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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

V

Voorrede.
Ik heb in 't streven naar waarheid het soms gewaagd te laken, waar sleur of nationale
ijdelheid eene loftuiting tot gewoonte had gemaakt. Ik heb getracht mijn oordeel op
regels te bouwen, ten einde aan het verleden eene vingerwijzing voor de toekomst
te ontlokken. Ik laat ter verklaring en verdediging mijner wijze van doen twee
vreemden voor mij spreken.
In de eerste plaats Ahnfelt, in zijn Leven van Elias Sehlstedt, voor het vijfde deel
van diens S a m l a d e S å n g e r o c h V i s o r :
‘Vi hafva inom vår literatur många berömda, många klassiska namn, om hvilkas
odödliga värde och förtjenst det skulle kunna synas som ett majestätsbrott att ett
ögonblick tvifla. Och likväl, när det kommer till denna obevekliga kritik, som skiljer
mellan guld och förgyld koppar, mellan lefvande blommor, uppspirade ur naturens
varma och innersta sköte, och eftergjorda vaxblommor, då frågar ironikern: hur
mycket håller profvet af allt detta?’
Voorts A.W. Ambros, G e s c h i c h t e d e r M u s i k , IV, 407:
‘So sicher es auch heissen muss, dass bisher noch keine ‘Theorie der schönen
Künste’ auch wirklich ‘schöne Künste’ hervorzuruyfen vermocht hat, eine so wichtige
Stelle nehmen gleichwol die Theoretiker in der Geschichte der Kunst ein. Das
wirkliche Kunstgesetz geht, wie das Kunstwerk selbst,
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letzterem immanent, immer nur aus dem Geiste des schaffenden Künstlers hervor;
der Theoretiker mag sich auch wohl in abstrakte Speculationen..... vertiefen - den
Künstlern und dem Verständniss ihrer Schöpfungen nützt er am meisten, wenn er
den Kunstwerken die Kunstgezetze abfragt, wenn er, nach des Dichters Wort, ‘suchet
den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht’ - und aus der Mannigfaltigkeit der
ihm in Menge entgegentretenden Kunstwerke das e i n e Gesetz aufzuspüren trachtet,
welches gemeinsam ihnen zu Grunde liegt. - Hat er es gefunden, dann ist sein Fund
jedenfalls ein sehr werthvoller. Dann mag auch die Künstlerschaft, insbesondere die
heranblühende neue Generation an ihn herantreten, Belehrung suchen und finden und zwar eine Belehrung, welche jetzt hinwiederum dem eigentlichen Kunstschaffen
zum Nutzen gedeiht.’
Ik meen hiermede te kunnen volstaan; en druk slechts nog de hoop uit, geen
onbruikbaar werk te hebben geleverd.
DEN HAAG,

15 Februari 1882.
JONCKBLOET.
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De Nederlandsche letterkunde in de zeventiende
eeuw.
Tweede boek.
Tijdperk van luister.
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I. Buiten Amsterdam.
Camphuysen - de Zeeuwen.
De kampstrijd tusschen de twee naijverige richtingen, die elkander in het begin der
zeventiende eeuw op letterkundig gebied de heerschappij betwistten, was gestreden.
De worsteling was kort, maar hevig geweest. Tot nog toe had zij ternauwernood de
aandacht onzer geschiedschrijvers getrokken. Wij hebben haar trachten te schilderen,
omdat dit voor de kennis onzer ontwikkeling van belang, ik zou wel durven zeggen,
onmisbaar is: omdat dit ons getuigen doet zijn van de diepte, waarin bij het volk de
Romantiek had wortel geschoten, en ons verklaart, hoe het later mogelijk was, dat,
ondanks de grootere talenten in vele opzichten van de mannen der Classieke richting,
Jan Vos en de vertalers van het Spaansche drama zoo triomfantelijk het hoofd omhoog
hielden. Maar in den aanvang was de uitslag van den strijd, dat de Classieke School,
bij de beschaafden althans, volkomen zegevierde; dat eene wezenlijk nationale
kunstrichting, zooal voor het oogenblik nog niet vernietigd, toch in hare ontwikkeling
en veredeling gestuit werd.
Met den triomf van de mannen uit den Muiderkring is het tijdperk van
voorbereiding besloten. Wij hebben de Classieke richting zien ontluiken, wij zullen
haar weldra in haren hoogsten luister waarnemen, als wij bij het leven en de werken
van Vondel stilstaan. Maar vooraf moeten wij ons met enkele andere dichters
bezighouden, die eene eigenaardige plaats in de geschiedenis onzer Letteren innemen,
en, ook om het chronologisch verband, beter hier dan later kunnen worden behandeld:
te eer, omdat zoodoende de draad, die door onze geschiedenis gaat, te gemakkelijker
zal zijn vast te houden.
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Het spreekt vanzelf, dat het poëtische leven zich niet tot Amsterdam bepaalde.
Alvorens te onderzoeken, hoe het in Holland's hoofdstad zich tot vollen wasdom
ontplooide, moeten wij den blik naar elders richten. Trouwens, het zal, bij eenig
nadenken, niemand behoeven te verwonderen, dat bij een zoo samengesteld tafereel
als dat van onze letterkundige ontwikkeling de samenhang der feiten soms schijnbaar
uit het oog moet worden verloren, juist in het belang der wezenlijke eenheid. Soms
ook is het moeilijk dichters, die meer op zichzelf gestaan hebben, in de keten der
samenhangende gebeurtenissen hunne natuurlijke plaats aan te wijzen. Dit is het
geval met Dirck Rafelsen Camphuysen, die, ofschoon onder de ouderen te
rangschikken, tot den strijd, in het vorige boek beschreven, in geen rechtstreeksche
betrekking staat, en daarom niet vroeger in aanmerking kon komen.
Deze dichter behoort tot de aantrekkelijkste verschijningen uit den aanvang der
zeventiende eeuw, ofschoon hij niet dan Stichtelycke Rymen heeft gedicht (van hem,
misschien nog meer dan van Da Costa, kan gezegd worden, dat hij maar ééne snaar
op zijne lier had), en zijne gedichten een ietwat ouderwetsch, eigenaardig puriteinsch
voorkomen hebben. Dit lag zoowel aan den tijd, waarin hij leefde, als aan zijne
levensomstandigheden. Hij was in 1586 te Gorkum geboren, en reeds in 1627
behoorde hij niet meer tot de levenden1). Na in Leiden gestudeerd te hebben, werd
hij te Utrecht schoolonderwijzer en in 1616 predikant te Vleuten. Maar na drie jaren
werkens werd hij om zijne weinig orthodox-Dordtsche gevoelens van zijn ambt
ontzet. Als Arminiaan vervolgd, leidde hij een zwervend leven, hield zich nu te
Amsterdam, dan te Norden, dan te Harlingen, op Ameland, of te Dokkum op, en
moest op verschillende wijzen in zijn levensonderhoud voorzien. Toch bleef hij wèl
op de hoogte van de letterkundige beweging van zijn tijd, en hij wraakt zelfs met
eenige heftigheid ‘de algemeene zotheydt van Boeck-maeck-lust, inzonderheydt in
dese tyden, waer in daghelycks de werelt met Boecken, en voor al met Rymeryen,
zoo ghepropt wordt, dat het eenen verveelen moghte, alleen maer

1) Zie over den juisten sterfdag van dezen Dichter Oudaan's opmerkingen in een brief aan
Brandt, afgedrukt in Dr. G. Penon's Bijdragen tot de Geschiedenis der Ned. Letterk., II D.,
bl. 142.
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de tytels en opschriften, 'k zwyghe de Boecken zelfs, te lezen.’ Trouwens, de
wereldsche poëzie liet hem koud, en over den vorm had hij zelfstandige denkbeelden.
Hij verdient onze aandacht en onze achting bijna nog meer om zijn karakter dan om
zijn talent. Zijn doel was: ‘stichten, en met eenen vermaken, 't zy door de stof of
konst, waer toe al van nooden is dat het werck klaer en verstandelyck zij.’
‘Het eenig oogenpunt
Zy 't stichtelyck vermaeck dat ghy u naesten gunt:’

ziedaar zijne spreuk1). Men begrijpt dan ook, dat hij niet uit roemzucht schreef. Neen,
roept hij uit (bl. 14):
‘Dat slechts een ziel hier door geraeckt' uyt 's doods gevaer,
En mynes naems gerucht vry eeuwigh doncker waer.’

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

Dat laatste maakt steeds den inhoud zijner zangen uit, die daardoor niet zeer
afwisselend zijn: want (bl. 46)
‘altyd van Goedt,
Van God, van Deugd, van Lyden, van Verzaken’,

ziedaar hun kern. De vorm daarentegen is zeer verscheiden; doch naar zijne eigen
uitdrukking
‘'t Is and're saus, maer al de zelve spyze.’

Die Gezangen of Psalmen, hoe men ze noemen wil, waren de volmaakte uitdrukking
van hetgeen er in zijn gemoed omging:

1) Stichtelycke Rymen van D.R. Camphuysen (4o uitg. van 1652), bl. 77.
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zijn leven en zijne poëzie waren in volkomen overeenstemming. Dit was een der
eischen, die hij aan den Dichter stelde (bl. 78 vo.):
‘Wat batet of de pen veel schoone reden quist,
Als in den schryver zelfs, de Lezer 't weldoen mist?
Wat is het of de tong veel wyze woorden maeckt,
Wanneer het doen, zoo 't schijnt, die tonge leugen-wraeckt?’

En dat is het juist, wat geur geeft aan zijne gedichten. Ze zijn krachtig, maar
eenvoudig: zonder platheid, maar ook zonder mysticisme en gezochte allegorie.
Eigenaardig is het in die dagen, dat ze geheel vrij zijn van mythologischen klinkklank.
In zijn oog was een gedicht alleen goed (bl. 78),
‘Dat nergens met Latynsch' of Griecksche g'leertheydt praelt,
En geen gezwets ooyt voor den dagh en haelt:
Dat namen van Goddin' en Goden stadigh mydt,
Met al wat onze tael en 't Ne'erlandtsch oor niet lydt’

Zoo schreef hij in zijne Wel-Rymens Wet, waarin hij nog velerlei andere zeer juiste
regels stelt, die hij ook zelf opvolgt. Geen wonder, dat hij den halfheidenschen
Heinsius niet toejuicht, dien hij zeker op het oog heeft met deze regels uit zijn schoon
gedicht aan Geesteranus (bl. 79-80), waarin hij hem veroordeelt,
‘Die uyt eene zelve borne zoet en bitter water schonck,
En van daegh ter eer van Christus, morgen we'er van Bachus zong,
Die, als strenge wijsheydts-liever, deuchdt en heyl'ge zeden dreef,
En straks met de zelve penne zotte minne-ranken schreef.’

Zijn puritanisme ging nog veel verder, en 't komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat
hij de eerstelingen van Huygens bedoelde, - of was het misschien Cats? - toen hij,
in hetzelfde stuk zich zoo krachtig kantte tegen Dichters,
‘Die, terwyl ze d'ondeucht laken, maken 't hert tot ondeucht graegh:
Wiens afwyzen, is, aenwyzen; tegen-maken, 's vleychs vermaeck:
Die door smakelycke woorden, 't quaet doen plegen met een smaeck:
Die 't gebreck wel me'e ontplaest'ren, dan doch geven zoo 't een kreuck,
Dat de stank der zonde-wonden invlieght voor een zoeten reuck:
Die door laffe tegenreden laten 't onwys hert onwis
En in twyffel dat al 't preken meer uyt ze'e dan waerheydt is.’

Men ziet, dat wij te doen hebben met een even gemoedelijk
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als talentvol tegenvoeter van de half-heidensche dichters uit den Muiderkring.
Maar vooral de Zeeuwen uit dat tijdperk verdienen eene afzonderlijke beschouwing,
omdat zij den dampkring veraanschouwelijken, waarin de volksdichter Cats zich
heeft ontwikkeld. Ik bedoel S. Van Beaumont en de overige dichters van de Zeeuwsche
Nachtegael, en begin met de laatsten.
Cats had in 1618 openlijk verkondigd, dat, zoo Zeeland eertijds rijk aan Poëten
geweest was, thans ‘de kunst vergeten’ bleek. Dit scheen ook de meening in Holland
te zijn, en dat konden de Zeeuwen zich niet laten aanleunen.
In 1623 gaf daarom de Middelburgsche ‘Cunst ende Boeckver-cooper’ Jan Pieters
Vande Venne eene verzameling van gedichten uit, waaraan hij dezen titel gaf:
Zeeusche Nachtegael ende des selfs dryderley gesang: Geheel anders inder waerheyt
verthoont, als de selve voor desen by sommighe uyt enckel mis-verstant verkeerdelijck
is gheoordeelt; door verscheyden treffelijcke Zeeusche Poëten by een ghebracht,
ende verciert met Copere Plaeten. Hier is noch byghevought een Poëtisch werck
ghenaemt Tafereel van Sinne-Mal.
‘Het seltsame opschrift van desen Boeck’ was daarom gekozen, omdat ‘door een
Zeeuwsche-Nachtegael tot noch toe, in veel plaetsen niet anders en is verstaen
gheweest als een Kick-vors (ofte om Zeeuws te spreecken) een Puyt: daer mede
spottelijck te kennen werde ghegheven, dat Zeelant van geen andere Nachtegalen
versien en was als van dat vuyle Water-ghedrochte ofte Modder-vroeters’; doch ziet,
‘de ervarentheydt, nu vele Jaren alreede heeft gheleert, datter jae ghewisselijck in
Zeelandt Nachtegalen te vinden zijn, die geen hees gewrock uyt stinckende poelen
schreeuwen, maer, een uytnemende aenghenaem Gesang... sijn schetterende, met
groote onderscheyden bevallicheden van stem.’ Maar Zeeland baarde ook Nachtegalen
in overdrachtelijken zin: Zangers, Dichters, ‘soete, sachte Kunst-lievende Verstanden,
bequaem tot alle dappere aerdighe invallen, en uytinghe van onse ghemeene Tael’1).
En om dit ‘aen alle omliggende Na-gebueren’ te doen verstaan werd deze bundel
uitgegeven, die door de Zeeuwsche

1) Zoo leest men in het Tot den Leser, vóór de in-8o uitgave van 1633.
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aristocratie en haute bourgeoisie1) op aansporen van Jacob Cats2) was bijeengebracht.
Het ‘dryderley gesang’ duidt aan, dat het boek uit drie afzonderlijke deelen bestaat.
Het eerste heet Minne-sang, maar voldoet slechts voor een deel aan die benaming.
Het tweede draagt ten opschrift Seden-sang, ‘alwaer de stemme-toontjes wat hooger
uyt ghesongen werden (te weten) leersame Seden-sang: omhelsende veel
vermaeckelijcke scharpsinnige gedichten.’ Het derde wordt ons voorgesteld als
bevattende ‘het hoogste dat gesongen kan werden, (te weten) een gesang van
Groddelijcke dingen, dat hier genaemt wert Hemel-sang,’ hetgeen men gerust door
‘stichtelijck geteem’ zou kunnen vervangen. Want ofschoon de bentgenooten, die
dezen bundel bijeenbrachten, geen geringen dunk van eigen talent hadden, zal men,
op onzijdiger standpunt dan zij geplaatst, toch een ander oordeel moeten uitspreken,
en erkennen, dat, met weinige uitzonderingen, de dichterlijke waarde van deze
bundels, vooral van den derden, al zeer gering moet worden geschat.

1) Dit blijkt uit De Namen der gene, die haer stemmen by ghebracht hebben tot de Zeeuwsche
Nachtegael.
‘Juffrou Johanna Coomans, Weerde Huys-Vrouwe vande Heer Johan vander Meerschen,
Rentmeester vande Edele Mog. Heeren Staten van Zeelant.
Juffrou Anna Roemers, als doen in Zeelant wesende.
D. Appollonius Schotte, Raets-Heer inden Hooghen Rade.
D. Jacob Schotte, etc. Burgemeester der stadt Middelburgh.
D. Simon van Beaumont, Pensionaris der stadt Middelburgh.
D. Jacob Cats mede Pensionaris aldaer, ende nu der stadt Dordrecht.
D. Adrianus Hofferus, Burgemeester der stede Ziericzee.
Jonckheer Philebert van Borssele, Burgemeester der stede Tholen.
Adriaen Valerius, Schepen en Raet Ter-Vere.
Mr. Johannes de Bruyne, Advocaet tot Middelburgh.
Mr. Jacob Luyt, mede Advocaet tot Middelburgh.
D. Abraham vander Mijl, ghewoont tot Vlissinghen.
D. Lenart Peutemans, Doctoor in de Medicijnen tot Middelburgh.
D. Jacob Hobius, Burgemeester der stede Brouwers-Haven.
Nicolaes Antonisz. vander Deelen.
Adriaen vande Venne, Konstich Schilder tot Middelburgh.
Joannis de Swaef, Schoolmeester tot Middelburgh.
Pieter van Meldert. P.J. Vos. I. Rogiers, ende meer andere.’
2) Zie Z. Nachtegael, 4o uitg. van 1623, 2 d., bl. 54; en hier bl. 15.
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Wil men een staaltje van hunne zelfkennis, men leze in het tweede deel, bl. 48, het
Eer-Liedt tot de Zeeusche Poëten, geteekend P[ieter] V[an] M[eldert], met de spreuk
‘Doende leert men’, waarin b.v. het volgende couplet voorkomt:
‘Hoordemen oyt in duytsche Tael,
Fleuyten soo den Nachtegael,
In ons Eeuwen, als dees Zeeuwen
Die hier schreeuwen, met bescheyt
Wijsselijck en vol leersaemheyt?’

Hoe men elkander in de hoogte steekt, ziet men 't best aan den wierook, die aan
Johanna Coomans wordt toegezwaaid. In de voorrede van het tweede deel heet zij
‘de geest-rijcke’, en van een harer verzen wordt getuigd, dat ‘daer in de Konst van
soo een Zeeuws Vrou-verstant yder doet verwonderen.’ In een gedicht van Abr.
Vander Mijl ‘Aen de deught-kunst ende geestrijcke Joffrou Joh. Coomans, Een der
jongste Dochteren van Phoebus, ende een recht voetster-kindt der Musaes’ (bl. 33),
komen de volgende vleierijen voor over hare ‘soete Dichten.’
‘Ick las een Dicht, daer van 't oud end' nieu-Jaer
Het werck-stof was. Ick sach en las daer naer
't Geen sy voor 't Boeck van Catsen Maeghden-plichten,
Stelt als een Spoor: end' soo noch and're Dichten.
Als ick dees las, bleef ick schier spraeckloos staen,
End' grootelicks met wondering bevaen.
My wonder docht, dat in haer had ghescholen,
End' langhen tijt gheweest had soo verholen
Een rechte geest end' aer van Poësy,
Een saken-vloet met een stel-konst daer by,
Dat noch ick had, noch yemandt voor twee jaren
In haer ghemerckt, end' noch veel min ervaren.
...... T'en was noch niet verjaert,
S'en was, end' was een Poetin ghebaert.
Jae, in een maent, oft min noch van te voren
Liet sy noch niet een Dicht-stuck sien oft hooren:
End' eer een maent daernae soo bromde sy
Al wat sy wou, in goe Poetery.
Sy schreef een Dicht bevallich end' seer aerdich:
En dat van stof soo dierbaer end' soo waerdich,
Dat Senecaes en Platoos wijsheyt t'saem
Daer by niet is, als eenen ydelen naem.’
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Na haar in dien trant nog wat ‘op zijn Heydensch’ opgehemeld, en haar by de
vermaardste vrouwen en dichteressen van den ouden en nieuwen tijd vergeleken te
hebben, roept hij in Zeeuwsche geestvervoering uit:
‘Ist niet wat groots, dat onse vrouwe luyden
Nu uyt haer pen soetklinckende doen luyden
Een Nachtegaels kunst en geest-rijck gesang,
In plaetse dat, gheleden noch niet lang,
Ons mans, ick seg ons Rhetorijksche mannen,
Ons Camer-volck, die vrienden vande kannen,
Ons spoghen uyt een quâckende gheschreeu
Als van een vorsch, oft van een heesche Meeu?
't Schijnt hier uyt wel, dat nu men heeft te hopen,
Dat tot ons wil begeerlick komen lopen
De geest end' kunst, die eertijts heeft ghewoont,
Te Athenen en te Romen hooch ghecroont.’

Ten slotte slaakt hij deze bede:
‘Voort bid ick u, ick porre, rade, mane,
Dat ghe' open set de voll' en rijcke krane
Van u fonteyn, die overvloedich welt
Een stroom van Dicht: besprengt daermer (sic) ons velt:
Laet uytte mam en tepels van u sinnen
Doen stralen uyt den geest, die daer sit binnen:
Dat deur u wordt verquickt ons Vaderlant,
Oft ymmers die, die nae u Dicht-kunst brant.’

Als men daarbij de verzekering krijgt, dat hij dit ‘verson ende schreef meer met
oprechte meyninge, als na ghewoonte’, dan glimlacht men zeker over het naïeve
gezegde; maar men zal geen hoogen dunk van den Zeeuwschen kunstzin dier dagen
kunnen hebben, als men na die hoog opgeschroefde loftuitingen de meest smakelooze,
plat prozaïsche verzen dezer Dichteres leest. Zij, van haar kant, geeft hem niets toe
in woordenpraal. Op dit lofdicht antwoordt zij even brommend (bl. 42). Zij vond het
zoo mooi, dat zij uitroept:
‘My dochte dat ick wert ghedreven op Pernas,
En dat Apolle selfs daer teghenwoordigh was;
Ick hoorde (soo my docht) de negen Maechden singhen.’
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En zij had daarbij
‘.... alleen het oogh gedurich op de konst’....
‘Want als ick overmerck den loop van u gedichten,
Die van u kloeck verstant te vollen ons berichten,
Soo treffelicken werck, en van soo hoogen stof,
Het welcke vry verdient meer dan gemeenen lof,
Dan staen ick heel verset.’

Met die kunstopvatting zijn hare eigen verzen niet in tegenspraak. Om zich wat
afleiding te bezorgen dichtte zij, terwijl zij aan het wiegetouw zat, te midden van
huiselijke beslommeringen. Dat werk was, hetgeen het zijn kon:
‘Denkt dat het is ghedaen omtrent de wiege-bant’,

zegt ze zelf, en zij voegt er bij:
‘Ick sitte meestendeel omtrent de kinderwiegh.’

Zij blijft dan ook laag bij den weg. En in dat opzicht staat zij op ééne lijn met de
meeste medewerkers aan den Nachtegael, ook van die het hoogste stonden
aangeschreven. Sommige verzen, die hier worden aangetroffen, doen, wat inhoud
en vorm betreft, aan de allerminst aantrekkelijke Rederijkersrijmerijen denken,
ofschoon, zooals wij zagen, men meende laag op dezen te kunnen neerzien. Ten
voorbeelde wijs ik slechts op de ‘Geestelicke Meyplantinge’ van denzelfden Abr.
Vander Mijl (2e d., bl. 39), waarin het onder anderen van de Meimaand heet:
‘Noch heet, noch kout doets' ons oorbooren
Een koelte versch: seer willecom,
End' dus beelts' af ons van te voren
(Sy aller maenden fleur end' blom)
Den eeuwighen verkoelings Dach,
Die wech sal nemen al 't gheklach
Van swerelts droeven ouderdom.
Die haer benautheyts hitte brandich
Verdryvende, sal gheven weer
Eens eeuwich levens vast bestandich
End' onveranderlick schoon weer.
Nu, swerelts overighen tijt,
Die daegh'licks vast al kort end' slijt,
Heeft van dies Meyes-avont d' eer.’
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En als hij ten slotte God aanroept, bidt hij:
‘Den Balsem uwes Geests seer krachtich
Wil salven deur end' deur mijn Geest,
Op dat ick word in deuchden machtich,
In u steets groen, sterck, onbevreest:
Sijn reuck parfuum so mijn ghemoet,
Dat ick voor u mach rycken (sic) goet,
End' u behaghen aldermeest.’

Andere dezer Nachtegaals-tonen zijn zoo plat, ondichterlijk, en vervelend van vorm,
dat men nauwelijks begrijpt, hoe deze dwergen met zulke verzen tegen de Hollandsche
Dichters, van welke zij vooral het oog hadden op Heinsius en Hooft, in het strijdperk
durfden treden. Men denke slechts aan het ‘Wapen-Schild alle eerlicke jongmans
toe-gheeygent’ van Mej. Coomans, dat den bundel opent; het ‘Grhedicht ter eer
gedaen vande Zeeusche Nachtegael’ (2e d., bl. 46), of het Klaagh-Dicht op den dood
van den Eerwaarden D. Laurentii Boenaard (3e d., bl. 37), dat niet boven een
torenwachters nieuwejaarsdicht staat. Men oordeele:
‘Die ons dickwils in de nood
Nam de vreese van de dood
Leyd nu door het sterck geweld
Van de dood ter neer ghevelt.
Die mijn Siele door sijn mond
Dickwils heeft ghemaackt gesond
Leyd nu van sijn spraack berooft....
Godes Woord dat sneê hy wel,
Teghens sonden was hy fel,
In 't vertroosten was hy soet,
In 't vermanen wonder goed,
Och! hoe vreedsaam was sijn ziel,
Dat my altijd wel beviel,
Menigh opgeresen twist
Is door sijn beleyd geslist....
Tegen 's Pausdoms valsche leer
Was hy kloeck, end' veerdich seer,
End' den tegensprekers stout
Stont hy tegen o[n]verflout.
Dese Herder word ghemist,
Dese Visscher niet meer vischt,
Dees Basuyne klinckt niet meer,
Dese Leeraar leydt ter neer,
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Dese Werck-man heeft gedaan,
Dese Wachter is gegaan,
Dese Planter niet meer plant,
Dese Keers is uytgebrand,
Dese Dienaer heeft sijn tijd
Wtgediend, end is verblijd.’

De dichter van dit prachtstuk was Adrianus Hofferus, ‘Burgemeester der stede
Ziericzee.’
Zoowel uit dit als uit zoo menig ander der hier bijeengebrachte stukken blijkt, dat
deze Zeeuwsche zangers bijna allen onder den invloed van Cats stonden, van wien
dan ook in den bundel, die op zijn aansporen was ontstaan, verscheiden bijdragen
voorkomen. Hij werd te dezer gelegenheid openlijk als hun hoofd erkend en gehuldigd.
In een uitvoerig gedicht, getiteld ‘Apollo-Feest ofte Goden-Cunst-Offer, toe-geeygent
aen de hoogh-geleerden Heer Jacob Cats, Pensionaris ende Raet der stadt Middelburgh
ende nu der stadt Dordrecht’, werd die ceremonie door Johanna Coomans verricht.
Zij verhaalt, hoe Apollo, zijne getrouwen willende kennen, een groot feest op
Helicon aanlegt, waar deze hem hunne offerhanden zouden brengen. Alleen de
Zeeuwen voldeden niet aan den oproep, hetgeen Apollo verwonderde:
‘Hy sat en overleyd waer aen dit mochte falen,
Het is (dacht hy) een volck vermaert in alle talen;
Vol geest, beleeft, vol vier, in daden wonder stout;
Het moet wat anders zijn, dat hun dan wederhout.’

Hij laat ze dagvaarden, en als zij verschenen zijn, verontschuldigt een hunner allen,
door er op te wijzen, dat zij niet, zooals de Hollanders, zich om een voorganger, een
Heins, een Hooft konden scharen:
‘[Neen], niemant voert ons aen! den Heynst is ons berooft,
Wy sijn een groot getal, maar hebben noch geen Hooft.
Ons Schip is wel voorsien van seylen, ende masten,
Van ankers, en gheschut; oock van ervaren gasten,
Die wensten altemael, als dattet maer en voer:
Wy hebben wants genoech, 't gebreeckt ons maer aen 't Roer.
Daerom wy bidden dy, hier op te willen letten,
Op dat ghy over ons een Over-hooft wilt setten,
Een trouwe Voester-heer, die tot ons is ghesint,
En die met al sijn hert oock d'Edel konste mint:
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Soo sullen wy voort aen, ghelijck als ander landen
Niet blijven in ghebreck: Maer bringhen Offeranden.’

Toen zag Apollo rond, ontdekte den rechten man, en sprak:
‘Kompt hier ghy, groote Catz, ick heb u uytverkoren,
Ghy sult van nu voortaen de Zeeuwen singhen voren
Waer in de Konst bestaet: dat sult ghy hun doen kont,
Want Zeelandt is gheweest van outs in mijn verbont.
Ick wil my wederom van nieuws, met hun verbinden,
Ist een gehoorsaem volck, soo sullen s' aen my vinden
Een goedertieren Heer: ick sal s'in liefden voen.
Want siet! ick hebbe voor aen Zeelandt goedt te doen.
(Een landt soo wijdt beroemt, in geene Konst vergeten,
Hoe? sou dat sijn berooft alleene van Poëten?)
Gaet henen dan ghy Zeeuw, maeckt dat de ku[n]st vergaert,
Want Zeelandt moet oock sijn in reden-kunst vermaert;
Ick hebbe met bescheet den grooten hoop deur-keecken,
En 't sal haer aen geen breyn, noch aen vernuft ontbreecken:
Maer gaet ghy hun eerst voor, met soet recht-duytse dicht,
En bringtse dan daer naer, tot saecken van ghewicht.’

En Cats laat zich dat, na eenig tegenstribbelen, aanleunen, waarop de Dichteres hem
aldus toespreekt:
‘Wy sien dan weerde Catz, dat ghy zijt komen dalen,
Ghelijck de gulde Son hier binnen onse palen;
U wijdt-beroemde geest, en wonderlijck verstant,
Dat is een Helder licht, en Fackel van het lant.
Door u heeft Zeeland eerst, (ten mach niet sijn gheswegen)
In 't stuck van Poësy soo grooten naem ghekregen:
Want door u edel breyn soo hebt ghy voort-gebracht,
Dat diergelijcke noyt te voor en was beducht.
Wat u gheleerde pen oyt ging te voorschijn bringen
Sien wy met wonder aen! als noyt-gehoorde dinghen:
Het is altijt weer nieuw! wy soeckent even-staegh!
Wy lesen onversaed! wy blijven even graegh.
De geesten zijn door u uyt liefden aen-gedreven;
(Want Zeelant moeste sijn in reden-cunst verheven:)
En hebben t'saem ghemaeckt een Nachtegaels gheclanck,
Waer van u soete stem! noch is de bove-sanck.
Ghy koestert, ende queeckt de konst, in sulcker voeghen,
Dat yder wie het sy daer in heeft vergenoegen:
Dus zijdt ghy over-al van hoogh, en leegh ghekent,
U naem die wert geroemt tot aen des weerelts-ent.
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Ach! konde nu mijn pen te vollen uyt gaen meten
U welverdienden lof! ghy, Vader der Poëten!
Wat soud' ick voor een liedt niet dichten t'uwer eer,
Maer, d'onbequaemheyt (laes!) die hout my nu ter neer.’

Hebben wij bij den inhoud van dezen bundel al langer stilgestaan dan menigeen
wellicht gerechtvaardigd acht door zijn gering poëtisch gehalte? Uit dit oogpunt
misschien; maar ik kan nauwelijks aannemen, dat iemand het zou wraken, dat wij
wat verwijlden bij zoodanige vingerwijzingen, die onze aandacht vestigen op de
ontwikkeling van hen, die Cats als hun hoofd beschouwden en aan wier lofgalmen
hij het eerst zijne vermaardheid te danken had. Zij mogen door geleerdheid hebben
uitgemunt, zeker niet door dichterlijke geestverheffing, gelijk de doorgaande inhoud
van den kwartijn leert.
Vraagt men, of er niets beters in te vinden is dan de zeer middelmatige stukken,
die wij in herinnering brachten, dan zeg ik: ja; maar niet zeer veel, behoudens eene
enkele, maar schitterende uitzondering. Onder het beste rangschikke men J. Rogiers'
‘Claghende Vrijster’ uit het eerste stuk, bl. 39; Dr. Peutemans' gedicht aan Anna
Roemers, bl. 78; en het eenvoudige stukje uit den derden bundel, bl. 21, dat ik gaarne
afschrijf.
‘Niet isser oyt van God soo cleyn en slecht geschapen,
Oft 't wijst sijn Schepper aan;
Men kan uyt alle dingh ghelijck met handen rapen,
Dat God dat heeft ghedaan:
Siet maar een plantjen aan, een struyckjen kleyn van waarden,
Het toont dat God daar is;
Want 't Wesen dat het heeft, koomt niet eerst uyt der aarden,
Maar van Gods macht ghewis;
Het Leven dat het heeft, kan niemand haar oock geven
Dan God die boven leeft:
Wanneer ghy oock aansiet de konst daar in verheven,
De draatjens die het heeft,
De steeltjes met sijn blad, de worteltjens seer teere,
Soo moet ghy bersten uyt,
End' segghen over-luyd, dat niemand als de Heere
Gheschapen heeft dat kruyd.’

Tot de betere, schoon niet schitterende bijdragen behooren die van Anna Roemers;
en vooral mogen wij die van Adriaen Vande
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Venne, kunstschilder en broeder des uitgevers van den Nachtegael, niet vergeten.
Zijne beste stukken staan intusschen niet in het boek zelf, maar in een aanhangsel,
Tafereel van Sinne-Mal geheeten. Zij kwamen niet in het boek ‘om oorsaeck datter
te veel van eender hant was.’ Als hij in proza over zijn werk redekavelt, dan is hij
niet zeer duidelijk, blijkens deze omschrijving van zijn titel: ‘Wat Sinne-Mal beduydt,
kan een yder lichtelijck bedencken, den oorspronck, off hercomst des selfs schijnt
te wesen een opworpsel vande Milt, die het Breyn tot kittel-lust verweckt; d' welck
een opstijgen van Sinne-Mallen voort baert, door oeffening van de Tonge.’ Nu weet
men het. Doorgaans streeft hij naar jok. ‘Men can het niet voor quaet houden,’ zegt
hij (bl. 110), ‘datmen op vermaeckelijcke wijse, de nieusuchtige luyden de ronde
waerheyt, ende leerlicke dingen al lachende voordraeght.’ Toch staat de leering wat
te veel op den voorgrond en vervalt hij in Catsi-aansche langdradigheid.
Hij is blijkbaar door Bredero en vooral door Huygens geïnspireerd. Zijne beste
stukken zijn die, welke van Huygens' eersten bundel een nagalm zijn: de ‘Uyt-roep
ofte Boel-Coop, van Malle-Pracht, die duidelijk aan het Costelick Mal doet denken,
en de Minne-Mall van Dicke Leendert en Lijsje Teunis met Joncker Maerten. Dit
laatste is eene uitvoerige, vlug berijmde samenspraak tusschen de drie genoemden,
die naar het Voorhout is gevolgd. Het is opgedragen aan De Geyn en eindigt aldus:
‘Nu de Geyn, hier kond' ghy mercken,
Liefden aert, en Vryers wercken,
Veynsen, peynsen, eyghen-baet,
(Dat in 't Minne-Mal bestaet).
Vrient, als ghy de Haeghse Linden
Siet vol Lieve-Mall ghesinden,
Daer ons Hugens van vermeldt,
Als hy menigh stapjen teldt
Int Voorhoutse schaduw'-lommer,
Daer de vreughd', en jeughden-commer,
En al wat de Min omvat
Sich vertoont, int Linden-Padt.
Denckt dan, met versonde-sinne
Op de Zeeuwsche-dubbel-minne,
Datter altijd Liefde-Mall
Is te vinden, over all.’
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Het geheel is niet onaardig, maar veel te uitvoerig, en houdt geen maat. Zonderling
klinken daarbij de zedepreeken in den vorm van kantteekeningen op den tekst. Ik
wijs nog slechts op het nu volgende Boertich-liet, half Bredero, half Huygens; en de
Sinnighe Neep-kluytjes, dat zijn vier-en-vijftig zevenregelige coupletten met
opmerkingen, wenken, spreekwoorden, ‘quicquen’ of ‘sneldichten,’ niet altijd even
puntig, soms gezocht of onbeduidend, maar in aangenamen vorm vervat.
Hetgeen hem en al de dichters van den Nachtegael kenmerkt, is de zuiverheid der
taal, die zij bezigen, en waarvan hij zich in zijne ‘voor-reden’ een voorvechter
betoont1).
Zoo er intusschen sprake is van eene schitterende uitzondering, dan denke men
aan Simon Van Beaumont, wiens bijdragen door dichterlijk gehalte verre boven de
anderen uitmunten, en die dan ook als Dichter eene afzonderlijke beschouwing
verdient.
Hij was geen geboren Zeeuw2), want hij werd in 1573 of 74 te Dordt geboren, waar
zijn geslacht sedert een paar eeuwen bloeide. Ging hij werkelijk al vroeg naar de
Leidsche Hoogeschool, dan heeft hij er, tegen de gewoonte van den tijd, verscheiden
jaren doorgebracht; in allen gevalle heeft hem daar de liefde zijne eerste gedichten
ontlokt. Na zijne promotie en eene reis naar Frankrijk vestigde hij zich, waarschijnlijk
nog vóór het einde der zestiende eeuw, als Advocaat te Middelburg, werd in 1606
tot tweeden Pensionaris dier stad aangesteld, en zag zich in 1625 ter

1) ‘Men hoeft oock niet te dencken dat hier veel volcomenheydt in zij te vinden, ghelijck de
Latijns-gesinde dat op hun uytheemsche wijze doen verstaen: dan hier wort alleen
goed-rondicheyt by de handt ghenomen, om een-voudich te ontmonden de soete eygenschap
van onse vry-borstige inlandsche tael: (voornemelijck) op de Hollandsche en Zeeuwsche
wijse. Het is seer misprijselijck, dat men zijn Vaderlantsche spraeck soeckt achter hoecken
te laeten, ende ghebruycken andere schraele menghelingen onder volcomen soet-mondige
ronde woorden; dewelcke, door sulcken overlantsche gemeynsaemheyt als verbastaert werden!
daer nochtans het Nederlants niet van noode is by andere te gaen ontleenen: overmits de
selve jae, rijck-genouch bevonden wert, (soomen anders de volcomen eygenheyt wel uyt
mommeld int letterdichten).’
2) Voor uitvoeriger levensbijzonderheden verwijs ik naar J. Tideman's inleiding op S. Van
Beaumont's Gedichten, in 1843 door hem opnieuw en met aanteekeningen uitgegeven.
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vergadering van de Staten-Generaal afgevaardigd. Ik vermeld maar pro memorie de
twee gezantschappen en de binnenlandsche zending naar Friesland, waartoe hij werd
gebruikt. De laatste jaren zijns levens bracht hij ambteloos in Den Haag door, waar
hij op tachtigjarigen leeftijd in 1654 overleed.
Zijne oudste verzen, die van 1595 dagteekenen, dragen in den vorm den stempel
des trjds; maar reeds een jaar later schreef hij de drie-en-dertig vrij vloeiende
Hollandsche en Fransche minne-dichten, sonnetten, die hij Jonckheyt betitelde, en
waarvan hij er zestien in den Zeeuwsche Nachtegael liet afdrukken. Dat hij ze zoolang
achterwege hield, is wel gedeeltelijk daaraan toe te schrijven, dat hij het in de eerste
jaren zijner rechtspraktijk te drok had om veel tijd aan de Muzen te geven1); maar
wij weten van den anderen kant, dat hij niet grif was om zijne gedichten ter uitgave
te bestemmen2): zelfs die, welke in 1623 het licht zagen, zijn niet met zijn naam, maar
met de letters H. V[an] D[ordt?] geteekend; en niet dan na veel tegenstribbelens
kreeg zijn zoon in 1638 verlof zijne verzamelde gedichten uit te geven, waarvan in
1640 eene tweede uitgave verscheen onder den titel van Horae Succisivae,
Tyt-Snipperinge van de Jonckheyt tot in den ouderdom, en waarin Hollandsche,
Fransche en Latijnsche gedichten voorkomen.
Waaraan is het toe te schrijven, dat hij zoo weinig bekend is? Zeker niet aan zijne
geringe verdienste. Want ofschoon Tideman wat sterk kleurde, toen hij hem bedeelde
(bl. XXXIII) met ‘kernachtige spreuken in den trant van Cats, liefelijk zangerige
stukjes in dien van Hooft, scherp bijtende Puntdichten aan Martialis ontleend en op
de geestigste wijze op ons land overgebragt, krachtige vreugde-toonen, zoo als Vondel
zong, alles in het zuiverste Nederduitsch der XVII6 Eeuw; terwijl de godsdienstige
gedichten een treffend contrast, en tevens een schoon geheel, met de meerdere losheid
der jeugd daar stellen’; - toch moet het een ieder weldra in het oog vallen, hoezeer
hij boven de besten zijner omgeving uitmunt.
De Jonckheyt moge geene hooge poëtische aanblazing verraden,

1) Zie den brief aan Merula 9 Nov. 1601, in de bijlagen bij Tideman, bl. 249.
2) Tideman, inleiding, bl. XXXI.
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en wat gemaniëreerd deftig klinken, daaruit spreken toch gevoel en geest, terwijl de
puntige inkleeding het genoegen der lezing verhoogt. Het laatste gedicht, dat, in
geheel anderen toon, de vrije beweging afspiegelt, waarin de dichter zich verheugde,
toen hij het minnepak afgeschud had, is terecht ‘echt geestig en bevallig’ genoemd.
In 't algemeen munt hij meer door geest en puntigheid uit dan door hooge poëzie.
Dit blijkt onder anderen uit zijne Grillen, epigrammen, aan het Latijn ontleend, maar
volkomen ‘verduitscht’, welke hij aan Petrus Scriverius opdroeg, en waarvan hij een
zeker aantal in den Zeeuwsche Nachtegael plaatste. Aan het eind zijner opdracht zei
hij:
‘Nu oordeelt aen de proef of uwe Martialis
Niet al te bot en boersch in ons Hollandsche tael is.’

Dat was het eenige, wat hij bedoelde; en men moet erkennen, dat hem zijn streven
wonderwel is gelukt. In denzelfden geest zijn zijne Rym-spreucken gedicht, evenals
de latere Tyts-snipperingen, eene reeks van meest oorspronkelijke, soms vertaalde,
epigrammen en spreuken, waarvan enkelen in het Fransch.
Dat hij ook een anderen toon wist aan te slaan, bewijzen zijne godsdienstige
gedichten, gebeden en psalmberijmingen, die stellig mede tot het beste behooren,
wat hier in dien trant is geschreven.
Beaumont's vernuft moge niet van de verhevenste soort zijn, toch staat hij door
zijne geestige behandeling en kernachtige uitdrukking verre boven zijne Zeeuwsche
tijdgenooten en kunstbroeders; terwijl hij, meer dan een hunner, op eene zelfstandige
ontwikkeling mag bogen, en niet, zooals zij, aan den leiband van Cats liep.
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II. Jakob Cats.
Camphuysen is meer om den stichtelijken inhoud gelezen dan om het dichterlijk
genot, dat hij schonk. Hoe geacht ook om zijn christelijk gemoed en leven, als Dichter
is hij nooit bijzonder populair geweest, het allerminst in die mate, waarin de andere
stichtelijke rijmer, in het opschrift van dit hoofdstuk genoemd, het gedurende eene
lange reeks van jaren was en bleef: Jakob Cats, die gedurende twee eeuwen de
volksdichter bij uitnemendheid is geweest, wiens ‘Boek’ in elk Hollandsch huisgezin,
in stulp en rijke woning, even dierbaar als de Bijbel gehouden werd.
Wat is de oorzaak van die langdurige populariteit geweest, en hoe komt het, dat
Cats thans nauwelijks meer gelezen wordt en in de schatting der kenners zoo beneden
peil is gedaald? Vooreerst heeft tot zijne ongemeene vermaardheid zeker niet weinig
bijgedragen, de uitbundige lof, die hem, zooals wij zagen, reeds vroeg door de
Zeeuwsche loftrompetters werd toegezwaaid, terwijl Anna Roemers en in zekeren
zin ook Huygens hem buiten de palen van Zeeland vierden. Maar dit moge de brug
geslagen hebben tot zijne populariteit in Holland, Zeeland en Brabant, hare
algemeenheid en vooral haar lange duur wordt er niet door verklaard; en het antwoord
op de vragen, zooeven gesteld, zullen wij moeten putten uit de studie van zijn persoon
en zijne werken. Staan wij daarom bij hem als Mensch en Dichter stil.
Jakob Cats werd den 10en November 1577 te Brouwershaven geboren uit
burgerlijke, maar deftige ouders.
‘Mijn ouders roemden noyt van edel bloet te wesen,
Oock was mijn ydel hart soo hooge noyt geresen’,

zegt hijzelf. Toen zijn vader een tweede huwelijk aanging met eene ‘walsche vrouw’,
wilde een broeder der eerste gade niet toestaan,
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dat hare kinderen door eene vreemde zouden worden opgevoed: hij nam ze daarom
bij zich in huis. Jakob werd voorts te Zierikzee op de Latijnsche school gedaan. Daar
begon hij al spoedig ‘tot dichten zeer genegen’ te worden, en leerde de kunst van
‘Een eerbaer jongeling, uyt Brabant daer gekomen.’

Van Zierikzee ging hij naar de Leidsche Academie en ten slotte naar Orleans, waar
hij den graad van Doctor in de Rechten verwierf. Hij was daar ruimschoots in de
gelegenheid zich in het Fransch te oefenen, want hij had ‘veel tijts gespilt by juffers
van de stadt.’ Geen wonder:
‘(S)ijn aert was van der jeugt genegen om te mallen,
En 't vrouwelijck geslacht dat heeft (hem) wel bevallen’;

ja, 't schijnt zelfs, dat hij in zijne jongelingsjaren niet altijd vast in zijne schoenen
had gestaan.
Herhaaldelijk gewaagt hij van zijne ‘verdwaelde jeugt’, en spreekt zelfs van een
tijd
‘Toen ick vyand was van tugt en goede zeden.’

Eerst door zijne vrouw werd hij tot vroomheid bekeerd.
In 't vaderland teruggekomen, na een bezoek aan Parijs, vestigde hij zich in Den
Haag als Advocaat, en mocht zich aldra in eene goede praktijk en zekeren naam
verheugen. Om redenen van gezondheid begaf hij zich naar Engeland, maar kwam
onhersteld terug. Toen geneesmiddelen niet hielpen, zelfs niet de ‘raet van oude
wijven’, besloot hij geen baat meer te zoeken bij ‘krachten van de kruyden’, maar
zich in het gebed tot God te wenden; en, zegt hij,
‘Hij nam mijn suchten aen en hoorde mijn gebedt
En heeft mijn kranck gestel in beter staet geset;’

evenwel niet zonder dat de zieke zijne toevlucht had genomen tot ‘een seecker
Alchemist.’ Onder hernieuwd gebed nam hij des kwakzalvers arcanum in en - was
den volgenden dag genezen1).

1) Ofschoon hij de leer bleef prediken:
‘Indien 'er sieckte rijst in uw verzwackte leden,
Wat soeckt gy menschenhulp? begeef u tot gebeden’,
had hij toch op zijn ouden dag nog hetzelfde vertrouwen in kwakzalvers. Op tachtig-jarigen
leeftijd raadpleegde hij weer een ‘alchemist’, maar met minder baat. Hoe hij aan arcana
geloofde, blijkt b.v. uit zijn testament. Hij vermaakte aan zijne dochter Elisabeth o.a. ‘het
stuck Eenhoorn, dat van groote kraght wordt gehouden in verscheyde respecten, de Vrouwen
bekent.’ Zie Mr. W.M. De Jonghe Van Ellemeet, Museum Catsianum, p. 90.
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Hij hield evenwel nog geruimen tijd een ‘kranck gestel’ en voelde zich ‘teer en
uyttermaten swack.’ Eerst op later leeftijd verbeterde dit, zoodat hij op zijn vijftigste
jaar nog ‘jeugdig scheen en van gesonde leden’, zooals hijzelf getuigt
(Twee-en-tachtig-jaerig Leven). Op zijn drie-en-zeventigste jaar genoot hij ‘gesontheyt
aen de leden’ en was bevrijd van jicht en andere kwalen des ouder-doms. Hij had
nog een vasten gang,
‘Jae kon geduyrigh gaen geheele dagen langh.’

