaen zijn alexandrijn met zoveel soepelheid en losheid als hier. Weliswaar mist
zijn taal de kleurige plastiek van een Ogier, maar zij is natuurlijk en kernachtig;
ofschoon zij algemeen Nederlands blijft, staat ze dichter dan in de andere werken
bij de volkstaal, waarvan ze enkele typische Westvlaamse eigenaardigheden opneemt.
Ontegensprekelijk had De Swaen aanleg voor het toneel. De Gecroonde Leersse
volstaat om zulks te bewijzen. We kunnen alleen betreuren dat hij deze artistieke
gave niet beter tot haar recht heeft laten komen door het scheppen van andere, even
verdienstelijke blijspelen.
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