In zijn Ouderdom en Buytenleven is hij daar niet weinig trotsch op, en vertelt niet
alleen, dat hij niet te klagen had,
‘Noch van te swacken aert, noch ongesonde dagen;’

maar biecht zelfs met naïeve ijdelheid:
‘Ick hebbe menichmael noch al te groote jeught
En voor een grijse baert, en voor gestrenge deught.’

Maar keeren wij terug tot zijne jonge jaren. Hij verliet weldra Den Haag en vestigde
zich te Middelburg. 't Is geen geheim, dat Amors ‘geweer’
‘(Hem) dikmaels heeft geraeckt tot aen het innigh breyn,’

maar hij was veel te verstandig om in de fuik te loopen. Eens evenwel ontmoette hij
in de Fransche kerk een meisje ‘schoon en uyttermaten soet’, dat in zijn hart terstond
zulk ‘een minnebrant ontsteken’ deed, dat hij haar in optima forma het hof maakte.
Reeds waren zij het eens, toen hij vernam, dat haar vader ‘banc-queroet gespeelt’
had, en dat ‘sloeg haer uit de baen.’ Hij beminde haar innig; maar, zegt hij,
‘Maer siet, het ongeluck, haer Vader overkomen,
Heeft van my t' eenemael haer liefde weggenomen;
Soo dat ick naderhant, hoewel niet sonder strijt,
Socht van de minnebrandt en haer te zijn bevrijdt.’
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Die meer verstandige dan ridderlijke zienswijze bleef hom eigen. Jaren later getuigt
hij, in den Trouringh (fo 24), van een ‘uytgelesen Maeght’ (Ascha):
‘Sy werdt van al ghewilt, en om haer frissche leden,
En om haer soet gelaet, en om haer reyne seden,
En om haer vader selfs, en om haer machtigh goet,
Dat hier en overal een Vrijster achten doet.’

Hoe het zij, hij huwde weldra (1604) eene deftige, uit Antwerpen afkomstige
Amsterdamsche, Elisabeth Van Valkenburg, die hem vijf kinderen schonk, waarvan
alleen twee dochters in leven bleven. De oudste, Anna, huwde Cornelis Van Aerssen,
de jongste, Elisabeth, den beruchten Griffier Musch.
Gedurende het Bestand liet hij zijn beroep als advocaat varen, leefde op zijn buiten
te Grijpskerk, en ging aan 't bedijken van ondergeloopen Zeeuwsche polders. Hoeveel
voordeel dit opleverde, getuigt hijzelf:
‘Een oogst, door goeden bouw, uyt dit beslag gehaelt,
Heeft somtijts naer het viel het gantsche lant betaelt.’

Later ondernam hij dan ook hetzelfde in Engeland; en het schijnt, dat hij daarbij meer
lette op zijn eigen belang dan op dat zijner medeparticipanten en misschien ook op
de strikte eerlijkheid. Huygens ten minste heeft hem dit verweten, en die beschuldiging
is nooit grondig wederlegd1). Zoo groeide hij door ‘dit bedrijf, van Godt (hem)
toebereydt’, en verwierf zich een groot vermogen; waarin hij zich even sterk
verheugde als in zijne Godzaligheid, immers
‘Het is een deftig werck en waert te sijn gepresen,
Godtzalig en met een ook rijck te mogen wesen.’

Cats was een geleerd man, vooral een bekwaam Jurist: dit deed de aandacht op hem
vestigen. In 1621 werd hem het professoraat in de Rechten te Leiden aangeboden,
dat hij weigerde voor het pensionarisambt der stad Middelburg. Twee jaar later nam
hij ‘na vasten en gebeden’ dezelfde betrekking te Dordt aan, omdat hij daarin eene
Goddelijke roeping zag.

1) Zie de aanteekening van Constantijn Huygens in Schinkel's Bijdrage, enz. 1 St., bl. 68 vlgg.
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Hij had nu den voet gezet op het hobbelig staatstooneel, en zou eerlang geroepen
worden het aanzienlijkste staatsambt in Holland te bekleeden. In 1636 werd hij tot
Raadpensionaris aangesteld, en eerst in 1652 legde hij die betrekking voor goed
neder. Nog in 1655 schijnt hij moeite gedaan te hebben om tot Raadsheer in het Hof
van Holland te worden benoemd, ofschoon die betrekking voor den zwakken
acht-en-zeventigjarigen grijsaard te zwaar werd gerekend, zoodat dan ook van die
benoeming niets is gekomen1).
Als Staatsman heeft hij, volgens de zeer juiste uitdrukking van Wicquefort, ‘nooit
groot figuur in de wereld gemaakt.’ Hij schijnt vooral gekozen en steeds herkozen
te zijn, omdat de Prins over hem ‘kon disponeeren.’ Van Wijn heeft dit wel trachten
tegen te spreken; maar het valt te betwijfelen, of het hem gelukt is ons Cats te doen
kennen als een zelfstandig staatsman2), een man

1) Huygens, die voor zijn oudsten zoon om dezelfde betrekking vroeg, gewaagt van Cats'
candidatuur in zijne Correspondance, in de Bibliotheek der K. Academie van Wetenschappen.
Hij schreef b.v. aan den Heer van Brederode, 29 April 1655:
‘.... Je voy que le bon Sr. de Cats reuient en campagne faisent semblant de vouloir estre
accomodé d'une charge qui ne peut que l'incommoder en ses foiblesses. Je ne sçay où cela
tend, quoy que je le puisse soupçonner et cependant, si Messieurs les Nobles entendent de
l'y employer, et de le jetter dans la depense de quelque machine qui le puisse porter au Conseil,
je sçay bien qu'en vertu de ce qui ‘s'est passé à son esgard, il fandra que j'aye patience.’
En dienzelfden dag aan den Heer van der Mijle:
‘Monsieur; quand il plaira à Messieurs les Nobles d'accomoder Monsieur de Cats d'une
charge qui ne sçauroit que l'incommoder, il faudra bien que je le souffre.’
2) Dat Cats aan den leiband des Prinsen van Oranje liep, kan niet direct worden bewezen. Hij
laat zich in zijne werken nooit uit over Staatkunde. Maar uit zijn omgang kan men gissen,
onder welke banier hij zich schaarde. Zijn eene schoonzoon was de beruchte Griffier Musch,
die zulk een groot aandeel had aan den Coup d'État in 1650; zijn andere schoonzoon was
Drossaart der Stad en Baronie van Breda (eene bezitting van den Prins), en een neef van dien
Sommelsdijk, die in 1650 eene niet minder groote rol speelde. Zijne innigste vrienden waren
Do. Teerling, van wien hij op het eind zijns levens nog getuigde:
‘Ick heb dien waerden man in Seelant langh gekent,
En draghe nogh zijn beelt als in mijn hert geprent;’
voorts de Haagsche predikant Stermont, in zijn tijd even dikwijls Steurmont, Wermont en
Lastermont genoemd. Beiden zijn bekend als vinnige pamflet-schrijvers ten voordeele van
den Prins.
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‘bequaam voor de affaires’1). Diens redevoering bij de sluiting der zoogenoemde
Groote Vergadering2), zoo min als zijne beschouwing over den Coup d' État van
Willem II, geven een hoogen dunk van zijn staatsbeleid. Dezen lof slechts mogen
wij hem niet onthouden, dat hij zich aan geen nepotisme heeft schuldig gemaakt;
althans in zijn Twee-en-tachtig-jaerig Leven verzekert hij:
‘Ick heb nu agttien jaer een lastig pack gedragen,
Maer geen van mijn geslagt of van mijn naeste magen
En is op mijn versoeck, oock niet door mijnen raet,
Gebragt tot eenig ampt, of eer, of hoogen staet.’

Wij behoeven bij zijn politiek leven hier niet verder stil te staan, en gewagen dan
ook maar in 't voorbijgaan van de twee gezantschappen naar Engeland, waaraan hij
deel nam, en die geen bijzonder gunstigen uitslag hadden. Voor zichzelf vischte hij
er de ridderorde van St. Joris uit op. - Zonder het te vermoeden schreef hij zijn eigen
vonnis in zijn Ouderdom:
‘En daerom, lieve siel, en acht ick niemant goet,
Die veel en deftig schrijft, maer niet of weinigh doet.’

Na zijn ontslag uit zijn ‘ampt vol gestaege sorgen’ leefde hij kalm op het buitengoed
Sorghvliet, dat hij in het duin tusschen Den Haag en Scheveningen in 1643 had
aangelegd. Hij had dit ‘mager sant’ gekozen om ‘nijt en opspraeck’ te ontgaan. De
boomen groeiden er echter ‘gul en weligh’, en als Curator der Leidsche hoogeschool
beschikte hij over zaad van ‘menigh seltsaem kruyt’ en ‘menigh vreemt gewas’ uit
den hortus botanicus ter versiering van zijn bouw. Hij overleed hier den 12en
September 1660, bijna drie-en-tachtig jaar oud.
Evenals Huygens, Westerbaen en anderen, heeft Cats ons in onderscheiden
gedichten met de bijzonderheden van zijn huiselijk leven bekend gemaakt3): wij
stippen alleen de zoodanigen daaruit aan, die een blik in zijn gemoed en karakter
vergunnen.
De dag werd begonnen met Bijbellezing: eerst alleen, dan voor

1) Nalezingen op Wagenaar, II D., bl. 369 vlgg.
2) Aitzema, Herstelde Leeuw, bl. 539 vlg., vooral bl. 543.
3) B.v. Ouderdom en Buitenleven, Tachtigjarig leven en Huyshoudingh, Twee-en-tachtigjaerig
Leven.
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het gezin; welke lezing werd gevolgd door eene ondervraging ‘wat yeder heeft
geleert.’ Daarin werd de huisteer bijgestaan door zijne huishoudster, de eerzame
predikantsweduwe ‘Joffer Havius’, die niet alleen zoo in de kookkunst bedreven
was, dat zij zelfs den kieskeurigen Barlaeus verrukte door 't geen zij opdischte, maar
het ook ver gebracht had in
‘Soo wel en deftigh spreken,
Gelijck als in de Kerck de Godts-geleerde preken.’

Na het ontbijt eene wandeling. Aan den middagdisch, als er geen gasten waren, werd
er uit reisbeschrijvingen, geschiedenis, of ‘eenigh soet gedicht’ voorgelezen. Na den
eten schepte de oude heer weor een luchtje en vermaakte zich dan met het voederen
van zijn gevogelte; daarna werden, tot spier-oefening, boomen gesnoeid en gehakt,
waartoe zijn schoonzoon Pauw van Carnis, de tweede man zijner dochter Elisabeth,
hem het gereedschap gezonden had; of hij zette zich ook wel op zijne wandeling met
een boek onder een boom.
Na het avondmaal gaf hij zich aan bespiegeling over aangaande de wijze, waarop
hij zijn dag had besteed, die eindelijk besloten werd met eene hernieuwde oefening
van het gezin.
Des zondags werd er gelezen in Joseph Hal's ‘geleerde boecken’, Westerburgh's
of Teelingh's ‘wijze schriften’1), of Couper, waarover dan oefening gehouden werd.
Dit geschiedde alleen, als hij niet te Rijswijk of Scheveningen ter kerk ging of geen
Predikant op Sorghvliet zelf preekte. Doorgaans kwamen er twee in de week.
Ook voor minder stichtelijke uitspanningen was er gelegenheid: jonge gasten
konden visschen of jagen, en er werd soms wel muziek gemaakt.
‘Sy die mijn Huys besorght, die kan een deuntjen quelen,
Haer soon, een jongh Student, die kan op snaren spelen,
Haer dochter doetter by een aerdigh Frans gesanck.’

Bij dezen, die zijn gewoon gezin uitmaakten, voegden zich soms zijne kleindochters
uit Den Haag. In vroeger dagen, ‘eerse was getrout’, had ‘nicht Schilders’ hem
dikwerf met haar gezang

1) Daaronder behoorde natuurlijk de: Balsem Gileads voor Zions Wonde, waarop Cats een
lofdicht schreef in den Zeeuwsche Nachtegael, 3e d., bl. 46.
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gestreeld. Zij had den grootsten invloed op de melodie zijner verzen gehad en zijne
zangster
‘leeren singen
En door een vaste wet (haer) losse woorden dwingen.’

Hij komt er dan ook rond voor uit: dichtte hij ooit
‘een aerdigh liet,
Het soetste van den galm en is mijn eygen niet.
Sy heeft de maet geset, sy deed' het deuntjen leven,
Sy heeft den rechten klanck, sy heeft de siel gegeven’1).

Evenwel was de oude heer geen liefhebber van onstichtelijk tijdverdrijf: 't allerminst
van kaart- of dobbelspel.
‘Nogh ben ick niet gewoon te spelen met de schijven,
Of met den dobbel-steen mijn uyren weg te drijven,
De kaerte boven al en staet my geensins aen,
Ick hebbe in vijftigh jaer dien handel niet gedaen’,

zegt hij ergens; en op eene andere plaats vraagt hij:
‘Maer sal ick tot vermaeck met kaert of teerlingh spelen?
Neen, neen, die boecken heeft, en kan geen tijt verveelen.’

Hij komt daar meermalen op terug:
‘Maer dat my best bevalt omtrent ons buyten-leven,
Dat is het soet vermaeck dat my de boecken geven.
Ick heb een stil vertreck daer vind' ick grooten schat
Oock in een kleyn papier, ja in een eenigh blad.’

Die lust in lectuur had hij met Huygens gemeen, die bij zijne boeken gedurig was
‘te vinden of te soecken’, en zijne veelzijdigheid door verscheidenheid van auteurs
voedde. In het Cluyswerck heet het:
‘'t Zyn wysen die my preken:
't Zyn sotten die my vreughd aendoen en vrolickheit,
't Zyn oude hoofden die my 't aller naest bescheid
Van d'oudste eeuwen af ordentelijk verthoonen,
't Zijn konstenaers die 'k niet en hoeve te verschoonen:
Ick vraeghe met gebied, sij doen my rekenschap
Van 't innerycke mergh van all' haer wetenschap.’

1) Zie het Papiere-kint in de voorrede tot den Trou-ringh.
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Van hoe groote belezenheid de werken van Cats ook getuigen, op zijn ouden dag
was hij lang niet zoo veelzijdig. Zelden las hij iets anders dan ‘een heylig boeck’:
dat beviel hem 't meest. In tegenstelling met den ‘man op Hofwyck’ betuigt hij:
‘Maer ick wil niet te woest door hondert schrijvers dwalen,
Ick lese daer ick kan het meeste voordeel halen,
Ick laet veel ongeroert dat eertijts my beviel,
En soecke bovenal het beste voor de siel.’

Stichtelijke ernst was altijd zijn hoofdkenmerk geweest: in zijne latere levensjaren
was zijne eenige gedachte, zich
‘staêg bereyden
Om uyt het vleesch te gaen en wel van hier te scheyden’,

en dat bepaalde zijne lectuur:
‘Wat ick voor boecken weet op dese stof geschreven,
Daer word ick toe verruckt en krachtig aengedreven:
Ja niet van dat ick lees, dat my oyt beter smaeckt,
Dan dat het graf betreft, en dat de baere raeckt.’

De gedachte, die hem hoofdzakelijk bezighield, was,
‘Hoe dat men uyt het vleysch, en naer den Hemel gaet’:

en als hij de eenzaamheid opzocht, dan was het doorgaans om daarover te mijmeren
of zich in soortgelijke bespiegelingen van anderen te verdiepen. Immers
‘Het is geen kleyn vermaeck te sitten met een boeckje
Omtrent een groene laen, of in een eensaem hoeckje,
Te lesen eenigh werck, dat ons de siele sticht.’

En hij werd soms zoo gesticht, dat hij zich al in den hemel waande:
‘Hoe kan'er soeter drift in ons gedachten komen,
Dan als men in den geest ten Hemel opgenomen
Den grooten Schepper groet’

Dat mysticisme en die gemoedelijke, geloovige, Christelijke richting zal in een
orthodox-Gereformeerd man van die dagen niet bevreemden. Wij hebben er natuurlijk
niets op af te dingen; maar meenen te mogen vragen, of in Cats' vroomheid niet wat
gemaaktheid en wat overdrijving heerscht? Het leven alleen te beschouwen
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als eene voorbereiding voor den dood, schijnt, zelfs op Christelijk standpunt, de
vrucht eener eenzijdige levensopvatting: maar wat is het, als men alleen aan het graf
denkt, deels omdat
‘Al wat ons grousaem schijnt, indien men 't dickmaels siet,
Verliest sijn eerste schrick, of wel men acht het niet;’

deels omdat
‘Geduyrich naer het graf te wenden sijn gedachten
Leert ieder uyt te sien, en op sijn wegen achten:
Het quade wordt gemijt, het goede wort betracht,
Wanneer men alle daegh sijn leste stonden wacht.’

Is het niet, alsof de gedachte aan het graf eene veiligheidsklep is, door de vrees in
beweging gebracht? Men bedenke toch, dat hij in het besluit van zijn
Twee-en-tachtig-jaerigh Leven God aldus toespreekt:
‘Seg tot mijn innig hart: “en wil niet langer beven,
Mijn soon! hebt goeden moet, uw sonden zijn vergeven,”
Op dat ick van de doot, of van de helsche pijn
Geen angst meer op en vat, of meer bevreest mag sijn.’

Van dien ‘angst’ kon alleen een godzalig leven hem bevrijden, want anders
‘Hoe sou ik oyt met troost mijn oogen mogen luycken?
Hoe sou ick oyt bestaen voor uwen rechterstoel?
Waer sou mijn woonplaats sijn, als in de helsche poel?’

Welnu, de voortdurende gedachte aan den dood ‘snijt alle sonden af’ en beschut
tegen dien ‘poel.’
‘Het is van outs gezien, en in der daet bevonden,
Dat wie sijn uytgangh weeght, doet afbreuck aen de sonden;
Soo dat men aen het vleysch een wissen breydel geeft,
Indien de bleycke doot in ons gedachten leeft:
Men leert het uyt de daet, dat oock de wilde beesten,
Vernemen desen schrick omtrent haer domme geesten;
Een rat die in de val sich vast besloten siet,
Al is 'er lecker aes, het beest en eet 'er niet.
Oock heb ick dit verstaen, dat even bij de vissen,
De regel hier vermelt, niet eens en plagh te missen;
Vermits men ondervint dat 't vochtigh element,
Oock in sijn burgery de doodschrick heeft geprent.’
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Hoe rechtzinnig de preek ook was, de toepassing klonk wel wat Arminiaansch. - Wat
ons het allerminst in Cats aantrekt, is, dat hij met zijne geloofspractijken zoo te koop
loopt. Hij verzuimt nooit er ons bij te roepen, als hij bidt, evenals hij zich in de
vergadering der Staten van Holland op de knieën wierp; en waar er maar gelegenheid
voor is, lascht hij een min of meer uitvoerig gebed in zijne gedichten in.
En wat was de vrucht van die leer? Een man, zoo vroom, dat zijn leven bidden
was, die zelfs op zijne wandelingen, als zijne gedachten op iets anders gevestigd
waren, een jongeling achter zich liet aanloopen, om hem voor te lezen uit ‘een deftigh
boeck’, zoodat hij, zelfs terwijl hij ‘in het gaen (s)ijn saken over(sach)’, kon zeggen:
‘Ick spreecke met den Geest, die van den Hemel daelt,
En met een heyligh vyer in onse sinnen straelt;’

zulk een vroom man moest wel in de practijk des levens een toonbeeld zijn van
Christelijke deugd, een heilige. Daarvoor heeft hij dan ook altijd gegolden. ‘Zijn
geheele leven was eene onafgebroken deugdbetrachting.... Cats als mensch te
beoordeelen, voegt alleen Cats zelven; anderen hebben daartoe het regt niet,’ roept
Witsen Geysbeek in geestvervoering uit1). Een ander jubelt, dat ‘zijne deugden zich
somtijds bijkans boven het gewone menschelijke verheffen’2). En toch die man was
wel eens heel zwak.
Wij zagen reeds, wat Huygens hem verweet aangaande zijne handelingen ter
gelegenheid van landaanwinning, waarmede hij naar Hooft meldde3) ‘groot goedt’
gewonnen had. Als hij moest kiezen tusschen belang en geweten, nam zijne
gemoedelijkheid wel eens een vreemden plooi.
Ik moet Cats hier evenwel zuiveren van een blaam, die, ten gevolge van een
misverstand, zijn karakter in verdenking heeft gebracht. In het kohier van den
duizendsten penning van 1654 voor 's-Gravenhage en omstreken, op het Rijks Archief
berustend, wordt de Ridder Jakob Cats aangeslagen voor 300 gulden. Hij

1) Biogr. Anthol. en Crit. Woordenboek, II D., bl. 48.
2) Feestrede bij de onthulling van zijn standbeeld.
3) Brieven, II D., bl. 32.
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had dus verklaard in de Provincie Holland - de belasting was provinciaal - aan
roerende en onroerende goederen ƒ 300,000 te bezitten. Volgens De Jonge van
Ellemeet1) zou hij alleen aan obligatiën en rentebrieven ƒ 1,846,056 hebben nagelaten.
Er had dus schijnbaar een bedrog op zoo groote schaal plaats gehad, dat zij wel
schelmerij verdiende genoemd te worden. Maar de heer De Jonge heeft zich hier ten
stelligste vergist, door te meenen, dat er sprake kon zijn van Ponden Vlaamsch,
waarmee wel in Zeeland, maar niet in Holland gerekend werd. Cats heeft zelf2) twee
jaren voor zijn dood, in 1658, het bedrag zijner obligatiën ‘opt comptoir van Hollant,
het comptoir generale, op de Domeinen van Hollant’ en op bijzondere personen,
berekend, als ƒ 303,600 beloopend; zoodat hij bij de aangifte voor de belasting eene
ronde som genomen heeft, zooals veelal geschiedde, en waarmee de Commissarissen
tevreden waren.
Intusschen op ander gebied zien wij hem niet bijzonder braaf handelen. Toen
Vondel in 1631 zijne stekelige prijsvraag had uitgeschreven, liet Cats zich tot een
antwoord verlokken, waarmee wij later kennis zullen maken. Van Lennep, die toch
niet tegen zijn ‘vromen, gemoedelijken Vader Cats’ was ingenomen, geeft er dezen
commentaar bij3): ‘Tot de Contra-Remonstrantsche partij behoorende, en vooral
naijverig op de Amsterdamsche dichtschool, die de Dordtsche, waarvan hij het hoofd
was, in vele opzichten overtrof, gevoelde hij zich genoopt, zijn wrevel jegens Vondel,
die voor de Remonstranten partij trok, en hem als dichter naar de kroon stak, te
luchten.’ En ziet, het stuk is niet slechts vol ‘vuile praat’ en ‘morsige en walgelijke
straattaal,’ maar ‘even gemeen van strekking als van vorm;’ want Vondel en zijne
vrienden als dronkaards voor te stellen, en Holland's eersten Dichter ‘den vuylsten
Fiel van 't Land’ te schelden, was de vuilste laster, uit de meest onedele bron
opgeborreld. En als Vondel in zijn wederantwoord met de vraag
‘Of bloed oock smaeckt, gemengt met wijn?’

1) Museum Catsianum, pag. 98.
2) Museum Catsianum, p. 94.
3) Van Lennep's Vondel, III D., bl. 47.
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zinspeelt op het barbaarsche feit, dat Barnevelt's bloed werkelijk door de heftigsten
zijner vijanden gedronken was, doelt hij daarmee zeker op den fellen haat van Cats,
die zich uitte in deze regels van het derde zijner Sinne- en Minne-beelden, niet lang
na des Advocaats terechtstelling geschreven:
‘Het is nut te sijn gelooft,
Dat een vys, een seltsaem hooft,
Dat alleen een eenigh man
Gantsche rijcken stooren kan!
Dan het is ook wel gesien
Heden en in oude tiên,
Dat één eenigh hooft gevelt
't Gansche land in ruste stelt.’

Het een zoo min als 't ander vers smaakt edel of Christelijk1). Roepen dergelijke feiten
niet de tegenstelling in 't geheugen tusschen hen die zeggen: Heere! Heere! en hen
die doen den wil des Vaders in den hemel? Is dit zoo, dan hebben zij, die Cats heilig
verklaarden, een scheef vonnis geveld. Is er ook niet wat af te dingen op hun lof, aan
Cats als Dichter toegezwaaid?
Wie is geheel onbekend met den zwaren foliant2), die Alle de Wercken so oude als
nieuwe, van ‘Vader Cats’ bevat? De man, die zooveel schreef, moet wel gewoekerd
hebben met zijne oogenblikken. Gedurende de jaren dat hij Raadpensionaris van
Holland was, heeft hij maar weinig verzen kunnen schrijven: immers hij getuigt zelf3):
‘Het ampt by my bekleet, is vol gestage sorgen,
Vol aenspraecks, vol gewoel, oock in den vroegen morgen,
Soo datmen naeuw een uur oock van een langen dach,
Tot noodigh overlegh, sijn eyghen wesen mach.’

1) Er is wellicht nog eene andere booze daad uit wat later tijd bekend. Als toch, gelijk wij met
Van Lennep (IV D., bl. 436) niet onmogelijk achten, een tweede kwaadaardig gedicht op
den nu Roomsch geworden Vondel van Cats is, dan blijken ook daaruit zijn on-Christelijk
gemoed en zijn uitsluitende geloofsijver. Men denke er slechts aan, dat het slotvers luidt:
‘Delgt in tijdts den Paepen hondt.’
2) In-fo. gedrukt in 1655, 1658, 1665, 1700, 1712, 1724 enz. Die van 1703 is de volledigste:
daarin komt het Twee-en-tachtigjarig Leven voor. In 4o in 1659, 1661, 1665; enz. enz.
3) In den Ouderdom, die in 1655 voor het eerst het licht zag.

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

33
Maar zelfs ten tijde dat hij het ‘lastig pack’ droeg, 't welk het pensionarisambt van
Middelburg of Dordt hem oplei, was zijne pen even vruchtbaar als gedurende zijn
ambteloos leven te Grijpskerk of op Sorghvliet. In de voorrede tot den Trou-ringh,
die in 1637 het licht zag, dus even nadat hij Raadpensionaris van Holland was
geworden, zegt hij:
‘Mijn ampt dat gaf my werck so langh de sonne scheen,
De dichtkunst voor den dag, of als het licht verdween.
Wanneer een ander dronk, of met de teerling speelde,
Of peylde met gemack de gronden van de weelde,
So was ick in gepeys, en besigh metten geest,
En als ick leedigh was bedreef ick aldermeest.
So haest in myn gemoet de lust scheen op te waken,
Gingh ick de jeugt een liet, of God een lof-sangh maken....
Had ick noyt veers gemaeckt, of met de kunst gespeelt,
Daer is geen twijfel aen de tijt had my verveelt.’

Eene onweerstaanbare zucht tot verzenmaken zweepte hem als ondanks zichzelf
voort. In de voorrede tot het derde deel van 't Houwelyck heeft hij dit naïef geschilderd
(fo. 51), maar de plaats is te lang om ze af te schrijven.
In de inleiding tot zijne Gedachten op slaepelose nachten gewaagt hjj nog van
zijn ‘aengeboren aert tot de dichtkunste’, en wijst er op, hoe hij ‘tot troost en
verlichtinge van (s)ijn slaepeloose nachten, nogh dickmaels gewoon (was) de
soetigheyt van de dichtkunste in het werk te stellen.’
Maar hij schreef ook om geteld te worden onder
‘Het geestigh volck, dat op de Fame sweeft;’

immers in 't begin van den Trou-ringh heet het:
‘Mijn geest is nu belust aen Holland yet te schencken,
Waer door men over langh noch onser sal gedencken.’

En dat hij geloofde zich als voorbeeld voor anderen te kunnen stellen, blijkt wel uit
deze woorden der voorrede van laatstgenoemd gedicht, waarin hij als zijn doel
aangeeft, ‘de Nederlandsche tale te vercieren, de Hollantsche gedichten
sacht-vloeyende en sonder stoot en stopwoorden te maken, ten eynde deselve
eenpaerlick en sonder stuyten gelesen mochten worden.’
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Ziedaar een der weinige punten van overeenkomst, die hij had met de Amsterdammer
school. Staan wij een oogenblik stil bij de verhouding van Cats tot de dichters van
zijn tijd.
In de opdracht zijner Sinne- en Minne-beelden ‘aen de Zeeuwsche Jonckvrouwen’,
tegen het eind van 't Bestand geschreven (1618), laat hij den Minnegod er op wijzen,
dat in Zeeland weleer niet slechts helden gevonden werden,
‘Maer nevens u matroos en menigh duysent helden,
Was hier noch ander volk dat vroomheyt konde melden,
Dat nieuwe deuntjens songh, den vyant al te spijt;
'T is waer, het ging wat rau, maer so was doen de tijt.
Siet! als'er oorlogh was, dan vontmen hier Poëten,
En, nu hier vrede woont, so is de kunst vergeten.’

Hoe geheel anders in Holland! Daar komt de uitnemende bloei, dien de vrede schenkt,
‘de kunst te nutte.’
‘In Hollandt is een volck dat met een aerdigh jocken.
Dat met een soet gedicht een yeder weet te locken,
Tot ick en weet niet wat, tot onbekende min,
Die sluypt dan in het breyn, en neemt de geesten in.
Daer singt Heyns, onse vrient, al wat de soete Griecken,
Gedreven door de kracht van mijn geswinde wiecken,
Oyt schreven voor de jeught, en dringt de vryers aen
Meer als oyt eenigh geest te Romen heeft gedaen.
Daer is een geestigh Hooft, dat met sijn herdersklachten
Doet yder, die het hoort, naer soet geselschap trachten.
Hier by komt Bredero, die jockt in boersche tael,
En treckt tot mijnen dienst de Nymphen altemael.
Noch zijnder overal veel soete tooverpennen,
Die tot de sachte min de rauwe jeucht ghewennen’

Zoo sprak hij, toen hij aan 't begin zijner dichterlijke loopbaan stond. Later verloor
hij zijn goeden dunk van die Amsterdamsche ‘soete tooverpennen.’ Alleen tot Anna
Roemers voelde hij zich voortdurend aangetrokken1), zeker ook omdat zij hem hoog
vereerde. Maar hij liep toch veel hooger met de geestige, geleerde, edoch pedante
Anna Maria Schuurmans, van welke hij beweert:

1) Zie b.v. Houwelick, fo. 103 en 140. Men leze ook t.l.a. plaats hoeveel hij op had met de
‘Zeeuwsche Peerel’, de Dichteres Johanna Van der Meerschen, geb. Coomans, van wier
eerbied voor, en poëtische afhankelijkheid van Cats, de Zeeuwsche Nachtegael het bewijs
levert.
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‘Van dat de wereld stont, tot heden op den dag,
Niet een die haer geleeck, of nu bereycken magh.’

Huygens, die hem zijn Kostelick Mal had opgedragen, was hij, daarvoor altijd
dankbaar. Niet alleen beantwoordde hij die opdracht door hem toe te roepen:
‘Hier komt een nieuwe swaen met ongemeene pennen,
Hier komt een hooger geest door onse landen rennen;’

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

En hij heeft den grootsten lof over voor de Korenbloemen, welke verzameling het
eerst in 1658 het licht zag, en waarvan hij onder anderen getuigt:
‘Het laght, het schreyt, het scherst, het kust, het streelt, het bijt,
Het treurt, het juycht, het bit, en al te sijner tijt’1).

Van de Amsterdammers was Barlaeus de eenige, die genade in zijne oogen gevonden
had. Natuurlijk, want deze, die ten minste ‘een deftigh man’ was, had aan sommigen
van Cats' gedichten ‘Roomsche spraeck’ gegeven2), en een lang Latijnsch lofdicht
vol honig op zijne ‘Poëmata moralia’ gezongen. Toen de Professor hem in 1639 zijne
Medicea Hospes toezond, vereerde Cats hem met twee zilveren kandelaars3).
Op welken aangenamen voet hij toen al met Vondel en diens kunstbroeders stond,
hebben wij gezien.
Cats is dan ook zijn eigen weg gegaan, zonder zich onmiddellijk bij de baanbrekers
zijner eeuw aan te sluiten. Of neen, het waren die anderen, die hun eigen weg gingen,
terwijl Cats het voetpad hield, waarlangs zoo menig Nederlandsch rijmer, met
bedaarden, Nederlandschen tred, gedrenteld had: dat pad, dat niet over

1) Hoe, volgens de overlevering, het oordeel van Huygens over Cats luidde, zie men in Van
Lennep's Vondel, XII D., bl. 162.
2) Barlaeus vertaalde o.a. op verzoek van Cats een gedeelte van den ‘Trou-ringh.’ Zie dr. J.A.
Worp, De Latijnsche vertaling van Cats' Trou-ringh in het Tijdschrift voor Nederl. taal- en
letterkunde VI, bl. 18 vlg.
3) De Jonge Van Ellemeet, Museum Catsianum, p. 76.
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hemelhooge bergen, noch langs onpeilbare afgronden gaat; maar dat effen zandpad,
waarlangs wat vroeger Dirk Potter, wat later Jan Baptista Houwaert al keuvelende
voortwandelden, en waar men zoo menig Rederijker kon ontmoeten. Of vindt ge het
beeld van Potgieter juister, voor wien de indruk, door zijne poëzie teweeggebracht,
gelijk is aan dien, welken gij ontvangt in den stuurstoel eener ouderwetsche
Hollandsche trekschuit op eene onzer kalme trekvaarten?
Bezien wij zijn werk wat van naderbij om dat oordeel te toetsen.
‘(Hij) had eens vollen tijt, als buyten alle plichten,
Om boecken op te slaen, om iets te mogen dichten:’

dat was, toen hij in Zeeland rustig, buiten ambtsbeslommering leefde gedurende het
twaalfjarig Bestand. Daar schreef hij,
‘Terwijl (s)ijn kleyne jeugt omtrent de boomen speelden,’

de Sinne-en Minnebeelden, Galathea of Herder-Minneklacht, Maechdenplicht, den
Selfstrijt en het Tooneel der Mannelicke Achtbaerheyt.
De titel van het eerste dezer werken is eigenlijk: Proteus of Minne-beelden
verandert in Sinne-beelden. Men ziet heel spoedig, dat hier de uitingen van
verschillende levenstijdperken zijn bijeengevoegd. Het werk bestaat uit eene reeks
van prenten met bijschriften, deels in poëzie, deels in proza. Onmiddellijk onder elke
plaat staan twee Hollandsche achtregelige coupletten, naast elkander. Het eerste is
steeds op het gebied van Amor eene toepassing van de gedachte, die de voorstelling
opwekt1), het tweede eene meer algemeene zedelijke beschouwing, ‘een borgerlijcke
berichtinge’, zooals hij 't noemt. Daaronder volgt dan beider omwerking, eerst in
Latijnsche, dan in Fransche verzen. Voorts twee aanhalingen, meest in gebonden
stijl, aan Latijnsche of Fransche schrijvers ontleend; eindelijk eene bespiegeling in
Latijnsch proza, naar aanleiding van een geschrift der Oudheid, met de vertaling er
naast; en als toegift nog weer een paar aanhalingen uit classieke schrijvers, in proza
en poëzie.
Dan volgt eene nieuwe, wat kortere afdeeling, bevattende: eerst eene godsdienstige
bespiegeling, ‘een stichtelijcke bedenckinghe’,

1) De prenten zijn ‘stomme beelden, ende nochtans sprekende.... om datmen door het uyterlijcke
beelt, eenen innerlijcken sin te kennen is gevende.’
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over hetzelfde onderwerp, in Hollandsche verzen, met de navolging in 't Latijn en
Fransch: ten slotte weder een Latijnsch proza-opstel met de vertaling, en eenige
aanhalingen, nu veelal uit Kerkvaders of den Bijbel genomen.
Het is vermakelijk te zien, hoe de deftige Cats - hijzelf heeft dat epitheton
herhaaldelijk in den mond - zich in de voorrede verontschuldigt over de
onbetamelijkheid, dat hij ‘de mallicheden der jonckheydt gevoeght heeft, niet
alleenlijck met de leere der zeden, maer oock selfs met hooger ende stichtelijcker
bedenckingen; ende sonderlinge dat (hij) de sotheden der jeught de eerste plaetse in
dit werck hadde vergunt’: 't was enkel, omdat ‘'t eerste deel van dit boecxken meest
is gheweest het uytworpsel van onse blinde jonckheyt, dewelcke, door de
gewoonelijcke genegentheden van die jaren, mitsgaders door eenige lust tot de
dicht-konste gedreven zijnde, hadde nu ende dan soo eenige minnelijcke Sinnebeelden,
dat is geckelijcke invallen, daer henen ghestelt.’
Door dit werk vestigde de schrijver zijn naam: wellicht nog meer als de ‘geleerde
Cats’, zooals Huygens hem in 1622 toesprak, en zooals hij bijna overal genoemd
wordt, dan als Dichter; want de belezenheid, die er in aan den dag kwam, was
buitengewoon. Veel poëzie moge er niet in schuilen, toch was het niet ontbloot van
zeker vernuft, dat vooral uitblinkt in eene soms onverwachte koppeling van gedachten.
In denzelfden trant is de Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijdt (1632)
geschreven, waarbij ook prenten, die voorstellingen uit het dagelijksch leven bevatten,
aanleiding geven tot berijmde bespiegeling en eene vracht van aanhalingen uit allerlei
schrijvers.
De Self-Strijt, dat is: Onderlinge Worstelinge van goede en quade Gedachten
(1620, 1621) bevat, volgens de In-leydinghe ‘vierderhande exempelen, alle van
verscheyden aert; als te weten, voor eerst, een jongelingh gedrongen in een
bekommerlick geval midden in de vrolickheyt sijner jeugt: ten tweeden een self-strijdt
van een eerbare huys-moeder, en 't gene daer uyt is ontstaen; ten derden een
merkelycke bekoringe eenen krijgs-oversten (wesende met eene een man van State)
plotselijck voor-gekomen; waernae dan komt te volgen’ (veel breeder en als
hoofdverhaal) ‘de bedenckinge van den Godtvreesenden Joseph, die hy gehadt mach
hebben ten tijde hy by Potiphars wijf wierd' geterght en geverght tot onkuysheit.’
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Het Tooneel der mannelicke Achtbaerheyt (1622) doet ons de pleidooien hooren
tegen en voor de Koningin Vasthi, Assuerus' gemalin. Het doel is ‘aen te wijsen
verscheydene huysgebreken, die oock hedendaeghs niet dan al te veel by verscheydene
huyshoudende personen (God betere 't!) te vinden zijn; welcke alle, by gelegenheyt
van dese geschiedenisse, en de bedenckinge hier over genomen, licht sullen kunnen
uitvinden verscheyde dingen, elck in het zijne, die ter eener en ter anderer zijde
dienstigh zijn ofte gedaen, ofte wel nagelaten te worden.’
Dat het hoofddoel des Dichters van den aanvang aan altijd was het stichten en
verbeteren zijner medemenschen, bleek ons uit de besproken werken. Hij was
overtuigd, dat er aan zoodanige poëzie groote behoefte bestond. Hij klaagt immers
in de voorrede tot zijn eerste werk, dat ‘de jeught onser eeuwen wel meest (God
betert!) soo verre is vervallen, dat alleen een stichtelijck opschrift van eenich boeck
genoechsaem is om 't selve hun uyt de hant te slaen,... als in hun teere ooren niet
anders konnende verdragen als soo eenich soetgalmende geluyt van (ick en weet
wat) liefkoosende klinckdichten.’ Deze ‘meepsheyt’, zooals hij het noemde, wilde
hij bekampen. De richting zijner poëzie bleef dan ook tot den einde toe stichtelijk.
Het waren geene afgetrokken wijsgeerige betoogen of verheven bespiegelingen,
waarmede hij op zijn doel afging: de meest gewone voorvallen van het dagelijksch
leven gaven hem doorgaans aanleiding tot zijne opmerkingen en raadgevingen ter
verbetering van zichzelf en anderen. Zoo heet het in Ouderdom en Buytenleven:
‘Ick ben geneyght, uyt alderhande saken
Te trecken eenigh dingh, dat my kan beter maken;’

en hij moedigt dan ook zichzelven aan:
‘En valt u dan yet in dat swacke sielen sticht,
Soo stelt het na den eisch en in een kort gedicht;’

want, heet het in den Trou-ringh,
‘Misschien of mijn beleyt, gelijck het is geweest
Mocht yemant dienstigh sijn die mijn gedichten leest.’

Hij mocht dan ook in een zijner laatste werken juichen:
‘Tot hiertoe, waerde siel, is by om veel geschreven,
Wat yemant dienen kan omtrent het ydel leven.’
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Het waren vooral de ‘huyshoudende personen’, die hij op het oog had, en dat streven
gaf ook aanleiding tot zijn hoofdwerk, het Houwelick, dat voor 't eerst in 1625 het
licht zag. De inhoud in 't algemeen zal het best blijken uit de mededeeling van den
volledigen titel, die aldus luidt: ‘Houwelick, dat is, het gansch beleyt des
Echten-Staets, afgedeylt in ses Hooftstucken, te weten, Maecht, Vrijster, Bruyt,
Vrouwe, Moeder, Weduwe; Behelsende mede de mannelycke tegenplichten.’ Men
zou het thans kunnen noemen: ‘Plicht en Roeping der Vrouw.’
De twee eerste afdeelingen zijn opgesteld in den vorm van samenspraken tusschen
twee jonkvrouwen. Dien vorm bezigde hij ook elders1): 't was een uitvloeisel van den
schoolschen geest, die er prijs op stelde de behandelde zaak van alle kanten te
bekijken, en elken grond, die er voor of tegen pleit, zorgvuldig te toetsen en te wegen2).
Waar hij het gedicht zelf niet in dien vorm kleedt, daar wisselt hij soms het berijmd
verhaal af met eene samenspraak in proza, waarin dan het voor en tegen van het
behandelde uitgeplozen, en niet weinig getheologizeerd wordt. Zoo b.v. in den
Trou-ringh. Of hij stapelt aanhaling op aanhaling om de verschillende schakeeringen
zijner gedachte aan den man te brengen, zooals in de eerst besproken werken.
In de vier laatste hoofdstukken van het Houwelick laat hij de samenspraak varen,
en geeft eene doorloopende bespiegeling over de plichten van de gehuwde vrouw,
met eene macht van aanhalingen aan den voet der bladzijde, uit allerlei oude en
nieuwe schrijvers getrokken, waaraan hij of een denkbeeld ontleend heeft, of die hij
te hulp roept om het gezegde in den tekst nader aan te dringen.
Het zal door niemand worden ontkend, dat dit leerdicht een schat van nuttige lessen
bevat, waarmede menigeen, ook heden ten dage nog, zijn voordeel kan doen; dat
het, zooals de uitgever zei, ‘alle menschen kan dienen, niet alleen tot vermaeck, maer
oock tot heylige leeringen, omme sijn leven naer den staet sijns ouderdoms te richten
tot de deught en eerbaerheydt.’ Maar of wij het verder met hem eens behooren te
zijn, als hij het ook

1) B.v. in den Selfstrijt, 't Tooneel der mannelycke Achtbaerheit.
2) Verg. Van Lennep in zijn Vondel, X D., bl. 451.
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‘een paerel onder alle poëtische wercken deses tijds’ noemt, is eene andere vraag.
Het zou ter waardeering van den man en zijn tijd niet ondoelmatig zijn het stuk
in zijn geheel te doorloopen; maar waar zou het heen, wilden wij die bonte rij van
voorschriften, opmerkingen, waarschuwingen en voorbeelden monsteren, omtrent
kwistigheid, gierigheid, vinnigheid, het kwaad, dat eene vrouwentong kan brouwen,
en wat dies meer zij!
Het hoofdthema, dat gedurig wederkeert, is, dat de man voortreffelijker is dan de
vrouw, dat deze in hem moet opgaan en hem gehoorzamen (fo. 103):
‘Ick wil in alle ding de menschen doen beseffen,
Dat mannen over al de wijven overtreffen;
Dat meest in alle ding, ook schoon het niet en leeft,
Al wat een man gelijckt, een hooger wesen heeft.’

Daarom, zegt hij, fo. 85:
‘Een wijf van rechte stof behoort in alle stucken
Den sin van haren man ten nausten uyt te drucken,
Het is een groote deught, een ciersel van de bruyt,
Haer man te drincken in, haer man te drucken uyt.’

En hij raadt de huisvrouw nadrukkelijk:
‘Staet niet op eygen breyn, keert uwe sinnen om,
En weest aen uwen man een rechte Sonne-blom.’

Het kan dan ook geen verwondering baren, dat hij der vrouw de keuken en de
kinderkamer nagenoeg bij uitsluiting tot hare sfeer aanwijst. Maar daar is zij dan ook
heerscheres (fo. 79):
‘Daer syn bescheyde zaken
Die maer het wijf alleen, of haere boden, raecken:
De keucken is vooral haer eygen heerschappy,
Het lywaet, met de wasch, en mart-gang dienfer by.
Noch staet tot haer besorgh de maeghden aen te leyden,
En, nae de reden eyscht, haer diensten af te scheyden;
Oock is de kinder-queeck de vrouwen toegepast,
Ten minste eer de jeught tot seve jaeren wast.’

Het ligt dus ook geheel in den aard der zaak, dat het Houwelick, ter ontleding van
het ‘Christelyck Huyswyf’ bestemd, allerlei goeden raad voor vrouwen bevat: niet
alleen omtrent den huise-
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lijken omgang met haar Heer, ter bewaring van huiselijken vrede en geluk, of werken
betrekkelijk hooger vrouwelijke deugden; maar ook voorschriften en recepten
aangaande de meest alledaagsche zaken, b.v. het koken, braden, inmaken en dergelijke
bedrijven meer. De huisvrouw behoefde dat echter niet alles zelve te doen, maar
moest het kennen:
‘Niet dat met eygen hant dit juyste moet geschieden,
Het dient, op dat de vrou te beter magh gebieden;
Een die niet recht en weet den gront van haer bedrijf
Is staegh een slappe gans, en noyt een handigh wijf,’

Daar hij nu zelf, ondanks zijne belezenheid en zijne bemoeiingen met het
huishoudboekje1), hier niet op eigen wiek kan drijven, roept hij hulp in. Hij bekent
aan de dames (fo. 124):
‘Al watje naest bevint op u bedrijf te passen,
Is verr' het minste deel op mijne gront gewassen:
Een ander geeft de stof, en ick het rijm alleen;
Ik menge slechts de kalck, een ander geeft de steen.’

Hier en elders was zijne vrouw te hulp geschoten.
‘Mijn weerde bed-genoot, mijn siel en tweede leven,
Heeft menigh schoon juweel aan onse Vrou gegeven;
Want als mijn trage pen by wijlen stille stont,
Soo kreeghse weder stof uyt haren lieven mont.’

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

zegt hij; en die persoonlijkheid gaf hem zeker de volgende regels in de pen (Houwelick
fo. 138):
‘Ghy, die God heeft gejont een van de kloecke wijven,
Wiens raet en geestigh breyn u machtigh is te stijven,
Geeft danck voor dat behulp, en neemt tot uwer baet
Dat uyt sijn eygen aert tot uwen dienste staet;
Niet in het huys alleen (gelijck wy voren spraecken)
Of in het licht beslagh van kleyne keucken-saeken,
Maer oock in ander werck dat vry wat hooger gaet,
Al raeckt het menigmael den gront van uwen Staet.’

1) Zie Museum Catsianum, pag. 83-84
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Zou Bilderdijk gelijk hebben gehad, toen hij beweerde, dat Cats ook in de staatkunde
‘onder den toffel’1) zat? Hoe het zij, ook minder begaafde vrouwen mochten door
hare mans niet worden verwaarloosd:
‘Die God sijn offerwerck, den Prins sijn tollen geeft,
Die leere dat een vrou oock haere rechten heeft.’

En die leer wordt in eene lange verzenreeks aangedrongen.
Dit zij genoeg ter kenschetsing van het voornaamste voortbrengsel van Cats' pen
en van zijn didactischen trant. Wij kunnen volstaan met de bloote opsomming zijner
overige werken.
De Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijdt, die in 1632 het licht zag, werd reeds
herdacht. Daarop volgde (1634) 's Werelts Begin, Midden, Eynde, besloten in den
Trou-ringh, met den proefsteen van den selven, bevattende eene reeks verhalen, die
verschillende huwelijksgevallen ten onderwerp hebben. Geen enkel daarvan munt
door schilderachtigheid uit: ook niet het meest bekende, dat van het Spaens
Heydinnetje2).
De gedichten zijner laatste jaren houden zich hoofdzakelijk met zijn eigen persoon
bezig. Ouderdom, Buyten-leven en Hofgedachten op Sorghvliet; Invallende gedachten
op voorvallende ghelegentheden; Doodt-kiste voor de Levendige of Sinnebeelden
uyt Godes Woordt, aenwijsende de kortwijligheyt, ydelheyt en onsekerheyt van 't
menschelijck bedrijf. Eindelijk Tachtighjaerige Bedenckingen, Tachtighjarigh Leven
en Huyshoudingh op Sorghvliet, Gedachten op slaepeloose nachten, en ten slotte het
Twee-en-tachtig-jarig leven. Eene zonderlinge tegenstelling maakt te midden van
dit alles ‘Bly-eyndendspel Aspasia’, aan een der gevallen van den Trou-ringh ontleend,
maar waarvan in geen enkel opzicht iets goeds te zeggen is.
Vatten wij de verschillende indrukken samen, die de lezing van het lijvige boek van
Cats op ons maakt, dan mogen we wel buiten kijf stellen, dat hij de hoofdeigenschap
des Dichters mist. Het mangelt hem aan fantasie. Hij vergoedt dit gebrek in zekere
mate

1) Geschiedenis des Vaderlands, VIII D., bl. 119.
2) Overgenomen door Penon, Ned. dicht- en prozawerken, IV, bl. 3-43, waar ook (bl. 43-53)
een zestal ‘Nieuwe-jaers-gesangen’ zijn afgedrukt.
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door een buitengewoon geheugen, dat hem, men zou zeggen zonder inspanning, waar
hij 't noodig heeft de overwinst zijner bijzondere gave van opmerking weer voor den
geest brengt. Niet slechts wat hij bij honderden van schrijvers gelezen heeft, voedt
zijne verzen; men ontwaart al spoedig, dat aan zijne opmerkzaamheid geene
bijzonderheid, hoe gering ook, ontgaat, van wat er binnen het bereik zijner zintuigen
valt. Allerlei onbeduidende opmerkingen over planten, dieren en menschen leveren
daarvan schier op iedere bladzijde het bewijs.
Het groote doel van al zijn schrijven is altijd, zooals hij aan het slot der voorrede
van den Trou-ringh zegt, zijne ‘Lantsgenooten met vermakelickheyt wat goets te
doen lesen, en daerdoor bequamer te maken tot het huyselick en borgerlick leven,
en een gelucksaligh sterven.’ Maar bovendien schrijft hij ook wel wat als Commissaris
van Politie, immers (Houwelick, fo. 130):
‘Geen staet en kan bestaen, geen Vorst en heeft gebiet,
Indien het woeste grauw geen hell of hemel siet.’

Bespiegeling en leeringen, ‘die wekken’, staan daarom steeds op den voorgrond;
maar hij wisselt, om der ‘vermakelickheyts’ wille, het betoog niet zelden af met
voorbeelden, ‘die trekken’; leerrijke geschiedenissen, aan werkelijkheid of historie
ontleend. Jammer slechts, dat de inkleeding doorgaans zoo weinig boeiend of
aantrekkelijk is, tengevolge van zijne langwijlige breedsprakigheid, zijn gemis aan
goeden smaak en dichterlijke verheffing, van de doorloopende platheid en niet zelden
van de onkieschheid der schildering.
Men verwondert zich vaak over het gemak, waarmee de eene volzin den anderen
voortbrengt; als een enkel woord eene nieuwe gedachten- en verzenreeks doet
ontkiemen, die zoo breed wordt uitgesponnen, dat het eind niet te voorzien is. Geen
enkel onderwerp, geene enkele stelling wordt losgelaten, voordat ze van alle kanten
bekeken, omgekeerd, uitgeplozen en volmaakt uitgeput zijn. Hoe vermoeiend dit
voor den lezer wordt, springt in 't oog. En 't is dit te meer, daar de rhythmiek van
Cats bij uitstek vervelend is. Hij rijmt met het grootste gemak; maar aarzelt ook nooit
zijne toevlucht te nemen tot steeds wederkeerende, niets beteekenende stopwoorden,
terwijl zijne overregelmatige Alexan-
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drijnen, die steeds de rust in 't midden hebben en zich wel wachten ooit te
enjambeeren, eene slaapwekkende eentonigheid bezitten. Soms heeft hij zelf gevoeld,
dat zijne breedsprakigheid buiten de kerf ging. Zoo roept hij ergens in het Houwelick
(fo. 111) uit:
‘Maer iemant sal misschien op onse rijmen kijven,
Om datse veel te lang in desen handel blijven.’

Had hij zich maar ernstiger doordrongen van de juistheid zijner eigen opmerking
(aldaar, fo. 82):
‘Wat heeft men in het kleyn van alle ding te seggen,
En tot de gronden selfs de saecke bloot te leggen?....
En pijnt u, Zeeuwsche pen, niet al te ront te schrijven,
Daer moet ook dit en gint voor uwen leser blijven.’

Maar de natuur was ook hier sterker dan de leer!
Het zou een al te verdrietig werk zijn om door voorbeelden te staven, in welke
mate hij met dat gebrek behept was. Wie verlangt toch de 108 Alexandrijnen op
nieuw te lezen, die hij noodig heeft om te verhalen, hoe een kwakzalver hem van de
koorts geneest? Een enkel staaltje moge evenwel bewijzen, hoe weinig hij voor den
lezer te denken overlaat. In het voorwerk tot het Houwelick (fo. 9) schildert hij aldus
de bezwaren, die het kweeken eener teere plant heeft:
‘Wat heeft, eylaes! u teer begin,
Wat heeft 'et angst en moeyten in!
Men vreest van boven voor den storm,
Men vreest van onder voor den worm,
Men vreest den vorst en sijn gewelt,
Men vreest den hagel op het velt,
Men vreest de dampen van den nacht,
Men vreest de mist en hare dracht,
Men vreest het schendig hof-fenijn,
Men vreest een heeten zonne-schijn,
Men vreest het steken van de pier,
Men vreest het bijten van de mier,
Men vreest de rups en haren beck,
Men vreest het quijlen van de sleck,
Men vreest des efter niettemin
Het weven van een vuyle spin,
Men vreest vooral een dertel kint,
Dat is het slimste wat men vint.’
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En dit laatste gevaar wordt dan in twaalf regels nader uitgeplozen, die ik den lezer
schenk. Intusschen is ons uit de Zeeuwsche Nachtegael gebleken, hoe fraai men dit
uitpluizen indertijd vond.
Zal ik hier nog de veertig verzen overschrijven, die het ‘verhael van de gemacken
uyt den Lantbou en plantagie voortkomende’ in zijn Ouderdom (fo. 22) uitmaken?
Als proeve van laag bij den grond kruipende opvatting en prozaïsche voorstelling
zou het zijn nut hebben; maar ik kan het niet van mij verkrijgen er dit hoofdstuk mee
te verlengen.
Het ware onbillijk te beweren, dat in de duizenden verzen, die Cats schreef, geene
enkele dichterlijke gedachte, of geen enkele schoone regel zou zijn aan te wijzen.
Het tegendeel is waar. Poëtisch is b.v. de tegenstelling, als hij (Ouderdom fo. 72) op
de schildering der bloedige Romeinsche kampspelen in den Circus, volgen laat:
‘Ick sie met blyder oogh een jeuchdich boomtjen groeyen,
Een roosjen open gaen, een aerdigh haeghjen bloeyen.’

Hoort, wat hij van een nijveren man met eene pronkzieke vrouw zegt: 't is niet
bijzonder kiesch, maar alles behalve prozaïsch (Houwelick, fo. 128):
‘Het loon van sijnen staet, de vruchten zijner renten,
De winst van dat hy koopt om weder uyt te venten,
Versmelt gelijck een mist: en al sijn bitter sweet
En druypt maer op het wijf, en wort een sijde-kleet.’

Schoon zijn ook de bekende regels op de ‘eerste trouw’:
Als van twee gepaerde schelpen enz.1).

Hij heeft soms ook breeder tafereelen geschilderd, die levendig genoeg van teekening
en kleur zijn; maar waarbij men zich niet mag verhelen, dat hij slechts trouw had
terug te geven wat hij in de werkelijkheid waarnam, om een hooger toon aan te slaan.
Voor die werkelijkheid was hij niet blind. Hij had gevoel voor de natuur, en menige
goedgelukte plaats levert daarvan het bewijs. Hij had ook een open oog voor Holland's
weelde, door handel en nijverheid voortgebracht en gevoed. Ik kan mij niet
weerhouden

1) Zie het geheel in mijne Onverwelkte Bloemen, Arnhem, 1882.
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een paar grepen te doen uit het tafereel vol gloed, waarin hij wijst op de ‘wonderen
die God Almachtigh aen Hollant verleent’ heeft; met welke ontboezeming hij zooveel
op had, dat hij haar tweemaal, eerst in het Houwelick (fo. 121) en later nog eens in
den Ouderdom (fo. 40) liet afdrukken.
‘Danckt vry den grooten Godt, ô vrye Nederlanden!
Van sijn gestreckte gunst, en uwe rijcke stranden;
Wat naer of verre wast, wat uyt der aerden groeyt,
Dat koomt u met de zee ter haven ingevloeyt.
God is gelijck de Son, die duysent gulde stralen
Laet van den Hemel af, op uwe steden dalen;
Wat oyt aen boomen hingh, of op de velden stont,
Dat komt door Godes handt u vallen in de mont.
Men wint hier in het Lant geen most of rijpe wijnen,
Gelijck men elders doet, daer heeter stralen schijnen;
En des al niettemin, soo heeft u gantsche kust
Van mosten wils genoegh, van wijnen volle lust.
Al wat de Necker geeft, al wat de Fransche dalen,
Al wat Madera sent, het speelt in uwe schalen.
Alwaer in eenigh lant een rijpe druyve berst,
Daer wordt tot u behoef een segen uytgheperst....
Wat lijt'er menigh volck des somers heete vlagen
Om aen dit verre lant sijn vruchten op te dragen!
Hier is geen suycker-riet dat in de dalen wast,
En noch wort hier de jeught met suycker overlast.
Het Indisch rijck gewas, de peper, foely, noten,
Wort hier, gelijck het graen, op solders uytgegoten:
Men pluckt hier geen kanneel, geen ander edel kruyt,
Wy deelen 't evenwel met gantsche schepen uyt.
Of China maer alleen en backt de porceleynen,
En boutse menigh jaer, gelijck de lieden meynen,
Men vint hier onderwijl de fijnste lijckewel
Of by een schippers wijf, of by een bootsgesel.
Al sijn in deze kust geen onder-aertsche slaven,
Die koper, yser, stael in diepe kuylen graven,
Soo woont doch hier het volck, dat groote stucken giet
En met een hol metaal door harde mueren schiet.
Al sijn hier in het lant geen steyle boom-gewassen,
Die tot een hooge mast op groote schepen passen,
Noch sijn hier evenwel meer seylen op de ree,
Als oyt een machtigh Vorst had op de ruyme zee.
't Is maar een kluyte lants, dat hier de lieden banen,
Noch sijn de solders vol, en buygen van de granen....
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Hier is geen rijcke worm, die ons de syde spint,
En waer is 't daer men meer fluweel en syde vint?
Wie kent'er eenigh gout in onse kust gewassen?
Noch vint men even hier veel dnysent rijcke kassen,...
Al wat u Lant besit, dat is een eygen wonder.
In alle rijck ghewas sijn uwe velden schrael,
Ghy noch, die niet en hebt, ghenietet altemael.
Al wat de werelt vangt, dat valt in onse fuycken.
Geef maer, ô goede Godt! dat wy het wel ghebruycken,
Geef ons een danckbaer hert, een ingebonden geest,
Die uwe gunste lieft, en uwe straffe vreest!’

Doch wanneer hij niet door waarneming van de werkelijkheid geïnspireerd wordt,
blijft hij laag bij den grond, ook als het onderwerp vanzelf tot verheffing uitlokt. Hoe
ondichterlijk toch zijn de gedachten, die de schepping van den mensch bij hem doet
oprijzen (Trou-ringh, fo. 5)! En wat dunkt u van de voorstelling van Adam's jeugdige
gade op haar eersten levensmorgen?
‘Hoe vreemt sagh Eva toe in dese nieuwe saken!
Sy wist niet watse sagh, maer sagh het met vermaken.
Sy wist niet wat een man, of vryer is geseyt,
Toch......’

Toch is ons de Eva uit den Lucifer of Adam in Ballingschap liever.
Erger nog is de walgelijke platheid, waarmee hij de opstanding beschrijft
(Ouderdom). ‘Dit verhael gaet boven ons gedachten’, verzekert hijzelf; en men wordt
daarvan overtuigd, als men stuit op regels als deze:
‘De soon van Jonathan en sal dan geensints hincken,
Het zeer van Lazarus en sal niet leelijck stincken,
En Lea, die wel eer hadt mangel aen 't gesicht,
Sal vinden in haer oogh een glans van suyver licht.’

Men zal uit deze voorbeelden wel bemerkt hebben, dat schoone, dichterlijke plaatsen
slechts oazen waren in de onmetelijke woestijn van maar al te dikwerf kwezelachtige
of langwijlige stichtelijke bespiegelingen, soms doormengd met de zonderlingste
afdwalingen van het bijgeloof. En dat wordt niet smakelijker gemaakt door den toon,
dien de schrijver doorgaans aanslaat. Dat hij dikwerf van zaken gewaagt, waarbij
thans eene vrouw moet blozen; dat
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hij herhaaldelijk uitdrukkingen bezigt, die ons plat of onkiesch in de ooren klinken,
kan hem tot geen verwijt worden gemaakt: dit was aan de nog niet fijn gepolijste
eeuw eigen. Maar wat hem ten laste gelegd kan worden, is, dat hij met het fanatisme
van een schoolmeester vaak het aanstootelijke en onkiesche uitpluist, omdat hij nu
eenmaal alles aan zijn onderwijs wil dienstbaar maken. Hij doet dat met voorbedachten
rade. Wel werd hij eene enkele maal bevangen door een ‘huveringe, die (hem) de
vingers scheen te verkleumen,’ als hij onderwerpen van al te kieschen of liever
onkieschen aard zou gaan behandelen1); maar hij overwon dien schroom uit
overweging, dat hij ‘uyt een goet gemoet, en met anders geen voornemen als om met
vermaeckelickheyt te stichten’ schreef. Trouwens hij meende zijne mededeelingen
‘in de schemeringe der eerbaerheyt’ te hullen, ook waar hij ‘verscheyde vuiligheden,
tot waerschouwinge’ bespreekt; en overigens zei hij: ‘weest niet dertel en dit en sal
u niet ergeren.’
Toch ergert het ons, zoowel als de prozaïsche vergelijkingen en beelden, die hij
gebruikt; de platte, alledaagsche gedachten, die hij, ook aan de meest hooggeplaatste
personen, in den mond legt. Moet, mag dit alles verzwegen worden onder
voorwendsel, dat het doel de middelen heiligt? En was het critisch standpunt van
Witsen Geysbeek het juiste, toen hij zei: ‘Wij zouden eene geheele lijst van
wanvoegelijke uitdrukkingen uit zijne werken kunnen opteekenen, doch dit zou
slechts dienen om spotters wapenen tegen den goeden Cats in handen te geven, dien
wij liever in eere willen houden zoo lang wij kunnen’2). In die stemming komt men
licht tot heiligverklaring, zooals Jeronimo De Vries, toen hij schreef3): ‘de eenvoudige,
godvreezende en deugdlievende eerbiedigt nog heden ten dage, in spijt der
waanwijsheid van, zoo zij meenen, meer verlichte betweters, Cats als een heiligen
schrijver, en zijne gedichten als godgewijde werken, die hem vermaken en stichten
tevens.’

1) Zie het Noot-wendigh bericht voor den leser vóór het vijfde deel van het Houwelick.
2) Zie de aanteekening 7 achter het tweede deel zijner uitgave van Cats, bl. 624.
3) Proeve eener Geschied. der Nederd. Dichtkunde, I Dl., bl. 119.
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Over de stichtelijkheid zijn wij het eens; intusschen is 't hier de vraag niet, wat
‘godvreezende’ zielen in Cats behooren te aanbidden, maar of de schrijver zich voor
de rechtbank der letterkundige critiek, op aesthetisch gebied kan rechtvaardigen.
Waar de hoofdgebreken zoo overwegend zijn, mogen wij ter wille van het goede
doel, dat de Moralist beoogde, Cats niet als Dichter ophemelen, maar hebben recht
hem uit dien hoofde te veroordeelen en zijn werk voor ons ongenietbaar te verklaren.
Voor ons: het voorgeslacht dacht er anders over, en geen Dichter heeft zich ooit
in grooter populariteit mogen verheugen. Bij zijn leven reeds werden zijne werken
bij tienduizendtallen van exemplaren verspreid1), en verschillende zijner gedichten
in het Latijn en Hoogduitsch vertaald. Hijzelf zag zich als Vader Cats alomme gevierd.
Waaraan is dat toe te schrijven?
Het Nederlandsche Volk vond in Cats den weerklank zijner nationale deugden en
gebreken. De meesten zijner lezers zouden, zoo zij met evenveel gemak de pen
gehanteerd hadden, niet anders geschreven hebben dan hij. Onze godsdienstigheid,
zoo sterk, dat ze door overmaat wel eens tot ondeugd oversloeg, en op kerkelijk
gebied vaak tot onchristelijke liefdeloosheid verlokte, maar die in het practische
leven zich niet karig openbaarde in werken der liefde, zij vond ruim voedsel in het
‘Boek van Cats.’ En niet minder werd er in opgewekt tot die huiselijkheid, die hier
altijd

1) De uitgever der verzamelde werken zegt in 1655: ‘Van 't Huwelijk weet ik by de vijftig
duysent gedrukt te tellen, van d'Emblemata, Maegdeplicht, Zelfstrijt en Manlijke achtbaerheyt,
weet ik so naau 't getal niet, maer kan d'een door d'ander weynig min zijn; de Spiegel van
den ouden en nieuwen Tijdt, stel ik op 25 duysent vast: de Trouring, hoewel verscheyde
jaren na d'andere werken uytgekomen, overtreft dat getal: en is in twee besondere steden
weer op de pers’ Nog in 1878 verscheen te Dordrecht eene nieuwe uitgave zijner dichtwerken
met ophelderingen en 200 gravures.
En die werken hebben Cats goed geld opgebracht. Uit een brief van Huygens aan Cats blijkt,
dat de Hollandsche boekdrukkers hem goede aanbiedingen deden, en dat hij niet ‘afkeerig
was om van Cats de kunst te leeren om met schrijven ook iets te verdienen. Hij wenschte
hierover Cats' oordeel te vernemen.’ Zie Prof. Boot's beschrijving der Lat. Brieven van
Huygens, bl. 18 (Verhandel, der K. Academie van Wetensch.).
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inheemsch is geweest, en de kweekster was van menige goede eigenschap, die men
elders niet aantrof.
Maar van den anderen kant, zoo het goede Nederlandsche volk al de deugden had,
die den nijveren burger behooren te versieren; het behoefde zich echter nimmer, en
ook nu nog niet, te verontschuldigen, dat het zich aan dichterlijke geestvervoering
is te buiten gegaan. Daarvoor was het te nuchter, te practisch. De hooge vlucht van
Vondel maakte het duizelig: het meer tamme, gemoedelijke vernuft van Cats kon
men gerust met een goedkeurenden hoofdknik genieten, zonder dat de pijp uitging
of het kasboek uit het oog verloren werd. En dan, men behoefde zich niet sterk in te
spannen om hem te genieten. Zijn lofredenaar stoft er op, dat ‘hoe rijk ook de schat
van zaken is, die hij aanbiedt, bij het lezen zijner gedichten geen diep nadenken
vereischt wordt’1). 't Is volmaakt waar: Cats had dit boven Vondel vooruit, dat, terwijl
de laatste soms een al te verheven, ik had haast gezegd, een on-Nederlandschen toon
aansloeg, de eerste laag bij den weg, maar deftig was; en dit werd de schoonste
eigenschap gerekend, waarnaar men kon streven.
Men werd door Cats gesticht en vermaakt op de wijze, waarop men gesticht en
vermaakt wilde worden: de Dichter was met ons van eenerlei beweging. Zelfs de
breedsprakigheid, die thans begint te hinderen, was eene aanbeveling te meer: ze lag
zoo geheel in het volkskarakter. Dat afdalen in allerlei kleine bijzonderheden, die
microscopische ontleding, die uitputting van het onderwerp, dat was juist wat men
begeerde: dat was de geliefkoosde vorm der Nederlandsche wereldbeschouwing.
Nog voor luttel jaren kon dan ook de feestredenaar bij de onthulling van het standbeeld
van Cats in zijne geboorteplaats, met den meesten ernst, zonder een zweem van
ironie, uitroepen: ‘Gelijk de bij over alle bloemen zweeft, om er honig uit te zuigen,
zoo kan ik niet zeggen met welke onbeduidende voorwerpen zijn geest zich al niet
bezig houdt, en hoe zijne verbeelding overal, op het veld, in de keuken, op de
groenmarkt, ja waar niet al zweeft(!), om uit dat wat hij er

1) Weinig regels te voren had hij gezegd: ‘Wil men door den onkundigsten zelven begrepen
worden, men vervalt al ligt tot platheid, en beleedigt den man van kunde en smaak’!!
Feestrede, bl. 10.
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vindt, gelijkenissen en zinnebeelden te putten, om ons daardoor ongemerkt en al
spelende op den weg van wijsheid, deugd en levensgeluk te leiden.’
Dat was de hoogste lof! Requiescat in pace! Aan zulke beschouwingen zijn wij
ten minste ontwassen, en dat is een gelukkig teeken des tijds. Terwijl wij de goede
bedoeling van den bestevaer blijven waardeeren, en erkennen, dat er menige nuttige
les uit zijne schriften te putten is, meesmuilen wij, als men hem ons nog voor een
groot Dichter wil opdringen.
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III. Constantijn Huygens.
In Den Haag leefde terzelfder tijd nog een Dichter, die even als Cats eene zeer
geletterde opvoeding had genoten, tot een hoog staatsambt was geklommen, en,
gelijk deze, zich hoofdzakelijk op het gebied van huiselijke poëzie bewoog, ja, nog
vele andere punten van overeenkomst met den eenmaal zoo gevierden zededichter
had. En toch, grooter tegenstelling dan tusschen den ‘mann op Hofwyck’ en den
Rijmer van Sorghvliet laat zich nauwelijks denken. Zoo weinig de tweede onze
sympathie kon opwekken, zoo aantrekkelijk is de eerste, vooral als Mensch; maar
ook als Dichter is hij zeer verdienstelijk. Ik bedoel Constantijn Huygens. Doch hoe
vreemd is 's werelds loop! Ofschoon hij met de eerste letterkundigen en geleerden
van geheel het beschaafd Europa gedurende zijn langdurig leven in drok verkeer
stond; ofschoon hij in onderscheiden talen, vooral in 't Latijn en Hollandsch een tal
van grooter en kleiner dichtstukken heeft nagelaten; ofschoon hij als Musicus en
Componist een gevierden naam had; en eindelijk als ijverig en getrouw dienaar van
drie opvolgende Oranjevorsten bijzonder veel invloed ook op 's Lands zaken heeft
geoefend, toch is zijne nagedachtenis bij ons volk bijna onopgemerkt voorbijgegaan,
terwijl Cats geruimen tijd de Volksdichter bij uitnemendheid is geweest.
De oorzaak van den geringen opgang, dien Huygens als Dichter buiten den kring
zijner vrienden en persoonlijke bekenden heeft gemaakt, ligt gedeeltelijk aan den
aard zijner pittige poëzie, en zeker ook wel aan de onloochenbare duisterheid, die
hem aankleeft. Misschien ook daaraan, dat hij alleen in de hofkringen verkeerend,
weinig met het volk, het groote publiek in aanraking kwam. Hoe dit ook zij, de man,
dien wij reeds herhaaldelijk in
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zijne betrekking tot den Muiderkring hebben vermeld1), is èn om zijne persoonlijkheid,
èn om zijn talent, onze aandacht overwaardig. Zijn merkwaardig leven begint meer
bekend te worden. Prof. Jorissen zette voor achttien jaren eene grondige ‘studie’
daarvan op 't getouw, die hij toen niet heeft ten einde gebracht, maar die wij hopen,
dat hij weder zal opvatten, als eene nieuwe volledige uitgave van Huygens' gedichten,
het licht heeft gezien2). Bij de onzekerheid des levens heb ik gemeend thans reeds
uit die briefwisseling een aantal bijzonderheden in dit beknopt overzicht van zijn
leven en letterkundig streven te mogen inlasschen.
Constantijn was de zoon van dien Christiaan Huygens, die als Secretaris van
Willem den Zwijger, later van den Raad van State, zich verdienstelijk heeft gemaakt.
De vader was te Ter Heyde bij Breda geboren, en zijne moeder uit het land van
Turnhout afkomstig. Hijzelf was gehuwd met Susanna Hoefnagel, die tot een
bemiddeld Antwerpsch geslacht behoorde3).
Het lijdt dus geen twijfel, of onze Dichter was van Brabantsche afkomst. Meer is
daaromtrent niet bekend.
Bestaat er geen reden om zich af te vragen, hoe het komt, dat eene zoo weinig
bekende familie zóó in de gunst en het vertrouwen van het Huis van Nassau deelde
als met de Huygensen het geval was? Christiaan wordt op zijn zeven-en-twintigste
jaar Secretaris van Prins Willem I; over zijn oudsten zoon stond Prins Maurits als
Peter, over den tweeden o.a. Justinus van Nassau. Constantijn was als knaap het
troetelkind van Louise de Coligny4), en toen hij in 1627 huwde, begaf zijn Peet zich
ondanks zijne hooge jaren van Leiden naar Amsterdam om dat huwelijk bij te wonen5).
Toen

1) Zie XVII Eeuw, I D., bl. 10, 15, 16, 316, 320, 335, 345, 353, 355.
2) Over die, welke de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen zou
uitgeven, en waarvan slechts twee afleveringen zijn verschenen, leze men Penon's Bijdr. tot
de Geschiedenis der Nederl. letterk. III, bl. 175 vlg.
3) Zie Th. Jorissen, Constantin Huygens, I D., bl. 329 en 5. Zie de geslachtslijst der familie
Hoefnagel als bijlage in J.H.W. Unger's Dagboek van Constantijn Huygens, Amsterdam,
1885.
4) Jorissen, t.a. pl., bl. 20.
5) Zie den brief in Mr. G. Groen van Prinsterer, Archives, etc. Deuxième Serie, tome III, p. 16.
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hem twee jaar later een zoon geboren werd, verzocht hij de Gravin van Nassau diens
meter te zijn1). Zelf was hij van 1625 af tot aan zijn dood toe Secretaris en Raad der
verschillende Oranjevorsten.
Vanwaar al die onderscheidingen? Was er aanleiding toe in familiebetrekkingen,
die wij niet kennen?
In 1666 schijnt de Prinses-Douairière onzen Huygens verweten te hebben, dat hij
geen edelman was. Hij antwoordt haar in een brief van 5 December: ‘Il est vray que
nous ne sommes pas nobles d'Hollande, mais dans la Province d'où nous venons,
nous avons à dire des choses dont plusieurs d'Hollande n'oseroyent se vanter, je dis
du costé de père et de mère.’
Veertien jaar vroeger schijnt hij belangrijke inlichtingen omtrent zijne afkomst
ontvangen te hebben. In 1652 toch had de beruchte Madame de Lorraine2), Beatrix
de Cusance (eerst met den Prins van Cantecroix gehuwd en later met den Hertog van
Lotharingen, niettegenstaande zijne vrouw nog leefde), met welke Huygens in drokke
briefwisseling stond, hem een geschenk gegeven, dat betrekking had op zijne
afstamming: misschien portretten, misschien ook familiepapieren3). Zij schijnt er een
commentaar bijgevoegd te

1) Brief van 7 October 1629 in de Correspondance de C. Huygens, in de Boekerij der K.
Academie te Amsterdam.
2) Zie over haar de mededeeling van Em. de Borchgrave in de Bulletins de l'Académie, Royale
de Belgique, 2e Série, Tom. XXXVI (1873), pag. 571 suiv.
3) In een brief van 9 December 1652 schrijft hij haar uit Den Haag: ‘Madame; V.A. a veu mon
impuissance quand il n'a esté question que de luy rapporter les actions de grace qui m'avoyent
esté dictées en chose qui ne me touchoit pas: Je la supplie tres-humblement de considerer,
où j'en suis, maintenant que l'obligation que V.A. a daigné s'acquerir sur moy ne pese que
sur mes espaules, et s'il est bien apparent que je respire soubs tant de faix pour m'acquiter
un peu de bouche de ce que je doibs à V.A. d'un present qu'il luy a pleu me faire aveq une
promptitude si noble et si genereuse, que la chose mesme, qui m'est chere en son espece,
m'en est devenue inestimable. Il est vray, Madame, que j'ay esté bien ayse de rencontrer mes
ayeuls dans la ville d'Anvers, où ils ont esté de quelque consideration anciennement; mais
de les aveir trouvé logez au cabinet de V.A., de les avoir tirés de ceste illustre prison, quand
j'ay voulu, de les en avoir veu sortir chargez de marques de vostre bienvueillance qu'ils ne
quitteront, jamais, c'est une suitte de fortunes dont il importe que j'estudie chasque degré
apart, comme j'espere que V.A. me fera la grace d'agreer que je mette peine à les reconnoistre
en destail, à mesure que j'auray l'honneur d'en rencontrer les occasions, car, comme j'ay voulu
dire d'entré'e, la somme totale m'accable et n'y a que la bonté de ma creanciere qui puisse
sauver ma reputation.’
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hebben; en uit een lateren brief mag men opmaken, dat zij hem, hetzij in ernst of in
boert, dit is niet duidelijk, een kleinzoon van haar overgrootvader had genoemd1).
Want in een brief van 29 April 1659, aan den Heer van Obdam2), noemt zij den
Dichter ‘mon bon Parent en Adam et en Eve.’
Intusschen veel licht wordt ons hierdoor niet verschaft, en wij zullen ons moeten
blijven vergenoegen met de wetenschap, dat de familie Huygens door toewijding
aan de nieuwe orde van zaken naar boven is gekomen als zoovele andere
zoogenoemde Oude-Geuzen.
Onze Constantijn werd den 4en September 1596 in Den Haag geboren. Hij ontving
eene zeer zorgvuldige opvoeding. Onder de leiding van J. Dedel werd al op zijn
tiende jaar de studie van 't Latijn aangevangen3), waarop het Grieksch volgde. Ook
op de nieuwe talen legde hij zich met ijver toe: het Engelsch, Hoogduitsch, Spaansch,
vooral het Italiaansch was hij weldra machtig, en dit heeft hem later niet weinig
gediend om in de wereld vooruit te komen. Het Fransch was hij volkomen meester
en dit

1) Brief van 30 Januari 1653: ‘Madame; j'accepte pour un second present la grace que me faict
V.A. de recevoir en bonne part la liberté Burlesque dont j'ay usé en luy representant la
proximité de sang dont j'ay l'honneur de luy apartenir. Il reste que mes comportemens me
rendent digne de la gloire du parentage, et que je me guarde de faire la beste, puis que V.A.
me reçoit au rang des hommes, et ne faict pas scrupule de me qualifier petit fils de son Ayeul.
C est de quoy j'auray un soin tres-exact aux occasions que j'en rencontreray etc.’
2) Correspondance de Const. Huygens in de Boekerij der K. Academie te Amsterdam.
3) Vóór Dedel had de oude Christiaan als onderwijzer bij zijne kinderen Dominique, na dezen
kwam in Mei 1604 Brouart, die in Augustus weer vertrok. In Nov. 1609 begon Constantijn
onder Dedel met Latijn, maar reeds vroeger had Constantijn daaraan iets gedaan. In 't op de
volgende bladzijde vermelde dagboek lezen we: 1603, Environ Octobre (ayant 7 ans et un
moiz Dominique le françois 6 moiz (toen werd deze namelijk vervangen door Brouart).
Verder teekent Constantijn aan: 1605 9 (jaar): En Jullet soubs Brouart je commencoy le
Latin. In handschrift C (zie Jorissen, C. Huygens, bl. 342) zegt hij: A 8 ans et 8 mois je
commencoy le Latijn.
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was noodig, daar het sedert geruimen tijd in den Haag de hoftaal was1). Zijne
briefwisseling voerde hij zoowel met Hollanders als vreemdelingen doorgaans in die
taal. De wiskunde beoefende hij met buitengewonen ijver. In bijna alle
lichaamsoefeningen, die tot de opvoeding eens edelmans behoorden, als paardrijden,
schermen, dansen, was hij spoedig bedreven2). Maar hetgeen hij het vroegst en het
gemakkelijkst zich eigen maakte, was de Muziek. De eerste beginselen dier kunst
leerde hij van zijn vader, en den aanleg schijnt hij van zijne ouders geërfd te hebben.
Op zijn vijfde jaar begon hij den zang te leeren3): daarop volgde een jaar later de
viool: op zijn zevende jaar begon hij met de luit, waarbij later het klavier en de
theorbe gevoegd werden. Gedurende zijn geheele leven is Huygens een hartstochtelijk
muziekliefhebber gebleven: hij zong, speelde en componeerde tot in zijn hoogen
ouderdom, en wij zullen later gelegenheid hebben om te hooren, hoe groote

1) Hoe laag men in de hofkringen op het Hollandsch neerzag, blijkt uit het journaal eener reis
in 1657-1658 naar Parijs, ondernomen, door twee neven van den Heer Van Sommelsdijk.
Het geheele reisverhaal is in het Fransch geschreven, en in 1862 te Parijs onder den titel
Journal d'un voyage à Paris en 1657-1658 uitgegeven door A.P. Faugère. Men leest daar
o.a. p. 84, van de vrouw van den Ambassadeur Boreel: ‘C'est une bonne et grosse femme et
une vraye Amsterdamsche Moer; elle n'est pas de grand entretien, et pour contenance elle a
quantité de petits chiens avec lesquels elle ioue. Il la faut entretenir en flamand, car elle ne
parle ny entend le françois, ce qui nous estoit desia une assez grande peine, nous estant
desaccoustumés de nostre langue...... Nous fusmes traitez à la mode de Hollande, y ayants
de la bierre, du beurre et du froumage, et le tout servy en plats de porcelaine, ce qui sent fort
son Amsterdam.’
En niet minder karakteristiek is de volgende plaats, p. 377. ‘Il nous vint des visites de trois
ou quatre provinces de nos quartiers, de Gueldre, de Hollande et de Zeelande.... On eust dit
qu'ils s'estoient donné le mot pour se treuver tous ensemble chez nous: et afin que nous
flamendissasions plus amplement, le Sr. Lamere y vint aussy. Ennuyés d'avoir si mal employé
une partie de l'apresdinée nous en fusmes profiter l'autre chez madame de Saint-Armant.’
2) Alleen het zwemmen kon hij niet leeren.
3) In het door Unger uitgegeven Dagboek van Constantijn Huygens (Amst. 1885) staat: ‘Environ
Decembre à l'aage de 2 ans et 3 moiz je chantay les X commandemens. 1601: En cet an ayant
5 ans j'ay apprins la musique: dancer’ (bl. 7).

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

57
waarde hij aan die kunst hechtte. Die opvoeding ware echter door zijn vader als
onvolledig beschouwd, zoo zich daaraan niet de noodige godsdienstige en kerkelijke
opleiding gepaard had: hij werd dan ook gevormd tot een orthodox geloovig, schoon
zelfstandig gereformeerd Christen, anti-paapsch, maar geen onverschillig Humanist
als Hooft. Hij kwam daarvoor ook openlijk uit1).
Aldus toegerust, ging hij in 1616 naar de Leidsche Academie, waar hij slechts een
jaar doorbracht met de studie der Rechten. Die korte tijd was te eer voldoende, omdat
hij zich t'huis geruimen tijd in de theorie van het Recht, onder leiding van zijn oom,
den Raadsheer Suerius, en waarschijnlijk in de praktijk bij den Procureur Boot
geoefend had2). Nog achtte men zijne studiën niet geheel voltooid. Althans den 15en
Maart 1618 zond men hem op zijn verlangen naar Zierikzee3), blijkbaar met het doel
om er zich verder te ontwikkelen. Toch werd hij reeds tegen Paschen teruggeroepen,
en wel tegen zijn zin4). Zijn vader, die nog al op den penning

1) In zijn Gebruyck of Ongebruyck van 't Orgel, uitg. van 1641, bl. 49, erkende hij: ‘In openbaere
partijschapp tegens de Roomsche gesintheid ben ick, God lof, geboren, gevoedt ende getucht,
ende hope daerin dit leven te eindighen, ten ingangh van een beter.’
2) Zie Th. Jorissen, Constantin Huygens, I D., bl. 25.
3) In de Aanteekeningen van Const. Huygens, bij Jorissen, bl. 343, leest men: ‘15 Martii 1618.
Je vay à Zierixzee.’ In een brief aan zijne moeder, den 18en uit die stad geschreven, heet
het: ‘Je suis arrivé en ceste ville hier, qui fut Samedi, environ les six heures du soir, estant
parti de Rotterdam le jour auparavant environ le mesme tempe...... Resteroit que je vous
advisasse de mes besoignes de pardeça, mais n'y ayant estré que une nuict encores avec la
moitié d'un sombre et melancholique dimanche, j'en trouveray les excuses en vostre discretion,
en intention d'en faire scavoir les nouvelles à mon Père la prochaine fois, apres que la suite
de quelques jours m'aura fait ouverture des apparences de ce que je pourray profiter en cette
escole, ou au moins je puis juger d'estre le fort bien venu chez des gens qui me sont fort
affectionnez et amiables, et avec cela vont en besoigne goet Zeeuwsch goet ront.’
4) Brief van 11 April 1618 aan zijne moeder: ‘Tres-chere Mere. Ce que je viens d'escrire à mon
Pere vous pourra servir de responce sur ce qu'il vous a pleu me mander touchant mon retour
à Pasques. Je ne scauroy m'imaginer pourquoy c'est qu'on me veut empecher de parachever
ce qu'on n'a pas trouvé desraisonable de me faire commencer. Je voudroy que l'on creut que
ce n'est pas quelque menu plaisir recherché qui me tient icy, mais bien une occasion propre
et longtemps desirée, laquelle du regard de mon aage je ne voy pas comment r'attraper si une
fois elle m'eschappe. Ce n'est pas non plus que je perde mon temps à me pourmener. Tout
au contraire je suis souvent par deux ou trois jours sans bouger seulement du logis, et tache
d'avancer mes estudes aussi dru que les affaires particulieres de mon petit Maitre et ma santé
propre me le veulent permettre. De façon que ce m'est grande facherie de veoir que je ne
scauroye me satisfaire à moy mesmes sans le desplaisir de ceux qui ont à me commander’
etc.
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schijnt geweest te zijn, had wel gewenscht, dat Constantijn van die gelegenheid
gebruik maakte om naar een rijk Zeeuwsch meisje om te zien; maar de jonge man
had daar geen ooren naar: hij toonde zich nog een bepaalde tegenstander van het
huwelijk1). Misschien wel omdat hij eenmaal was bedrogen. In 1616, kort vóór dat
hij naar Leiden ging, had Dorethea Van Dorp zich aan hem verloofd. Eerst
onderhielden beiden eene drokke briefwisseling; maar weldra vergat zij hare belofte.
Ofschoon dit hem diep schokte2), bleef hij innig aan haar gehecht met
‘Een vruntschap sonder sorgh, een liefde sonder smert,
Twee herten in een siel, twee sielen in een hert,
Een twee-gemeynen wil, een eendracht van gepeynsen’3).

Weldra werd voldaan aan 's jongen mans zucht om vreemde landen te zien. Den 8en
Juni 1618 vertrok hij onder de hoede van den Engelschen Gezant Carleton naar
Engeland, en kwam den 11en dier maand te Londen aan. Hij nam hier zijn intrek bij
onzen Gezant Noel de Caron, ofschoon men hem zei, dat hij er weldra genoeg van
zou hebben4). Het nadeel van het verblijf te diens

1) In denzelfden brief heet het verder: ‘Le Mariage de Vande Weerde à ce qu'on tient, est
asseuré; c'est une riche heritiere qu'il va espouser, au despit de beoucoup de
Blauwscheen-Heeren qui n'avoyent point attendu leur cassade de ce costé là. Pour ce qui est
de moy, je vous baise les mains pour le bon advis que me donnez, d'en chercher une ponr
moy au mesme prix. Quand la potence vaudroit 100.000 francs, je n'ai pas envie de me faire
pendre de si bonne henre.’
2) Zie het gedicht, getiteld Doris oft Herder-Clachte, in de Volledige Dichtwerken (1881), I D.,
bl. 7-13. Dr. H.J. Polak twijfelt er aan, dat met Doris bedoeld werd Dorothea Van Dorp.
(Constantin Huygens, Gids, 1889 I, bl. 517 vlg.)
3) Aldaar, bl. 15.
4) Brief van 17 Juni aan zijne ouders: ‘A ce que l'un et l'autre me preadvertit j'auray bien tost
mon saoul du mesnage de Caron.’ En werkelijk een paar dagen later (21 Juni) noemt hij hem:
‘fantasque, morne et facheux envers ses domestiques tout ce qui se peut.’
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huize mocht zijn, dat hij niet zooveel gelegenheid zou hebben om zich in het Engelsch
te bekwamen, als hij wel wenschte1). Daarenboven woonde hij buiten, ver van de
stad: het heen en weer trekken zou hem telkens wel zooveel kosten als eene reis van
Den Haag naar Leiden. Hij had goede brieven van aanbeveling, en was zoodoende
in de gelegenheid veel te zien: Londen, het land, het Hof en den Adel. Hij werd zelfs
aan den Koning voorgesteld en aan Prins Karel. De Koning, die door Caron van zijn
uitmuntend spel op de luit gehoord had, deed hem voor zich spelen2).

1) Brief van 17 Juni.
2) Brief van 1 Sept. 1618 oude st.: ‘Monsieur Caron print occasion de ramentevoir à Sa Majesté
ce qu'autrefois il luy avoit parlé en mon regard, avec beaucoup d'autres bonnes
recommandations en ma faveur. Sur quoy Sa Majesté se resouvenant encor bien de ce que
dessus, comme il estoit apres à se botter à la chasse, respondit qu'il me desiroit entendre
sonner du luth à son retour. Mais le bon-heur fut qu'un orage de pluie et de vents
extraordidaires.... l'empecherent de sortir, bien que desia il eut le pied dans la portiere pour
monter en carosse. De façon que retiré dans sa chambre privée il s'amusa à passer le temps
au cartes, avec son grand mignon le Lord Marquis de Buckingam et quelque autre
Gentilhomme de la chambre. Quelques deux heures apres il se souvint de me mander dedans
la Chambre de Monsieur Caron, lequel en cette occurence desirant specialement me tesmoigner
combien il a mon honneur en recommandation, volontairement et sans que mesme je l'en
priasse me favorisa de sa conduite a la présence de Sa Majesté, oú (je ne scay quo Daemone
dextro qui m'encouragea à faire quelque chose digne de l'oreille d'un grand Roy) une petite
demie heure je m'en acqitay si passablement bien que ce Prince, naturellement peu adonné
à la Musique, fut tiré à interrompre par diverses fois son jeu à me donner audience; comme
il fit fort debonnairement; sans espargner ses serments ordinaires, pour m'asseurer du
contentement qu'il y prenoit; me faisant mesmes l'honneur de parler à moy avec un visage
doux et soubsriant. Sur quoy luy ayant baisé la main je prins mon congé omni meliore modo;
assez esjouï du bon succes des petites affaires.’
De Koning had reeds in Juli, bij de eerste voorstelling, beloofd hem te zullen hooren spelen.
Caron zei bij die gelegenheid, dat zijn jonge vriend was ‘fils du premier Secretaire de nostre
Estat, et qu'au reste j'avois acquis si bonne perfection sur le lut.’
De Koning ‘loüa beaucoup d'exceller en un si bel art (ce sont ses propres paroles) sans
toutefois estre du mestier; comme Monsieur Caron (à ce que je l'en avoye prié) luy fit assez
entendre que ce n'estoit nullement de ma profession.’ Brief van 4 Juli o.st.
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De tijd, hem door zijne ouders voor zijn uitstapje gegund, spoedde ten einde: zijn
vader wilde, dat hij met Carleton zou terugkeeren; maar de jonge man scheen over
dezen niet bijzonder tevreden en weigerde dat bij herhaling. Eindelijk vond hij
gelegenheid om zich bij de Engelsche godgeleerden aan te sluiten, die de Synode
van Dordt gingen bijwonen, en den 2en November was hij in de ouderlijke woning
teruggekeerd.
Deze reis was deels voor louter genoegen ondernomen, maar had tevens gediend
om zijne weetgierigheid te bevredigen, en hem de gelegenheid geschonken zich in
het Engelsch te oefenen. In het vaderland teruggekeerd, zien wij hem al spoedig aan
het werk om naar eene openbare betrekking te dingen. Toen de Prins in de eerste
dagen van het jaar 1619 naar Utrecht ging, zond de oude Huygens zijn zoon mee,
niet bloot tot zijne verdere ontwikkeling1), maar wel degelijk om te solliciteeren bij
de leden der Staten en den Griffier Van Hilten, ten einde begiftigd te worden met
eene der vacante Commanderyen, die ter begeving van de Staten stonden. Ofschoon
de Prins, Graaf Ernst en de Prinses Douairière daarbij zijne voorspraak waren, schijnt
hij niet geslaagd te zijn. In Juli was hij met de Commissarissen uit de Staten Generaal
te Utrecht, Harderwijk, Hasselt, Kampen, zonder dat is uit te maken in welke
betrekking.
In Februari was hij met zijne moeder en zusters naar Amsterdam geweest op de
bruiloft van Marcus de Vogelaer, en van dien tijd dagteekent de kennismaking met
Hooft en de dochters van Roemer Visscher. Anna had hem zelfs met een vers ‘'t
beleefde wellecom’ toegeroepen, en toen zij weigerde hem daarvan afschrift te laten,
gaf dit aanleiding tot zijn eerste gedicht aan haar, dat 14 Febr. 1619 is gedagteekend2).
Hoe hoog hij met die kennismaking liep, blijkt daaruit, dat hij het in Den Haag aan
iedereen vertelde, en voorts uit de vele verzen, die hij dat jaar aan de Amsterdamsche
vrienden wijdde3). Men ziet er uit, op hoe vriendschappelijken voet zij met elkander
verkeerden. In hetzelfde jaar schijnt hij ook Zeeland te hebben bezocht en kennis te
hebben gemaakt met Cats,

1) Verg. Th. Jorissen, Constantin Huygens, I D., bl. 40.
2) Volledige Dichtwerken, I D., bl. 17.
3) Aldaar, bl. 18-21; 24-25.
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met wien hij à la mode de Bretagne verwant was1). Weldra zou hij eene belangrijker
reis ondernemen. In 't begin van 1620 werd de Heer van Sommelsdijk als Gezant
naar Venetië gezonden, ter overbrenging van het met dien Staat gesloten tractaat.
Hij, een vriend der familie Huygens, nam den jongen Constantijn op onder de
aanzienlijke jongelieden, die tot zijn gevolg zouden behooren. Den 25en April 1620
uit Den Haag vertrokken2), kwam het Gezantschap den 11en Juni te Venetië aan, en
bleef er slechts tot 5 Juli. Reeds onderweg3) had onze jonge man den Gezant verzocht
hem tot zijn Secretaris aan te stellen, daar geen ander hem daartoe geschikt voorkwam;
en Aerssen voldeed niet slechts aan dat verzoek, maar gaf hem den titel van
Gezantschaps-Secretaris. Zijne kennis der Italiaansche taal maakte hem voor die
betrekking uitnemend geschikt4).

1) Margriet de Vogelaer, Huygens' achternicht, was de zuster van Cats' vrouw. Zie Th. Jorissen,
t.a. pl., bl. 43, noot 1.
2) Hij hield van de Venetiaansche reis een journaal: hij zegt daarvan in een brief van 19 Mei
uit Stuttgart aan zijne ouders:
‘Peut estre qu'en mon journal il se trouvera quelque chose de plus particulier, mais avec
vostre permission je desire de reserver cela à mon retour. Je n'espargne point de peine à
soigneusement tenir note de ce qui me semble le meriter: mais souvent aussi le loisir m'en
defaut; et parmi une troupe confuse comme nous sommes quelque fois j'ay bien du mal à me
tronver seul et à l'escart, toutefois je m'imagine de vous debvoir apporter quelque plaisir par
ce peu qu'en auray peu rapsodier.’ De jonge Sommelsdijk had een lang relaas der reis aan
zijne moeder gezonden.
3) Postscriptum van een brief van 19 Mei uit Stuttgart:
‘Conclusum aliquando apud me non esse de comitatu nostro cui Secretarii munus commode
deferri posset: quo liberius ad Dominum Legatum accessi percontatus aperte ecquid eo me
nomine cohonestatum vellet. Annuit ille protinus, atque opera manuque mea uti decrevisse
jam ante sese asseruit,.... Porro non suum sed Legationis Secretarium nuncupandum fore me,
quod magis ex dignitate cum meâ tum Reipublicae futurum ipse censebat. Non videtur abs
re fore ut parum ista spargantur in vulgus nostrum, nimirum deligisse me Dominum Legatum
ex omni comitatu cui illud oneris praecipue mandatum vellet.’
4) ‘Je demeure tousiours dans le titre di signore secretario par ici et ay prou moven de κρισος
ριμεναι λλων, à cause du langage dont il n'y a aucun de la suite qui en sache presque mot,
ét tout est contraint de prendre l'avoine dans ma main [....] dont cette langue me devient
familiere de plus en plus.
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Hij hoopte als zaakgelastigde of zelfs als Gezant te Venetië te kunnen blijven1) en
verzocht zijn vader hem daartoe aan te bevelen. Maar ook daarvan kwam niets,
evenmin als van zijn wensch om te Padua te promoveeren2) of zijn bezoek aan Italië
langer te rekken. Hij moest huiswaarts keeren.
Hij bleef echter niet lang in het vaderland: reeds in Januari 1621 ging hij weer op
reis, en wel als Secretaris van het Gezantschap, dat naar Engeland gezonden werd
om de belangen van het Protestantisme bij den Koning te bepleiten. Ook hier diende
hem zijne taalkennis: de leden van het Gezantschap kenden ter nauwernood Fransch,
en daardoor had de jonge Secretaris grooten invloed op den gang van zaken3). De
drukte, die daaruit voortsproot, was

1) In een biljet aan zijn vader heet het: ‘Je ne voy point que la ferons longue à Venise. Je supplie
qu'on ne differe rien, et le tout meliori modo comme mon Pere sçaura le menager. Seulement
qu'il y eut moyen de m'y laisser par petite provision comme Monsieur Carleton sçait qu'il y
en a un pour le Roy d'Angleterre qui se nomme Secretaire de l'Ambassadeur, sede vacanti.
Ce dit Sr. Ambassadeur y pourra donner les meilleurs advis comment on pourroit baptizer
le fait..... Tant y a que Mon Pere y pourra avoir esgard, et dire librement qu'en tel evenement
il seroit peu raisonable qu'aucun [autre] fut preferé?
In een anderen brief zegt hij, dat men te Venetië de keus zou laten ‘ou d'agent ou
d'ambassadeur.’ Zij zouden echter het laatste wenschen. ‘Je feray encore quelques ouvertures
à Mons. l'Ambassadeur par forme de discours, et je supplie mon Pere de m'aider à songer si
en cas d'ambassadeur ordinaire il y auroit quelque apparence d'avancement ou profit pour
l'une ou l'autre qualité. Je trouve que c'est une belle chose d'avoir la main à la paste.’
De jonge Pauw dong naar dezelfde betrekking.
2) Tijdsgebrek belette dat. ‘A tout le moins falloit il sejourner 8 ou 10 jours à l'academie comme
a fait le fils du Sr. Schagen.’ Br. van 2 Juli 1620.
3) Brief van 3 Maart o. st.: ‘En mon particulier je loue Dieu de la bonne occasion que j'ay
rencontré de me faire valoir auprès de ceux qui en pourront, et (si je ne me trompe) en
vouldront, certes en debvront faire d'assez honorables rapports. Aussi certes comme j'espere
que de mon service ils ont contentement, je n'en manque point de leur courtoisie. Joint qu'il
y a fort à dire contre l'honesteté du reste de cette suite et celle de Venize, par ou je me trouve
assez à mon aise et fort contenté de la continuelle suite d'affaires qui me talonne; comme
j'ay tousiours dit que mon plaisir ne gist qu'en des occupations serieuses et d'importance.’
Brief van 3 April: ‘Jamais je ne peus mieux arriver borgne au païs des aveugles. Dictum
sapienti. Ils n'entendent comme rien au françois, par ou je suis l'absolut censeur (souvent
autheur) de touts leurs escrits, propositions, etc..... Au reste je leurs sers de bouche aupres
de tant des grands par ici, en latin, françois, italien, anglois, souvent en mesme jour et heure.’
‘Je vay continuellement augmentant mon credit auprès de mes maistres: qui certes me sont
fort debonaires et courtois. Dont aussi toute preference m'est donnée devant touts et par tout.
Tanti erit de s'estre fait cognoistre à des Signori de si diverses villes et Provinces, qui peut
estre un jour se voudront souvenir de ce que je vaux.’
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hem niet onwelkom, want in ernstige bezigheden had hij grooten lust. Hij durfde er
dan ook bij zijn vader op aandringen, den Prins rondweg te verzoeken om hem aan
zijn persoon te verbinden: hij had hem dit reeds herhaaldelijk gevraagd en hield er
nu, gedurende zijn verblijf te Londen, in twee brieven op aan1).
Indien zijn vader voor hem in de bres sprong, dan bleef dit zonder gevolg. Evenwel
zou een nieuw gezantschap wederom partij trekken van Huygens' talenten en ervaring.
Reeds in December 1621 verzelde hij namelijk weder den ouden Aerssen, nu naar
Engeland, en wederom als Legatie-Secretaris. Op deze reis vooral bleek het, hoe
genegen de Heer Van Sommelsdijk hem was: hij was niet slechts zijn leermeester
in het behandelen van zaken2),

1) Brief van 3 Maart 1621, geheim, aan zijn vader, wien hij reeds herhaaldelijk had verzocht
zijne voorspraak bij den Prins te zijn:
‘[Je r'ouvre ma lettre] pour vous dire, Mon Pere, qu' à mon adviz l'heure est née qu'il feroit
bon de se descouvrir plattement à son Excellence en ma faveur, une fois pour toutes. Puis
que le viel serviteur s'en va, et le jeune mesmes donne à entendre qu'il ne sçauroit suffire non
plus à la qualité qu' à la quantité des affaires. Il ne faut point doubter que plusieurs oreilles
ne se bandent à ce bruit, comme l'on en cognoist qui de longtemps s'y sont attendus. Et qu'est
ce qui me faudroit d'avantage qu' à plusieurs autres? Il ne reste que de parler une fois
clairement, car en vain se plaint du refus qui n'a jamais demandé. Et je porteray tousiours
moins de regret d'estre refusé que d'avoir failli à requerir. Les moindres veulent estre recogneus
non [moins] que les Princes.’
Mocht zijn vader het niet willen doen, dan zou hun Buerman (Duyck) zich daarmee wel
belasten.
2) ‘Le Sr. de Sommelsdijck me continue tousiours la faveur de sa bonne adresse, comme en
(sic) pere: m'introduict ès assemblées etc. Vous jugerez si je suis en escole mal a propos:
pour boire l'air des negotiations d'Estat j'ay attrappé une occasion signalée, soubs une si belle
conduitte. En fin je me ressemble à une masse de paste, qu'on roulle et touille sans dessus
dessous, pour en former un pain. Si par ci apres un jour ma Patrie ne voudra manger de moy,
le contentement d'avoir tout apporté à me rendre mengeable m'adoucira le regret de me veoir
desgousté; laquelle toutefois je prognostique debvoir escheoir la moisson de mes debvoirs
que Dieu sçait j'aymeroy mieulx veoir employer au bien public, qu' apres des chicaneries
privées, tant puissent elles reussir lucratives; comme s'il faut se rompre la cervelle, mieux
vaut il à ranger les trouppes d'une bataille que les pieces d'un eschequier.’ 18/8 Jan. 1622.
In een anderen brief zegt hij: ‘En ma vie ne pourray-je attrapper plus belle occasion pour
l'apprentissage des manigeances publiques; car certes voy-ci un maistre escolle sans pair,
qui se fait admirer d'un chascun.’
17/27 Augs. 1622: ‘Le sieur de Sommelsdijck poursuit tousiours de me traicter en Pere, me
favorisant de la familiarité interieure de son entretien plus que personne, et ce non seulement
sur le subjet des affaires publiques mais souvent aussi sur les considerations de mon
avancement particulier, sans que de moy mesme j'aye besoin de l'y porter.’ S. wenschte hem
tot opvolger van Caron te zien bestemd als deze kwam te sterven; ofschoon op minder
kostbaren voet en een tractement van ‘deux ou trois mille francs.’
‘Ces premises considerées il ne sera plus à propos de demander cui bono le Sr. de
Sommelsdijck a eu soing de me faire munir d'une qualité exterieure; il se contente si avant
de mes enterieures, qu'il a estimé que, comme pour mettre en vente une bonne pierre, il n'y
manquoit que la fueille, puisque tel est le monde aujourd'huy, que les bonnes viandes ne se
sçauroient pres-ques priser sans sauce. Or est il par trop affiilé au train des avancements de
cour, qu'on doibve faire difficulté de l'y croire. Ie l'y ai creu certes, et sans reserve.’
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maar hij ging met hem om als met een zoon. Ook voor uiterlijke eereblijken zorgde
hij. Den 25en Juli 1622 schrijft Constantijn aan zijn vader, dat hij op het punt is om,
op aanbeveling van Sommelsdijk, die er zich zeer veel aan gelegen had laten zijn,
door den Koning Ridder geslagen te worden. Zijn begunstiger wachtte daarvan
‘avantages que je doibs esperer de ce lustre personnel.’ Hij zelf dacht er aldus over:
‘L'Eternel soit loué de tout, et le fasse redonder à la gloire de son nom, l'advancement
du bien de ma patrie et le salut de mon ame, laquelle je vous proteste n'avoir en cecy
esté chatouillée d'une folle vanité qui fust capable de l'enfler de ses propres
mouvements, mais s'y estre laissé mener par tel, qui apres une suitte d'avancements
si heureuse et signalée, à bon droict se doibt presumer d'entendre quelle sont les
marches
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les plus avantageuses à quel colme d'honore virtuoso, où une ambition irreprochable
nous meine.’
Op het eind van 1622 keerde de nieuwe Ridder in het vaderland terug, om in 't
begin van 1624 nogmaals zijn beschermer Aerssen als Secretaris naar Engeland te
vergezellen. Dit was zijne laatste reis als ondergeschikt diplomaat.
Hoeveel die reizen moesten bijdragen om den jongen man te vormen, springt in
't oog, als men weet, dat hij niet alleen door verkeer met den adel, maar vooral ook
met geleerden en kunstenaars, zich trachtte te ontwikkelen.
Hij werd dan ook uitermate geschikt voor den post, die hem wachtte. Zijn vader
was in 1624 overleden, en de oudste zoon, Maurits, werd in diens plaats tot Secretaris
van den Raad van State benoemd. Toen Prins ‘Mouring’, de trouwe ‘schipper’ het
roer van Staat had laten glippen, was het met vaste hand door ‘moy Heintgje’
aangegrepen, en deze haastte zich Constantijn Huygens tot een post van vertrouwen
te roepen. In 1625 werd hij aangesteld tot Secretaris en weldra ook tot Raad van den
Prins; na diens dood bleef hij in dezelfde hooge betrekking bij Willem II en Willem
III. Gedurende eene reeks van twee-en-zestig jaren was hij een trouw dienaar van
het Vorstenhuis.
't Ligt niet in ons bestek, hem in zijne drokke ambtsbezigheden te bespieden, noch
hem op zijne tochten met het leger of zijne veelvuldige grooter en kleiner reizen, in
't belang van 't Huis van Nassau volbracht, te volgen. Het zij genoeg te vermelden,
dat hij, als pennevoerder, raadsman of onderhandelaar van wege zijne meesters,
dagelijks betrokken was in de vele en velerlei gewichtige gebeurtenissen van die
zoozeer bewogen jaren, om te doen inzien, dat zijne ambtsbezigheden hem weinig
tijds moesten overlaten voor zijne lievelingsuitspanningen: dicht- en toonkunst. Maar
ook daarvoor wist hij ruimte te vinden of te maken, wanneer, naar Vondel's
uitdrukking1):
‘Wanneer sijn' goude Phoenixveder
Had 's Vorsten last vernoeght en 't harte speelsieck weder
Naer dicht en snaerspel joockte.’

1) Geboorteklock van Willem van Nassau, Werken, II D., bl. 532.
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Want zoo iemand, dan wist Huygens te woekeren met zijn tijd. Hij heeft ons zelf
verteld, hoe hij, van zijne eerste reis af, zich gewend had geen oogenblik verloren te
laten gaan, en niet slechts te huis, maar op weg, te voet en te paard, op te teekenen
wat er in zijn geest omging1). Zoo kwam menig gedicht tot stand, in tal van talen,
voornamelijk in 't Hollandsch en Latijn. In 1625 (en 1634) verzamelde hij ze in zijn
eersten bundel, dien hij onder den zedigen titel van Otia, Ledighe uren, op ‘de
krachtige begeerten van eenighe (z)ijner vrienden’ in het licht gaf2). Sedert werden
de Latijnsche gedichten (met eene voorrede van zijn vriend Barlaeus) afzonderlijk
uitgegeven onder den titel Momenta desultoria (1644, 1655), terwijl de Nederlandsche
zangen aangroeiden tot die breeder reeks, die hij onder den naam van Korenbloemen
het licht deed zien. Het werk, in het belang van Vorst en Land volbracht, noemde
hij het koren door hem gezaaid: daartusschen waren de korenbloemen opgeschoten,
dat schoone, liefelijke onkruid, dat ‘de tarwe een glans’ geeft.
Alvorens ons nader met zijne poëtische werken bekend te maken, moeten wij een
oogenblik bij den mensch en enkele bijzonderheden van zijn huiselijk leven stilstaan.
Niet lang na zijne benoeming tot Secretaris van den Prins begon hij aan trouwen te
denken. In Amsterdam woonde de ouderlooze, aan zijn geslacht vermaagschapte
Susanna Van Baerle, met een broeder en twee zusters samen3). Zij was een mooi
meisje, bijna even veelzijdig begaafd als Roemer's dochters4), en had dan ook geen
gebrek aan vrijers gehad. In de eerste plaats moet Constantijn's broeder Maurits
genoemd worden,

1) Vele zijner gedichten werden ‘te velde, te schepe, te waghen, te paerde meest geboren’,
zooals hij van zijne vertaling van Donne getuigt in een brief aan Hooft. Zie diens Brieven,
II D., bl. 354. In een brief van 9 Jan. 1622 aan zijne ouders uit Londen geschreven, zegt hij
van de verzen, die zijne vrienden van hem vroegen: ‘I'y ay desia quelques commencements
bien avancez. Ce sont mes heures de cheval ou de carosse par cette longue ville, car il n'y a
gueres moins de 3 lieues d'icy à la Cour en Whitehall.’ Dit bleef zoo zijn geheele leven door.
2) Hooft's Brieven, I D., bl. 433.
3) Zie over de beide Susanna's Van Baerle - de vrouw van Huygens en die van Brandt - het
door J.G. Frederiks medegedeelde in De Bibliotheek van Noord en Zuid IX, 167 vlg.
4) Verg. boven, XVII Eeuw, I D., bl. 57.
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wiens aanzoek echter afgeslagen werd, ondanks den vriendelijken aandrang van
Vader Huygens. Voorts dong de Muider Drost naar hare hand, en wie weet hoeveel
anderen nog, die zij allen afsloeg. Ook Constantijn schijnt al vroeg zijn hart aan haar
gehangen te hebben1). Maar voor het aanzoek zijns broeders heeft hij zich toen
blijkbaar teruggetrokken, en wellicht heeft de coquette ook met hemzelf als met
zoovele anderen gespeeld. Althans in het najaar van 1623 sloeg hij het oog op eene
andere schoone, de blonde Machtelt van Kampen, en hij vroeg aan hare nicht
Tesselschade, of hij eenige kans had hare hand te winnen. 't Schijnt echter, dat een
ander Machtelt's hart gewonnen had: trouwens, van het voorgenomen huwelijk zou
toch niets gekomen zijn, daar het meisje reeds in Mei 1624 overleed. Twee jaar later
ontwaakte bij hem de oude genegenheid voor zijne Susanna weder, en deze liet zich
nu, na hem eenigen tijd in het onzekere gelaten te hebben, overhalen hem het jawoord
te geven. Den 6en April 1627 werd zij zijne vrouw.
Het huiselijk leven was voor Constantijn eene bron van genot. Rijk met middelen
gezegend, leefde hij geacht en bemind aan de zijde van zijne geliefde gade, die hem
echter reeds in 1637 ontviel. Zij had hem in hun tienjarig huwelijk ééne dochter en
vier zonen geschonken, van welke wij alleen den beroemden wiskunstenaar Christiaan
Huygens noemen.

1) Zijne vriendin Dorothea Van Dorp, die later zijne ernstige voorspraak bij haar werd, schreef
hem eens: ‘Den Trello doet u groeten, en het schoone kint oock’ (Bij Th. Jorissen, Constantin
Huygens, I D., bl. 385). De uitgever plaatst dien brief in het jaar 1624, maar hij schijnt twee
jaar ouder te zijn. Immers een andere van Huygens aan haar, uit Londen gedagteekend ‘le
11 de mon mois’, dus niet van 1624 maar van 1622, toen hij in September nog te Londen
was, schijnt een weerslag op den haren te bevatten. Zij had hem geschreven ‘overmorgen
gaen ick naer Amsterdam toe naer de feest’; en in een anderen brief, die dan ook niet van 't
jaar 24 kan zijn, had zij gewaagd van haar ‘dry vriers maer soo leelyck, dat niet noembaer
en sijn’ (t.a.p., bl. 172), en hij antwoordt: ‘Mes baisemans à Mad. vostre hostesse avec tous
les siens. 't Schoone kint devant tous. Je m'attends à la promesse que me faictes de m'aviser
des amours de mon bon frère. Il me contente infiniment d'entendre l'heureux estat auquel à
présent se rencontrent touts les trois vostres.’
Het schoone kint schijnt niemand anders dan Susanna Van Baerle geweest te zijn.
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Met de innigste liefde was hij voor die kinderen bezield en onvermoeid wijdde hij
zich eerst aan hunne opvoeding, later aan de zorg voor hunne toekomst. Dit heeft
hem waarschijnlijk weerhouden een nieuw huwelijk aan te gaan1), ofschoon op het
eind van 1638 het praatje aan het Hof ging, dat hij zou hertrouwen, waarschijnlijk
met Juff. Van Dorp. Maar Susanna's dood had hem eene diepe wonde geslagen,
zooals hij aan zijne vrienden schreef, ofschoon hij met gelatenheid in Gods wil
berustte2).
's-Gravenhage was Constantijn's geliefkoosd verblijf,
‘(Z)ijn noyt volpresen, noyt half uytgepresen Haegh.’

't Is bekend, wat hij voor de verfraaiing der stad deed, en hoe

1) In een brief aan Graaf Maurits Van Nassau, van 1 April 1638, lezen wij:‘.... Voila des paroles
qui sierroyent fort à un homme amoureux: mais je proteste à V. Exce. que je ne le suis en
aucune sorte.... Pour moy, je le suis et deviens de plus en plus de mes enfants; et quand un
jour nous aurons l'honneur de veoir V. Exce. de retour, je pense qu'ils luy rendront bon
compte du soin de leur Pere, et feront paroistre que l'amour qu'il a eu pour eux a devoré toute
autre passion.’
2) Brief aan D. Nijs, 7 Juni 1637: ‘.... Dieu m'a voulu frapper d'une griefve playe, qui est la
perte de ma chère moitié arrivé d'aujourdhuy un mois passé. Je m'en console par ce que c'est
sa main tout puissante qui l'a faict; mais vous pouvez juger, selon les faiblesses humaines,
oú j'en suis,’
Brief van 21 Nov. 1637: ‘Il me vient sur ce propos en fantasie de vous dire qu'un tourbillon
plus furieux encor m'a frappé l'esté passé. En dix ans que j'ay esté marié Dieu m'a donné et
laissez quatre fils et une fille, et de quoy les nourrir largement. Au fort de ces prosperitez, la
mere, la vertu mesme, et animae dimidium meae, m'a esté ravie. Le monde sçaict ce que j'ay
perdu, et l'Esternel ce que j'ay pati. At ego tacui, quia Ipse fecit. Si personne n'a prins la peine
de vous advertir de mon extreme affliction, souffrez mon cher monsieur, que je me soye
arraché l'appareil du temps et de la raison, pour vous faire veoir moy mesme la playe, que
m'a laissée au fonds du coeur quelle ch'al ciel se ne portò le chiavi.’
En nog den 1 en April 1640 schreef hij aan zijn ouden vriend Calandrini, hoe gelukkig hem
zijne veelbelovende kinderen maakten; maar ‘tant de félicité seulement me fut interrompue,
il y a trois ans par le triste decès d'une incomparahle Mere de ces enfants, et n'y a jour,
Monsieur, que je ne doibve regretter une si extreme perte; mais que voulons nous? Ipse fecit
et tacui. Je veux me taire icy aussi, pour n'entrer en un discours que j'ayme et dont j'ay tant
de peine à sortir qu'il n'est pas raisonnable que j'en charge mes amis.’
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ze aan zijne taaie inspanning hare Zeestraat te danken heeft, dien heerlijk
belommerden straatweg, die naar Scheveningen voert. En wil men zich overtuigen,
hoe hij de bekoorlijkheden van de plaats zijner inwoning waardeerde, men leze dat
geestige lofdicht ter eere der liefelijke ‘Linde-ly’, die hij boven de aantrekkelijkheden
der meest beroemde wereldsteden stelde.
Hij bouwde er zich een smaakvol huis op een erf, hem in 1634 door den Prins
geschonken1). Eerst na den dood zijner vrouw
1) In een brief van 11 April 1634 schrijft hij; ‘Monseigneur et maistre vient de rendre un signalé
tesmoignage de l'honneur de sa bienveillance tres particuliere en mon endroict, par la
concession gratuite d'une tres-belle piece d'heritage, longue de 360 pieds, et large de 80-90
et moins vers l'un des bouts, située le long de ce que nous nommons icy l'ackerland, en la
Heronniere, derriere ceste Cour, et s'estendant ainsi depuis le logis que va batir M. le Comte
Maurice, jusques au Sr. Vosbergen. Place vrayment digne d'un beau batiment, comme anssi
j'y en desseigne un de 90 pieds de front, aveq la basse-cour, galeries, et autres appartemens:
le tout à l'instance de S. Exce qui, par affection naturelle qu'il porte à l'architecture, ne cesse
d'animer un chascun à l'embellissement de la Haye, et à mesme intention m'a honoré de ce
beau présent.’
Den 17en Nov. 1637 schreef hij aan Graaf Maurits: ‘Pour ce qui regarde les contemplations
particulieres, Monsieur van Campen et mor, nous joignons journellement noz regrets aux
vostres de ce que des Chrestiens ayent peu resoudre à ravager une si belle ville que vostre
Olinda: mais il nous consolera d'en veoir arriver le debris que vous pormettez pour
l'embellissement de vostre bastiment. Et à bien considerer les beaux materiaux que vous
specifiez à cest effect, tant en bois qu'en pierre, il nous est advis qu'un petit Temple de
Salomon doibt resusciter. Mais, Monseigneur, cestuy-la fut eslevé sans bruyt de scie ni
marteau: obligez nous de croire, que cestuy-ci ne s'eslevera pas ainsi, et, humeurs nouvellieres,
de donner quelqu' ordre à y travailler peu à peu. - Je sçay bien que vous y avez toutes les
inclinations, mais si vous aviez veu la belle rue, et le magnifique carrefour où vous estes
logé, il ne vous seroit possible d'en retirer la main. En effect, maintenant que le pavé est
achevé de tous costés, les ordures dehors, le Pooten en la juste et splendide largeur, et (j'ose
adjouster ceste sottise) ma maison assez honestement reussie, les arbres grandelets, la plaine
verte, horsmis une belle croix pavée, et en fin touts desordres reglez, il y a de quoy amuser
la veuë des curieux, et ne m'en puis-je fort saouler, quoy que je le voye tous les jours. Que
si V.E. daigne encor entrer chez moy, je continueray de luy dire que je me trouve grandement
satisfaict du devis de mes appartements. La Bassecour paroist belle et spatieuse à merveilles,
aux prix (sic) de l'apparence d'autrefois; celle vers le jardin, en forme de terasse (où on
descend par une sorte de degrez insensibles) encor plus. Les chambres et sales de grandeur
assez ample et proportionnée: point de cheminée qui fume et semblables petits succez, qui
n'arrivent pas tous les jours..... De tout ce superbe Palais Post me marque des portraits en
diverses veuës et ententes: sur son dessein je les feray graver d'eau forte, pour en envoyer
des copies à mes amiz, et V.E. n'en eschappera pas l'importunité à son tour. Au dedans tout
est honestement meublé et adjousté, reservée la piece capitale que Dieu m'a enlevée, premier
que j'y entrasse. Sa volonté soit faicte mais il sçait à quel point ceste playe m'a touché. En
fin ceste bonne moitié du logis, qu'une si chere moitié devoit occuper sert à present à ce qui
me reste d'elle le plus cher au monde, ce sont quatre fils et une fille de six moiz.’
Bij de toezending der platen aan Rnbbens, schreef hij, 2 Juli 1639:
‘Je pense m'acquitter dune vielle debte, en vous offrant ces tailles douces. Au moins ma
memoire me semond d'un peu de mention que je vous ay faict autrefois de ce Bastiment.
Soit obligation ancienne ou nouvelle importunité, voicy le monceau de brique que j'ay eslevé
à la Haye, en un lieu que j'ose bien nommer des plus illustres du village. Quand je l'entamay,
la main de l'Eternel ne s'estoit encor appesantie sur moy; je vivoy doublement, dans la saincte
compagnie di lei ch'e salita a tanta pace, et m' ha lasciato in guerra, et d'où je ne puis sino
haver l'alma trista, Humidi gl'occhi sempre e'l viso chino. C'est ce qui me porta à ceste egalité
reguliere de part et d'autre, que vous trouverez en ces departemens, et que vous sçavez avoir
tant pleu au Anciens, et que les bons Italiens d'aujourdhuy recerchent encor aveq tant de
soin: distribuant les quartiers des deux chefs de ma familie en deux Sales, deux Chambres,
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kon hij het betrekken. Het was een van de sieraden van de stad; en hij was er zoo
mee ingenomen, dat hij er afbeeldingen van liet graveeren, die hij aan vrienden en
bekenden toezond.
Dat de hoveling, de man van de wereld, zich daar wèl voelde,

deux Garderobes, deux Cabinets, et autant de Galeries. Le tout separé par une Sale d'entrée,
ou vestibule, et couplé sur le derriere par la communication d'un passage privé. Aujourd'
huy, ce qui estoit destiné pour la Mere, sert aux Enfants, et à ceux qui les gouvernent; ma
portion est du costé du jardin, que je decouvre à gauche: à droicte tout ce qui sort et entre
par la Bassecour; et sur le devant une excellente Plaine, ceinte de Bastimens que grands, que
mediocres; close de deux rangs de Tilieux au croissant de leur aâge; et rebordée d'un pavé
de Rue de 36 pieds, dont le costé que flanquent les saillies de mes Galeries s'estend en ligne
droicte à quelques mil pas.’
Niet minder dan vijftien brieven hebben betrekking op dit huis.
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zal niemand verwonderen1). Toch had ook hij behoefte om zich te verpoozen, en
daartoe begon hij in 1639, in de onmiddellijke nabijheid der stad, aan den Vliet, het
buitengoed Hofwyck aan te leggen, dat hij in 1641 voltooide. Dáár verwijlde hij het
liefst; maar eerst na den dood van Willem II was het hem gegund er nu en dan eenige
dagen achtereen te vertoeven: eerst toen zijn zoon Constantijn hem als vorstelijk
geheimschrijver was opgevolgd, kon hij er zijn zomerverblijf vestigen. Hoe hij er
mee ingenomen was, blijkt uit het gedicht, waarmee hij het in 1651 bezong2), en het
is aandoenlijk te zien, hoe hij bij uitersten wil ook nog na zijn dood voor zijne geliefde
aanplantingen zorgde3).
Daar, in ‘dat kluysje’, leefde hij geheel voor de gezelligheid en voor zijne
lievelingsuitspanningen; daar leeren wij hem kennen in al zijne beminnelijkheid.
Hijzelf levert ons de bouwstoffen voor zijn beeld; want hij heeft ons herhaaldelijk
een blik in zijn gemoed zoowel als in zijn handel en wandel gegund: nu eens in zijn
Hofwyck, dan weer in zijne eigen levensschets in Latijnsche verzen, eindelijk en
vooral in dat Cluys-werck, dat hij op vier-en-tachtig-jarigen leeftijd schreef, in zoo
keurige lettertrekken, dat niemand daarin de hand eens grijsaards zou vermoeden.
Men moet Huygens achten en liefhebben als mensch. Fier zonder laatdunkendheid,
begaafd met een ruimen blik en een helder verstand, geleerd, beschaafd, aesthetisch
ontwikkeld; eerlijk

1) Dat hij evenwel voor de gebreken der hofstad niet blind was, blijkt uit zoo menige plaats,
waar hij de zeden en dwaasheden zijner stadgenooten gispt. In 't algemeen karakterizeert hij
in zijn Hofwyck de stad als
‘Den Haegh, die doornen Haegh, daer eer en deught en reden
Veel tijden werdt betaelt met vuyl' ondanckbaerheden,
Daer weldoen werdt beloont met laster of gheweld.’
2) Zie de mededeeling door prof. Moltzer van Huygens' aanteekening in het handschrift van
Hofwyck (Tijdschr. v. Nederl. taal- en letterkunde V, 306) en de aanteekening van J.G.
Frederiks daarop (t.a.p. VI, 70).
3) De hofstede moest volgens zijne testamentaire beschikking in het gemeenschappelijk bezit
zijner zonen blijven; en, voegt hij er bij, ‘sal den prosesseur in der tyd het Bosch op Hofwijck
ende insonderheyt de Eiken Boomen sorgvuldigh hebben te cultiveren ende onderhouden,
ende tot haere volkomen perfectie laten opwassen.’ Zie Schinkel, Nadere Bijzonderheden
betrekkelijk Constantijn Huygens, I Stuk. bl. 41.
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en rechtvaardig1), godsdienstig zonder pralerij; sterk aan de Hervormde Kerk gehecht,
maar zonder dweepzucht; huiselijk en eenvoudig ondanks zijne hofbetrekking, schoon
niet zonder zekere ijdelheid; Hollandsch van zin ondanks zijne Latijnsche, Fransche
en Italiaansche verzen; trouw aan zijne ‘meesters’ en met rusteloozen ijver hunne
belangen behartigend2): werkzaam zooals weinigen, geestig als schaarsch een
Hollander met geest bedeeld was, - ziedaar eigenschappen, die hem tot eene der
aantrekkelijkste gestalten uit onze geschiedenis maken.
Tot in zijn hoogen ouderdom bleef hij dezelfde. ‘Er zijn menschen’, zegt Fruin,
‘en zij behooren tot de edelste, die met het klimmen der jaren steeds zachter van
inborst en beminnelijker worden: het komt mij voor, dat Constantijn Huygens er zoo
een was. Dien indruk maken de talrijke brieven uit zijne laatste levensjaren althans
op mij’3).
Het verwondert ons dan ook niet, dat de reizigers, die zijne kluis voorbijvoeren,
het gewone schuitepraatje afwisselden met de opmerking, dat de ‘Mann op Hofwyck’
‘wijsselick gedaen’ had met daar eene rustplaats te kiezen ‘van lange slaverny’, en
er bijvoegden:
‘Hy heeft'er voor geploeght,
En, als hy ploegende sijn' Vorsten had vernoeght,
En 't Vaderland voldaen, en niemant uyt gesopen,
En niemands voordeelen met listen onderkropen;

1) Den 7en Juli 1645 schreef hij aan Cartesius: ‘J'ayme passionnement la justice.’
2) Dit belette niet, dat de nijd soms zijne verdiensten en toewijding in de schaduw wist te stellen.
(Verg. noot 1 op de vorige pag.).
Hij beklaagt zich bij de Prinses in eene zeer lijvige memorie van 6 Feb. 1647, dat hij in
ongenade was bij den Prins, die hem verweet ‘que je neglige le service, que l'on ne me void
jamais et que je ne prends que mes plaisirs à coeur.
Waarschijnlijk werd hij belasterd door F. Van der Lee, requestmeester van Z.H. ‘aux gages
de 1500 Livres par an, qui est justement le triple de ce que S.A. me donne.’ Deze werd belast
met het werk, dat Huygens behoorde opgedragen te worden. Zie het geheele stuk in Jorissen,
Mémoires de C. Huygens, La Have, 1873, p. 50 suivant.
3) Aanteekeningen op C. Droste, bl. 332.
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Den vromen voorgestaen, beschoncken en gevoedt,
Den boosen 't hoofd gebo'en, een Christelick gemoed
In 't Christeloos gewoel van Haegh en Hof behouden.’

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

hetzij in vriendschappelijken kout luisterende naar ‘spraeck van waerde’, of wel tot
diep in den nacht te midden zijner boeken.
Binnen- en buitenlandsche letteren hielden hem evenzeer bezig en trokken hem
tot op hoogen ouderdom aan. De Fransche letterkundige beweging hield hij zooveel
mogelijk bij. In 1644 was Corneille's Menteur in het licht verschenen, en reeds den
6en Januari 1645 zond hij het stuk aan eene vriendin ter lezing1). Corneille zelf zond
hem zijne Medée, waarover Huygens hem den 31en Mei 1649 een brief, overvloeiende
van lof, toezond2). Wederkeerig stuurde hij hem in 1650 ‘une chartée de vers
burlesques que des amis françois, adonnez à ce passetemps là, m'ont arrachez.’ (5
Oct. 1650). Eindelijk deel ik in de noot een uittreksel mede uit een brief aan Conrard
van 29 Jan. 1660, waaruit blijkt, hoeveel belang hij stelde in al wat de Fransche
letterkunde betrof3).

1) Br. van 6 Jan. 1645 ‘A Madle d'Orsmael, à Pasgeld. - Je me haste à vous envoyer le Menteur
de Corneille, de peur de passer pour luy mesme.’
2) ‘Il y a rien dans ceste Medée incomparable qui ne surpasse les derniers efforts de qui que ce
puisse estre..... C'est mon sentiment, et Vous auriez subject de le mespriser, mais la voix d'un
grand peuple m'advoue, et je vous entretiens du discours de toute la Hollande..... [M. Floridor]
ne se lassera jamais de vous reciter: quel a esté l'applaudissement de nos theatres, quand il
vous y a recité, ou, si tele phrase est permise, quand il y a parlé Corneille!’ etc.
3) Hij deed Conrard toen o.a. de volgende vragen:
‘En quel estat est ceste fameuse Academie, comment composée, qu'est ce qu'on y traicte,
que c'est qu'elle produit, et si ce certain dictionaire a veu ou verra jamais le jour?....
Si ces illustres amis, de Montausier, de Grasse, d'Ablancourt, de Scuderi, masle et femelle,
sont tousiours en vie et en vigueur? Ce qu'il y a de nouveau à veoir de leurs productions?
Quel est le charactère de chascun d'eux en abregé, et si M. Conrart pourroit bien se resoudre
à leur tesmoigner par occassion qu'entre tout ce que leur doibt toute la Republique des belles
lettres, et tout ce que la posterité leur devra, il y a un Hollandois à la Haye qui ne se dit pas
leur tres-humble serviteur, (car de quoy cela leur serviroit-il?) mais qui les revère, chascun
au sanctuaire de sa vertu, avec tout le culte qui se peut rendre à des divinitez mortelles, et
les supplie d'aggréer le zele de sa tres-humble devotion?’
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Hoezeer hij met het Spaansch vertrouwd was, leert het XIe Boek zijner Korenbloemen.
Uit zijne brieven blijkt, dat hij Lope de Vega las1), en dat hij geene gelegenheid
verzuimde om zich Spaansche boeken te verschaffen.
Gelijk al zijne tijdgenooten was hij een minnaar der Italiaansche Muze: vooral
met Petrarcha was hij ingenomen. Zijne verzen op het vernielen van diens graftombe
zijn bekend, en het zal dan ook niemand verwonderen, dat hij tijdens zijn kort verblijf
in de stad Oranje tot tweemalen toe Vaucluse bezocht2). En toen hij, bijna negentig
jaar oud, met een slapeloozen nacht werd gekweld, maakte hij daar gebruik van om
een gedichtje van Guarini te vertalen3).
1) In een brief aan Ayala van 16 Dec. 1637, heet het: ‘Je me descharge par ce porteur de tout
ce qui s'est trouvé au pacquet de don Jusepe pour vostre compte..... Excusez moy, s'il vous
plaist, de ce que j'aye tardé à vous mettre en possession des largesses de Castille. Ce n'est
pas qu'il m'ayt prins envie d'avaller ceste derniere douzaine de Lope de Vega Carpio, avant
que vous la goutassiez. J'en trouve par trop d'autres dans ma Bibliotheque qui doibvent passer
devant, par ordre de naissance.’
2) In een P.S. van een brief aan Lionne van den laatsten dag des jaars 1665 zegt hij: ‘Les deux
visites que j'ay faictes à la merveilleuse fontaine de Vaucluse et la terre de Cabrieres, sejour
de Mess. Francesco Petrarcha et de madonna Laura, mes chers amis d'amoureuse mémoire,
ont tiré de certaines Elegies de ceste mauvaise veine Latine qui vous a parfois donné à rire.....
Je n'ay pû m'empescher de passer le temps à quelque ravauderie à cheval ou en litiere, sciut
meus est mos.’
3) Een brief van 23 Mei 1686, zonder adres, luidt aldus:
‘Mijn Heer, Dese komt noch uyt het bedde daer V.E. my in gelaten heeft. De meeste Pynen
zijn, God danck, over: Maer de swackheit blijft noch over, insonderheyt aen de Handt die
meest geleden heeft. Soo dat ick my met een geleende behelpe. In mijne moeyelijcke en
slaepeloose Nachten heb ick my somtijdts soecken besigh te maecken met yets van ons
Ambacht op het papier te brengen. Onder anderen heb ick gesocht in Nederlandsch ende in
Fransch te kleeden een Madrigaeltien van Marino of Guarino, waer van ick de memorie
hadde behouden; Doordien ick het altoos voor aerdigh hadde aengesien. Sulcx eenigsints
hebbe te wege gebragt, dan noch staet te oversien. Hier neffens gaet de Copie, daer mede
ick VE. geern wilde gaende maecken, om oock inde voors. twee talen een proeve daer op te
doen. Ick pretendere dat VE. my danck wete voor de besigheyt daer aen ick VE. trachtte te
koppelen. VE. heeft wel gelesen negotia Tiberius pro solatio habuit. Daer is niet beter om
quellingen te vergeten, als de sinnen werck te geven; al soudemen, seyde de Drost van
Muyden, niet als gecijfferde lange Reeckeningen optellen.
Tuwer beste gelegentheyt sal ick hier antwoord ende bescheydt op verwachten, blyvende
altoos,’ enz.
Aen de Italiaense namen
van Batto ende Licori en sijn
wy niet gehouden maer mogense
verdoopen naer welgevallen.
25 May 86
Post date.
De l' Italien de Guarino.
Thyrsis eut une Rose en don de sa Cloris,
Une Rose, ie croy, cuellië en Paradis:
Et comme elle en rougit, ce ne fut autre chose
Qu'une Rose donnant, ce sembloit, une Rose.
Le Berger ne pouvent si bien s'en rejouir
Qu'il n'en poussast du coeur un amoureux soupir.
Dieux, dit il, fust il vray, que digne ie me visse
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Men ziet, dat hij zich wist bezig te houden. Viel hem over dag ‘'t lezen bang’, dan
was de Muziek zijne gezelschapster. Op zijn vier-en-tachtigste jaar (in zijn
Cluys-werck) ziet hij met welgevallen terug op den tijd, dien hij aan de beoefening
dier kunst besteed had. Zijne ouders hadden hem leeren zingen

De recevoir en don la Rose donatrice.
22 May 86 noctu.
Het selve.
Tijs wierd een' versche Roos gegeven van sijn Lijs,
Een Roos, gelove ick schier, gepluckt in 't Paradijs:
En Lijs, in 't geven kreegh daer sulcken soeten bloos af,
Dat het niet anders scheen als dat een Roos een Roos gaf.
Doe suchte Tijsje en sprack och Lijsje wierd het waer
Dat ick het gevend roosje eens waerd gevonden waer!
Eerst stond er;
Lauw wierd een versche Roos gegeven van sijn Lijs,
Een Roos, gelove ick wel gepluckt in't Paradijs:
En Lijs al gevende bequamer sulck een bloos af,
Dat het niet anders scheen, als dat een Roos een Roos gaf.
Doe sey Lauw met een sucht, o Hemel wierd het waer
Dat ick eens eijgenaer van 't gevend Roosje waer!
anders.
Dat ik het gevend roosje als dit eens waerdigh waer.
Herders vrijery, door Guarino dus gedicht:
Donò Licori à Batto
Una Rosa, credo io, di Paradiso;
E vermiglia in viso
Donandola si fece e si vezzosa,
Che parea Rosa che donasse Rosa.
Alhor disse il Pastore
Con un sospir dolcissimo d'amore,
Perchè degno non sono
D'haver la Rosa donatrice in dono?
Hij had het vóór 1624 al eens vertaald, maar toen niet uitgegeven; zie Otia (1625, bl. 126;
1634, bl. 451). Voor 't eerst staat het Korenbloemen, XXVII B., bl. 531.
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‘Met meerder moeijte niet als van sess weken lang.
Tot d'Engelsche viool noch andere sess weken;
Doe quam de luyt: daer viel wat langer mé te spreken
Voor korte vingeren op sterck en stracker snaer.
Van seven duerde dat tot aen myn negenst' jaer:
Uijt was de leerery, en ick swom sonder biesen
Op eigen houtje, schip en goed, winst en verliesen.
Waer toe 't gekomen is, en hoe die ball van snee
In 't rollen is gegroeit, brengt de ondervinding mé.
Een boogh, een vinger-werck en kost my niet versaden,
Mijn' heete toon-lust moest in wijder weelde baden,
Clavier op yser en op coper-draed', op tinn
Tot pypen uijtgesmeedt, tot wonderlick versin,
Theorbes lang gedarmt, en uyt der Mooren landen
Guittarre, bastard luijt, vermanden ick met handen
Die 'k alles machtigh vond, na dat het jong gewricht
Luijt-machtigh was gemaeckt, daer 't altemael voor swicht.
Noch bleef ick niet voldaen: 't verveelde my copye
Van mijns gelijck te zijn: en, als ick 't recht belije,
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Ick hiel mijn' hand te goed, ja voelde my te sterck
Om niet als aep te zijn van ander luijden werck.
Soo volgde drift op drift, soo baerden vonden vonden,
Soo pluckt' ick vruchten uijt mijn vyfderhande gronden,
En hebber sachtjens soo mijn' schuere mé gevult,
Dat, klaegd' ick van gebreck, het waer mijn' eigen schuld,
Wat isser? 'k staeder meer beschaemt in als verwondert,
Den hoop is weynigh min als by dry mael dry hondert.’

Hij bespeelde dus niet alleen verschillende instrumenten, maar hij was ook toonzetter
en heeft tal van stukken voor zang en accompagnement geschreven. In 1676 had hij,
naar eigen getuigenis, meer dan achthonderd nummers gecomponeerd1). Slechts zeer
weinige daarvan zijn bewaard gebleven: die, welke hij in 1647 te Parijs in het licht
heeft gegeven2). Uit zijne briefwisseling blijkt te over, dat hij zich nog meer door de
toon- dan door de dichtkunst van ernstigen arbeid ontspande: de Muziek was zijn
heul en troost in moeielijke oogenblikken, en hij ging zoover van te beweren, dat zij
had meegewerkt om zijne dagen te verlengen3).

1) In een brief van 19 Maart 1676 aan St. Luc te Brussel leest men: ‘Depuis que nous ne nous
sommes veus, le Theorbe m'est devenu si familier, qu'en revoyant ces jours passez mes livres,
j'y trouve d'y avoir produit jusqu' au nombre de 75 Pieces de toutes sortes. Que cela ne vous
estonne pas: voyci bien une plus effroyable liste de ce que j'ay forgé de plus sur les deux
sortes de Luths, le Clavecin, la Viole de Gambe, et s'il plaist à Dieu sur la Guitarre, le tout
montant à 769 Pieces: cerchez moy un autre fou de ma Condition, et occupé comme j'ay esté
toute ma vie, qui en ayt tant faict, et me l'envoyez parler à moy. Autres productions y a, pour
la Voix et le Theorbe qui ont esté imprimées à Paris, pour plusieurs Violes, et nommément
pour trois Violes Basses en unison, qui sont d'un bel effect, et j'en ay pris le modele en
Angleterre.’
2) Over Huygens' composities, zijne beoefening der toonkunst in hare verschillende deelen en
zijne muzikale briefwisseling, zie men vooral W.J.A. Jonckbloet et J.P.N. Land,
Correspondance et oeuvres musicales de Constantin Huygens. Leiden, 1882.
3) Aan d'Estrade schreef hij 24 Sept. 1676: ‘Comme ces jours passez il m'est arrivé ce qui
plusieurs souhaittent de se veoir arriver, et personne ne voudroit qu'il le fust (c'est d'avoir
atteint ma 80e année;). Je suis persuadé, que beaucoup d'Harmonie joint à quelque regime
de vie ont fort contribué à me mener à tant d'aage où je me trouve, graces à Dieu, en telle
disposition que le monde semble me juger peu changé depuis une douzaine d'années ou
deux.’
En aan Maurits Van Nassau 2 Oct. 1679: ‘V.A. peut remarquer en cecy, comme apparemment
mon affection pour la Musique ne me quiterra qu'avec le dernier soupir: et je ne le dissimule
point: au contraire je m'en veux quelque bien, dans la ferme croyance que j'ay, que l'Harmonie
ne sert pas de peu à l'entretien d'une longue santé. Vous entendez parler un homme,
Monseigneur, qui, à son propre estonnement, se trouve avoir composé plus de 800 pieces de
Musique, sur divers instrumens, outre une quarantaine de livres de Poesie en plusieurs langues,
tous imprimez, et V.A. se peut souvenir, si elle ne l'a veu dans un employ d'assez d'occupation
pour n'avoir affaire d'en cercher.’
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Ofschoon hij van zijne jeugd af aan door hoofdpijnen en duizelingen gekweld werd1),
en een paar malen lang en zwaar ziek geweest was (in 1633 en 1658) verheugde hij
zich in een ouderdom, zoo krachtig als men zich voor durft stellen. Bij de uitvaart
van De Ruyter, waarbij hij den Prins vertegenwoordigde, was hij, ondanks zijne
tachtig jaren, bijna vijf uur op de been geweest2), en men zal het den ouden man zeker
niet ten kwade duiden, dat hij gaarne van zijn krassen ouderdom sprak3), en met
groote

1) Blijkens een brief aan den Graaf van Dona, van 21 Maart 1667, leed hy ‘l'incommodité de
frequentes migraines, et, bien pis, d'un tournement de teste qui m'a souvent saisy à
l'impourveue. C'est un mal auquel je me suis trouvé un peu sujet des mon enfance: mais
l'aage en rend les accez plus violens.’
2) Brief van 8 April 1677 aan den Heer De Beringhen: ‘S.A. partant pour l'armée me demanda
si ma santé pourroit me permettre de representer sa personne à la grande pompe funebre que
l'Estat a trouvé convenir de faire à feu nostre Hercule marin de Ruyter, dans Amsterdam, et
j'ai respondu que s'il avoit besoin de ma santé jusqu' à Orange, je feroy aussi peu de difficulté
d'y aller, qu'il y a 15 et 16 ans. Notez s'il vous plaist, qu' à ceste action, illustrée selon le
genie de la nation d'un concours de monde estranger des villes voisines augmentant l'énorme
quantité de celuy de ceste villette, j'ay esté obligé d'y faire, en grand manteau, un tour de 4½
bonnes heures d'une haleine, et que de plus de 50 personnes qui me sont venu tesmoigner
au retour de la promenade la pitié qu'ils avoyent, il m'a semblé que la plus part s'en trouvoit
plus fatiguée que moy. Si vous prenez la peine de parler de ceste mienne prouesse, n'oubliez
pas d'y mentionner le cruel pavé d'Amsterdam pour une, et pour autre, que ce beau pieton
est creature du dernier siecle et nasquit le 4e Sept. 1596.’
3) Aan Maurits Van Nassau, van eene zware ziekte hersteld, schreef hij den 2en Oct. 1679: ‘J'en
louë Dieu de tout mon coeur, et le prie, Monseigneur, de multiplier vos années fort au dela
des mienes, mais dans la mesme vigueur où je me trouve; entré depuis Septembre dernier
dans la 83e de mon sage, et à ce qu'on me dit, tout tel que V.A. m'a veu il y en a plus de
vingt.’
Aan de Beringhen, 16 Sept. 1683: ‘.... que le 4e de ce mois.... on m'a veu accomplir ma 87e
année..... Avant que cesser, il me reste à vous dire, que dans ceste benoiste année où je viens
d'entrer, je fay ma Cour et ma function Presidiale en nostre Conseil, que j'estudie, que je me
promene, que j'entretiens de ma main cinq sortes diverses d'instrumens et qu'au besoin je les
accompagne de la voix tout de mesme qu'il y a quarante ans, et qu' après tout ceux qui me
conversent et m'ont veu en France osent me dire, qu'ils me trouvent tel que j'estois en partant
de Paris vers Orange. C'est icy, Monsieur, mon triomphe apres la victoire que Dieu m'a faict
obtenir sur feu Monsr de Renswoude que vous avez connu aux Etats Generaulx de par Utrecht,
et le vieux Medecin Verstraten, enterrez il y a quelques 2 ou 3 Ans. Car nous estions un Trio
de Barbons, qui fournissions de la matiere à des gageures en attendant qui de nous trois se
laisseroit mourir le premier et le dernier.’
Aan denzelfden, 30 Jan. 1686. Na hem herinnerd te hebben, dat zij waren ‘deux veritables
amis de depuis plus de cinquante ans,’ vervolgt hij: ‘Si vous daignez vous enquerir de ma
disposition, Dieu me faict la grace de vous pouvoir dire, que tout ayeul que je suis depuis
un an du second enfant de la Fille de ma Fille unique de St. Anneland je me trouve en autant
de santé que jamais, à un peu de Goutte près qui dans ma dixaine de 80 s'est avisée de me
tastonner. Mais, pour dire tout, elle est de cette espece de Gouttes que j'apelle plus tost les
modestes que des molestes, m'empechant bien de dancer, mais ne mordant pas si je ne l'irrite,
ni n'interrompant guere le repos de mes nuicts, comme font la plus part de ces cruelles à
d'autres.’
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genoegdoening op zijn bedrijvig leven terugziet. In zijn Cluyswerck zingt hij:
‘Telt daer de besigheit van mijnen hof-dienst toe,
Die 'k by de zestigh jaer betracht heb, en noch doe;
Telt Nederlandsch gedicht omtrent de dertigh boecken,
(Behalven datter light en schimmelt in veel' hoecken),
Telt een Latynsch dozijn van over lang in 't licht,
En denckt of ick gehoor, en handen en gesicht
Gespaert heb, om yets meer van waerden uit te rechten,
Dan ick betrachten sie by veel' onnutter knechten,
Die 'ck, tusschen spel en wijn, all' eer en deugd te spijt,
Sie slijten, en, het best van all', haer' besten tyd.’

En in zijne brieven komt hij daar gedurig op terug.
Toch vond hij tijd genoeg om zich aan gezelligen kout te
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wijden, steeds - ofschoon hij van nature melancholisch was1) -, gekruid met vroolijke
scherts; want zijne zinspreuk was:
‘Uyt de wegh ontijdigh pruylen!
't Leven is soo korten span.’

Maar wat hij bovenal uit zijn huiselijken kring weerde, was 't krakeel over Staat en
Kerk; ‘het gemelick verhael van staetsche vodderyen,’ de politieke ‘achter-klapp,’
die Haag en Hof met ‘eeck en alssem’ vulde. Vooral ‘het bits vermaen van
Kercken-spertelingh’ was hem een gruwel, en vol vuur schreef hij in zijn Hofwyck:
‘Staet uyt, Arminiaen,
Die op den Gomarist uw' tanden meent te slijpen;
En staet uyt, Gomarist, die desen meent te grijpen
En krabben d'oude roov' van 't seer van Achtien op:
All' die u sulcken gall voelt steken in den kropp,
Ick bid u, staet van verr, en laet de vuyle luchten
Van sulcke poelen hier d'onnoosele geruchten
Van beter onderhout niet smetten met verdriet:
Vergalt ons' eenigheit met sulcken alssem niet.’

Zijne verdraagzaamheid ging nog verder. Hoe streng Gereformeerd ook voor zichzelf,
hoe ijverig om althans in ‘'t murwe hart van Tesseltjen’ de zaden van hetzelfde geloof
te strooien, toch was hij alles behalve een bekrompen kettermeester. Hij had eene
diepe godsdienstige overtuiging, maar wist evenwel, althans op later leeftijd, die van
anderen te eerbiedigen, al behoorden ze ook tot de Roomsch-Catholieke Kerk; want
‘Het scheel en smaeckt geen' twist; ick haet mijn' broeder niet,
Om dat ick liever groen, hy liever purper siet:
't En is geen menschen werck; 't zijn stege beest'lickheden,
Eens anders met geweld te binden aen mijn' reden,
En maken plotselick een vyand van een' vrind,
Om dat hy sijn geloof in 't mijne niet en vindt,
Om dat hy niet en voelt dat ick meen wel te voelen.

1) In een brief van 26 Juni 1618 aan zijne ouders, zegt hij: ‘Dieu sçait la resolution que j'ay
prise de bon heure, de faire teste aux plus violents assauts de la melancholie, à la quelle
naturellement je me trouve fort enclin, quelque mine exterieure que je face devant le monde.’
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Laegh dat vuyl over boord, wat waerd'er min te woelen,
Wat waerd'er min gespoocks, wat waerd'er min gedruys,
Wat waerd'er koele kalmt' in Kerck, in Huys en kluys!’

Een man van die richting moest wel sympathie gevoelen voor de Amsterdamsche
liberale dichterschool, die hem bovendien door geest en talent aantrok. Wij vonden
hem dan ook al vroeg in betrekking tot de dochters van Roemer Visscher, tot Hooft,
Baeck, Reael en andere leden van den Muiderkring. In 1620 zond hij een gedicht
aan de dochters van Visscher, ter gelegenheid van 't overlijden haars vaders, en daarin
roemde hij den Drost als
‘Geluckigh Hooft-Poeet van all' die Holland baerde
En Holland baren sal. O! onder de vermaerde
Vermaerste Sophoclist!’

In 1621 wedijverde hij met dezen en sommige zijner vrienden in eenige geestige
stukjes. In dat van Anna Roemers, aan Hooft en Huygens gericht, heet het:
‘Gelijck mint sijns gelijck, bei zijt ghy door u dicht
Vermaert, en beide in geleertheit afgericht;
Oock beid uytmuntend in verstand en brave zeden.
Waer vintmen sulcke twee in 't gansche Nederland,
Want soo de eene speelt, soo gaet den aer sijn trant,
Dat ghy dan vrienden zijt is (dunkt my) meer als reden.’

Zij sprak de waarheid: beide mannen voelden zich tot elkander aangetrokken en
stonden weldra in innig verkeer. Herhaaldelijk bezocht Huygens den Drost te Muiden
en wederkeerig bezongen beiden elkanders lief en leed. Bij Hooft stond aan die
vriendschap zeker niet in den weg, dat de aanstaande Heer van Zuylichem de zoon
was van een aanzienlijk man; en later, dat hij eene schitterende en invloedrijke
betrekking aan het Hof bekleedde. Het blijkt, dunkt mij, uit den toon, welken hij
aanslaat in zijne brieven aan den man, dien hij in zijn bruiloftsvers zelfs op ‘adelijken
toon’ meende te moeten aanspreken1). Dit verklaart ons ook den

1) Zie Hooft's Gedichten, uitg. van Leendertz, I D., bl. 281. - In 1634 schrijft hij hem: ‘Gelukkigh
moet ik achten ende kan niet te vollen zeghenen de sterre eener geboorte, die 't waerdste
mijner eere niet alleen, maer ook een groot deel mijner fortuyne schijnt verknocht te hebben
aen de gunst Uwer Ed. Gestr.’ (Brieven, III D., bl. 5-6).
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overdreven lof, dien hij Constanter's ‘rechtschaepen werken’ meer dan eens
toezwaait1).
Wederkeerig zocht men partij te trekken van elkanders kunst-broederschap.
Huygens had in 1627 uit eigen beweging een Hollandsch gedicht op Henrick den
Groote geschreven2). Zes jaar later vraagt Hooft zijn Haagschen vriend een Fransch
vers op hetzelfde werk3). Deze voldeed, na eenige aarzeling, aan dit verlangen; en
hoe overvleiend dit gedicht was, dat in de uitgave der Ledige Uren van 1644 gedrukt
werd, ziet men uit dit slotcouplet:
‘Et tardez vous encor à fouiller ces Memoires,
Pour y estudier le plus grand de vos Roiz?
Et ne suez vous pas à comprendre, François,
Les beaux mots qu'a choisi le Prince des Histoires?’

Omgekeerd bond Huygens zich den ‘bedelkorf op zijde’ en verzocht Hooft ‘ende
andere’, van welke hij Reael bij name noemt, voor de uitgave zijner Ledige Uren
‘wat staets te maken’ dat is ‘een stuck dozijn’ eeredichten te schrijven. 't Schijnt, dat
hij ook nog door zijn neef Van Baerle de vrienden daartoe liet ‘porren’. Hooft was
bereid; hij zond hem een gedicht en schreef er bij: ‘indien U Ed. gedient waer met
iets van anderen slagh, 't heeft haer maer een woord te kosten, en ick zal my verpijnen
te doen blijken, hoe handelbaer mijn hart is in zoo hoogh eene handt, als die van U
Ed.’ Hij had Reael en Vondel al ‘te werke geholpen’4), en Van Baerle had reeds een
Latijnsch gedicht gezonden.
Ook later verzuimde Huygens niet de vrienden op de hoogte te houden van zijn
dichterlijken arbeid, en wij hebben er reeds de aandacht op gevestigd, hoe hij hun
bij herhaling gedichten ter keuring zond. Nu eens zijn Daghwerck, dan proefjes zijner
vertaling van Donne, eindelijk het geheel, opdat het buiten Hooft ook met ‘de heeren
Reael, Barlaeus, Baek, Vondelen, of anderen, die 't verder lusten en gebeuren moghe,
kennis make.’ Dan weer waren het losse stukken in velerlei taal5).

1)
2)
3)
4)
5)

Verg. Hooft's Brieven, I D., bl. 259, II D., bl. 67, 122, 125, 356 enz.
Verg. Aldaar, I D., bl. 301.
Aldaar, II D., bl. 296, 297, 307.
Hooft's Brieven, II D., bl. 454, en I D., bl. 449.
Zie aldaar, III D., bl. 276; II D., bl. 59, 65, 66, 354; III D., bl. 156; I D., bl. 330; II D., bl.
140; III D., bl. 191; IV D., bl. 53, 77, 86; II D., bl. 125.
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't Schijnt, dat hij aan Van Baerle, met wien hij reeds sedert 1625 uit Leiden bekend
was, bij voorkeur proefjes zijner puntdichten zond1); en de Amsterdamsche Professor,
die er zeer hoog mee liep2), noodigde hem bij herhaling uit ze in het licht te geven3).
De Feestdagen, waarmee hij zeer was ingenomen4), bezorgde hij in 1645 zelf ter
perse.
Hooft van zijn kant onderwierp eenige malen een ‘stael van die deftighe Historie’
aan 't oordeel van Huygens, die reeds in 1633, dus tien jaar vóór de uitgave, den
schrijver ‘te bedencken (gaf) of 't niet raedzaemer ware ettlicke stucken voor uyt te
laten draven, die 't veld ontdeckten, ende U E. kondschap doen mochten van wijsheit
en viesheit, die hedensdaeghs soo veel in swang gaet’5).
En hoe hoog de Muider vrienden den Haagschen Maeceen en kunstbroeder schatten,
blijkt uit Van der Burgh's opdracht van Hooft's gedichten aan den Heer Van
Zuylichem.
Dit over en weer zenden, die onderlinge critiek, die wel wat te vaak in loftuiterij
ontaardde, diende tot kuisching van den vorm en zeker ook tot prikkel der natuurlijke
aandrift. Trouwens, wij merkten reeds op, dat Huygens zoodanigen prikkel niet
behoefde.
Behalve met de Amsterdamsche kunstvrienden stond Huygens al vroeg in
letterkundig verkeer met Cats. Had hij met de eersten nu en dan een wedstrijd van
vernuft gehouden, de laatste werd zijn patroon, toen hij zijn eerste gedicht van wat
grooter omvang, het Voorhout, had vervaardigd. Het was in den zomer van 1621
voltooid, en hij had het vóór zijn vertrek naar Engeland op het einde van dat jaar aan
Cats medegedeeld. De Zeeuwsche vrienden deden het in Zeeland drukken, onder
toevoeging van eenige platen, waarmee de dichter niet zeer ingenomen was om

1) Aldaar, IV D., bl. 297, 305.
2) Zie Hooft's Brieven IV, bl. 318.
3) In 1642, zie Hooft's Brieven, IV D., bl. 305, 307. In 1645 drong hij op de uitgave van Huygens'
gezamenlijke gedichten aan, zie Epistolae, pag. 923.
4) Hooft's Brieven, IV D., bl. 314.
5) Aldaar, II D., bl. 306, verg. 349; III D., bl. 235.
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het oponthoud, dat er door veroorzaakt werd1). Terwijl Hooft en de zijnen den
poetischen wedstrijd met hem voortzetten, verzocht Cats hem om een nieuw stuk,
en hij begon zijn Costelick Mal, dat den Zeeuwschen Dichter werd toegezongen2).
Beide gedichten zagen in hetzelfde jaar te Middelburg het licht.

1) Ziehier wat wij daaromtrent in zijne briefwisseling van het jaar 1622 uit Londen vinden:
Brief van 3 Jan.: ‘Je ne sçay pourquoy Mon Frere à demande à Catz la minute de mes vers
asteure qu'ils les impriment en Zelande; Je desire plus tost qu'ils se les gardent, de peur qu'en
les doublant ils encourent des fautes.’
In een ongedateerden brief aan zijn broeder Maurits: ‘Recepi literas a Catzio nuper admodum,
quibus acceptum imprimis et gratissimum Poema nostrum Mathiacis fuisse testatur sed et
admirationi et stupori, si fas est. De iis autem quas ad te dedit mentionem injiciens, videtur
nescio quid polliceri sibi de quatuor anni tempestatibus aeri incidendis. Cave morem gesseris
praeter quod in mandatis a me habes: si quid postmodum deesse censebunt penes ipsos
arbitrium sit, et expens careo. Non tanti nobis abortiva nostra, ut et cultus rationem habendam
censeamus. Deinde, nisi valent inculta placere per me quidem ut simul ornatu atque favore
lectorum destituantur. Adde, ne quidem commode satis diversam Anni faciem in sylvula
isthac nostra exprimi posse: quam causam adferre poteris cur amplius unâ tabella incidendam
non putaverim. Vale.’
In een brief van 8 Juni heet het: ‘Asteure que le Voorhout est en fusille, il seroit fort à propos
que mes vers y fussent. Cats n'attend rien que les tailles douces pour tout mettre en lumière
à la fois: mon frere vous dira ce que par cy devant je luy en ay mandé....... Si trouvez à propos
que mon frere escrive un mot à Cats, il vous pourra envoyer une copie ou deux de mes folies
sans tailles douces.’
Vergelijk intusschen den brief van zijn broeder Maurits van 17 Juni, bij Th. Jorissen,
Constantin Huygens, I D., bl. 110.
2) Brief van 9 Jan.: ‘Parmi tant d'occupations sans entremise encor m'assault on de poësies. Si
à la prochaine fois j'ay loisir, je vous feray veoir comment j'en pare les coups. Puis le Sr.
Catz m'a comme obligé de sa requeste à jondre une autre piece des mienes dans leur racolle.[
De Zeeuwsche Nachtegael?] J'y ay desia quelques commencements bien avancez.’
Br. van 30 Maart 1622: ‘Parmy tant de destourbiers, encore ay-je eu soin de complaire à
Catz d'un autre Poëme Flamen d'assez d'estendue, sur un sujet qui ne vous desplaira point,
ni ne sera mal à propos d'estre veu à la Haye.’
Br. van 18 Maart: ‘Voyci la copie des vers que m'a envoyés le Sr. Hooft passé quelque temps,
avec la responce que soudainement j'ay formée dessuz. Pensez si je n'ay pas bien secessum
scribentis, et otia. Si ne souffre je pourtant volontiers d'estre defié sans remordre. Le jour
m'y defaillant, à nocte consilium sumpsi, dont peut-estre cette composition sentira un peu
sa chandelle. Encor que j'ose me presumer que la responce vault sa demande, notamment
celle ci venant de Hooft, celle la de Constanter. Vous en jugerez s'il vous plait, et envoyerez
ce mot devers Anna Roemers à la première commodité.’
23 Juni: ‘Je m'estonne de ce que je ne reçoy aucune responce de ces Poësies d'Amsterdam.’
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Natuurlijk was Huygens niet bloot met de reeds genoemden bevriend. Zijne
briefwisseling leert, dat hij met de vermaardste mannen van zijn tijd, zoowel binnen
als buiten 's lands, voortdurend in betrekking stond en van gedachten wisselde.
Daarbij treft ons vooral de veelzijdigheid van den man, die in de meest uiteenloopende
zaken belang stelde. Cunaeus en vooral D. Heinsius1) behoorden te Leiden tot zijne
oudste vrienden: voorts correspondeerde hij drok met Rivet, Wicquefort, Sommelsdijk,
Graaf Maurits Van Nassau; onder de buitenlanders noem ik slechts Descartes, Père
Mersenne, Balzac, P. Corneille, Conrard, de Beringhen, Rubbens, Mad. de Lorraine,
Calendrini, Diodati.
Waar een man van dat karakter en zoodanige ontwikkeling als Dichter optreedt, kan
het niet missen, of hij moet werk leveren van buitengewoon gehalte. Wij vernamen
reeds uit zijn eigen mond, hoeveel hij door zijne ongeëvenaarde werkzaamheid heeft
kunnen tot stand brengen; alvorens dat werk nader te beschouwen stippen wij de
uitgaven aan, die het aan de vergetelheid hebben onttrokken.
De eerste verzameling der verspreide gedichten uit zijne jeugd gaf hij in Mei 1625
in het licht, met eene opdracht aan zijn ouden leermeester Daniël Heinsius, ‘quem
stuporem Orbis literati agnoscimus.’ Deze bundel was in zes boeken verdeeld. Het
eerste bevatte, onder den titel van Farrago Latina, Latijnsche gedichten; het tweede:
Efforts François et Italiens, twaalf stukjes met eene opdracht aan zijne zusters; het
derde: Bibel-stoff, aan zijne moeder gewijd; het vierde: 't Kostelick Mal ende 't
Voorhout; het vijfde

1) Den 16en April 1654 schreef hij aan Conrard: ‘Nous n'avons plus de Saumaise, plus de
Barlaeus, plus de Boxhornius. Tout cela nous a esté ravi en peu d'années. Heinsius respire,
mais Dieu a voulu que depuis quelque temps en çà ce grand genie souffre ce que Festus osa
reprocher à St. Paul, et n'exerce plus que la pitié de ses amis.’
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De stemmen eeniger Steden ende Dorpen van Holland, Mitsgaders syne Characteres
oft Printen, de laatsten opgedragen aan zijn broeder Maurits, de Dorpen aan zijne
vriendin Dorothea Van Dorp; eindelijk het zesde Van Als, opgedragen aen (z)ijne
Vrienden in Zeeland. Verscheiden oplagen zagen van dit werk het licht, dat hij doopte:
Otia, Ledige Uren.
In 1644 gaf Barlaeus al de toen bekende Latijnsche gedichten van Huygens uit
onder den titel Momenta desultoria. Constanter oogstte met die bundels meer lof dan
hij beweerde verdiend te hebben1). Den laatsten noemde hij wel ‘mes folies ramassées
par le Sr. Barlaeus,’ of wel ‘le sot volume de mes Poëmes latins,’ maar hij zond ze
toch links en rechts ten geschenke. In 1655 verscheen een tweede, vermeerderde
druk.
Intusschen had hij al in 1641 een klein werkje over het Orgel-gebruick in de Kerken
uitgegeven, naar aanleiding van een gesprek met Hunne Hoogheden2), en waarin hij
het gebruik aanbeval. Het is zeker merkwaardig, dat hij er in Holland niet om
verketterd werd. Ik sta aan het slot van dit hoofdstuk wat langer bij dit werkje stil.
Nu en dan gaf hij enkele gedichten van zekeren omvang afzon-

1) Den 17en Oct. 1634 schreef hij aan Wicquefort (?): ‘La fadesse de mes poesies ne merite
nullement la mention que vous en dicte vostre bon naturel. Aussi mon ambition ne tend pas
à en pourchasser de la louange: si je me rends tolerable par devant des jugemens comme le
vostre, et que je puisse remuer des plames (sic) comme celle du Sr. Barlaeus, voti compos
sum.’
2) In een brief aan L. Calendrini van 12 Maart 1641, zegt hij:
‘Il y a un an et plus que par occasion d'un discours que j'eus aveq leurs Altesses sur le mauvais
et scandaleux usage de noz Orgues d'Eglise, je comprins en peu de fueilles ce qui me sembloit
venir en consideration sur ce subject. Et en fin, par cest hiver, les Imprimeurs me l'ont arraché.
En voy-ci un Exemplaire pour une heure de passetemps. Si vous l'y employez, je vous
demande en grace d'en exposer la substance à quelques uns de voz grands Theologiens, pour
en scavoir leurs sentiments: les plus celebres de nostre Academie et de noz Eglises me
tesmoignent tous les jours par de fort doctes lettres, qu'ils sont des miens, sans exception, et
qu'il convient de sanctifier les choses profanes ou indifferentes dans l'Eglise par leur fin, qui
ne tendant point à ce qui est du debvoir de la creature envers le Createur, n'y scauroit estre
souffert sans offense. - Vous me direz à loisir, et en trois lignes, s'il vous plaist, si je sens
plus le fagot à Genève qu'en Hollande.’
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derlijk uit. In 1658 vereenigde hij al zijne Hollandsche gedichten tot op dien tijd in
éénen bundel, die, onder den titel van Korenbloemen, in-4o. het licht zag en in 1672
werd herdrukt.
Hij had sedert niet stil gezeten. Gedurende zijne vierjarige reis naar Frankrijk in
1661-1665, ‘un exil qui n'a duré que deux jours moins que quatre ans’, ter
onderhandeling over de teruggave van het Prinsdom Oranje ondernomen, had hij
een aantal Latijnsche en Fransche verzen gemaakt: in 1667 dacht hij er aan die uit
te geven, onder den titel van Parerga peregrina; maar daarvan is niet gekomen1).
Daarentegen gaf hij ten zelven jare zijne Zeestraat uit, het gedicht, waarmede hij de
kroon zette op de langdurige pogingen, die hij had aangewend, om de verbinding
van Den Haag met Scheveningen tot stand te brengen.
In zijne slapelooze nachten verkortte hij zich, zooals wij reeds zagen (bl. 74), den
tijd met het maken van verzen, vooral epigrammen. In 1677 had hij, van de jicht
geplaagd, een Epithalamium voor den Prins gemaakt ‘un enfant de deux nuits... les
ignorans

1) Den 28en Maart 1667 schreef hij aan den Graaf Van Dona: ‘Pour des vers de ma façon.... je
delibere de mettre ensemble ceux que j'ay enfantez in quadrennio exilio, pour estre joints
aux premieres editions Latines, soubs le Tiltre de Parerga Peregrina, M. de Lionne m'en
ayant tousiours poussé pour y en avoir beaucoup qui le regardent, et au moyen des quels il
a aggreé mes negociations familieres avec quelque plaisir.... Item je menace la Presse d'un
Poeme Flamen d'environ mille vers, que j'ay produit depuis mon retour sur le sujet du beau
chemin que j'ai trouvé pavé d'icy à Schevening, qui est bien le plus magnifique ouvrage qui
se puisse veoir, et comme les Escrits que j'en ay faicts il y a plus de 15 ans font assez
connoistre et advouer à Mess. de la Chambre des Comptes que je suis assez le premier auteur
et promoteur, j'ay pensé que je n'auroy pas mauvaise grace d'y ajouster encor ceste piece de
mon ancien mestier, s'entend en me promenant, en m'habillant etc. sans m'asseoir comme
pour estude d'importance, ce que je n'ay jamais faict en ceste sorte d'exercice, qui en effect
ne peut passer que pour bagatelle. Icy cependant vous trouverez meslé l'utile dulci, et parmi
les moralitez un peu serieuses, des petits divertissemens, et mesme quelques censures
gaiglardes sur les vanitez de nostre jeunesse.... Je ne scay quand c'est que tout se pourra
executer (car beaucoup d'autres occupations reculent souvent ces fadaises), mais soyez bien
asseuré, qu'elles ne paroistront à la Haye, qu'on n'en sache parler ad Lemannum, où, apres
tout, on en sera plus tost saoul et degousté qu'on ne pense.’
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de pardeçà ont la complaisance d'en tesmoigner quelque satisfaction’1), en op last
van den Koning van Frankrijk was het door een vermaard Poëet in het Fransch
vertaald, terwijl het ook in het Engelsch werd overgebracht2). Deze waardeering van
zijne twee-en-tachtigjarige Muze gaf hem den moed een ander gedicht op touw te
zetten betrekkelijk zijn eigen leven. Maar toen hij weer op de been was, raakte het
eerst ‘achter de kist’ en werd eerst allengs weer opgevat. Toen dijde het tot twee
boeken uit, waaraan hij den titel gaf: Constantini Hugenii De Vita Propria, Sermonum
inter liberos Libri II. Dit gedicht, van geheel vertrouwelijken aard, was alleen voor
zijne kinderen en niet voor de pers bestemd3). Eerst in onze eeuw werd het door
Peerlkamp uitgegeven, begeleid met eene vertaling van Loosjes.
Zijn bezige ouderdom gaf nog nieuwe vruchten: onder anderen schreef hij op
vier-en-tachtigjarigen leeftijd eene nieuwe levensnabetrachting, maar nu in
Hollandsche verzen, die hij Cluys-Werck

1) Brief van 27 Dec. 1677 aan den Engelschen Ambassadeur.
2) Brief van 20 April 1678 aan den Prins: ‘Il semble que les sçavans en France ont voulu faire
bruict d'un Epithalame Latin que je m'estois avisé de faire sur le mariage de V.A. dans quelqu'
heure de loisir qu'un peu de Goutte aux pieds m'avoit causée à mon regret. Un de leurs plus
celebres Poetes en a faict une traduction par ordre du Roy qui est belle et polie et approchante
du sens de l'original autant que la disparité des langues l'a pu permettre avec grace, la majesté
de la Latine rapportant tousiours quelque chose de plus nerveux et plus trousté. Une autre
version a esté faicte de ceste chetive piece en Angleterre, mais qui n'approche nullement de
ladite premiere, que Zeelhem aura l'honneur de monstrer à V.A. si elle daigne jetter la veue
sur la foible production d'un auteur de si peu.’
3) Den 25en Nov. 1678 schreef hij aan Oudart, ‘Secretaire du Roy [de France] en langue Latine’:
‘Sachez, s'il vous plaist, que voyant mon stile decrepit accueilly avec quelque goust, et ce
pauvre Epithalame Latin, que deux ou trois nuicts goutteuses m'avoyent fait enfanter, eodem
impetu, j'entamay un Poeme, au quel je destinay deux fueilles de papier, commençant de
cest air cy:
Quod fuerim Terrae pondus, quàm vivere dignus,
Quam non dignus eram, versu memorare Latino
Fert animus, longumque metris includere Vitae
Curriculum; heroâ, de non heroe, Poesi, etc.
Quand j'ay esté sur pied, cela est demeuré, ce que nous appelons achter de kist. Cependant
en m'habillant, en me promenant etc. ceste boule de neige se trouve crue à une masse de
1950 vers et vient d'estre intitulé
Constantini Hugenii
DE VITA PROPRIA

Sermonum inter liberos
Libri II.
car il y en a trop pro libro singulari. Si vostre Voisin illustre Monsieur van Beuningen sçavoit
cecy, ne me prendroit-il pas pour un faineant, un trascarato, trahissant le service de son
maistre, et ne songeant plus qu'à finir sa vie en bagatelle.... [mais] je n'ay jamais plié le
genouil, pour escrire ou mediter un seul vers de toute ceste grande rattelée, comme, graces
à Dieu, je n'ay jamais faict pour aucun morceau de tant de pieces de ma façon qui courrent
le monde. Celle-cy, apres tout, ne le fera nullement; n'estant vouée qu'à mes trois fils et un
Gendre, quique mares nascentur ab illis, sans que l'Imprimeur en use ses matrices. Car qu'est
ce qu'il importe au monde de sçavoir comment j'ay esté né, nourri, employé, marié, démarié,
etc. Bref tout est domestique et le doibt estre.’
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betitelde1). En zelfs nog zes jaar later, toen hij zijn negentigste jaar vervuld had, dacht
hij er aan om gevolg te geven aan den aandrang zijner vrienden, die hem wilden
nopen, zijne nog niet uitgegeven gedichten ter perse te leggen2).
Maar het wordt meer dan tijd, dat wij ons eenigszins nader met den inhoud en de
waarde zijner Nederlandsche gedichten bekend maken.
De verzameling zijner Hollandsche gedichten, onder den titel van Korenbloemen,
in 1658 uitgegeven, besloeg negentien boeken,

1) Het laatst uitgegeven door prof. J. Verdam, C. Huygens' Costelick Mal en Voorhout, 2e,
geheel herziene en met het Cluyswerck, vermeerderde druk. Leeuwarden, 1885.
2) Den 13en December 1686 schreef hij aan ‘Joffr. G. Gordon geseght Graeuwe tot Hulst’, na
dankzegging voor toegezonden dichtwerk:
‘In den kortsten tijt mijnes levens die my overigh is, werde ick wat moeyelijck geperst, om
de reste mijnder vodderijen met de voorste aenden dagh te laten komen, ende langer weet
ick 't niet te weeren. Kome ick het uyt te voeren, met soo slechte munt sal ick UE. beleeftheyt
voor alle andere poogen te voldoen.’
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die in de tweede uitgave, van 1672, tot zeven-en-twintig boeken1), in twee deelen,
waren uitgedijd,
‘Behalven datter light en schimmelt in veel' hoecken.’

Het eerste boek bevat, onder den naam van Bibel-stof en Godtsdienst, een aantal
korte stukken uit vroeger en later tijd, die wel zijn godsdienstig gemoed eer aandoen,
maar den grooten lof van Barlaeus niet verdienen. In de tweede uitgaaf is dit boek
aanzienlijk uitgebreid, door het opnemen der stukken, die vroeger het vijfde boek
uitmaakten.
Het tweede boek brengt de twee gedichten uit zijne jeugd, zoo verscheiden van
vorm als van inhoud: 't Kostelick Mal en Batava Tempe, 't Voorhout van 's
Gravenhage. Zij behooren tot het beste, wat hij ooit geschreven heeft, en hebben
zeker zijn naam gevestigd. Met het eerste zet hij een scherp mes in het zeer van zijn
tijd, de dwaze en kostbare modezucht. Hijzelf had steeds een afkeer van dat ‘kostelick
vermallen’, van ‘den Franschen dwangh’ (Dagh-werck), en hij stelt hier met scherpe
kleuren de overdaad en de snelle afwisseling der mode ten toon in 't optooien en
elkander naäpen. Het tafereel, dat hij schildert, lokt vaak een glimlach op de lippen
van wie den wel wat gezochten ‘taelschik’ en de soms duistere woordenkeus en
woordkoppeling terstond kan vatten. De duisterheid werd hem al van den beginne
verweten. In een brief van 8 Juni 1622 aan zijne ouders heeft hij zich daaromtrent
trachten te verdedigen2), evenals hij tegen het verwijt zijns vaders omtrent zijn

1) De zeven-en-twintig boeken der tweede uitgaaf staan tot de negentien der eerste in deze
verhouding:
I = I en V. II = II. III = III. IV = VI. V = VII. VI = VIII. VII nieuw. VIII = IV en XVIIa. IX
nieuw. X = XIX. XI = XVIII. XII = XIII. XIII = XIV (met 21 toevoegsels). XIV = XV. XV
= XVI. XVI - XXVI 2310 nieuwe sneldichten. XXVII = XVIIb, het slot van IV en geringe
bijvoegsels.
2) ‘Je me ris de la difficulté qu'on trouve en mes compositions: jamais je n'affiche l'obscurité;
mais des paroles inusitées et ensemble energetiques; si que mon lecteur s'amusant à penetrer
ma conception, ne se trouve frustré de son attente. Sans cette diligence c'est chose grandement
fade que la Rime, qui desormais passe par la cervelle des plus escervelez.’
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‘stile affetté’ in zijne brieven, opkwam1); maar vrijgepleit heeft hij zich toch niet.
Dit gedicht karakteriseert reeds terstond Huygens' trant volkomen, al is het, dat
zijne eigenaardigheden hier scherper uitkomen dan wel later het geval was. Zelden
verheft hij zich boven hetgeen men wel huiselijke poëzie genoemd heeft; en zijne
door pittigheid van gedachte en uitdrukking soms duistere verzen zijn meer het
voertuig van verstandige opmerking en bespiegeling, van geest en luim - want hij
brengt steeds zijne stelling in practijk:
‘Ernst wil getempert zijn, Jock wild' er onder wesen.’ -

dan van verheven dichtvuur. Hijzelf erkende reeds in 1623, in het vers aan Tesselscha:
‘'t Water dat de Rijmers maeckt
Heeft mijn lippen noyt geraeckt;’

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

1) Brief van 3 Jan. 1622: ‘Je ne considere point sur quoy se fonde le reproche de mon stile
affeté. Certes, quand l'envie m'en prendroit, le loisir m'en reculeroit bien. C'est une vanité
que jay tousiours detestée en autruy, evitée en moy mesme. Aussy n'est ce point devers mes
parens que je presumeroys d'en user..... d'affiquets, ou de fard, ne croyez pas que je m'y mette.
Ce seroit me frizer les cheveux, où à grand peine ay-je loisir à me les peigner.’
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‘Noch en vind' ick niet in allen
Dat mijn Linde-laen genaeck.’

Daarom wil hij ze bezingen en ze door zijn gedicht onsterfelijk maken. Met groote
levendigheid schildert hij ze ons in elk jaargetijde en op ieder uur van den dag, terwijl
het waargenomene hem nu eens tot eene ernstige, dan weer tot eene schalksche
opmerking noopt. Vooral de zomer geeft tot schitterende en soms ondeugende schetsen
aanleiding, als hij b.v. den ‘vroechtijdt’ schildert en er ons op wijst, hoe veel schoons
de schoone meisjes aan haar toilet te danken hadden, tot waarschuwing van de
‘hersse-looze maets,’ die zich door het uiterlijk sieraad dikwijls lieten verleiden.
Vooral de avond wordt in al zijne mysteriën bespied. Ziehier een paar vrijerijtjes
door hem afgeluisterd:
‘Trijntgie, seydt daer somtijdts eenen,
By men eer, ick hebbje lieff,
Van de cruyn aff tot de teenen
Staen ick onder jou belieff;
Laet me draven, doet me loopen,
Heet me stappen as een Tel,
Doet me schencken, hiet me coopen,
Siet wat ickje weyghre sel.’
‘Dirckgien (hoor ick strack een ander)
Sel't dan nummer wese, kindt?
Smackje staech een oogh op Sander,
En mijn woortgies in de windt?
Staet sijn mutsgie zoo veul trotser,
Zoo veul vlugger as het mijn,
Hangt mijn rokje zoo veul schotser,
Zoo veul loomer as het sijn?’
Weer een ander van ter zyen:
‘Nouw, men Troosgie, stoor je niet,
Liever as ick Griet souw vryen,
Liever as ick jou verliett,
Lach ick levendich bedolven
Daer ick jegenwoordich treê,
Liever in de groene golven
Van de Schevelingher zee.’
Weer een ander: ‘Wel Agnietgie,
Wel men hartgie, wel men long,
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Hoe bevielje 't leste liedtgie
Dat ick gister avendt song?
Heer! wat stond ick nat bedropen
Voor je deurtgien in dat weer,
Daer jy dichgies laegt ecropen
In de lodderlicke Veer.’
Noch een ander, op een banckgie:
‘Wel eseyt, mijn soete Moer,
Jouwenthalven ick bedanckje,
Maer hoe ist met vaer en moer?
Wat! se mochte zoo lang grollen,
'k Sou ons raeye met ons tween
Op een wagentgie t'ontrollen
Al dit moeyelicke Neen.’
Weer een ander aen een Boompgie:
‘Dat's nouw all men Moertgies goet,
Maer dan hebb' ick noch een Oompgie,
O wat ist en rijcken bloet!
Met sen bogert, met sen weuningh,
Met sen Coren, met sen Ooft;
Claer, je Vryer is en Keuningh,
Al dit hangt hem boven 't hooft.’
Doch een ander van 't gebroetsel
Dat off Penn' of Degen voert:
‘Mijn soulas, mijn vreuchden-voetsel,
Ah! quitteert V.E. la Court?
Sult ghy eeuwich absenteren?’
('k Schat de Meyt naer Leyden voer)
‘Wilt mijn flames obligeren
Met een expedit retour.’
En noch een van sulcke Veeren:
‘Wel bizearre van humeur,
Sult ghy my sans fin traineren,
Met ideën van faveur?
Neen revesche, neen volage,
Dus en macht niet langer zijn,
Mespriseert ghy myn servage
Aussi fay-je ton desdain.’
Deze zijn de soete vruchten
Van de Vrye Vrydoms vreucht,
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Deze zijn de puyck-genuchten
Van een ongebonden jeught;
All dit wonderlick vertellen
Volgh ick met een vrolick oor;
En wie souder derven stellen
't Selver seggen voor 't gehoor?

Het geheel, met zooveel verscheidenheid, en toch niet zonder eenheid, is een
uitmuntend staaltje van Huygens' dichttrant; en terecht heeft Jorissen naast de ‘frissche
en geestige schetsen,’ waaraan het zoo rijk is, gewezen1) op ‘de gespierdheid der
dictie, die dikwerf in eene enkele uitdrukking of gelukkige tegenstelling doet
zamenvatten, wat een rijker schilder tot breeder teekening zou verleiden, bijv.:
Waer sach men ooyt bewoonen
Soo veel Stadts, in zoo veel wouts,

zonder nogtans te schaden aan de losse levendigheid der teekening.’
Het valt in 't oog, dat ook Huygens zich hier beweegt binnen het gebied, dat wij
als het beperkt domein der Hollandsche kunstenaars zullen leeren kennen. Hij
overschrijdt de grenzen niet van het realisme, doch hij schikt en verlicht zijne groepen
met den tact eens kunstenaars. Ook elders geeft hij blijk van dienzelfden schalkschen
geest van waarneming. Maar dat de kring, waarin hij rondkeek, tamelijk eng was,
blijkt uit zijne herhaalde schildering eener afgeluisterde boerenvrijerij: zoo in de
Zedeprint van den Boer en vooral in Hofwyck, welke tafereeltjes van denzelfden
geest tintelen, en evenzeer besloten worden met de terechtwijzing van Haagsche
ijdelheid en hoofsch bastaard-parlage.
Huygens was blijkbaar met zijne schitterende eerstelingen zeer ingenomen, want
hij zinspeelt er later bij herhaling op in zijne brieven en gedichten; en men moet
bekennen, dat, hoeveel hij ook geschreven hebbe, en hoezeer de richting van zijn
geest dezelfde bleef, geen zijner stukken van langer adem het bij die frissche
eerstelingen haalt.
De Zedeprinten, die het derde boek der Korenbloemen uitmaken, en reeds van 't
begin van 1624 dagteekenen, zijn ‘kleine schilderingen van een kunstrijke hand, door
levenswijsheid gericht en

1) Constantin Huygens, I D., bl. 90.
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bestierd’1); schetsen van typen, achttien in getal, waarvan ieder trek doorgaans eene
eigenschap door middel van beeldspraak aanduidt.
‘(Haer) opper oogh-merck is profijtelick vermaeck;’

maar soms staat het profijt te veel in de deftige bespiegeling op den voorgrond, terwijl
van den anderen kant doorgaans het vermaeck beoogd wordt door geestigheid, al te
gezocht om ons nog te bevallen. Het best geslaagd zijn die prenten, waarin geschilderd
wordt. Ik wijs slechts op de reeds vermelde boerenvrijerij en op het consult van den
kwakzalver (Een onwetend medicyn).
Een wijs Hoveling is het onderwerp van een der uitvoerigste printen. ‘Het is
blijkbaar de schets van hetgeen hij zelf wenschte te worden, van het ideaal dat hij
zich voor oogen stelde’ (Jorissen), al was hij zich ook bewust, dat het niet te bereiken
was.
Hoe scherpzinnig de opmerkingen van den dichter zijn, toch moet men erkennen,
dat de gewrongenheid, de gekunsteldheid der tegenstellingen, de gezochtheid van
menigen trek, welk alles hij aan navolging van Donne te wijten had, maar al te zeer
het genoegen der lezing temperen.
In de Stede-stemmen, waarmee het derde boek besloten wordt, bazuinen de achttien
steden van Holland en enkele dorpen, waaronder Den Haag, eigen lof uit op eene
voor ons niet aantrekkelijke wijze.
Dagh-werck, dat het vierde boek vult, is een onafgewerkt bespiegelend gedicht:
hij was daarin door den dood zijner vrouw, voor en aan wie het geschreven was,
‘voor halfwegh blijven steken.’ Hij stelde zich voor, het beloop van zijn dagwerk te
schilderen. De dag wordt begonnen met gebed, dan steken zij zich
‘In (het) noodigh ongemack
't Linnen, 't wollen, 't zijden pack;’

maar zonder overdaad: geen ‘kostelick vermallen.’ Daarop volgt dan het spreekuur
met allerlei lieden, dien hoop
‘Van begeerers, van beklagers,
Van verdedigers, van vragers,
Die op 's Vorsten goedigheit,
Door my hebben toe geleit.’

1) Theod. Jorissen, t.a. pl., bl. 184.
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Voorts komt het uur van gehoor bij den Prins, waar hij volbrengt, hetgeen hij aan de
sollicitanten beloofd heeft; want hij had den vasten wil om goed en eerlijk tegenover
allen te zijn. Te huis komende laat hij de zorgen aan de deur: met een rustig gemoed,
zegt hij tot zijne Sterre:
‘Sal ick voor uw oogh verschijnen,
En mijn' sorgen doen verdwijnen
Tusschen straet en stoep en poort:
Daer sal een voor een vermoort
Tot den naesten uytgangh smachten
Om mijn hoofd we'er op te wachten,
Met als 't onder zeil, op straet,
Wederom te Zeewaert gaet.’

Het oogenblik van den maaltijd is daar, er behoeven geene uitgezochte spijzen
opgedischt te worden, maar
‘Voedsel soo, dat bors en maegh
Onbeklaegelick verdraegh';
Voedsel daer ghy sonder schroomen
My en yemand op siet komen,
Yemand dien ons dagh-licks deel,
Noch verhonger' noch verveel'.’

Daarna is hij liefst bij zijne boeken, die hem in allerlei zaken onderwijzen. Hij begint
daarover uit te weiden - maar op eens ontvalt hem de ster, die zijn pad verlichtte, zij,
voor wie hij leefde en schreef; en daarbij valt hem ook de pen uit de hand en het
gedicht bleef onafgewerkt liggen. Ik deel in de noot zijn plan van hetgeen volgen
moest mee, omdat het zijne dagelijksche bedrijvigheid en zijn karakter in het licht
stelt1).
1) ‘Mijn voornemen,’ zoo zegt hij aan het eind (bl. 250), ‘was op den selven voet als tot hier
toe dwers door de Boeck-Kamer te wandelen, ende by den wegh op allerhande Wetenschappen
mijn eigen gevoelen aengewesen te hebben, soo naer de Waerheit, ende soo verre van 't
gemeene pad, als my doenlick ware geweest.
‘Daer aen meende ick te melden andere mindere besigheden van gestolen uren binnens huys,
als daer zijn den Hof, de Musike, het Schilderen, Teeckenen, Boetseren, Gieten, Draeyen,
ende diergelijcke veel, yeder oock met ondagelicksche opmerckingen min of meer gelenght.
Tegens het ontallige tijdverslijten in konstigh of onkonstigh spel, als Schaecken, Verkeeren,
Dammen, enz. wilde ick wat uytgevaeren hebben, by vergelijckinge van betere, emmers my
aengenaemere oeffeningen des lichaems, naementlick in Peerden, in Geweer van verscheiden
slagh, Ball, Boll ende Boll-Tafel, met diergelijcke: oock in Danssen, welcks gebruyck,
ongebruyck ende misbruyck, ick hier mede, op mijn' maniere, meende aengeroert te hebben:
hoewelder mijn groenste Jeughd noyt mede verruckt noch verlockt en is geweest.
Naer sulcke Achter-middagh uren, waere ick wederom tot de Hoofsche besigheden gekeert,
dien den Avond eigen is: aenwijsende hoe verr het van de gulde Vryheit is, op tijdige ende
ontijdige uren ten beroepe van 't Hof te staen.
Daer op waer een licht Avontmael aengeroert, ende mijn gebruyck van het Huys-gesin ten
gehoore van Gods woord ende een gemeen Gebed te versamelen, met wat vermaens over
eenige misslagen, die sommige Christenen, mijns bedunckens, in de maniere van bidden
begaen.
De ontledinge van desen eenen dagh had ick voor, met algemeener lessen, bedenckingen
ende voor-raed te besluyten: daer toe ick, (om meest alles in 't korte ende in 't beste te
begrijpen) een groot gedeelte uyt het 12 Capittel tot de Romeinen te baete gekoren hadde.
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Dit gedicht is bij tusschenpoozen geschreven. Het werd vóór 10 Maart 1628 begonnen,
den dag, waarop zijn oudste geboren is; want het blijkt, dat hij, toen hij het eerste
gedeelte opstelde, nog geen kinderen had (bl. 193). Jorissen heeft het zeer aannemelijk
gemaakt, dat het grootste gedeelte in 1630 te boek gesteld werd1). In 1637 viel hem
de pen uit de hand.
't Is een van de minst aantrekkelijke van Huygens' gedichten. De schildering zijner
idealen gaat gepaard met eindelooze uitweidingen: hij had alles ‘met ondagelicksche
opmerckingen min of meer gelenght’ (bl. 250). Het geheel is in gedrongen vorm
vervat,

d'Opvoedinge der kinderen waere my een' versche baen geweest, daer wel wat adems toe
behoort hadde; maer ick meende met minder omspraecks daer over te gaen, ende handelen
't stuck krachtigh; doch als bywerck.
Uyt alles en wist ick niet gevoegelicker te scheiden dan met den wensch van, vele ende lange
sulcke dagen beleeft hebbende, wel gereet en geern uyt de Wereld te mogen gaen: doch met
eenen voorwensch, van noch eens al levendigh de ydelheden van 't Hof te mogen ontsterven;
te landwaert in stilte geseten, ende aldaer in volle rust ende eenpaerigheit van gemoed
afwachtende des Heeren toekomste, den heiligen weg ter woonstede der Gerechtigheyt.’
1) Constantin Huygens, I D., bl. 231-232.
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maar toch gerekt; doorgaans gezocht en niet zelden duister van voorstelling. Hij was
van dit laatste zelf zoo overtuigd, dat hij het noodig rekende aan den voet der pagina
zijne bedoeling in doorloopend nuchter proza te verduidelijken, terwijl hij
daarenboven enkele woorden soms met eene Latijnsche kantteekening verklaart (b.v.
bl. 214, 229). Wij hoorden reeds, hoe hij zijn overpittigen stijl verdedigt: hij wist,
dat men er niet van gediend was, maar hoopte beter van een toekomend geslacht;
want, zegt hij, (bl. 226):
‘Mog'lick of de nijd sal lijden
Dat sich, verr van dese tijden,
(Men beleeft die gunsten niet)
Yemand half genoeght geliet,
Half gedwongen vond te seggen,
Waer magh nu die Dichter leggen,
Die soo noo 't vertreden pad
Van 't gemeen gerijm betrad,
Die soo walghde van de woorden
Die men maer in 't oor en hoorden
Van het flauw en lauw geluyt
Van een' al te gladden fluyt?
Sterr', onschuldight mijn vermeten,
'k Ben onsoenelick gebeten
Tegen 't lamme laffe lijm
Van den dagelicksen Rijm;
En bestae het leed te wreken.’

Omtrent den inhoud zei Jorissen1), en niet ten onrechte: ‘Geen van Huygens' grootere
gedichten is zoo arm aan poëzie, en zoo rijk aan gekunsteldheid, geleerdheidsvertoon.’
Hij schrijft dat toe aan den invloed van haar, voor wie het gedicht geschreven was,
en meent, dat men geen hoog denkbeeld kan hebben van Susanna Van Baerle's
‘eenvoudigen en gezonden smaak.’
Dit oordeel steekt heel wat af bij dat van 's Dichters zwager Doublet, die in
geestvervoering uitriep:
‘Wat is mijn ziel verruckt door 't hooch-stijgh van een Dicht,
't Geen uyt een Hemelsch breyn met Wijsheit voortgebaert is!’

Dat ‘hooch-stijgh’ openbaart zich zoo zeldzaam, dat men zelfs

1) Constantin Huygens, I D., bl. 233.
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genoopt wordt tot eene vergelijking met Cats. Maar ofschoon de laatste niet zoo
besmet is met wat Beets ‘Marinomanie’ heeft genoemd, staat toch zelfs dit werk van
Huygens op vrij wat hooger peil; en men voelt terstond, dat, zoo de gedachten hier
maar zelden eene dichterlijke vlucht nemen, men met tintelender vernuft te doen
heeft, hetwelk maar al te bevreesd was om door uitrafeling van gedachten tot dat
alledaagsche af te dalen, dat doorgaans de eigenlijke sfeer van Cats is.
Dan volgt Oogen-Troost, in 1647 aan Lucretia Van Trello, ter gelegenheid van 't
verlies van een harer oogen, toegezongen1). Dit leerdicht, dat haar tot berusting moest
stemmen, betoogt, min of meer in den trant der Zedeprinten, de stelling, dat de meeste
menschen zedelijk blind zijn.
Het gedicht is voor korte ontleding minder geschikt2), maar ik zeg het Jorissen
gaarne na: ‘Er is geen werk van Huygens, waarin hij den rijken schat van zijne
menschenkennis en levenservaring met zoo gulle hand heeft uitgestrooid als in deze
blinden-galery.’ En wat de wijze van behandeling betreft: ‘Welk een vooruitgang
sinds de Zedeprinten! Daar is de tegenstelling maar al te dikwerf het kleed, waarachter
het onvermogen zich verbergt, om het waargenomene juist te verklaren en te bepalen.
Hier is iedere gedachte in den kernachtigen, korten term van zinnelijke uitdrukking
geperst: met volkomen meesterschap over het idee, dat geheel afgewerkt is.’ Ik stip
een paar bijzonderheden aan. Zijn tegenzin tegen de Parijsche modes lucht hij, als
hij van de dansers zegt (bl. 282):
‘Sy sien niet dat de man
Die haer in 't ronde ruckt niet anders leven kan;
Sy zijn genoeghlick blindt; sy sien niet dat hy heden
De gangen tegen spreeckt, die 't gisteren te treden
De schoonste mode was; sy sien niet dat hy staegh
Op Niewigheden droomt, en yet dat weer behaegh’,

1) Over Lucretia's vader en hare vriendschapsbetrekking tot Huygens leze men vooral 't stuk
van J.F.M. Sterck: Charles de Trello en zijne dochter Lucretia, de ‘Parthenine’ van C.
Huygens (Oud-Holland V, bl. 275-295) en H.J. Eymael in Noord en Zuid VIII, 278.
2) Zie overigens Jorissen, t.a. pl., bl. 295-302. In zijn geheel is het o.a. afgedrukt in Penon,
Nederl. Dicht- en Prozawerken IV, bl. 253-281.
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Om dat het noyt en was.... Heel onlanks ging men holl,
Gelijck de Noordzee gaet; nu is men droomigh doll:
De voet kleeft aen den vloer, men magh se nau ontlijmen:
De man draeyt spitsgewijs, de vrouwen schijnt dat swijmen,
Soo deftigh is de mode; en hoe sal 't mergen zijn?
De Duyvel en sijn Moer studeren op een' schijn,
Van niew bevalligheyt: daer sal wat soets uyt broeyen,
Wat niews, om man en vrouw heel av'rechts te vermoeyen,
En, of ons' Duyvelen niet langer wisten hoe,
De heele Fransche Hell, die stadigh op en toe
Niew' ydelheden braeckt, sal by den and'ren schraepen
Daer onse blinden sich bevalligh aen vergaepen:
Wegh met den ouden trant; daer komt een and're swier,
Versleten te Parijs, en van de nieuwste hier.’

Ik haal nog de volgende regels aan, waarin hij zijne onbegrensde drift voor de
toonkunst schildert (bl. 282):
‘Daer stont voor op mijn hoofd, al in de wiegh, geschreven,
Ick soude speel-sieck zijn, keelblind en snaeren-blind.
Men heeft my opgequeeckt tot hooger onderwint:
Maer ingeboren aerd gaet allen dwangh te boven:
Ick sie noch huys-bestier, noch Heerendienst, noch Hoven,
Noch Nood, noch Oorboor aen; ick sie geen' tijd te kort,
Daer Veel, of Keel, of Luyt, of Fluyt versleten wordt.’

Het daaraanvolgende, zesde, boek bevat Hofwyck1), d.i. de beschrijving van zijn
geliefkoosd buitenverblijf; daarop volgt in 't zevende boek de Zee-straet (van 1666,
die dus niet in de vorige uitgave kon voorkomen) die hij meende, dat zijn
‘swanesangh’ zou zijn2). In beide gedichten keuvelt hij aangenaam en geestig, en
houdt den lezer door allerlei uitweidingen bezig. Van de boerenvrijerij in het eerste
gewaagden wij reeds: in het tweede wijzen wij op het vertoog over de Fransche
mode, de lange slepen en het valsche haar der joffers, de pruiken en
‘plaastervlieghjens’

1) Afzonderlijk uitgegeven door H.J. Eymael (Culemborg, 1888) die in zijne Huygens-Studiën
(aldaar, 1886), nalezingen met critische aanteekeningen gaf op de uitgaven van Huygens'
werken door Verwijs, Verdam, Bilderdijk, Van Vloten en Stellwagen.
2) De Zeestraet is afzonderlijk uitgegeven door Stellwagen, die ook Huygens' Oogentroost
uitgaf. Zie evenwel over deze laatste uitgave 't oordeel van H.J. Eymael (Noord en Zuid XI,
bl. 193).
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der jonkers; of het vroolijk met kussen en dansen besloten visch-maaltje in
‘Soetenburgh.’
De Mengelingh, die het achtste en negende boek met ‘van als’ vult, bevat stukken
van allerlei inhoud, maar altijd van huiselijken aard. Het elfde geeft onder den titel
van Spaensche Wysheit ruim 1300 uit de taal der Hidalgo's vertaalde spreekwoorden.
Het tiende boek bevat de Klucht van Tryntje Cornelis. Hij beschouwde haar als
eene ‘vodderye’, die hij ‘op de menighvuldige aenporringen’ van ‘all te goede
vrienden’ in het licht gaf. Zij had hem ‘geene dry volle dagen tijds gekost’, en hij
had haar nooit voor een openbaar tooneel bestemd: hij hoopte, dat ze ‘mochte een
Camer-spel onder de vrienden, ende in hare Cameren blijven.’ Het onderwerp is dan
ook tamelijk netelig.
Claes Gerritsz, een schipper ‘van Saerdam’ voor zaken naar Antwerpen varende,
had zijne jonge vrouw Trijntje Cornelis meegenomen. Terwijl hij bezig was met
lossen, ging de vrouw in haar rijk ‘bruyds-pack’, en met welgevulde beurs, de
merkwaardigheden der stad eens opnemen. Komende door
‘De noble Lepel-straet, het steeghjen van der minnen,
Daer niet als vreughd en woont en vriendlicke Godinnen’,

valt ze in handen van ‘een' van de snedighste’ dier nymfen, welke met behulp van
haar minnaar de onnozele dronken maakt en uitplundert. Het gelukt evenwel het
kordate wijf ten slotte ongedeerd uit de klauwen van het gespuis te raken.
In toon en taal is deze ‘vodderye’ niet veel kiescher dan de meeste onzer Kluchten.
De tegenstelling der eenvoudige Noord-Hollandsche met de grootspraak der geslepen
Brabantsche vogelgrijpen, wier karakter en brabbel-dialect terstond aan onze oude
kennis Jonker Jerolimo doen denken, maakt het comische van den toestand uit.
Wanneer een fijn hoveling als Huygens zulke stukken kon schrijven en doen drukken,
dan zal men Bredero, den man des volks, ruim eene kwart eeuw vroeger, daarover
niet al te hard mogen vallen, al moet men toestemmen, dat deze nog wat losser in
den mond is dan de Heer van Zuylichem. Maar dat het publiek, waartoe deze behoorde
en waarvoor hij schreef, evenmin overkieskeurig was als het ‘klootjes-volck’, waarop
Bredero het oog had, blijkt ook daaruit, dat eene eerzame juffer het stuk ter lezing
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vroeg, en dat Huygens het haar op zijn ouden dag zonder eenig gemoedsbezwaar
toezond1). Trouwens het verschil van het kiesch-heidsgevoel van toen en nu komt
niet slechts uit in deze Klucht, maar evenzeer in honderderlei uitdrukkingen en
vergelijkingen, die in de meest ernstige gedichten van Huygens voorkomen, zoowel
als uit een tal van aardigheden in zijn Snel-dicht, die er heden niet meer doorkunnen.
Dit Snel-dicht, dat de stof leverde voor de volgende vijftien boeken, is eene
verzameling van 2868 puntdichten, deels oorspronkelijk, deels naar 't Engelsch en
Hoogduitsch bewerkt. Jorissen zegt zeer juist2): ‘Het spelevaren op het gebied der
invallende gedachten is in oogenblikken van moeheid en afgematheid eene
ontspanning en eene behoefte. Naarmate de stemming van den waarnemer somberder
was of opgeruimder, was de opvatting van het waargenomene ernstiger of lustiger.
Sneldichten noemde hij de

1) Den 30en Juli 1673 schrijft hij aan Mej. Magdeleine Marie Pergens: ‘J'avoy esté curieux de
veoir, comment vos Auteurs d'Amsterdam se seroyent advisez de traicter un sujet ridicule,
sur lequel autrefois, quoyque très-occupé, je me suis diverti dans l'espace seulement de deux
jours et demy; mais loin estoit-ce de ma pensée, Madle, qu'on vous donnast la peine de me
faire cercher ceste piece. Puis que toutefois vous avez eu la bonté de vous y employer, et
pour comble de mon bonheur aveq demonstration de quelque plaisir que vous ayez eu à me
gratifier de ceste civilité, souffrez, s'il vous plaist, que j'en pretende une autre de vos beaux
yeux en vous demandant la grace de conferer, en passant, ces deux ouvrages Burlesques,
pour m'apprendre en quoy vostre Poete peut m'avoir enseigné mes defaults, que je seray
tousiours bien ayse de corriger sur vostre censure. C'est à ceste intention, Mndle, que j'use
de la liberté de vous envoyer ce gros volume, chargé de tant d'autres faidaises que je ne puis
n'empecher de protester que vous m'obligerez de n'y parler qu'à Treintje Cornelis, et de vous
souvenir, que celuy qui l'a faict parler, fera tousiours gloire d'estre creu etc.’
Den 24en Maart 1658 schrijft Van der Burgh uit Amsterdam aan Huygens, ter gelegenheid
van zijne Korenbloemen: ‘.... combien qu'il y en ait qui font les scandalisez de la comédie;
à cause qu'ils ne vous ont veu qu'en vostre humeur serieuse, ils ont creu que vous ne changiez
iamais de visage. Pour moy, ie ne veux pas qu'un homme sage ne rie iamais, et se prive d'une
faculté qui luy est propre, en tant qu'il est homme, et refusée au reste des créatures.’
2) Constantin Huygens, I D., bl. 213.
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meesten van deze kortere gedichten.’ Zij geven, in beknopten vorm, ‘'t mergh van
langen Sinn’; ze zijn meestal, wat epigrammen zijn moeten, puntig en geestig. 't Valt
niet te ontkennen, dat ze soms op al te gezochte woordspelingen berusten, of dat de
pointe ons wat al te onkiesch in de overkiesche ooren klinkt; maar het een zoowel
als het ander viel juist in den smaak des tijds1), en ondanks dit alles zijn ze over 't
algemeen ook voor onze dagen nog zeer aantrekkelijk. Ze handhaven bij
uitnemendheid Huygens' aanspraak op den naam van pittig, puntig en geestig schrijver.
Zegt nog iemand met de bedillers van Huygens' tijd:
‘Siet wat al papiers verloren!’

hij verdedige zich thans als toen, door er op te wijzen, dat men ze moet nemen voor
hetgeen ze zijn: spruiten alleen van verloren oogenblikken:
‘Hebb ick wat papiers versleten,
Tijd en hebb ick niet verseten,
Dat's my veel te dieren waer;....
Soud ick sulcke kostlickheden
Aen onnoodlickheit besteden?
Niemand sie my daer voor aen:
Tijd verlegen, tijd verstaen,
Tijd vertreden, tijd verreden
Is alleen hier aengegaen.
Kijft niet, Leser, 't zijn geen dingen
Daerm'u tijd voor af will dringen:
Siet wat ghy my schuldigh zijt;
'k Geef u brockelingh van tijd,
Brockelingh van brockelingen
Geefter tegen, wy zijn quijt.’

Het laatste of zeven-en-twintigste boek der Korenbloemen bevat vertalingen.
Huygens stierf in 1687 op Hofwyck, in den ouderdom van een-

1) Barlaeus schreef hem in 1645 (Hooft's Brieven, IV D., bl. 318): ‘Me iis lectoribus accense,
qui Epigrammata tua aiunt desinere in pyramydem, in cuspidem, in stylos, frameas, hastas,
acus et aciculas, spicula et sicas, uncos etiam et hamos, et quidquid praepilatum est et
ingeniose acutum.’
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en-negentig jaar, in dezelfde stemming, die hem reeds drie jaar te voren had doen
zeggen: ‘Komt, Heere, 'tis genoegh’1).
1) Zie het extemporé bij Jorissen, Const. Huygens, I D., bl. 401.
Ik voeg hier ten besluit eenige uittreksels bij uit het Gebruyck of ongebruyck van 't Orgel
inde Kercken der Vereenigde Nederlanden, om het doel van dit werkje aan te wijzen.
Hij veroordeelt ten stelligste het bloot zinnestreelend orgelspel, en daarom het naspel van
het orgel na de preek, het phantaseeren van den orgelist: ‘eens menschen droom, door pijpen
uytgeblasen’ (bl. 10); en vooral de muziekoefening des avonds om zes uur, die tot allerlei
onheilig bedrijf aanleiding gaf (bl. 31). - Daarom veeleer ‘den yver van de Fransche kercken
in te volgen, de Pijpen uyt de Kerck te keuren, als aenhitsingen tot quaed: ende het gebruyck
daer af niet meer onder de Gemeente te laten melden.’ (bl. 38-39). Men zou de orgels kunnen
laten staan, doch ze niet bespelen; maar neen, zegt hij (bl. 41), 't ware toch beter dat we ‘de
Orgelen gansch sloopten, ende uyt der herten, als uyt der oogen, brachten; schoon het maer
en waere, om ons niet te laten beduchten, als oft wy blijde waeren de witte muren onser
Tempelen, dier beste cieraed d'eenvoudigheid is, met onnutte, maer beschilderde panneelen
ende vergulde Fluyten kinderachtigh op te proncken.’
Zoo had hij uit het Geneefsche oogpunt geredeneerd. Maar ‘in Engeland heeft men voor 't
beste aengesien, neffens andere uytwendigheden het Orgel ende sijn kerckelick gebruyck
staende te houden’ (bl. 8); en hij komt op bl. 47 onverwachts tot de met al het vorige zeer
strijdige meening, dat men het oog behoorde te slaan op den weg, in Engeland bewandeld,
en ‘dat wy dien voor allen anderen behooren te kiesen en in te gaen; dat is, de Orgelen niet
alleen behouden, maer oock nieuwe te maken, tot het dagelicksche gebruyck onser Kercken.’
Maer het geschiede niet om de muziek, alleen om God te eeren en te loven met hart en mond
en hand.
Men verwijte hem niet, dat dit zou zijn ‘de gesuyverde Kercke van niews met d'aenstootelicke
ydelheden van 't Pausdom vervullen ende vervuylen’ (bl. 49). Augustinus achtte, dat wij
moeten navolgen wat niet tegen 't geloof of goede zeden is, waar wij dit ook vinden. De
Catholieken zeggen ‘het Orgel tot Gods eere te gebruycken. Daeraen, seggick, (alle misbruyck
uytgesloten) doen sy dat recht is, ende wy behooren 't nae te doen’ (bl. 55). Hij bewijst dan
uit Kerkvaders en Bijbel-teksten, dat men God met lofzangen mag eeren, met harp en luit
‘oft soomense noemen will’ (bl. 63). Daarbij heeft hij zelfs Calvijn aan zijne zijde (bl. 73-74).
Ziehier, hoe hij het gebruik geregeld zou willen hebben (bl. 76):
‘Mijne meeninghe dan soude wesen, dat wy, voor een gedeelte, het ooghe sloegen op sommige
onser naburighe Steden, ende dat wy, volgens haere nu eenighe jaeren gewoonlicke Wijze,
den dagelixen Kerck-sang der Gemeente met het Orgel vergeselschapten: dat is, soo voor
als nae de Predike, met den Psalm beginnende ende daermede eindigende.
Mocht ick wat verder gaen, ick soude voor stellen, niet dat wy het einde vanden gesongen
Psalm met eenigh Orgel-geluyd vervolghden; want dat houd ick rond uyt voor ydel ende
ondienstigh; maer dat de Psalm verkondight zijnde; het Orgel thien oft twintich, min ofte
meer Maten voor uyt, een statighe inleidinghe tot het Gesangh maeckte, ende niet de stemmen
der gemeente alleen maer selfs hare herten holp bereiden tot die zedighe ende eerbiedighe
aendacht, die in 't uyt-spreken van d'aenstaende heilighe woorden werdt vereischt.’
Maar hij waarschuwt (bl. 95), ‘dat ick voornamentlick alle konstighe dertelheden vanden
Orgelist.... uyt ons Kerck-gesang ghekeurt verstae te hebben.’
Hij dringt voornamelijk op de begeleiding van het orgel aan om daardoor het valsch en
verward gezang te bekampen der gemeente, die ‘eene onlydelicke onachtsaemheid blijcken
laet in 't singen van die gebeden ende Lofsangen, die ons de heilige Dichters derselve met
soo sorgvuldighen geregeltheid voorgestelt ende naghelaten hebben’ (bl. 114).
Het werkje werd hevig aangevallen door J.J. Calckman, in zijn Antidotum, Tegen-gift vant
gebruyck of on-gebruyck vant Orgel (1641). Maar daar staat tegenover het boeksken, getiteld:
Korte Aen-wijsinge dat het tegen-gift van den Orgel-bestormer ongesont is, Door W.S. (1641);
voorts de Responsa Prudentium ad Autorem Dissertationis de Organo in Ecclesiis Coenfoed.
Belgii (1641), bevattende de instemming van verscheiden beroemde mannen, waarop Huygens
in den brief aan Calendrini van 12 Maart 1641 (boven, bl. 86) wijst, en dat besloten wordt
met het ‘Extract uyt de Resolutien des Kercken-Raeds van 's Graven-hage, gehouden den
20 Decemb. 1641’, en waarin het antidotum veroordeeld wordt.
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IV. Planeten.
Heele en halve catsianen.
Groote kunstenaars hebben doorgaans eene school gevormd, navolgers gehad, evenals
de hoofdsterren vaak door planeten omgeven zijn. Ofschoon wij als volk nimmer
hebben uitgeblonken door gloeiende verbeelding of dichterlijken aanleg, is toch
nergens wellicht het getal poëten en poëtasters van den tweeden en derden rang lager behoeven wij niet af te dalen - grooter geweest dan in ons Vaderland. Dit werd
te allen tijde erkend. Wij hoorden Camphuysen reeds gewagen van de ‘zotheydt van
Boeck-maecklust.’ Niet lang daarna schreef Westerbaen in de voorrede tot zijne
gedichten: ‘Het oprechten van de Schouburgh tot Amsterdam ende de oefeningen,
die door voorsorge, beleydt en ordre van fraeye mannen aldaer vielen, heeft
bysonderlijck de lust en liefde tot dichten en dichters ontsteken, en veele verstanden
gescherpt en tot de Poëzy gedreven; en het is metter tijdt so verre gekomen dat het
geen soon van een goede moeder scheen te wesen (so de Franse seggen) die niet
mede van de kunst was of trachtte te wesen; en 't hooren en lesen van veele fraeye
gedichten, en den lof, die daer in scheen te steecken, heeft te met veroorsaeckt een
algemeyn vyer, dat het geheele land is doorgeloopen, en in veeler hersenen en herten
ghelijck als eene sieckte verweckt heeft, en koortsen ontsteecken, die sonder rijm te
sweeten niet en eyndigen.... De Poëzy is tegenwoordigh de ghemeene pop daer elc
mee wil spelen, en het yser, daer yder op het papieren aenbeelt aen smeden wil,
geletterde en ongeletterde, bequaeme en onbeqame, mannen en wyven, wysen en
sotten.’
Jeremias De Decker drukte het in een puntdicht dus uit:
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‘Van sotte schryfzucht schynt der zotten geest geslagen.’

Men vermoedt reeds, waartoe dit leiden moest; en men verwondert zich niet, dat
Westerbaen elders1) zegt:
‘Wy leven in een tijd, die dapper vruchtbaer is
Van Dichters, maer die al in de gedachtenis
Der menschen door haer kunst niet eeuwig zullen leven.’

Trouwens, David Van Hoogstraten wijst er op, hoe diep, juist door dien weelderigen
bloei, ongeveer eene halve eeuw later de Poëzie gezonken was. In zijn Leven van
Antonides, dat in 1714 het licht zag, noemt hij haar, ‘eene kunst, die niet alleen van
de meeste menschen weinig geacht: maer ook versmaedt en verworpen wort. Want
wie ziet tegenwoordigh naer deze oeffening van welsprekenheit om? Wie bevlytigtze?
Wie bemoeit 'er zich mede? of wie draegt haer zucht en eerbiedigheit toe? want datze
veeleer doorgaet voor een samenhang van beuzelingen en kinderspel, zelf by vele
bezette en bezadigde luiden, kan van niemant ontkent worden. My de oirzaeck van
dezen afkeer nasporende komt niets zoo gereedt te vore, als de magtige meenigte
van rymers en krabbelaers, die, de een voor den anderen niet willende wijken, hunne
vodden aen den dagh geven, en het schoone papier bemorssen en bekladden; waer
door fraeie geesten, die altydt weinig in getal zijn, geheel verdonkert en als in
vergetelheid gestelt worden.’
Dat wij ons niet met al die onbeduidende ‘rymers en krabbelaers’ ophouden, zal
niemand wraken; wij moeten evenwel stilstaan bij enkelen der voornaamste navolgers,
uit de school der behandelde meesters voortgekomen, en beginnen met een man, die,
omdat hij van Vlaamsche afkomst en geboorte was, wel eens ‘de Prins der Vlaamsche
Dichters’ genoemd is, maar die toch door overplanting tot Holland behoort. Hij moet
tot de oudste navolgers worden gerekend van hem, die in Leiden de Nederlandsche
letterkunde met buitengewonen roem hielp vestigen. Die man was Jakob Van
Zevecote. Hij was den 16en Januari 1596 te Gent geboren, maar hij zag al spoedig
in, dat de vaderlandsche bodem geen vruchtbare akker voor letterkundig streven was,
en

1) Gedichten, III D., bl. 655.
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‘Dat Phoebus met sijn volck in Hollant komen is.’

Minnesmart wierp hem nog in zijne prille jeugd in een Augustijner klooster; maar
hij was te bewegelijk om daar rust te vinden. Hij deed eene reis naar Rome, en zijne
minnedichten uit dien tijd bewijzen, dat zijn hart onder de pij niet had opgehouden
onstuimig te kloppen. Haat tegen de Spaansche dwingelandij1), die reeds in zijne
jeugd zich bij hem openbaarde, deed hem eindelijk, als anderen van zijn geslacht,
naar Noord-Nederland de wijk nemen, ofschoon zijn Vlaamsch hart altijd aan zijn
vaderland bleef hangen. Zijne bewondering voor zijn neef Daniël Heinsius trok hem
naar Leiden. Hij omhelsde het Protestantisme en werd in 1626 tot hoogleeraar te
Harderwijk aangesteld, waar hij in 1642 overleed.
Van Zevecote had vooral zijn roem aan zijne Latijnsche poëzie te danken, waarin
hij, als zoovelen zijner tijd- en landgenooten, uitmuntte. Maar ook als Nederlandsch
dichter verdient hij met onderscheiding genoemd te worden. Het behoorde onder
zijne idealen,
‘noch (eens te) konnen toonen
Dat ick omlommert ben met groene lauwers kioonen’,

zooals hij, nauwelijks zestien jaren oud, aan Heins schreef. En in zijn tijd is aan dien
wensch tamelijk wel voldaan. Zijne eerste dichtproeven zijn nog tamelijk onbeschaafd,
maar verraden toch een aanleg, dien hij gelukkig heeft ontwikkeld. De huiselijke en
erotische stukjes uit zijne jeugd zijn lief en niet zonder dichterlijke vonken, ofschoon
al te realistisch en hier en daar plat. De Sinnebeelden, die hij in 1638 uitgaf, zijn
onbeduidender dan soortgelijke stukken van anderen uit dien tijd plegen te zijn. Zijne
vertaling van het Latijnsche gedicht van Heinsius onder den titel van Verachtinge
des Doots in 1625 uitgegeven, is verdienstelijk behandeld, en doet de school, waaruit
hij voortkwam, geene oneer aan; maar zijn hoofdwerk is het Belech van Leyden, later
gevolgd door het Ontzet van Leyden. Het eerste noemde hij een ‘treurspel’, het andere
‘bly-eindigh spel’: geen van beiden heeft echter van het Drama iets anders dan den
dialogischen vorm: men zoekt er te vergeefs handeling en karakters in. Al zijn die
stukken dus, in

1) Zie zijne Gedichten, uitgegeven door Ph. Blommaert, (Gent, 1840), bl. 19, 57.
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hun geheel beschouwd, te verwerpen, men voelt zich toch bij de lezing in een anderen
dampkring dan waarin de Hollandsche dichters van den tweeden rang zich bewegen.
Het dichterlijk element in onze letterkunde der zeventiende eeuw hebben wij aan de
overkomst der mannen uit het Zuiden te danken: en men mag zich afvragen, wat er
van onze poëzie zou geworden zijn zonder Heins, Vondel, Huygens, Van Baerle, De
Dekker, Brandt, die allen Brabantsch bloed in de aderen hadden! Zevecote had, als
zij, ontegenzeggelijk grooten dichterlijken aanleg, en wat men hem ook moge te laste
leggen, hij draaft niet op de dorre hei van de Stichtelijke Poëzie, bij ons zoo
inheemsch. In de tooneelen, die hij ons schildert, heerschen levendigheid, gevoel en
verbeelding genoeg; en op den vorm is niet veel aan te merken. Vooral in de koren
komen soms verrukkelijke partijen voor; maar het ontbreekt hem te dikwijls aan tact
en smaak. Niet alleen overdrijft hij sterk en kleurt al te hoog; maar zijn hoofdgebrek
bestaat wel daarin, dat hij te breedvoerig is en daardoor in herhalingen valt, of stilstaat
bij bijzonderheden, die aan den indruk van het tafereel schaden. Zoo hij al niet
geworden is, wat zijn aanleg scheen te beloven, toch stak in hem een Dichter.
Van een geheel ander allooi is de reeds meer dan eens genoemde Jakob Westerbaen,
Heer van Brandwijk1).
Hij was in 1599 in Den Haag geboren, en droeg er roem op, ‘te syn van kleynen
afgesproten’ (Ockenburgh, bl. 92); want hij rekende
‘Het scheel van 't bloed der menschen min als niet.’

Dat dit geen ijdele klank was, bewees hij; want ofschoon later door Lodewijk XIII
geadeld (bl. 95), schroomde hij niet den kruidenier Jeremias De Decker zijn vriend
te noemen. Hij behoorde tot de Remonstranten; en niettegenstaande hij in 1618 als
Secretaris der voor de Synode gedaagde Remonstranten in Dordt zijne pen geleend
had ter verdediging van die ‘vrome mannen’, tegen welke daar ‘de vierschaer was
gespannen’ (Gedichten, I D., bl. 636),

1) Vergelijk over hem vooral de uitvoerige studie van dr. J.A. Worp in het Tijdschrift v. Nederl.
taal- en letterkunde VI, bl. 161-274.
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was hij later minder ijverig. Evenwel hij schroomde nooit voor zijn gevoelen uit te
komen, en kon gerust zeggen (bl. 638):
‘Ick heb my noyt gemyd te spreken voor de geen
Die men ter Preeckstoel af en van het Raedhuys schopte
Doe Godsdienst en Geweld d'een met den ander popte:
En heb voor Hollands recht nae myne macht gestreen.’

In geloofszaken was hij doorgaans verdraagzaam en hechtte meer aan de practijk
van 't Christendom dan aan de dogmatiek. Het geloof kan niet schaden, zegt hij,
(Ged., I D., bl. 547),
‘Maer Heyligheyd is 't merck van een rechtschapen Kristen.’

Alleen tegen Vondel was hij, om diens herhaalde geloofsverandering, hevig gebeten,
en bestreed hem in een allerheftigst gedicht, waarop wij terugkomen.
Tot 1625 leefde hij als arts, eenvoudig als ‘Doctor Westerbaen’, in zijne
geboortestad, en hij schijnt het toen niet al te breed gehad te hebben (ald. bl. 58).
Met zijn huwelijk werd dat anders. In genoemd jaar trouwde hij Anna Weytsen, de
weduwe van Oldenbarnevelt's zoon Reinier Van Groeneveld, ‘een braev' en edle
Vrouw’, die hem de heerlijkheid van Brandwijk aanbracht, en met welke hij
drie-en-twintig jaar gelukkig was1). Dat de echtgenooten Den Haag ontweken en zich
op het land vestigden2), zal niemand verwonderen. Zij ontviel hem in 1648. De
weduwnaar bleef ook na haar dood de voorkeur aan het buitenleven schenken.
Westerbaen was een zeer geletterd man, voor wien de Poëzie altijd groote
aantrekkelijkheid had. Hij las Italiaansch en Fransch, in welke laatste taal hij het
zelfs zoover gebracht had, dat hij er gemakkelijk een vers in maakte. Maar de classieke
letterkunde was zijne lievelinge: allerwege vindt men in zijne geschriften het bewijs
zijner groote belezenheid in de Latijnsche dichters. Hijzelf maakte geen onaardig
Latijnsch vers. Het oudstbekende is een bruiloftzang van 1623, en twee jaar later
schreef hij een lofdicht op de Otia van Huygens (Gedichten, II D., bl. 773, 776).
Dezen heeft hij in ieder opzicht tot model gekozen: in de eerste plaats als Hollandsch
dichter. Dit bleek al spoedig. In 1624 gaf hij eene

1) Gedichten, II D., bl. 800; Ockenburgh, bl. 95.
2) Dit blijkt: Gedichten, I D., bl. 425.
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satire in het licht, getiteld: 't Noodsakelyck Mal, waarin de vrijers gehekeld en de
Delvenaars bespot werden. De toon van het gedicht herinnert aan het Costelick Mal,
de vorm aan 't Voorhout; en men moet erkennen, dat hij dien vorm meesterlijk
behandelt. Hierop volgden weldra Kusjes, eene vloeiende, vrije vertaling van de
minst aanstootelijke Basia van Janus Secundus.
Gedurende zijn huwelijk heeft hij slechts nu en dan de lier bespeeld:
‘'t Beesig beuslen, dat het buyten leven heeft’1),

en de jacht maakten toen zijne hoofdbezigheid uit op den huize Westercamp, tusschen
Den Haag en Loosduinen, ‘wel eer een rustplaats van 's Lands Advocaat, den Heer
Johan Van Oldenbarnevelt’2).
Na den dood zijner gade verplaatste hij zijn verblijf naar het buitengoed
Ockenburgh, even buiten Loosduinen, dat hij in 1649 of 1650 begon aan te leggen,
en waar hij den 31en Maart 1670 overleed.
Met ‘jagen en tuinen’ bracht hij ook hier zijn leven grootendeels door, hetgeen in
den winter, nu hij het gezelschap eener beminde vrouw derfde, werd afgewisseld
door letteroefeningen. In zijn gedicht Ockenburgh heeft hij ons eene beschrijving
van die winter-avond-bezigheid gegeven, waaruit wij zien, dat hij zich niet alleen
vermeide in wijsbegeerte en geschiedenis, theologie en dichtkunst, maar ook natuuren sterrekunde beoefende en vlijtig gebruik maakte van het microscoop (bl. 167
vlgg.) Uitspanning van ernstiger studie zocht hij bij de dichters: Homerus, Virgilius,
Ovidius, Guarini, Ronsard, Bartas, Scarron, ziedaar zijne buitenlandsche vrienden.
Van de Hollanders noemt hij Huygens, Hooft, Cats, Vondel (‘lier- en zeghezangen’),
Van der Burgh, ‘een (z)ijner oudster vrienden’, Bredero, Vos, Anslo, Camphuysen,
Brandt en De Decker. En ook de tooneelpoëzie was niet bij hem uitgesloten. Als 't
mij lust, zegt hij (bl. 198):
‘Ick doe hier 's avonds de Comedianten speelen,
En vreese Haeg, noch Hof, en oock de Preekstoel niet:
De Schou-burgh is hier vry.’

1) Zie ook de Voorrede voor het I D. zijner Gedichten.
2) De Riemer, Beschrijving van 's Gravenhage, I D., bl. 68.

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

112
In Den Haag waren tooneelvertooningen verboden. Daaraan had zeker de Fransche
Gringalet schuld, die niets anders te zien gar (bl. 33)
‘als wind en ydelheden
Van min en hoeren-praet, van Venus janckery.’

't Kon anders (bl. 166):
‘Want so de Preekstoel sich verstond met Gringalet,
Was den Comediant het speelen niet belet:
Mocht Dido, mocht Lucrees in schuyr of kaetsbaen steenen.
So daer Corneilje weer mocht rymen als voorhenen,
En Cid en de Menteur sich tonen op 't tooneel;
Mocht Sprot, mocht Jean Faryn met backesen vol meel
Den gaper lacchen doen om veelerhande kluchten:
Wat sotte kijcker zouw zyn schellingen bezuchten?
Wie vondter in den Haegh verdriet in desen tyd?
Wie was noch niet te rasch den langen avond quijt?
Hier had de Vryer weer te loeren en te loncken;
Hier sat het Jofferschap op 't kostelijckst te proncken,
Elck op haer allerbest voltoyt en opgeschickt,
Gepoedert en gekrolt, belintet en bestrickt,
Hier quam 't weer om te sien, of, als men recht sal spreeken,
Hier quam het Jofferschap om selfs te zijn bekeecken1),
Dat op zyn aerdighst is bestreecken en gekleedt,
En voordeel by de kaers en by haer mouches weet.’

Het lezen vulde evenwel zijne ledige uren niet geheel aan: hij greep naar de pen, en
was daarbij verstandig genoeg zich veelal tot vertalingen te bepalen. Hij streefde niet
naar roem: ‘Ick lacche met laurieren’, zegt hij, en 't was hem hoofdzakelijk om nuttig
en aangenaam tijdverdrijf te doen. Die vertalingen gelukten hem wonderwel. Had
hij in vroeger tijd de Basia en de Heroides van Ovidius vertolkt, en soms een gedicht
van langer adem van Barlaeus, nu goot hij de Psalmen in Hollandsche verzen (1655),
of Erasmus' Lof der Sotheyd (1657-1658), voorts enkele satiren van Juvenalis (1657),
de Troas van Seneca (1658), de geheel Aeneis

1) Dat ook de kerk gebruikt werd om te schitteren en bekeken te worden leert ons De Decker's
Lof der Geldzucht. Zie zijne Rymoeffeningen, I D., bl. 160-161. Verg. C. Huygens, Gebruyck
of ongebruyck van 't Orgel, bl. 13.
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(1662), de blijspelen van Terentius (1663), de Ars Amandi (1665) en 't Remedium
Amoris van Ovidius (1666).
Als oorspronkelijk dichter heeft hij allerlei onderwerpen bezongen, en daarbij de
groote gebeurtenissen van zijn tijd niet vergeten; maar voor verheven poëzie had hij
weinig aanleg. In wat hij ‘helden-dichten’ noemde, zijn de denkbeelden verre van
grootsch; en te midden der deftigste, soms bombastische regels vindt men niet zelden
de meest alledaagsche wendingen en de platste uitdrukkingen. Zijne bruiloftsgedichten
zijn doorgaans zeer onkiesch, althans voor onze ooren. Van Lennep noemt hem
(Vondel, IV D., bl. 613) ‘een dier verdienstelijke mediokriteiten, die bij ons te lande
in den regel meer algemeene toejuiching verworven hebben dan mannen van wezenlijk
talent.’ Toch kan men hem geen talent ontzeggen, waar hij zich op zijn eigen bodem
beweegt. Die bodem was de huiselijke poëzie. Brieven, verhalen, beschouwingen
over de dingen van 't dagelijksch leven weet hij in vloeienden trant te schrijven. Hij
is daarbij volkomen vrij van het langwijlig geteem van Cats, en streeft soms zijn
meester, Huygens, ofschoon met minder geest, maar ook met minder duisterheid, op
zij. De studie van Huygens straalt overal door, ook in zijne puntdichten, die dikwerf
niet ongeestig zijn. Hoeveel hij met hem ophad, betuigt hij in menig gedicht. Ik wijs
slechts op dat, hetwelk hij aan de Korenbloemen wijdde (Ged., I D., bl. 642). Uit
talrijke plaatsen in zijne geschriften blijkt, dat de leerling den meester van buiten
kent. Dat hij met hem in het vriendschappelijkst verkeer stond, zal niemand
verwonderen1).
In zijne latere jaren begint men in zijne verzen zekere toenadering tot de manier
van Cats te bespeuren. Ook met dezen had hij veel op, vooral ook om zijn
bevattelijken schrijftrant2).

1) Zie o.a. 't hiervoor aangehaalde stuk van J.A. Worp, bl. 194 vlg., 198 vlg.
2) In 1645 noemt hij hem ‘nostrorum gloria vatum’; in 1563: ‘sol inter poëtas’ (Ockenburgh,
bl. 18); in 1659 roept hij hem toe (Gedichten, III D., bl. 614):
‘Uw Dichtkunst heeft uw naem ten hemel toe verheven:
Uw ryck en vloeyend werck heeft yeder in de hant.’
En in het grafschrift op Cats getuigde hij:
‘Sijn Dichten hebben hem d'onsterflijkheyd gegeven,
Sijn gladde Rijm-pen en zijn klaeren heldren int,
Die hebben hem gemaeckt by duysenden bemint.’
In het lofdicht op de tweede uitgaaf van alle de gedichten heet het (III D., bl. 604):
‘Hier is geen duysternis waer in de leesers smooren,
Hier is geen gids van doen: de wegh is licht en klaer:
Hier zijn geen raedselen daer 't swaer is deur te booren,
Hier hoeft geen tolck die het geheym ons openbaer.
Men spreeckt hier rijm en rêen die yeder kan begrypen;
Hier vindt de maegd en vrouw het geen sy kan verstaen;
Men hoeft hier toe sijn geest niet op het scherpst te slypen,
Als daer men even wijs somwijlen komt van daen.’
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Duidelijk bespeurt men dien Sorghvlietschen invloed in zijn Ockenburgh, de
dichterlijke beschrijving van zijn buiten, in 1653, naar het voorbeeld van Huygens'
Hofwyck, op 't papier gebracht. De aanleg van de plaats was bij lange na niet gereed:
geen wonder dus, dat de dichter zijne beschrijving met allerlei uitweidingen moest
aanvullen. Daardoor erlangt echter het stuk eene aangename verscheidenheid: te
aangenamer, daar de meesten van die arabesken levendig en onderhoudend zijn
behandeld. Toch is meer dan eene beschrijving niet vrij van de zucht tot uitpluizen,
die Vader Cats zoo zwaar op de hand maakt. Tot het smakelooze terre-à-terre van
den Sorghvlietschen rijmer is Westerbaen evenwel nooit afgedaald, en een geest van
blijmoedigheid tintelt steeds in zijne verzen.
Alles samengenomen, is hij eene ‘verdienstelijke mediokriteit’, een man van den
tweeden rang; maar een, wiens gekeuvel zich met genoegen laat lezen, omdat hij,
gelijk zijn vriend Van der Burgh getuigde, ‘zijn zelven toont’
‘Een man van vrijen aert,
Voor hoofsche slaverny vervaert,
Beleeft aen vreemden en aen vrinden,
Geleert, maer sonder hovaerdy,
Geen vrind van Kercke heerschappy,
Noch dwangh van 't Christelijk gewisse,
Min grys van hayr als van verstand,
Een rechten Patriot van 't land.’

Wij verlaten Den Haag, waar Huygens en Cats en ook min of meer Westerbaen zich
in een kring bewogen, waarin noch Nederlandsche taal noch Nederlandsche poëzie
hoog stond aangeschreven,
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en wenden den blik weer naar Amsterdam en de Burgerij. In dien kring hoort bij ons
de poëzie te huis. Dat was reeds zoo in de middeleeuwen. Naar mate de adel meer
van de spitse der beschaving terugtreedt, wordt het verschijnsel slechts
verklaarbaarder. En het waren zelfs niet de zonen der zich allengs vormende
patricische geslachten, die haar beoefenden; zij stonden daarvoor te hoog in eigen
schatting: zelfs voor Maecenaten achtten zij zich gaandeweg te voornaam. Het was
bij de eigenlijke, dikwerf zelfs de kleine burgerij, dat de Muzen een toevluchtsoord
vonden.
Als men Huygens uitzondert, dan behooren al de behandelde dichters tot dien
kring. Cats en Westerbaen waren Plebejers door geboorte, zoo goed als Coster of
Bredero, als de kousenkooper Vondel of de glazenmaker Vos. Hooft zoowel als
Rodenburg waren parvenus, uit diezelfde klasse voortgekomen, hoe ongaarne zij 't
ook erkenden; Krul, hetzij dan smid of niet, en de kruidenier Jeremias De Decker
behoorden er ook toe. Wij gaan kennis maken met den laatste, die zeker meer hier
t'huis behoort dan onder de scholieren van Vondel, ofschoon hij zich niet buiten
diens invloed gevormd had.
Zijn vader was een Antwerpenaar van geboorte, die eerst naar Dordt, en van daar,
in 1610, naar Amsterdam verhuisd was. Als kruidenier en makelaar leefde hij met
een talrijk gezin in bekrompen omstandigheden, zwoegende voor zijn dagelijksch
brood. Maar hij had blijkbaar betere dagen gekend en was een geletterd man, ‘een
groot leser en liefhebber van boecken’, zooals de zoon zei1). Jeremias, die in 1609 te
Dordt geboren werd2), stond hem in zijne zaken trouw ter zij, en de poëzie beoefende
hij alleen in zijne weinige snipperuren. De zucht voor letteren erfde hij van zijn vader,
die hem vooral in de geschiedenis onderwees: de Latijnsche, Fransche, Italiaansche
en Engelsche taal leerde de jonkman uit zichzelf. Ook op de studie der moedertaal
legde hij zich met ijver toe. In het werktuigelijke der dichtkunst oefende hij zich
deels door de verzen van Vondel, Hooft en Anslo te bestudeeren, deels door
vertalingen te maken. Zijn lofredenaar

1) Zie zijn brief in Jeronimo De Vries' Lofrede op De Decker, Bijlagen, bl. 111, en de gedichten
in de Rym-oeffeningen, I D., bl. 202, II D., bl. 310.
2) Zie het puntdicht no. 520, Rym-oeffeningen, II D., bl. 109.
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meende1), dat hij dit op het voetspoor deed van ‘velen onzer beste dichters, bovenal
om zich een voorraadschuur te vergaderen van uitnemende gedachten, treffende
vergelijkingen en stoute schilderingen.’ 't Kan dan ook niet verwonderen, dat de
critiek, die het geheugen als de grootste gave van den dichter beschouwde, De Decker
zeer hoog stelde. Zij durfde dat te eer, omdat Vondel hem reeds een dichter ‘van een
cierlijke netheid’ placht te noemen, terwijl Oudaan zelfs had verklaard:
‘Niemand kan zoo hoog
Het tempelspits besteig'ren dan De Decker!’

De Decker zelf zou zeker dien lof hebben afgewezen, want hij was een bescheiden
man.
Zijn leven was dat van den gewonen kleinen burger. Door zijn prozabedrijf binnen
de wallen der stad gebannen, was het een voortdurend sloven voor zijn
levensonderhoud, een kampen met kommer en huiselijk leed, zooals ziekte en dood
van geliefde betrekkingen. Wanneer de kruideniersaffaire hem niet aan den kost
hielp, nam hij zijne toevlucht tot vertalen.
‘En sulx en (doe ick) oock niet voor een bloot bedancken
Maar 't staet van Blanckens bors wel rycklyck op twee blancken,’

schertst hijzelf2). Onder zijne vrienden behoorde de beroemde Rembrand Van Rijn
(II, 230), die, uit achting voor de Kunst, zijn portret schilderde: niet om geld3), ‘maer
louterlijk uit gunst’ (II, 369).
De Decker was een gemoedelijk, helderdenkend man: vooral zijne brieven aan
Westerbaen, in vloeiend proza geschreven, doen hem als zoodanig kennen. Niet
minder treffen ons zijne vrijzinnige Protestantsche denkbeelden; en zijne
verdraagzaamheid komt overal uit, waar slechts de Roomsche Kerk en de gehate
Britten buiten spel blijven, die altijd zijn hartstocht gaande maken. Eindelijk verbaast
men zich over de uitgebreide kennis, die deze eenvoudige kruidenier bezat van oude
letteren en wijsbegeerte.

1) Jeremias De Decker, door Jeron. De Vries, bl. 14.
2) Rym-oeffeningen, I D., bl. 203.
3) ‘Niet, zooals men tot dusver meende in zijn sterfjaar 1664, maar in of vóór 1660.’ N. De
Roever, Oud-Holland II, bl. 85.
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Hij gaf zijne Gedichten noode uit. Toch vielen zij blijkbaar in den smaak. De eerste
uitgave zag in 1656 het licht. Drie jaar later werd een tweede druk, doch zonder zijne
medewerking, ter perse gelegd, omdat de vroegere ‘soo seer schaers was te bekomen
of immers niet tot zoo redelijken prijse als [men] wel wenschte’1). In die tweede
uitgave is op den titel het woord Gedichten vervangen door Rym-oeffeningen, dat
ook in latere drukken2) behouden bleef. Het blijkt niet, of deze meer bescheiden
benaming met 's Dichters voorkennis of op zijn verlangen gekozen werd: onmogelijk
schijnt dit niet, daar hij omtrent die uitgave toch ‘eenige aanwijzingen’ gaf. Trouwens,
in een brief uit genoemd jaar aan Oudaen3), spreekt hij van ‘(s)ijne geringe
Rijmoeffeningen.’ In allen gevalle springt zijne bescheidenheid op menige plaats in
het oog; en hij stond als modest bekend4). Hij erkent, dat zijn ‘Dicht na geest riekt
noch verstand’ (3e Puntdicht); maar als hij beweert (311e Puntdicht):
‘Elk zeit dat in mijn rym geen poëzy en steekt,
En elk zeit waer’

dan ziet elk terstond, dat hij dit niet ernstig meent.
De eerste proeven zijner kunst gaf hij in zijne ‘jeugd en byna kinderlycke jaren’
uit. Behalve vertalingen van Latijnsche Dichters waren het de ‘Klaegliederen van
Jeremias5) op psalmwijzen gestelt.’ Zij verraden reeds groote vaardigheid in de
techniek. De verzameling oorspronkelijke gedichten onder den titel ‘Goede Vrydag,
ofte het lyden onzes Heeren Jezus Christus’ uitgegeven, en die mede tot zijn vroegste
werk behoort, wordt door Jer. De Vries geprezen als ‘een bundel van uitnemende
Gedichten.’ Ik acht echter dien lof onverdiend. Naar mijn oordeel munt deze
verzameling noch door verheffing, noch door dichterlijke gedachten uit. En zoo is
het met de groote meerderheid zijner verzen. Hij was

1) Verg. Dr. G. Penon, Bijdragen tot de Gesch. der Ned. Lett. 1, bl. 34.
2) Er verscheen er een in 1702 in-8o. en in 1726 een in-4o.
3) Bij Dr. G. Penon Bijdragen, enz., II D., bl. 147.
4) Aldaar, bl. 144, noot 2.
5) Eene aantrekkelijke stof, door meer dan een rijmer van die dagen behandeld, onder anderen
ook door W. Sluyter, wiens vertaling van 1672 in het jaar 1776 den achtsten druk beleefde.
Wij komen op hem terug.
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geen vriend van brommende poëzie1), en ook verheven onderwerpen trokken hem
niet aan. Zoo vond hij, dat er genoeg oorlogszangen gezongen werden: daarom wijdt
hij zich aan vreedzame poëzie. Dat denkbeeld heeft hij in gemakkelijk vloeiende
verzen ontwikkeld2). Zijne ‘heldendichten’ zijn dan ook als geheel mislukt te
beschouwen: het best daarentegen klinken zijne huiselijke stukjes. Veel dichterlijke
gedachten zoeke men daar echter niet in: zij bevatten volop gemoedelijke redeneering,
vaak zelfs op huisbakken wijze voorgedragen. Slaat hij soms een dichterlijken toon
aan, hij laat dien spoedig voor gewoon proza varen. Fraai b.v., wezenlijk dichterlijk,
is het begin van het stukje ‘Te vroegh opluickende bloeme’ (I D., bl. 349), maar het
slot akelig plat. Hoe uitnemend liefelijk de eerste helft ook zij van het veelgeprezen
‘Lentelied’ (I D., bl. 344), het laatste derde deel is louter proza. Slechts daar, waar
het hart sprak, was ook de mond welsprekend. Dit blijkt onder anderen uit het lijkdicht
op zijn vader (II D., bl. 296), dat, niettegenstaande het waar gevoel ook wel eens
door brommende klanken wordt vervangen, toch het beste is, wat hij geschreven
heeft. Ook het loflied op zijn vader, dat er op volgt (bl. 310), is goed, ofschoon het
zeer prozaïsche bijzonderheden en platte uitdrukkingen bevat. Het gedicht aan zijne
moeder (II D., bl. 319), dat als een meesterstuk is bewierookt, is eigenlijk plat proza,
maar door dichterlijke spranken verwarmd. De hoofdgedachte is veel te veel
uitgerafeld, à la Cats. Aan diens trant herinnert ook ‘De Morgenstond’ (I D., bl. 346),
bekend door de geestige plaat van Luiken, maar die ver beneden zijn roep staat en
zeer laag bij den grond kruipt.
Is dit oordeel werkelijk ‘te hard’, ook al erkent men gaarne,

1) In 1659 meldt hij aan Westerbaen, aangaande de schrijvers van zijn tijd (De Vries, Bijlagen,
bl. 106): ‘Daer is volxken in 't land, dat meer houd van brullen als van spreken, en 't wel
seggen schijnt te stellen in een deel opgeblasene en verwaende woorden, die dan noch so
vol schemeringen en duysternisse steken, datmen deurgaens den sin der selve met pijn en
moeyte moet opspeuren; van sodanige Apulejen is ons Amsterdam redelijk wel voorsien.’
Zie ook het puntdicht no. 167. Wien had hij daarbij op 'toog? Jan Vos?
2) ‘Aendacht op den Kersdag des jaers 1659’, Rym-oeffeningen, I D., bl. 272.
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dat De Decker ‘hoog boven velen zijner tijdgenooten staat, die dichters meenen te
zijn, doch soms kreupelrijm schrijven’1)? Ik kan het nog niet inzien.
Op voorgang van Jer. De Vries noemt men De Decker meestal een leerling of
navolger van Cats; maar ten onrechte. Wel is hij 't eens met diens richting, en roept
hij den dichters toe (II D., bl. 375):
‘Staet na stof, die leert en sticht;’

wel looft hij het (II D., bl. 365),
‘Dat Cats alleen door zyn gedicht
Meer blinde zielen brogt tot licht,
Meer dertelen tot schamen,
Als al ons' Dichters t'samen;
En dat derhalven hem de kroon
Toekomt, die Phoebus is gewoon
Den Rymeren te geven,
Die boven andren zweven;’

wel straalt die geest in zijne gedichten door, waarbij nu en dan ook iets van de
breedsprakigheid van Cats komt; maar stijl, manier en techniek zijn toch geheel
anders. Jer. De Vries meende, dat de satire de ‘Lof der Geldzucht’, ‘in zijnen
eenvoudigen doch leerzamen dichttrant, naar den onsterfelijken Cats gevolgd’ was;
maar hij bedroog zich. De Decker verklaart zelf, dat Westerbaen's vertaling van den
Lof der Zotheid de aanleiding tot zijn gedicht gaf. Het is dan ook in diens trant
geschreven, gelijk enkele andere gedichten hooge ingenomenheid met de manier van
den Heer van Brandwijk verraden.
Die satire, waarin de Geldzucht haar eigen lof verkondigt, is uit den aard van 't
onderwerp wel wat eentonig en soms preekerig, maar heeft in 't geheel niet dat
afmattende, dat Cats kenmerkt. Er heerscht veel gezond verstand in, er wordt veel
geleerdheid in ten toon gespreid, ook door macht van aanhalingen; maar poëzie zoekt
men er te vergeefs, op eene zeer enkele uitzondering

1) Verg. Dr. G. Penon, t.a. pl., I, bl. 36, die toch erkennen moet, dat ook De Decker ‘soms
berijmd proza’ schrijft.
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na1). Ook aan eenheid van gedachte mangelt het; de spreekster valt herhaaldelijk uit
hare rol, als zij, in steê van zichzelf te prijzen, geheel in den toon van een gewonen
zedemeester, den lof verkondigt van de zeevaart (bl. 140-142), den arbeid (bl. 150),
de mildheid (bl. 171), of wel eene preek houdt tegen de geldzucht zelve (bl. 188).
En dan zegt de Dichter wel, dat het zijn doel is hen ten toon te stellen, ‘die al te
vieriglyck al t'onmatelyck zijn; die staeg hunne buidels volstoppen, noit hunne
begeerlyckheit; die 't geld al te hitsig natrachten, al te heftig bezinnen; op 't geld al
hun harte stellen, al hunne hope bouwen, van 't geld hun hoogste goed, van 't goud
hunnen God maken;’ maar terwijl hij denkt de geeselroede te zwaaien, zingt hij niet
zelden van ganscher harte den lof van het veelvermogende goud; en men voelt daarbij,
dat hij vol was van deze gedachte, die hij in de voorrede neerschreef: ‘de daelders
en dukatons en klincken noch en rammelen my niet zeer in buidel of kasse.’ Dat hij
eindelijk inderdaad met klein-burgerlijke kleingeestigheid bijna alles aan geldzucht,
niets aan edeler aandrift toeschrijft, blijkt wel uit de gunstige uitzondering, die hij
alleen maakt ten behoeve zijner eigen liefhebberijen: Dichtkunst en Wijsbegeerte.
Betrekkelijk zijne twee boeken met puntdichten merken wij slechts op, dat het
meer aphorismen of rijmspreuken zijn dan epigrammen in modernen zin. Veel geest
of leven schuilt daarin niet; hij erkent zelf: ‘heel goed joks en ben ick niet.... en hebbe
liever dat gy leert dan lagt.’
Toch heeft Cats bepaalde navolgers gehad. Uit Noord-Nederland dient vooral Jan
Hermansz. Krul genoemd. Hij is weinig bekend, en zijn leven schuilt in 't duister.
Had men zich de moeite getroost zijne gedichten te doorlezen, men had daar nog
wel iets in gevonden.
Het portret, dat voor zijne Eerlycke Tytkorting staat, leert ons, dat hij in 1602
geboren werd. Hij was ‘een Amstels kind’ met ‘goud-geel haer’ (Kruls Sterrefaem).
Op het voetspoor van Wagenaar noemt men hem een smid; maar ik beken niet te
weten, waarop dit steunt, naardien in zijne werken zelfs geen toespeling

1) B.v. de schildering van een storm op zee, bl. 175.
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daarop gevonden wordt1), ofschoon uit alles blijkt, dat hij een burgerjongen was.
Maar de burgerjongen had zijn geest gevormd. Zijne houding op zijn gegraveerd
portret zweemt in 't geheel niet naar die van een gewoon ambachtsman; en zijne,
door Rembrand geschilderde, beeltenis die zich op het Museum te Kassel bevindt,
wekt ook andere gedachten op2). Bovendien weten wij, dat hij niet

1) Op bl. 34 van de Pampiere Wereld spreekt hij van ‘het laatste schoft van onze oude dagen.’
Men denkt allicht: hier komt de werkbaas uit de mouw; maar ook Anslo gewaagt in ‘de Pest
tot Napels’ (Poezy, bl. 127), van ‘zyn jeugt, des levens blydtste schoft’. en Westerbaen zegt
in een gedicht voor Huygens' Dagh-Werck, dat hij nooit voltooid had: ‘Gy zijt voor 't vierde
schoft de winckel uyt getre'en;’ voorts doet Asselijn in de Klucht van den Kwakzalver den
gewaanden boer van zijne vrouw zeggen: ‘Ja ze kan zomtyts zo een schoft van een dag, met
het hoofd in 't kussen leggen.’
Of slaat misschien op Krul de volgende plaats uit Tengnagel's Frik in 't Veurhuys:
Ik ga na Mr. Jan..... (nl. om een bruiloftsdicht).
Want hy het sellefs sulcken beseten sin in rymen en rederijken,
Dat hy ien aer voorthelpt en laet het syn hiele smidts-winkel met al 't
gerietschip aenkijken?’
En deze uit Tengnagel's De geest van Tengnagel bij de verstorven Poëten:
Juyst kwam Jantje met syn Krullen
Om Sint Jacobs kap te vullen,
En hy gaf hem sulcken hert,
Dat de stompert lachend werdt.
't Is geen noodt bedwinght u klagen,
Moet je van de oude wagen?
Seyde Jantje ick weet raet
Dat het jou wat beter gaet.
Siet sy sullen tsamen loopen,
En een eygen wagen koopen,
Paerden heb ick al besteet,
Was de wagen maer gereet.
Yser-werck heb ick mede.
Moet men hierin, met Unger, toespelingen op J. Krul zien, dan ware Wagenaer's mededeeling
bevestigd. Zie ook Unger, Tengnagel (Oud-Holland I, 211 en 217).
2) Emile Michel, naar aanleiding van dat portret de meening besprekende, dat hij smid zou zijn
geweest, zegt (Revue des Deux Mondes, Oct. 1879, p. 590): ‘On ne le croirait guère, et cette
main fine et blanche, avec ses doigts grêles, ses veines bleuâtres qui apparaissent sous la
peau un peu flétrie, c'est la main d'un écrivain et non plus celle d'un artisan.’
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slechts smaak had in Nederlandsche poëzie, maar ook met het Latijn bekend was.
Hij haalt eene enkele maal classieke dichters aan, doch bij voorkeur de Kerkvaders.
Hij schijnt, schoon dan ook geen drinker of speler, als de meeste ‘geesten’ van dien
tijd, in zijne jeugd een vroolijk leven geleid te hebben, en erkent, dat hij eenmaal
‘een slaef van min’ was geweest; maar hij kwam daar al spoedig van terug, blijkens
hetgeen hij in 1628 schrijft:
‘Voor desen heb ick, Heer, geleeft in veele sonden,
Nu heb ick, door berou, verdriet daerin gevonden’1).

Het laat zich aanzien, dat hij, in goeden doen zijnde, buiten zijne schuld in 't ongeluk
was geraakt, en dat zijne vrienden hem daarom lieten loopen. Hij klaagt althans
herhaaldelijk:
‘Een vroom, een deugdzaem man, om dat hem d'armoed raeckt,
Werd by syn vrunden zelfs voor deugniet uyt gemaekt;
Een vroom, Godvrezend man, beproeving Gods ontfangen,
Van vrunden word gewenscht ter galgen opgehangen;
Een vroom, een deugdzaem man, van onluk neêr getreên,
Na alle smaed en spijt van zijn geslacht geleên;
Een vroom, en deugdzaem man, veel smaed en spijt genoten,
Van yeder mensch verdrukt, van vrunden uytgesloten,
Van yeder ongeacht, en voor een fiel geschend....’2).

Was zijne vrouw oorzaak van dat ongeluk geweest? Alwie het eerste gedeelte van
zijn Pampiere Wereld met aandacht gelezen heeft, zal die vraag niet vreemd vinden;
en gehuwd was hij stellig3).
Er hangt eene zonderlinge nevel over zijne geschiedenis. Hoe komt het, dat geen
zijner vermaarde tijdgenooten, die toch zoo kwistig met elkanders lof waren, hem
vermeldt? Alleen Rodenburg en N. Fonteyn schreven lofdichten vóór zijne werken.
Noch Hooft,

1) In de Inleydingh tot zijn Nood-sakelyck Werelt-haten, bl. 6 van de Eerlycke Tytkorting. Dat
berouw blijft hem ook op later leeftijd bij, zie Pampiere Wereld, bl. 143.
2) Pampiere Wereld, bl. 61; zie ook bl. 53, 58, 83 enz.
3) In het Korte Spoor der Billickheden, in de Vermakelycke Uyren, geeft hij goeden raad aan
echtgenooten: als hij gesproken heeft van de opvoeding van jonge kinderen, laat hij er, bl.
208, op volgen:
‘Hiervan te leeren meer, de reden my verbiet,
Om dat ic selver ben dus verre', en verder niet.’
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noch Vondel, noch Coster noemt ooit zijn naam. Was het, omdat hij Roomsch was?1).
Maar dat kon in dien kring geen reden van uitsluiting zijn. Men moet ze veeleer
daarin zoeken, dat hij in 't letterkundige hun tegenstander was. Het ging hem als den
Ridder Rodenburg, wiens banier hij had opgevat, toen deze de kampplaats verliet2).
Hij had ‘van kindtsbeen af liefde tot de Poësy gedragen,’ en in steê van zijn tijd
te verdoen in kroegen en kaatsbanen, had hij steeds ‘tot (s)ijn vermaeck de eerlycke
ende leerlycke tydkortingh der Rym-kunste gheëxerceert,’ zooals hij in de voorrede
tot zijne Vermakelycke Uyren verhaalt. ‘Door de soet-vloeyende vleyery van wijse
ende geleerde dichters,’ zegt hij, ‘ben ick soo versot geweest, door 't lezen van hun
rijmen, dat ick door sulcks hier aen mijn lusten hebbe geboet.’ En vraagt ge, wie die
Dichters waren? In de opdracht ‘aen de Amstelsche Jonckvrouwen’ antwoordt hij:
Heyns, Cats, Vondel, Hooft, Huygens. Ik haal een paar regels aan, die karakteristiek
zijn:
‘Waer isser meer vermaeck als in de wyse boecken
Die een geleerde Catz haelt uyt de Zeeuwsche hoecken?
Die alle tught en plicht, die min en vryery,
Ja hoe dat haer gebruyck in all's te pleeghen zy,
Met soete rymen leert. Wat kent ghy meer begeeren?
So lusten zyn geneyght om te philosopheeren,
Ghy vind in 't kloeck gedicht van schrand're Vondel stof.
En zijt ghy hoofs gesint: Hooft volght de wijs' van 't hof.
Hoofts staetigh voys gedicht, dat herten weet te stelen,
En lieve stemmen dwinght zyn kunsten uyt te queelen,
Dat hebt ghy naer u wensch.’

Merkwaardig: Vondel is den burgerman al wat hoog, hij philosofeert; in den
zangerigen Hooft zag hij den aristocraat; Cats was de man zijner keus.

1) Dit blijkt uit een aantal plaatsen in zijne gedichten. Daaraan mag het wel toe te schrijven
zijn, dat hij geheel buiten den kring der Patriciërs stond: geen hunner komt in een zijner
werken voor. Zijne bruiloftsdichten zijn alle voor burgerlui geschreven: ‘den vroomen
jonghman Joost Jansz.’, zijne zuster Cornelia, zijn broeder Arent, ‘den vroomen,
deughd-lievende Cornelis Pekel’, ‘den vroomen jonghman Joannes Minewiet’, of ‘den
eersamen Lambert Ploos.’ (Zij staen alle in de Eerlycke Tytkorting).
2) Zie XVII Eeuw, I D., bl. 185, 190.
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Van den beginne af aan schijnt zijn letterkundig streven niet gunstig te zijn
opgenomen. In de opdracht van zijne Pampiere Wereld gewaagt hij van ‘wangunstige
lasteraers, die al voorlang op deze mijne oeffeninge geschrold hebben’; en zijne
loftuiters, allen poëtasters van zeer twijfelachtig allooi, klagen steeds over de aanvallen
van Midas en Zoïlus, waaraan hun ‘soetvloeyende poëet’ had bloot gestaan. B.v.:
‘Laet vry de schrale nijt
Uutspouwen vyer en vlam, met hare mag're kaecken,
Krul blijft ons Dichtershooft, wij trotsen nijt en spijt.’

De oorzaak daarvan ligt hoogstwaarschijnlijk in zijne voortzetting van Rodenburg's
strijd tegen het Jonge Holland der Academie.
Wij zijn getuigen geweest van zijne pogingen om de Oude Kamer tegen hare
jongere mededingster te handhaven1); maar wij zagen ze mislukken: zeker ook voor
een deel omdat hij, zoomin als zijne medeleden, een groot dramatisch talent bezat.
Als lyrisch dichter daarentegen had hij uitnemende, veel te weinig erkende
verdiensten. Zijne ‘Minnelycke Sangh-rympjes’ zijn niet zelden meesterstukjes van
liefelijke, zoetvloeiende en waarlijk poëtische minnezangen. Men hoort er uit, dat
hij grooten muzikalen aanleg had. Bij het lezen dier liedjes dringt zich bij vernieuwing
de gedachte aan ons op, hoe zangerig het Amsterdam der zeventiende eeuw was.
Hooft wordt als minnezanger geprezen; maar hij staat lang niet alleen: Bredero,
Coster, Starter, Rodenburg, Joncktijs, Broekhuizen, Luiken zingen met hem mee, en
Krul heeft zeker niet minder verdienste dan de Muider Drost. En dan zijn er nog die
beweren, dat het Hollandsch niet melodisch is!
Had Krul zich alleen op dit veld bewogen, zijn naam zou denkelijk wel zijn blijven
leven; maar hij raakte in 't vergeetboek omdat hij, naar 't schijnt ten gevolge van de
ongelukken, die hij ondervonden had, aldra eene geheel andere richting insloeg. Hij
kreeg een walg van de wereld, die hij vol kwaads had bevonden. Reeds in zijn eersten
bundel, de Vermakelycke Uyren, in 1628 uitgegeven, waarschuwt hij daartegen in
een gedicht, getiteld: ‘Noodsaeckelyck Wereld-haten.’ 't Is eene vrij langwijlige
preek,

1) T.l.a. pl.
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met veel aanhalingen, op den rand, uit den Bijbel en de Kerkvaders, waarin hij de
menschen aanspoort om den hemel boven de wereld te verkiezen, geheel in
Catsiaanschen stijl, maar zonder pit of geur, en geschreven in verzen, die alles behalve
onberispelijk zijn. Hij verontschuldigt zich in de voorrede over de gebreken: ‘door
reden my noodsaeckelycker gheen tyd vergunt hebbe myn uyterste naerstigheydt
daerin te betoonen.’ want hij dichtte alleen in zijne vrije uren.
Hoezeer hij toen reeds met Cats ingenomen was, blijkt uit de zinne-minnebeelden,
die in dezen bundel onder den naam van A.B.C. der Minnen voorkomen1), en
ongetwijfeld door het eerste werk van den Zeeuwschen Dichter ingegeven zijn. Men
treft hier ook nog een gedicht aan, waarvan hij de gedachte zoowel als het opschrift:
Sellefstrijt, volgens zijne eigen bekentenis, aan ‘den wijsen ende wel-gheleerden
Heer J. Catz ontleend’ had, ook de naam der schoone Rosette is daar blijkbaar uit
het Houwelyck overgenomen2).
Deed zijne melancholische wereldbeschouwing hem al soms
‘met een droeve geest dus treur'ge rymen maken;’

en bleef hij ook later nog van meening, dat het zijn plicht was door zijne verzen
zoowel zichzelf als zijne medemenschen
‘Te leyden tot de deugd en neffens dien te stichten’3),

hij volbrengt dat op eigenaardige wijs. Dit blijkt het best uit zijn jongste werk, getiteld:
Pampiere Wereld, ofte Wereldsche Oeffeninge, waer in begrepen zyn meest alle de
Rymen en Werken van J.H. Krul, al te zamen door hem verbetert, en met veel nieuwe
Rymen verryckt (1644). Het bevat: 1o ‘den Christelycken Hovelingh’, 2o ‘Wegwyser
ter Deugden’, 3o ‘Christelycke Offerande’,

1) Later werden die stukjes onder den titel van ‘Minnebeelden, toeghepast de lievende
Jonckheyt’, en versierd met platen, die er echter blijkbaar niet bij behooren, in de Eerlycke
Tytkorting (1634), en eindelijk ook in de Pampiere Wereld opgenomen.
2) In de Tytkorting heeft dit gedicht den naam gekregen van ‘Kracht der Deugden.’ In de
Pampiere Wereld is het, zoomin als het ‘Wereld-haten,’ overgegaan.
3) Zie b.v. Pampiere Wereld, bl. 42, 52, 70, 97 enz.
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4o Historien en Minnebeelden’, 5o zijne meeste tooneelspelen, eindelijk 6o
‘Minne-Rijmen’ en ‘Minnelyke Zangrymen.’
De vier eerste gedeelten vooral, de vrucht van ietwat later leeftijd, zijn geheel in
Catsiaanschen trant. Hij behandelt bij voorkeur één onderwerp: ‘de misbruyken der
minne, met aenwyzinge tot beter.’ Voor iets anders heeft hij geen oog. Nergens
spreekt hij een woord over de belangrijke gebeurtenissen des tijds, geen enkele
vaderlandslievende aandoening ontkiemt in zijn gemoed. De vrijheidsoorlog had
natuurlijk zijne Katholieke sympathie niet; hij zag met weemoed terug naar den tijd
‘Eer trommel en trompet den mensch tot strijden dreven,
Eer wapen ofte zwaard (by krijgers aangetast)
De landen heeft vernield, de burgers heeft belast’1).

Hij kleedt zijne leering doorgaans in den vorm van verhalen, meestal voorvallen, die
hijzelf had bijgewoond, betrekkelijk burgerlui en kooplieden; nu en dan ontleent hij
eene geschiedenis aan een of ander boek. Maar al die zedelijke histories maken den
indruk, alsof de erotische natuur nauwelijks ten halve bij hem onderdrukt is: overspel
en andere ‘misbruyken der minne’ maken er schering en inslag van uit. Het vers van
Camphuysen,
‘De konst, daerin, vermaeckt; de stof, daerin ontsticht’2)

past geheel op hem.
Overigens bootst hij den stijl, den trant, den toon van Cats zoo volkomen na, dat
men soms in twijfel staat, of men niet diens werk voor zich heeft. En het springt in
't oog, hoe hij gaandeweg meester van de techniek is geworden. Intusschen, zoo als
het gewoonlijk met navolgers is, hij staat beneden zijn voorbeeld: hij mist dat ‘ick
en weet niet wat,’ dat zeker vernuft, dat Cats eigen was: hij is nog eentoniger en
vervelender3). Zondert men

1) Pampiere Wereld, bl. 2. Maar zie ook bl. 8, waar hij onder de ‘plagen van den Hemel op ons
uytgestort’, den oorlog met zijne verschrikkingen rekent.
2) Stichtelycke Rymen van D.R. Camphuysen (4o uitg. van 1652), bl. 77 v.
3) Proeven van Catsiaansehe breedsprakigheid, herhaling en uitputting van 't onderwerp vindt
men al terstond op bl. 1 en 2. Echt Catsiaansch is, om een enkel voorbeeld aan te wijzen,
hetgeen men leest op bl. 184. Zie ook het ideaal eener vrouw bl. 216, of van een man, bl.
279. Verg. verder bl. 104 en 105.
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zijne allerliefste minneliedjes uit, dan betwijfel ik ook zeer, of zelfs ‘een geduldig
en onderzoeklievend lezer’ wel ‘veel fraais bij hem vinden zal’, zooals Jer. De Vries
beweerde1).
In 't voorbijgaan gewagen wij van den vromen, maar zeer laag bij den grond
zwevenden Poëtaster, dien men ‘den Gelderschen Cats’ genoemd heeft, den
Eibergschen Predikant W. Sluyter (geb. 1627, gestorven 1673). Wij vermelden hem,
al was het maar om te doen zien, hoe indertijd voor het Nederlandsche volk
stichtelijkheid zelfs het meest volslagen gebrek aan poëzie bij een schrijver kon
vergoeden. De verzen toch van dezen zeer middelmatigen, maar ijverigen rijmsmeder
hebben een aantal uitgaven beleefd. Van zijn in den trant van Cats, maar zonder een
sprankje van diens geest, berijmd Buyten- eensaem huys- somer- en Winterleven
verscheen zelfs in 1776 een negende druk, van zijne Gesangen van heylige en
Godvruchtige stoffe, van zijne vertaling van Jeremias Klaegliederen, en nog van
anderen zijner bundels, verscheen in 1776 een achtste druk.
Ofschoon men nu vóór de eerste uitgaaf van den voorlaatsten bundel, die eerst na
zijn dood het licht zag, de verzekering aantreft, dat hij was ‘een Dichter, die met dit
werk, of dese uytspanninge, veel naems en danks behaelt heeft, by de vroomsten
insonderheyd, die Dicht- en Zang-kunst beminnen;’ niettegenstaande de dichter
Vollenhove hem meer dan hij verantwoorden kon, ophemelde met de getuigenis
‘De nachtegael in 't bosch benijt
Den sangprijs u, en swelt van spijt:
Sijn toon en tongmuzijk legt achter,’

waag ik het toch de meening te uiten, dat de Heer Sloet van de Beele zijn Gelderschen
landsman veel te veel eer aandeed, toen hij hem in den Gelderschen Volksalmanak
van 1836 tien bladzijden (150-159) wijdde.
Het was vooral in de Zuid-Nederlandsche gewesten, dat Cats aanhangers en navolgers
had. Daar raakte, onder de Spaansche

1) In zijne bekroonde Verhandeling, I D., bl. 211.
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heerschappij, de vrijheid meer en meer aan banden en de volkstaal bijna aan verachting
prijs gegeven. Greestverheffing en ideaal leven was er dan ook vernietigd en
uitgebluscht. Dichters, die excelsior! in hun vaandel schreven, daagden niet op; en
was het publiek voor de zoodanigen in Holland al niet groot1), in Brabant en
Vlaanderen ontbrak het geheel en al. Maar juist dientengevolge moest Cats, de dichter
van het terre à terre, daar welkom zijn; en niets is natuurlijker dan dat zijn trant hem
tot ‘den aangebeden Dichter der Belgen’ maakte, zooals Willems het uitdrukte2).
Deze Vlaamsche schrijver erkent het open en rond, dat, vooral in de zeventiende
eeuw, ‘de schrijvers welke zich niet benaarstigden om den stijl van Cats, zelfs met
de gebreken die er aan kleven, zich eigen te maken, onder ons weinig opgang gemaakt
hebben.’ Aanschouwelijk wordt ons dit gemaakt door de overlevering, die verhaalt,
dat de Aartsbisschop van Mechelen, als hij Vondel den hoogsten lof wilde geven,
hem zou hebben toegevoegd: ‘Zoo voortgaande, zult ge Cats nog evenaren’3).
't Spreekt vanzelf, dat wij ons met al die middelmatige navolgers, die bij de vleet
opschoten, niet zullen bezighouden: ik vermeld er slechts een paar in 't voorbijgaan,
en dat is meer dan genoeg. In 1622 gaf de Pastoor Van der Elst te Antwerpen een
bundel Geestelycke Dichten uit, en Peter Gheschier in 1643 Des Wereldts Proefsteen.
De vermaardste onder hen was tot op onzen tijd toe de Jezuïet Adriaen Poirters, die
in 1605 te Oosterwijk geboren

1) Merkwaardig is het, dat Anna Roemers aan Van Zevecote schreef, hoe in Holland Apollo
zich hield
‘bedeckt,
Uyt vreese van te syn begeckt.
Dit volck met een verkeerden sin
Halen den mancken Pluto in,
Die vallen zy meest al te voet
Om dat haer dorst zou zijn geboet
Uyt Tages gulden watervliet,
Uyt Castalis en lust haer niet.’
Zie de Gedichten van Van Zevecote, uitg. van Blommaert, bl. 11.
2) Verhandeling, enz., II D., bl. 13.
3) Zie de anecdote bij Van Lennep en Brandts Leven van Vondel (uitg. Verwijs, bl. 68, noot
3).
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was en in 1675 te Mechelen stierf1). Zijn voornaamste werk is getiteld: Het masker
van de Wereldt afgetrocken, dat in 1644 voor 't eerst te Antwerpen uitgegeven en
sedert herhaalde malen herdrukt werd2). Zijn oogmerk daarmee was ‘de ydelheydt
des wereldts, by soo veel duysenden beclaeght, by soo weynighe versmadight, een
luttel met eenvoudige woorden t'ontdecken’ (bl. 4). Hij doet dat in berijmde
zinnebeelden met platen, die echter niet altijd zijn geteekend, maar wier onderwerp
soms alleen met woorden aangewezen is. Daarop volgt altijd eene ‘aen-spraeck’ in
proza, die wel hoofdzaak was, en een betoog tegen deze of gene ondeugd bevat,
doorspekt met een tal van anecdoten, ten voorbeeld aangehaald. Ik geef gaarne
Snellaert toe3), dat dit alles ‘in een zoo vloeienden stijl, zoo geestig en tevens zoo
eenvoudig opgesteld (is), dat men bij de eerste lezing den volksschrijver gewaar
wordt, der plaatse waardig, welke hem naast Cats is toegewezen;’ maar dit neemt
niet weg, dat hij niet zelden platter dan plat is, en in 't bijzonder als dichter niet hoog
staat4). Ofschoon afwijkend van stijl heeft hij toch blijkbaar den Zeeuwschen rijmer
tot model gekozen, wiens ‘ick en weet niet wat’ men zelfs bij hem terugvindt (b.v.
bl. 128).
Alvorens wij tot Vondel overgaan, moeten nog een paar dichters vermeld worden,
die, in 't godsdienstige hevige tegenstanders, in de kunst menigen trek gemeen hadden.
Het zijn de pastoor Johan

1) H.J. Allard toonde uit de kerkregisters, dat Poirters niet, zooals tot dusver vrij algemeen
aangenomen was in 1606 in 't bij Herenthals gelegen Oosterwijk, maar in 1605 in 't
Noord-Brabantsche Oosterwijk geboren is. Zie zijn opstel: Pater Adrianus Poirters eene
hist. letterk. schets, Volksalm. v. Nederl. Katholieken 1872, bl. 82-149; in 1875 verscheen
van dit opstel eene afzonderlijke, vermeerderde uitgave). Men leze over Poirters behalve dit
opstel ook dat van M. Rooses in zijn Nieuw Schetsenboek, bl. 160-221.
2) Blijkens de opdracht ‘uyt Ruremunde den 7 Sept. 1644.’ Zie Allard t.a.p., bl. 117. Volgens
Willems werd het Masker 25 maal, de laatste Gentsche uitgave (1843) 34 maal, volgens
Snellaert en Hofdijk 40, volgens Everts 60, volgens Van Vloten 65 maal herdrukt. Die cijfers
zijn moeilijk nauwkeurig te bepalen, maar waarschijnlijk overdreven. M. Rooses (t.a.p., bl.
170) zegt: ‘persoonlijk bezit ik 14 uitgaven van het boek en 6 anderen zijn mij nog bekend.
3) Schets eener Geschiedenis der Ned. Letterkunde, 4e uitg., bl. 184.
4) Men vergelijke b.v. zijn verhaal der geschiedenis van Beatrys, bl. 108-9 met het
middeleeuwsch gedicht.
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Stalpaert Van der Wiele en de vurige bestrijder der Katholieken en der Remonstranten:
de predikant Jakob Reefsen. De laatste, beter bekend onder zijn verlatijnschten naam
Revius, was in 1581 in Deventer geboren, maar volgde vroeg zijn vader naar
Amsterdam, studeerde hier en in Frankrijk in de godgeleerdheid en was van 1614
tot 1641 in zijne geboortestad werkzaam. IJverig contraremonstrant1) had hij aan zijn'
betoonden geloofsijver dan ook zijne benoeming te danken tot Regent van het
Staten-Collegie te Leiden, waar hij van 1642 tot 1658 predikanten hielp opleiden.
Zijne uitgebreide taalkennis en veelzijdige geleerdheid bleken, toen hij in 1632 als
secretaris der commissie voor de Bijbelvertaling werd gekozen. Kort daarop - 1640
- bezorgde hij eene herziene uitgave van Datheens psalmberijming, ‘nu in sin ende
rijmen gebetert,’ welke uitgave in 1647 herdrukt werd. Voor zijne vaderstad schreef
hij Daventria illustrata, waarin hij niet alleen de geschiedenis en oudheden van
Deventer, maar van de geheele provincie Overijsel behandelde. Als dichter deed hij
zich kennen door zijne Overijsselsche Sangen en Dichten, die in 1630 voor 't eerst
uitgegeven en sedert meermalen herdrukt werden, doch later eenigszins in 't
vergeetboek geraakten. Terecht zegt de jongste uitgever: ‘Hooft als zangerig, Huygens
als geestig, Cats als zede-dichter op zijde strevend heeft hij ons daar te boven eenige
schertsende Vaderlandsche geschiedzangen van den gelukkigsten luim nagelaten’2).
Onder deze laatste munt vooral uit het ‘Zegelied op den scheepsstrijd in het Slaak’,
dat zelfs den strengen Bogerman een lach ontlokte, en de Biechte des Konings van
Spangiën over 't verlies van Fernambuco. Maar ook in anderen toon schreef hij meer
dan een krachtigen, vaderlandschen zang; o.a. 't Gebed waarin hij de verovering van
Den Bosch afsmeekt.
Reefsen, waarschijnlijk lid van 't Deventer muziekgezelschap, dichtte menig
zangstukje op de maat van bekende minneliedjes. Aan Hoofts ‘Het vierich stralen
van de son’ ontleent hij den eersten regel en de maat van een zoetvloeiend ‘Gebet
des middaechs’ Diens ‘Vluchtige nimph, waer heen soo snel?’ geeft hem

1) Zie over hem: Overijss. Alm. v. Oudh. en letteren, 1854 en Van Vloten, Het Leven en de
uitgelezen zangen en dichten van Jacobus Revius, Schiedam, 1863.
2) Van Vloten, t.a.p., bl. 6.
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een lied op ‘Paulus bekeering’ in den mond, dat aanvangt: ‘Bloedige wolf, waerheen
zoo snel?’ Ook uit zijne eenlettergrepige dichten, en vloeiende eenrijmen blijkt,
hoezeer hij zijne taal meester was.
Even zoetvloeiend en zangerig als Reefsen's gedichten waren die van Johan
Stalpaert Van der Wiele1). Uit een aanzienlijk Haagsch geslacht geboren (1579)
wijdde ook Stalpaert, nadat hij zijne studiën in de rechten reeds had voltooid, zich
aan de studie der godgeleerdheid en bezocht daartoe Frankrijk en Italië. Even ijverig
Katholiek als Reefsen Protestant was, was hij achtereenvolgens in verschillende
gemeenten werkzaam; het langst, van 1615 tot aan zijn dood in 1630, als Rector van
't Bagijnhof en 't Sint-Aachtenklooster te Delft. Daar gaf hij ook (1621) zijn eerste
dichtwerk ‘'t Hemelryck’ uit, dat spoedig door andere gevolgd werd. Uit al zijne
gedichten spreekt zijne krachtige geloofsovertuiging. Verhaalde hij in 't eerste de
levens- en lijdensgeschiedenis van den martelaar Adriaan en in het tweede: ‘De
Evangelische Schat’ o.a. die van de heiligen Laurentius en Hippolytus, in 't ‘
Vrouwelick Cieraet van Sint Agnes versmaedt’ waarin hij het martelaarsschap van
genoemde heilige bezingt, ijvert hij tegen overmatigen vrouwelijken opschik. Vooral
dat gedeelte is zeer levendig en ook de voorafgaande ‘Eerspreuken der oudvaders’
en een zangerig madrigaal getuigen van Stalpaert's kunstvaardigheid. Ook zijne
polemische ‘Roomsche reys’ bevat, ondanks den leerstelligen inhoud, menig geestigen
zet.
Grooter dichterlijke verdiensten bezitten de kerkelijke liederen, die in zijn: ‘Den
Schat der geestelyke lofsanghen’ eerst vier jaar na zijn dood het licht zagen en terecht
den bijval van Anna Roemers Visscher verwierven. Op hier te lande algemeen
bekende of uit Italië door hem meegebrachte melodieën dichtte de muzikale geestelijke
misschien bijna tweeduizend liederen, die lang in den mond zijner geloofsgenooten
voortleefden, ook toen zij den naam des dichters reeds hadden vergeten2). ‘Die liederen
zijn’ - dus

1) Zie over hem vooral J.A. Alberdingk Thijm in Volksalm. voor Nederl. Katholieken 1853 en
Van Vloten in diens uitgave van Stalpaert's gedichten. Schiedam, 1865.
2) Eerst dr. Hermans vestigde in zijn Geschiedkundig Mengelwerk voor Noord-Braband, dl. I,
voor 't eerst weer de aandacht op Stalpaert.
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zegt Alberdingk Thijm terecht1) - ‘dikwerf ongemeen aanschouwelijk van voorstelling
en, als hij zich overgeeft aan zijn gevoel, altoos warm en volkomen van versbouw.’
Dit geldt mede van het 25tal liederen, dat hij als ‘een peperhuysken met bygevougde
confijten’ liet volgen op den bundel strijdliederen, eerst na zijn dood verschenen
onder den titel: ‘Extractum Catholicum tegen alle gebreken van Verwarde harsenen.’
Eenige daarvan als: Sulamite, keert weder; 't Klaverzootjen; Gauwe miertjes; Als
Jola, de onberaden Maagd zijn echte volksliederen geworden, in deze eeuw in oude
Katholieke familiën nog voortlevende.
Wel rechtvaardigen deze liederen 't oordeel van Alberdingk Thijm: ‘Stalpaert en
Hooft waren de zoetvloeiendste poëeten van hun tijd en zijn, met Jan Jans. Starter
als de vestigers onzer liederpoëzy van de XVIIe eeuw te beschouwen.’

1) Volksalm. v. Ned. Katholieken, 1853.
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V. Vondel.
Eindelijk komen wij tot de beschouwing van het leven en de werken van den man,
die door tijdgenoot en naneef eenstemmig als de hoofd-poëet der schitterende
zeventiende eeuw wordt vereerd: Joost Van den Vondel.
Hij werd den zeventienden November 1587 te Keulen geboren1); maar was van
afkomst, door vader en moeder beiden, Nederlander2), ‘met Hollantsche melk
opgevoedt’ (Brandt), en door vroegtijdige overplanting, en ‘gedurige inwooning,’
Hollander en volbloed Amsterdammer3).
Zijne ouders, ‘om het geloof’ hunne geboortestad Antwerpen ontvlucht, hadden
zich te Keulen neergezet. Daar huwde de hoedenmaker Joost Van den Vondel met
Sara Kranen, evenals hij ijverig de Doopsgezinde leer toegedaan. De tweede hunner
vijf kinderen, een zoon, naar zijn vader, Joost genoemd, zou de beroemdste
Nederlandsche Dichter worden.
Altijd bleef bij den Jongen Vondel ‘een heymelycke treek,’ een ‘groote zucht voor
zyn geboortestadt’ bestaan, ofschoon hij haar vroeg verliet, daar zijne ouders nog
vóór het eind der zestiende eeuw naar Holland verhuisden4), om zich eerst te Utrecht,
maar

1) Oudaen twijfelde, blijkens een brief van 11 Dec. 1682, afgedrukt in Penon's Bijdragen, II
D., bl. 138, of dat 1587 niet naar den ouden stijl moet gerekend worden, zoodat Vondel
eigenlijk in 1588 zou geboren zijn. Ik twijfel echter aan de juistheid der opmerking.
2) Verg. de warme ontboezeming van Bakhuizen Van den Brink, in zijne Studiën en Schetsen,
II D., bl. 35-37.
3) Vergelijk over de afkomst van Vondel: A.A. Vorsterman Van Oyen, Joost v.d. Vondel en
zijn geslacht (Algemeen Nederl. Familieblad, no. 8).
4) In 1597 woonden zij reeds te Amsterdam, daar 's Dichters vader er den 27en Maart van dat
jaar poorter werd. Zie Verwijs' aanteekening op zijne uitgave van Brandt's Leven van Vondel,
bl. 115.
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weldra te Amsterdam neer te zetten, waar de vader poorter werd en een kousenhandel
dreef.
De jonge Joost was tot opvolger in 's vaders nering bestemd, en moest zich met
het kommerlijk onderwijs op eene Utrechtsche lagere school vergenoegen. Maar de
zucht naar de letteren zat hem in het bloed. Zijn grootvader Peter Kranen had zekere
vermaardheid onder de Antwerpsche rederijkers gehad; en 't schijnt, dat de kleinzoon
reeds als kind zich op de dichtkunst toelei. De Muzen waren zijne voedstermoeders,
van welke hij op mannelijken leeftijd verklaarde1):
‘Om wie ick 't leven lieve, en sonder welcke ick niet
De majesteyt der sonne aenschouw als met verdriet.’

Hij sloot zich, zooals niet onnatuurlijk is, eerst bij de leden der Brabantsche Kamers
aan, die in Amsterdam nevens den Eglentier gevestigd waren.
Het oudst bekende zijner gedichten, een ‘Schriftuerlijck Bruylofts Refereyn’, van
Juni 1605, toen hij nog geen volle achttien jaren bereikt had, verried evenmin als het
‘Nieuw-Jaars Liedt Ao. 1607,’ welk een kunstenaar er in Vondel stak2). Maar reeds
het klinkdicht, twee jaar later door hem ‘Op het Twalefjarigh Bestant’ vervaardigd,
treft ons door een anderen geest zoowel als een beteren vorm. Hier begint Vondel al
zichzelf te worden; en 't lijdt geen twijfel, dat hij dien vooruitgang, die onthulling
van 't geen in hem verborgen lag, te danken had aan den omgang met de leden der
Hollandsche Kamer: Roemer Visscher, Spieghel en vooral Hooft.
Een jaar later huwde hij de dochter van den passementhandelaar Hans De Wolff,
mede over Keulen uit Brabant hierheen verhuisd.

1) Geboorteklock enz., Vondels Werken door Mr. J. Van Lennep uitgegeven, II D., bl. 532 en
in zijn geheel ook afgedrukt in: Penon's Ned. dicht- en prozawerken, XVII eeuw, II.
2) Beide gedichten in Van Lenneps uitgave, en ook in den daarvan herzienen en bijgewerkten
druk, door J.H.W. Unger, die door zijne Bibliographie van Vondels werken (Amsterd. 1888)
en de met zijn, helaas reeds overleden, vriend mr. A.D. De Vries Az. uitgegeven
aanteekeningen ‘Vondeliana’ (in: ‘Oud-Holland’) veel heeft bijgedragen tot nauwkeuriger
kennis van Vondels leven en zijne werken.
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Hij had zijn vader, die inmiddels overleden was, in den kousenwinkel opgevolgd,
maar liet het bestuur van die nering aan zijne vrouw over, om zich nagenoeg bij
uitsluiting aan de beoefening der poëzie te wijden. Weldra werd ook zijn eerste
tooneelspel, Het Pascha, in de Brabantsche Kamer 't Lavendel gespeeld, en In 't
begin van 1612 gedrukt.
Vondel gevoelde al spoedig, wat er aan zijne opleiding ontbrak, en deinsde er niet
voor terug om op vijf-en-twintigjarigen leeftijd een begin te maken met het aanleeren
van vreemde talen, vooreerst van het Fransch en Hoogduitsch. En hij maakte daarin
zulke vorderingen, dat hij al in 1613 Den Gulden Winckel, en weldra verscheiden
andere gedichten uit het Fransch kon vertalen, waaronder de Warande der Dieren
(1617), bij welk laatste stuk1) hij doorloopende proza-aanteekeningen voegde, die
aan het Hoogduitsch waren ontleend.
Ook op het Latijn begon hij zich toe te leggen, en wel met zoodanigen ijver, dat
hij aldra de classieke dichters kon lezen. 't Behoeft geen betoog, dat die studie de
vrucht was van zijn omgang met mannen als Hooft, Coster, Mostart, Vechters, Plemp
en Reael. Zij hadden in den burgerjongen talent, misschien reeds genie ontdekt, en
zij trokken zich zijner aan. Zoo zij hem in de fatsoenlijke classieke wereld inleidden,
zij verzuimden daarbij niet in hunne ‘letterkunstige vergaderingen’ de belangen van
moedertaal en vaderlandsche Kunst met den jongen Dichter te bespreken2).

1) ‘Eene vertaling’ - zegt Unger in zijne uitgave van Vondel's werken I, bl. 3 - ‘van de Fransche
gedichten heeft hij niet geleverd; wel volgde hij ze van verre na.’
Vondel schreef zelf ook Fransche gedichten. Reeds in 1612(?) dichtte hij het lange vers:
‘Epistre à Mon seigneur Jean Michiels van Vaerlaer, mon singulier amy’, dat men voor de
eerste uitgave van zijn Pascha vindt; stellig heeft hij nog meer gedichten in 't Fransch
geschreven. Twee epigrammen op Schouten's Journael werden medegedeeld door mr. A.D.
De Vries en J.H.W. Unger in hun: Vondeliana (Oud-Holland I, bl. 21).
2) Brandt's Leven van Vondel, uitg. van Verwijs, bl. 21, waar sprake is van Vondel's ‘geduurige
ommegangk met den Drossaardt Hooft, den Ridder Laurens Reael en andere Dichters, en
kenners der kunste, die t' zaamen een letterkunstige vergadering hielden.’
Van latere jaren geldt wat de schrijvers der ‘Vondeliana’ opmerken: ‘dat men op het hooge
huis te Muiden Vondel gaarne als vriend zag, behoort eenvoudig tot de legenden. Van Hooft's
kant zijn nimmer pogingen gedaan om vriendschapsbanden aan te knoopen. Alle betuigingen
van sympathie komen van de zijde van Vondel.’

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

136
Dat was het tijdperk van voorbereiding, 't welk door eene zware ziekte, die den
jonkman in 1621 bijna knakte, als besloten werd. Hij had lang gesukkeld, want in
het ‘Gebedt, uytgestort tot Godt, over mijn geduerige quijnende Sieckte, Anno 1621’,
zegt hij:
‘[O], wapent mijne borst bestendich met gedult;
Dit harnas eischt den noot, want jaren sach ick enden;
Maer noyt myn swarigheen, en daeg'lijcksche ellenden.
Dit maect my 't leven suur, en mat de geesten af,
En doet ons hemelwaerts vaeck suchten om het graf.’

Men wilde, dat hij zich van alle ‘inspanning der gedachten, bijzonder omtrent de
Poësy’ zou onthouden; maar hij antwoordde: ‘heet mij liever sterven’1).
De gedichten door hem in dat tijdperk, ‘ontijdigh voortgebrocht en op papier
gekrabbelt’ verwierp hij later, rekenende, dat ze ‘den dagh onwaerdig’ waren (IV
D., bl. 417).
Sedert 1623 vooral ontwikkelde zijn talent zich ten volle, en schonk ons dien
‘overstroomenden vloed van poëzy, door hem uit onuitputtelijke ader uitgegoten’
(Van Lennep). Van nu af tot nagenoeg op het eind van zijn veeljarig leven heeft hij
zonder ophouden van alle dichtsoorten schitterende proeven gegeven: hetzij, zooals
hij jaren later (1660) den Burgemeester De Graeff toezong, (VIII D., bl. 135):
‘Het zy mijn zangheldin uw kapitool omvadem
Of koninginnen, en veltheeren innehael',
Of ons tooneel stoffeere, of, als de nachtegael,
Van tack in tack springe, en langs nwe graft, vol ooren,
Een byschrift, grafschrift, of een liergezangh laet' hooren,
Of een bekranste bruit, van 't leckre bruitsbanket,
Op Hymens tortslicht, groete, en vrolijck dans' te bedt.’

Vondel had een prikkelbaar gestel: voor wat hij goed of waar en heilig achtte, raakte
hij spoedig in vuur, en zijne hartstochte-

1) Zoo vertelt Oudaen, die het had ‘bij verhaal van Daniël Breen’ een groot vriend van Vondel,
Zie den brief, medegedeeld in het tweede deel der Bijdragen tot de Gesch. der Ned. Letterk.
van Dr. G. Penon, bl. 139.
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lijkheid kon hij niet bedwingen, maar moest ze in verzen luchten. Hij was in dit
opzicht de tegenvoeter van den voorzichtigen Hooft. Wel wist hij, dat het soms
wijsheid was te zwijgen; maar dat vermocht hij niet. O, dus roept hij in zijn Roskam
(III, 59) uit,
‘O kon ick oock die konst! maar wat op 's harten gront leyd
Dat weltme na de keel: ick word te stijf geparst,
En 't werckt als nieuwe wijn, die tot de spon uytbarst.’

Die al te gulle openhartigheid heeft hem menig leed berokkend; en 't was niet vreemd,
dat men vreesde ‘dat hy noch de vyand van al zijne vrienden (zou) worden.’ Maar
datzelfde vuur heeft hem ook verzen in de pen gegeven, die zelfs zijne vijanden en
benijders moesten bewonderen. Zoo schreef in 1647 eene hem niet genegen hand1),
dat wie zijne werken leest, ‘zal verbaast staan over d' aardige slaagen, de pracht der
taale, de schranderheeden en d' overvloedige rijkdom der vonden van dat vernuft.
Wie zal niet lacchen, als hem dat boertende ernst in d' ooren kittelt? Wie zal ook zoo
hard van hert zijn, die niet bewoogen zal worden, als sijn troostelooze Zang-godin,
met hangende hairen, en met opgekrabde borsten, het Jaar-getyde van d' Oude Vaader
des Vaaderlands houdt: en met schreiende oogen al hijgende den Vyverberg opstijgt,
en de plaats bezichtigt daar 't Hof-schavot stondt, 'twelk het bloedt der Vermoorde
Onnoozelheidt hadt zien verstorten?’
Ofschoon de bedoeling vijandig was, en deze aanprijzing alleen strekken moest,
om de aandacht te vestigen op gedichten, die Vondel toen liefst niet in herinnering
gebracht wilde hebben, vermindert dit toch den lof niet, die hem hier als het ware
onwillekeurig wordt toegezwaaid.
Het waren zijne politieke of hekeldichten, die dat oordeel uitlokten. Vondel had
namelijk in den strijd tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten warm partij
gekozen voor de eersten: deels omdat de leerstukken der orthodoxe partij, vooral dat
omtrent de algeheele praedestinatie, dat ‘decretum horribile’, zoowel als hun bloedige
triomf hem tegen de borst stieten: deels omdat hij

1) Voor-reden tot het zoogenoemde tweede deel van Vondels Poesy, bl. 2; ook afgedrukt in
Van Lennep's Vondel, V D., bl. 543.
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in de bulderende Predikanten de erfvijanden zag van Kunst en ontwikkeling.
Reeds in 1622 viel hij hen aan, toen zij de gemeente tegen Erasmus en diens nieuw
metalen standbeeld te Rotterdam ophitsten. En na Maurits' dood trad hij, gesteund
door zijne vrienden Reael, Mostart en anderen, herhaaldelijk manmoedig op tegen
kerkelijke heerschzucht en geweldenarij. Vooreerst met zijn Palamedes, tot welk
stuk de schepen Albert Koenraetsz. Burgh den stoot gegeven had1). De aanval bleef
niet onbeantwoord, en kwam den dichter niet alleen op een tal van schimpdichten,
maar zelfs op een proces te staan. Op aandrang van den Amsterdamschen Pensionaris
Adriaan Pauw, zoon van den Voorzitter der Rechters van Oldenbarnevelt, eischte de
Fiskaal van het Hof hem op: en eens in den Haag, dan liet het zich aanzien, dat het
hem den kop kon kosten. Hij begreep zich te moeten bergen. Eerst ten huize van zijn
zwager Hans De Wolff. Toen hij daar echter weinig troost vond, en zich buitendien
niet veilig rekende, ging hij eene schuilplaats zoeken op Scheibeek, het buitenverblijf
van Laurens Baeck bij De Beverwijk.
Gelukkig weigerde de Amsterdamsche Regeering Vondel uit te leveren, en de
Schepenbank, waarin hij verscheiden geestverwanten had, bepaalde er zich toe om
hem, ‘daar hy in het Treurspel dingen hadde gesprooken, die hy behoorde te zwijgen’,
tot eene boete van driehonderd gulden te veroordeelen.
De opspraak, die het boek allerwege verwekte, deed het des te meer lezers vinden.
Binnen weinige dagen was een tweede druk noodig, en over luttel jaren had het wel
dertig oplagen beleefd2). Van den Palamedes dagteekent dan ook Vondel's roem;
want de velen, die met het treurspel kennis maakten, moesten betuigen, dat niemand
hem in dichterlijke kunstvaardigheid evenaarde3).

1) Men leze vooral Unger's Vondeliana IV (Oud-Holland VI) waarin vooral uit brieven van
Remonstrantsche predikanten aan ambtgenooten een antwoord gegeven wordt op de vragen:
Hoe was de meening van het algemeen bij 't verschijnen van den Palamedes en welken indruk
maakte de vertooning?
2) Gedurende zijn leven verschenen er 18 drukken, na zijn dood 19. Zie Unger's Bibliographie.
3) Die roem bepaalde zich vooreerst tot Amsterdam; want nog in 1634 schreef Huygens aan
Barlaeus (Hooft's Brieven, IV D., bl. 392): ‘Vondelium item et Catsium vestrum saluto, viros
nescio an ignotos sibi, certe non notos satis omnibus.’
Den 29 Juli 1633 vroeg Huygens in een gedichtje aan Tesselscha (Korenbloemen, 1672, II,
148) of er niet een of ander van Vondel verschenen was. Tesselscha gaf Vondel kennis van
Huygens' wensch, die daarop antwoordde in het schoone Vredewensch aen Constantyn
Huygens. Schooner nog is het, eerst in 1879 (Ned. Spectator, bl. 151) en in Dyserinck's
Vondels Sterfdag, bl. 43 en 44 gedrukte gedicht aan Huygens. (Zie Vondeliana, Oud-Holland
I).
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Het ongerief, hem door deze zaak berokkend, temde echter des dichters strijdlust
niet. Eene reeks van scherpe hekeldichten stroomden uit zijne pen. Wij vermelden
slechts de voornaamsten, als den Rommelpot van 't hanekot, door hem in den vorm
van een volkslied verspreid, toen in 1626 de Arminianen weer door 't grauw waren
aangevallen en hun bedehuis vernield was, alles onder goedkeuring en ophitsing van
Ds. Smout en consorten1). Voorts het Sprookje van Reyntje de Vos, waarin Reinier
Pauw over den hekel werd gehaald; en Een Otter in 't Bolwerck, tegen den beruchten
Predikant Otto Badius. In al deze gedichten sloeg hij den luchtig spottenden, maar
daarom niet minder bijtenden volkstoon aan. Onder de meer ernstigen van vorm
mogen wij niet verzwijgen zijn Roskam, Harpoen2) en Decretum Horribile, zoomin
als de Geuse-Vesper, dien wraakkreet over den moord des Advocaats, zoo aandoenlijk
van 't begin tot het eind:
‘Had hy Hollandt dan ghedragen,
Onder 't hart,
Tot syn af-geleefde dagen,
Met veel smart,
Om 't meyneedigh swaert te laven,
Met syn bloet,
En te mesten kray en raven,
Op syn goet?
Maer, waerom den hals gekorven?
Want syn bloet

1) Ik verwijs ter waardeering van het gebeurde en van Vondel's gedicht naar Bakhuizen's
uitnemend opstel in de Gids van 1837 (overgedrukt in het tweede deel zijner Studiën en
Schetsen), getiteld: Vondel met Roskam en Rommelpot.
2) Zie over deze twee gedichten het gunstig van Hooft in een brief aan Joost Baeck, van 8 1630,
in het II D. zijner Brieven, bl. 23 vlg.
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Was in d' aders schier verstorven:
In syn goet
Vondt men noyt de Pistoletten
Van 't verraet,
Uytgestroyt, om scharp te wetten
's Vollecks haet.
Gierigheyt en wreedheyt beyde,
Die het swaert
Grimmig ruckten uyt der scheyde,
Nu bedaert,
Suchten: Wat kan ons vernoegen
Goet en bloet?
Och, hoe knaecht een eeuwigh wroegen
Ons gemoedt!
Weest te vreen, haelt Predikanten,
West en Oost:
Gaet en soeckt bij Dortsche santen
Heyl en troost;
't Is vergeefs, de Heer koomt kloppen,
Met syn Woort.
Niemant kan de wellen stoppen
Van die Moort.
Spiegelt, spiegelt u dan echter,
Wie ghy zijt:
Vreest den worm, die desen Rechter
't Hart af-bijt.
Schent uw' handen aen geen Vaders,
Dol van haet.
Scheldt geen Vroomen voor verraders
Van den staet’

Eindelijk behooren wij nog te vermelden de stekelige prijsvraag, in 1630 door de
Academie ter tuchtiging van de onchristelijke kerkelijke drijvers uitgeschreven, en
waarvan Vondel de maker was. Wij deelen het stuk mee, vooreerst omdat men er 't
best den stand van 't geschil uit ontwaart.
‘Apoll', op Helikon geseten
Vraeght al sijn' heylige Poëten:
Wat beste en slimste tongen sijn?
Of waarheyd saligh maeckt, of schijn?
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Of dwang van vromen Christen-sielen
Niet strekt om Holland te vernielen?
Of vrijheid niet en was de schat
Waerom men eerst in Oorlogh trad?
Of oock in welbestierde steden
Een Oproer-maecker word geleden?
Of huyse-plond'ren vesten sticht?
Of d' Eed geen Burgery verplicht?
En of sich Leeraers niet verloopen,
Wanneerse desen band ontknoopen?’

Het ‘kortst en bondighst’ antwoord zou men
‘Met eenen Princen Roemer eeren,
Daer Pallas1), met haer diamant,
In sne den Veldheer van het land,
Die met 's Hartogenbosch gaet strijcken,
Daer Maurits tweemael of most wijcken.’

Dat stuk lokte een aantal antwoorden uit: sommige in den geest der vragers, andere
in de tegenovergestelde richting maar alles scherp en heftig2). Over een paar daarvan
een enkel woord, omdat ze karakteristiek zijn.
Het eene is van den man, dien men gewoon is ‘den vromen, gemoedelijken Vader
Cats’ te noemen. Uit naijver op de Amsterdamsche dichtschool schreef hij een
paskwil, waarin hij het persoonlijk karakter van onzen Dichter grievend en lasterlijk
aantastte, en hem zoowel als de overige leden der Academie als dronkaards voorstelde,
in eene taal ‘zoo walgelijk’, dat ze ons zeeziek maakt. Terecht noemde Van Lennep
het ‘een vaers even gemeen van vorm als van strekking.’ Vondel gaf een
weder-antwoord, dat niet minder grof en aanstootelijk was.
Te midden van al die bitterheid treft ons de gematigde, verzoenende, zij het ook
wat mystieke taal van het antwoord, 'twelk eene Katholieke vrouw gaf, de
beminnelijke Tesselschade; een antwoord, dat, volgens de uitspraak van Bakhuizen,
‘in ieder

1) Anna Roemers.
2) Van Lennep heeft een van de laatste soort meegedeeld in zijn Vondel, III D., bl. 41 vlgg. Een
ander, van een Haagschen geestverwant der Academiebroeders, is opgenomen in de
Bibliotheca Duncanniana van de Koninklijke Bibliotheek, maar (wellicht verkeerdelijk)
gebonden in het II D. van 't jaar 1629.
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Hollandsch hart behoort gegrift te zijn’, en dat we, om inhoud en vorm, zooals het
door Hooft ‘betutteld’ was, hier gaarne overnemen.
De beste tong die stemmen smeede,
Song Gode loff, den menschen vreede.
Die swijgent meest haer deucht betoont,
Is die met vuer d' Apostels kroont.
De snoodtst' op aerde, deed de menschen
Nae Godts verborgen wysheyt wenschen.
De booste sprack int heemelrijck;
Myn macht sy de' hooghste macht gelijck.
In hun sticht Godt zyn heerschappyen,
Die met het doen 't gelooff belyen.
Schyn, als een droch- en dwael-licht, leidt
Wie dat haer volght ter duysterheit.
De vrome zielen te belaegen,
Kan Hollants zachte gront niet dragen.
De Roomsche geus het smekend blad,
Tot Brussel, ondertekent had,
Soo wel als d' ander; en versochter
's Lants vryheit by, aen 's Kaizars dochter,
Den muiter die gerustheyt haet
Loost altyt een geschickte staet.
Daer d'eene burger 's anders muiren
Bestormt, die stadt en kan niet duiren.
Geen aerdtsche Godt1), off hy wordt by
Een eedt verknocht: meer schuttery.
Wat leeraers ook dien bant ontlitsen,
Die kerven 't snoer der zeeven flitsen.’

1) Aardsche Goden! Zoo werden veelal Magistraten, Vorsten en Heeren genoemd. Bij Vondel
komt de uitdrukking zeer vaak voor. Zoo noemt hij den Prins van Oranje, II D., bl. 564, 565,
671, 672; Christina van Zweden, VI D., bl. 160; Cosmo de Medici, XI D., bl. 10; of de
hofgrooten in 't algemeen, IV D., bl. 126 enz. enz.
Evenzoo vindt men de uitdrukking tallooze malen in de brieven van Barlaeus. Slechts dit
enkele voorbeeld, Epist., p. 166: ‘Nec enim adsuevi terrarum Deos affari.’
Ziehier ook een paar plaatsen uit de werken van Rodenburg. In zijn Keyser Otto heet het:
‘De Princen Goden zijn, en Heeren dezer aerde;’
en in de Hertoginne Celia:
‘Al zy de Princen Goon
Der aerde, 't is verboon
Hun onderdaen te plaeghen.’
Van Lennep merkt (Vondel, III D., bl. 46) met zekere verwondering op, ‘dat het niet alleen
Vondel en die van zijn soort waren, die den naam van Goden bezigden, waar het Vorsten of
hooge personaadjes gold; maar dat zulks evenzeer door eenen hoogst rechtzinnigen
pamfletschrijver werd gedaan.’ Hij zag echter voorbij, dat de uitdrukking vooral in dien
mond paste, als ontleend aan Psalm LXXXII, vs. 6.
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Maar Vondel schreef niet bloot hekeldichten. Zijn dichterlijk gemoed was voor
allerlei indrukken vatbaar: voor al wat er rondom hem voorviel, had hij een open
oog en oor. En wat ook in zijne ziel omging, moest hij in verzen uitstorten. Wij zullen
dat te zijner tijd zien, en bepalen onze opmerkzaamheid vooreerst tot die weinige
merkwaardige uiterlijke gebeurtenissen, die zijn levensloop kenmerkten.
Wat ons meer dan iets anders treft, is des Dichters overgang tot de
Roomsch-Katholieke Kerk, ten jare 1639. Dit was zeker een stap, die bij den eersten
oogopslag verwonderen moet van een man van zijn leeftijd - Vondel was
twee-en-vijftig jaren oud -, die zoo diep in de Protestantsche kerkgeschillen gestoken,
en zoo ijverig voor de vrijheid van denken en gelooven gestreden had.
Men heeft al van ouds dien overgang aan baatzucht, in steê van overtuiging,
toegeschreven; maar zeer zeker ten onrechte. Dat Vondel alleen om eene rijke
Roomsche weduwe te huwen eene andere kerkleer zou omhelsd hebben, is geheel
in strijd met wat wij van zijn karakter weten. Zijn levensloop toont, hoe onverschillig
hij in geldzaken, voor de ‘vriendelijke schyven1), was; en buitendien bevond hij zich
op dat pas stellig nog in zeer goeden doen2). De drang ter verandering kwam uit zijn
binnenste. Vooreerst voelde zijn kunstenaarsgemoed zich zeker niet aangetrokken
door ‘de naakte bedehuizen der Hervormden,’ waar hij niet veel anders

1) Inwydinge van 't Stadthuis, vs. 421, VI D., bl. 672.
2) Verwijs haalt, op Brandt's Leven van Vondel, bl. 115, deze woorden uit Scheltema's Aemstels
Oudheid aan: ‘Aanvankelijk schijnt Vondels nering niet zonder belangrijke voordeelen door
hem gedreven te zijn. De jaarlijksche rekening toch, welke hij sedert 1635 bij de
stads-wisselbank had, bedroeg wel eens over de veertig duizend guldens. Langzamerhand
nam echter het bedrag van deze af, tot dat in het jaar 1652 zijn naam geheel uit de boeken
der bank verdwijnt.’
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dan ‘drooge, langwijlige, duistere, meest in ellendigen stijl vervatte en niet zelden
door gekijf en scheldwoorden ontcierde predikatien’ hoorde (Van Lennep). En
waarschijnlijk deed juist die tweedracht onder de Hervormde Christenheid, - welke
het kerkgenootschap, waar de Dichter toe behoorde, bijzonder kenmerkte, - maar
vooral de onzekerheid omtrent ‘het eenige noodige’, hem naar eene standvastige
kerkleer haken, waarin hij die rust en dien troost zou vinden, waaraan zijne
melancholische natuur vooral behoefte had. Allengs was hij meer afkeerig geworden
van het drijven der Calvinistische partij. Hij had altijd een diepen afkeer gehad van
het leerstuk der praedestinatie, en zijne liefde voor orde en vrede deed de behoefte
aan een opperste Kerkgezag meer en meer bij hem wortelen. En is het dan zoo vreemd,
dat hij zich aangetrokken voelde door eene Kerk, die van den eenen kant, met hare
pracht en hare indrukwekkende vormen zijne zinnelijke en mystieke kunstenaarsnatuur
streelde, en daarenboven onbetwistbare, althans in haren boezem onbetwiste,
geloofswaarheden verkondigde? Reeds vroeg, in 1622, had hij blijk gegeven van
overhelling tot zekere Roomsch-Katholieke denkbeelden; immers in het gedicht Tot
lof van St. Agnes, dat met zijne initialen onderteekend is, en hem daarom toegekend
wordt1), toont hij de voorbede der Heiligen aan te nemen. En aan opwekking of
aansporing zal het wel niet ontbroken hebben van de zijde zijner goedgeloovige
Katholieke vrienden als Vechters en vooral Plemp2). Daar kwam bij, dat zijne dochter
geene gelegenheid ongebruikt liet, om haren vader over de voortreffelijkheid der
Katholieke leer te onderhouden. Zij had kennis gemaakt met den Jezuïet Petrus
Laurentii, den ‘ijverigen, geleerden en welsprekenden missionaris’, en bracht dezen
in haars vaders huis. Hij is zeker niet zonder invloed gebleven op 's Dichters
veranderde stemming3). Hoogstwaarschijnlijk

1) Verg. Cat. der Vondel-Tentoonstelling, bl. 16, no. 175.
2) Zie over de Plempen, H.J. Allard in den Volksalmanak v. Nederl. Katholieken, 1855, bl. 205
vlg.
3) Door H.J. Allard werd in zijn Laurens en Vondel (Utrecht, 1885) beweerd, dat Laurentius
Vondel heeft bekeerd; B.H. Klönne bestreed die meening in: Marius en Vondel, en Marius
gehandhaafd (Leiden, 1885). Schaepman schaarde zich aan de zijde des laatsten, pater Van
Lommel en Banck aan die des eersten. (Vgl. Ned. Spect. 1886, no. 10).
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echter heeft Tesselschade het meest tot zijn overgang naar de Roomsche Kerk
bijgedragen, ‘misschien meer dan iemant anders uit het leekenvolk, de hand gehad
in zijne zoo lang reeds voorbereide bekeering’, zooals Alberdingk Thijm het uitdrukt.
Dat zij gaandeweg al strenger Katholiek en zeer devoot was geworden, lijdt geen
twijfel; en dat er eene zeer innige vriendschap, misschien wel een nog teederder
gevoel tusschen haar en Vondel was ontstaan, maakt de laatstaangehaalde schrijver
zeer aannemelijk. Het is daarom niet onwaarschijnlijk, dat zij inderdaad sterk op des
dichters gemoed heeft gewerkt1). En dit mag wel het boven vermeld praatje (wellicht
van Daniël Mostart?2) over de baatzuchtige aanleiding tot de merkwaardige gebeurtenis
in de wereld gebracht hebben.
Eindelijk behoort het onderwijs vermeld te worden van den uitmuntenden pastoor
Leonardus Marius: een man, bij Roomsch en Onroomsch even hoog geacht om
wetenschap en karakter, begaafd met evenveel schranderheid als overredingskracht.
Deze gaf den doorslag.
‘Wie op een' driesprong yst,
Zijn veder volge, en hand, die yeder wijst,’

zong Vondel bij zijn dood in 1652; en 't schijnt wel, dat toen hijzelf op den
‘driesprong’ van den twijfel stond, de hand van Marius hem had overgehaald. Hoe
hoog de Dichter hem stelde, blijkt uit het gedicht op zijne ‘lijckstaetsi’ (VI D., bl.
129); en wat hij aan hem verplicht was, leeren ons deze verzen:
‘Wie kon zoo harten winnen?
Door eendraghts band verbinden soo veel sinnen,
En stierenze, in dees zee
Van zwarigheên, aen een behoude reê!’

Op die zee schijnt hij al lang gedobberd te hebben, voordat hij in de haven kwam.
Reeds sedert 1630, of zelfs 1622, is er in de

1) Zie over Vondel's ‘bekeering’ J.A. Alberdingk Thijm, Portretten van Joost Van den Vondel,
bl. 51-52 en 67-68. Ik acht diens zienswijze aannemelijker dan die van Mr. J.E. Banck, die
de vraag geopperd heeft, of Tesselschade ‘wellicht protestantsche neigingen heeft gehad’
(Vondel herdacht, bl. 52), in welk feit hij dan eene reden van verwijdering tusschen haar en
den meer en meer Katholieken Vondel ziet.
2) Zie Alberdingk Thijm, Portretten van Joost Van den Vondel, bl. 85.
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onderwerpen en den geest zijner gedichten eene verandering van zijn gemoedsleven
en zijne politieke en godsdienstige overtuiging te bespeuren. ‘Zeker mysticisme,
vroeger vreemd aan zijne zangen, doorademt nu zijne poëzy, en vertoont zich al
sterker en sterker, totdat eindelijk zijne gedichten reeds blijken droegen, dat hy van
godsdienst veranderd is, alvorens hy nog openlijk zijn vroeger geloof heeft
afgezworen; en, eenmaal openbaar tot de Roomsche Kerk overgegaan, geeft hy deze
ruime stof om zich op deze aanwinst te verhoovaardigen, want tot zijn dood toe
betoont hij zich haar warmen aanhanger en verdediger’1).
Die veranderde geloofsovertuiging moge voor den Dichter eene bron van inwendige
kalmte geweest zijn, zijne uiterlijke levens-omstandigheden werden er niet door
veraangenaamd. Zoowel de heftigheid, waarmee hij zijn nieuw geloof voorstond,
als de ommekeer in zijne staatkundige belijdenis verwekten opspraak en wrevel, en
deden hem menigen vriend verliezen.
‘Zyne Roomscheit had zyn liefde tot den Staat en de vryheit niet vermindert,’ zegt
Brandt2); maar zij had toch zijne opvatting van beide zeer gewijzigd. Niet slechts
keurde hij den opstand tegen Spanje af; niet slechts hield hij op, den zegezang aan
te heffen bij Oranje's overwinningen; maar hij morde ook tegen de bestaande orde
van zaken. In 1644 schroomde hij niet, in een gedicht op den oud-Burgemeester Joost
Buick (IV, 419), de Oude Geuzen voor te stellen als hebbende in der tijd
‘'t Oproerich graeuw al t' eerloos opgeruit,’

terwijl de Spaanschgezinde Regent geroemd wordt als ‘getrouw aen Godt en 't Recht.’
Bleek daaruit zijne staatkundige overtuiging reeds duidelijk genoeg, in de
Leeuwendalers sprak hij haar niet minder onverholen uit. Weldra ging hij nog verder.
Toen in 1657 de Spaansche gezant D. Estevan de Gamarra Amsterdam bezocht,
deinsde hij er niet voor terug, vrij duidelijk zijn wensch te kennen te geven, dat men
zich weder onder den scepter van den Spaanschen Monarch mocht buigen. Niet alleen
wordt de gezant
‘Waerop men jaeren heeft gebeit,’

1) Van Lennep, Vondel's Werken, III D., bl. 624.
2) Leven van Vondel, uitg. van Verwijs, bl. 99.
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met bijzondere innigheid verwelkomd (VII, 27); maar den ondankbaren Nederlanders
tevens voorgehouden, hoe vaderlijk de Koning hun genegen is,
‘Die al den Peruaenschen schat,
Den zilverbergh, en goude vlieten
Met heele vlooten wenscht te gieten
In Hollants schoot’.....

Daarop wordt dan vrij duidelijk onderwerping aan dien Koning gepredikt. ‘Rij in,’
zoo spreekt de Dichter tot den Gezant,
‘Rij in, onthaelt van out en jong,
En alle kunne, en arme en rijcke,
Dat al het Y zijn vlaggen strijcke,
Ter eere van uw Meesters kroon.
Dees Stadt was al van outs gewoon
Zijn Grootvaêrs in haar schoot t' ontfangen.’

Niet slechts Karel V, maar ook Filips II werd hier als Heer gehuldigd en legde er
- ‘ten steun van 't Recht der vroomen’

den eed af in handen van den straks geprezen Burgemeester Buick.... ‘Nu hopen
wy’.... De natuurlijke gedachtengang bracht meê: ‘ook uw Meester te huldigen’;
maar dat ware dadelijk oproer kraaien geweest, en daarom volgt nu een slot, dat
kwalijk bij het voorgaande past.
Zulke gevoelens konden zijne vrienden niet allen verdragen: 't allerminst Hooft,
wiens vader eene zoo voorname plaats onder de Oude Geuzen bekleed had, en die
er bovendien niet van hield opspraak te verwekken.
Zij hadden drok met elkander verkeerd. In 1620 noemde Vondel den Drost ‘die
groote Apollo, die onze nederduytsche tale den dagh en zijn treffelijck geslacht
schoonder luyster geeft’ (I, 166); en de brieven van dezen toonen, hoe hoog hij den
Dichter schatte. Nog in 1630 staan beiden op zeer vriendschappelijken voet en in
vrij drokke briefwisseling1); maar toen reeds liet Vondel zich in een zijner brieven
over de Inquisitie uit op eene wijze, die Hooft

1) Zie Hooft's Brieven, II D., bl. 44, 49, 74, 197.
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vreemd voorkwam, weshalven hij dat schrijven geheim gehouden wilde hebben, daar
men het ‘aenstotelijck’ zou kunnen vinden; ofschoon hij wist, ‘dat de schrijver zich
aen geen kleentjen stoot’1). In 1632 vraagt Vondel nog Hooft's oordeel over zijn
werk2), en in 1634 laat deze den Dichter nog van zijnentwege vriendelijk groeten
door zijn zwager Baeck3); ja, zelfs in '36 is het verkeer tusschen beiden nog levendig4).
Sedert schijnt het opgehouden, althans minder drok geworden te zijn, hoewel wij in
1641 Vondel nog in aanraking zien met Barlaeus5).
In 1643 of 1644, het jaar, waarin Vondel de Oude Geuzen had aangevallen, was
de breuk tusschen hem en Hooft volkomen, en had de laatste hem, zooals hij zich
uitdrukte, ‘zyn geuse taafel verboden’, dus zijn huis ontzegd. En dat de staatkunde
hiervan nog meer oorzaak was dan de godsdienst mag men uit eene uitdrukking van
Vondel opmaken6), zoowel als uit het feit, dat Jan Vos, ofschoon Roomsch, evenmin
als Tesselscha, die denzelfden godsdienst beleed, uit den Muiderkring geweerd werd7).
Wellicht ook meende Hooft, dat Vondel hem door ongepaste bedreigingen ten
voordeele van sommige ‘Pausgezinden’ in 't Gooi had willen stemmen8). Hoe dit zij,
in 1645 was de Drost meer dan ooit van hem vervreemd, en liet zich, toen Vondel
weder

1) De geheele plaats luidt in den brief aan Baeck, van 25 Aug. 1631, aldus (Brieven, II D., bl.
198): ‘'t Boexken van d' inquisitie is my welkoom. Vondele zeint er eenen kluchtighen brief
by, dien ick U.E. toeschikke om den deun, ende quansuis te toonen dat van hier ook wat
nieuws komen kan. Maar die dient niet verslingert, om dat een quaedtwillighe daer yet
aenstotelijx uit zuighen moght. Wel is waer, dat de schrijver zich aen geen kleentjen en stoot:
maer om andere inzichten, hier te lang.’
2) Hooft's Brieven, II D., bl. 282.
3) Aldaar, bl. 370.
4) Aldaar, III D., bl. 142.
5) Barlaei Epistolae, p. 855, 858.
6) Brandt vermeldt in zijn Leven van Vondel, bl. 62, dezen brief van onzen dichter: ‘Ik wensch
Kornelis Tacitus een gezont en zaalig nieu jaar, en dewyl hy my zyn geuse taafel verbiedt
om een onnoozel Ave Maria, zoo zal ik somtijds noch een Ave Maria voor hem lezen, op
dat hy sterve zoo devoot Catholyk, als hy zich toont devoot Polityk.’
7) Van Lennep op Vondel, IV D., bl. 420.
8) Brandt, Leven van Vondel, bl. 63.
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een zeer Katholiek gedicht had uitgegeven, buitengemeen schamper over hem uit1).
Intusschen waren de letterkundige vrienden, die, met Hooft, Vondel gesteund
hadden, voor en na gestorven. ‘Onze Maecenaten smelten vast. Reael leit in de
Westerkerk; Plemp, Baeck, Victorijn en Mostert leggen in de Nieuwe Kerk onder
de zercken gekropen; een teken, dat wy volgen sullen: Godt geve ter zaliger ure.
Onze goede en wijze Grotius is oock al hene’2), schrijft Vondel in weeke stemming
in Juli '46 aan den Drost bij de toezending zijner proza-vertaling van Virgilius. Uit
den geheelen toon van den brief blijkt, dat hij vóór zijn dood verzoening wenschte,
en eene toenadering hoopte uit te lokken, waardoor ‘de Staetsabbat (hunner)
onderlinge kunstbroederschap’ mocht eindigen.
Hooft vatte evenwel ‘de hand, die hem over de graven hunner vrienden werd
toegestoken’ (Van Lennep) niet aan, maar antwoordde op beleefd koelen toon.
Dat ook Huygens, die althans in den beginne niet hoog met Vondel geloopen had3),
nu meer dan ooit den neus tegen hem optrok, blijkt. Want ofschoon de Virgilius
(‘Maro en geen kerkgeschil’4), aan hem was opgedragen, weerhield hij zich niet er
het volgende puntdicht op te maken:
‘AEneis en dit boeck zijn even langh te lesen,
En dit is wel soo langh, maar 't sal soo langh niet wesen’5).

Ook Barlaeus liet zich zeer scherp over het werk uit6). Beider critiek van de vertaling
werd zeker niet door hun oordeel over den vertaler getemperd.
Toch schreef Vondel op Van Baerle, toen hij in 1648 overleed,

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Boven, XVII E., I D., bl. 337.
Hooft's Brieven, IV D., bl. 205.
Zie b.v. zijn oordeel in 1628 uitgesproken in Hooft's Brieven, II D., bl. 459.
Zie Vondel's zoo even aangehaalden brief, bl. 206.
Korenbloemen, Sneldicht, XVII B., no. 13.
In een brief aan Huygens heet het (Hooft's Brieven, IV D., bl. 324) ‘Virgilium Vondelii
legisti, aut vidisti saltem(!), verum exsanguem, exsuccum, elumbem. Si legeret Augustus,
non vindicaret hunc Maronem a flammis, nisi quid tu, docte Trebate, dissentis.’

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

150
een lijkzang1); maar de opgeschroefde toon schijnt niet uit het hart te komen. Alleen
in het slot is eene opwelling van gevoel, als de dichter de onverstoorde vriendschap
van Barlaeus en Hooft gedenkt, die eenmaal ook zijne vrienden geweest waren2).
Hooft's dood heeft hij overigens niet bezongen; maar dat hij, ofschoon hij ‘'t
misnoegen, eens opgevat, langsaam aflei, en 't gewaande ongelyk niet licht vergat’
(Brandt), den Drost nooit geheel uit zijn hart wischte, blijkt uit den aanvang van het
bruiloftsvers op diens zoon3). Dat het verscheiden der dochters van Roemer Visscher
hem geen klank ontlokte, geeft nog geen recht te besluiten, dat ook tusschen haar en
onzen Dichter verkoeling was ontstaan4). De dood van Tesselscha moest hem wel
geheel neerdrukken en hem kracht en lust ontnemen om naar de lier te grijpen. Na
haar verscheiden maakte hij in drie jaren haast geen verzen meer, zooals Brandt reeds
opmerkte.
Maar wat de ‘schrandre kindren’ van Laurens Baeck betreft, met
‘d' oprechte sucht,
Die oyt de Baecken tot (hem) droegen,’

was het nu uit. Wel wordt in hetzelfde jaar het treurspel Salomon aan Joost Baeck
opgedragen, misschien uit herinnering aan
‘Soo veelerley genoten goed’5);

maar uit de opdracht zelf blijkt wel, dat de persoonlijke betrekking sinds lang had
opgehouden6).

1) Vondel's Werken, V D., bl. 694.
2) Van het graf des overledenen sprekende, zegt hij:
‘Men houwe 'r in een' lauwerkrans
Dees letters op, ten roem des mans:
Hier sluimert Baerle neffens Hooft,
Geen zerk hun' glans noch vrientschap dooft.’
3)
4)
5)
6)

Vondel's Werken, VI D., bl. 368.
Van Lennep in Vondel's Werken, VI D., bl. 127.
Men herleze het ‘Dankdicht aen Jacob Baeck’ van 1628, III D., bl. 35.
‘Uwe E. onder de kunstbeminners gerekent, zal met den zijnen, die lust in dusdanige stoffe
plaghten te scheppen, dit niet ongerijmt vinden, en gelieven t' ontfangen met zulck een
genegenheit, als het u opgedragen wort, tot een blijck, dat ick blijve Uwe E. dienstwillige J.
v.d. V.’ (V D., bl. 709).
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Hoe Vondel zich dat alles ook aantrok, het had hem niet weerhouden om met
overgrooten ijver ‘zijne pen en kunst’ aan zijne nieuwe Kerk te wijden; en hij ging
daarmee voort, gelijk een tal van dichten van grooter of kleiner omvang getuigen.
Dit lokte van verschillende kanten heftige weerspraak uit. Voornamelijk was dit ter
gelegenheid van zijne Maria Stuart het geval. En nu moge het al waar zijn, wat Jan
Vos van zijne tegenstanders getuigt:
‘Hun tanden zyn, hoe hardt van been,
Gelyk hun pennen afgesleeten,
Op Vondels vaarzen stomp gebeeten,
Gelyk een reekel op een steen’1);

zij wisten toch te bewerken, dat hij op nieuw gerechtelijk vervolgd, en tot eene
geldboete van honderd-en-tachtig gulden veroordeeld werd.
Wat misschien bij zijne vrienden nog meer kwaad bloed had gezet, was de uitgave
van het zoogenoemde Grotius Testament, waarin Vondel door uittreksels uit des
grooten ballings jongste strijdschriften trachtte te betoogen, dat hij in 't Roomsch
geloof gestorven was. Men beweerde nu, dat de schrijver te kwader trouw alleen
datgeen uit De Groot getrokken had, wat hem diende, met weglating van wat tegen
zijne bewering streed; ja, dat hij van sommige plaatsen eene valsche vertaling had
gegeven. Hij werd van ‘moedwilligh bedroch’ beschuldigd.
Dit alles werd hem op de scherpste en meest grievende wijze verweten in de
voorrede voor een tweede deel zijner gedichten, dat zonder zijn weten in 1647 het
licht zag. In de ten jare 1644 uitgegeven Verscheide Gedichten had men Vondel's
hekelverzen en wat hij verder aanstootelijk vond, weggelaten. Die stukken werden
nu als tweede deel van dien eersten bundel uitgegeven, te gelijk met andere gedichten,
waaronder juist de zoodanigen, welke de schrijver sedert zijne geloofsverandering
verwierp en liever niet in het geheugen teruggeroepen zag. Dit smartte hem zeer,
vooral om de ‘voorreden’, waarin men hem op de laagste en grofste wijze zijne
geloofsveranderingen verweet, die hij, zoo zei

1) ‘Aan d' algemeene Rymers of galbrakers, toen J. v. Vondel het treurspel van Maria Stuart
uitgaf.’ Gedichten, (1726), II D., bl. 514.
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men, wel met den overgang tot het Jodendom kon bekronen, zoo hij niet krankzinnig
werd of wellicht al was1).
1) Ofschoon het stuk door Van Lennep in zijn Vondel, V D., bl. 542 vlgg., weer is afgedrukt,
acht ik het belangrijk genoeg om het grootendeels onder de aandacht mijner lezers te brengen.
‘Hier geeven wy u het tweede deel der Poëzy. De Poët te noemen is, mijns oordeels, onnoodig.
Evenwel doet het de Drukker; gelijk of elk vaars, ja elk woordt niet volmondig genoeg sprak,
en te kennen gaf dat deez' pijlen, uit Vondels kooker quaamen. Ik zeg pijlen, om dat ze scherp
zijn, en meenigmaal door 't Hof, door Kerk, door den Rechtbank der vierentwintigen, door
't Concilie van Trenten, van Dort, door d' oude en nieuwe Bloedraadt heenen vloogen. Deeze
Martiaal ontziet niemant; maar yder beeft voor hem, om dat zy vreezen, dat hy noch de
vyandt van al zijn vrienden zal worden: zoo stantvastig is hy in sijn voornemen....
Demosthenes plach te seggen: dat het begin van alle deucht, beraadtslaaging, en ooverlegging;
het endt volharding is. Deeze beginselen heeft onzen Poët wel doorkroopen. Men vraag dat
zoo veel Kerkken, als hij uit en in gong; maar het endt zal men zien, ten ende van sijne leven:
en sijn laaste aadem zal het begin en ende van sijn volstandigheit wesen. Ik weet niet waar
over ik my 't meeste zal verwonderen: oft oover den Dichter, oft over de Dichten? d' een
zouw men zonder d' andren niet konnen kennen. Wat of men oover hondert jaaren van sijn
vaarzen zal zeggen? zal men niet oordeelen dat 'er meer als een Vondel moet zijn geweest?
oft, indien het verdeelde Kristenrijk altijdt zal moeten onderscheiden worden door de naamen
van Roome, van Geneeve, van Arminius, Menno, en andren: zullen de naakoomelingen dan
ook niet altijdt, wanneer zy sijn beroemde dichten ondersoeken, onder malkander overhoop
leggen: en yder tegens den ander staande houden, dat Hy hun geloof omhelst heeft? zal 't
een yder uit sijn schriften ook niet konnen bewijsen? ja zullen zommigen ook niet gelooven
dat Hy, een Voorvechter van zoo veel Gelooven, zelf niet gelooft heeft? of dit ook al zou
waar: niet-te-min zullen zy alle sijn vaarzen willen leezen....’
En dan volgt eene opsomming van de verzen, die in het deeltje zijn opgenomen, vergezeld
van opmerkingen, waarvan ik slechts deze afschrijf: ‘Dees Zang-godin verandert meenigmaal
van gewaadt’.
Dan gaat de Schrijver aldus voort:
‘Deeze gezangen hebben wy u niet derven onthouwden. Ontfangtze dan, zoo als zy zijn: en
bespeurt gy eenige onordre in dees verzaameling, zoo denk dat het leeven van den Dichter
ook vol onordre, en billijk is, dut 'er geen verschil tusschen den Poët en sijn werken zy. Ik
vertrouw, dat mijn arbeit u wel behaagen sal, en wensch dat het den Dichter slech zoo
aangenaam waar, indien het Hem t'eeniger tijdt onder d'oogen koom: want dat zoo een
Mensch, die niet als Roome, Roome roept, die uit godsdienstigheit niet naar 't autaar gaat,
maar kruipt, sijn oogen op een deel van deez' weereltsche vaarzen zal slaan, kan in my niet
koomen. Sijn beezigheidt sal hem hier wel aftrekken. Hy yvert nu te zeer om d' afgedwaalde
leeden der Roomsche Kerk in de schoot van haar lieve Moeder te leiden. Nu schrijft, en
wrijft, en zweet, en draaft hy dach en nacht, om al sijn vrienden te bekeeren, die medoogen
met hem hebben. Daar door was het, dat een der weereltwijste en geleerdste Mannen van
Hollandt sich deese woorden liet ontvallen: My deert des mans, die geenes dings eerder
moede schijnt te worden, dan der ruste. Waar wil 't noch met Hem heenen? waar zal sijn
onrustige razerry endigen? wat dwaalweg sal hy nu al weêr in slaan? of hy wel weet wat ter
rechter of ter slinkker handt is? eenige vreezen dat Hy noch wel Joodts mocht worden. Ik
vrees wat anders. Montaigne verhaalt het rampzaalig ende van Tasso.... Ik zorge dat het met
onzen Poët niet beeter zal afloopen: indien hem slech noch niet erger beschooren is. Hy
begaat alreede mislaagen, die men van niemant als van een zinneloose behoorden te dulden.
Ten blijft noch by geen mislaagen. Sijn moedtwillig bedroch begint haar rol te speelen. De
toomeloosheit van sijn ongebonde pen, misbruikt de goude Vryheit, die Hollandt voor
vrienden en vyanden bevochten heeft. Dit is de pen, die het schrift dat de naam van Grotius
Testament voert, ter weerelt bracht. Het lust my nu sijn onbeschaamtheit in 't licht te brengen,
en aan te wijsen, door wat valscheidt hy de Hollanders heeft getracht in te scherppen; dat
den Heere De Groot zoo Papist was, als Hy is. Men kan my te gemoedt voeren, dat dit hier
niet voegt voor sijn Poëzy: maar men hoor hem self hier op, daar hij seit:
Mijn yver dwaalt van 't spoor, hy slacht den Predikstoel.
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Dien kwaalaardigen aanval had de jeugdige Gerard Brandt zich

Mijn yver slacht de sijne, het moet 'er nu meê door. Hy heeft het zich self op den hals gehaalt,
met dingen te schrijven op de naam van een ander, die nooit sulcx dacht...’ En dan volgt het
betoog, dat ik niet noodig reken over te nemen om den geest der Voor-reden te doen kennen,
die aldus besloten wordt:
‘Bescheyde Leezer, ik misbruik uw geduldt. Vergeef VONDEL dat hy u bedroogen heeft: en
my dat ik u zoo lang ophieldt, om 't bedroch t' ontdekken. Vermaak u, naa 't hoorer van dus
lang een Voor-reeden, in sijn onnavolgelijke Saterdichten. en geloof: dat hy beeter Poët, als
Theologant is. Vaar wel.
P.
Uit mijn boekvertrek, den eersten dach van den jaare 1647.
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vermeten, over wiens houding tegenover den beroemden man wij later uitvoeriger
zullen handelen.
Ook Westerbaen kwam in een gedicht, getiteld Kracht des Geloofs tegen zijne
geloofsverandering op, in denzelfden geest als
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de schrijver der ‘Voor-reden’, en daarachter stond het volgende puntdicht afgedrukt,
dat eene toespeling bevatte op Vondel's spreuk Justus fide vivit, en met dezelfde
letter P. was onderteekend, die ook onder de ‘Voor-reden’ stond:
‘Zoo een rechtvaerdig mensch door het Geloove leeft,
Hoe zeeker gaet gy dan, Heer Vondel, boven and'ren!
Gij hebt straks weer een nieuw, als u het oud begeeft,
De beesten dyen best, die veel van wey verandren.’

Men ziet, hoe 's Dichters openheid en ijver hem velerlei leeds en onaangenaamheden
verwekten. Hij kon het zich getroosten in het bewustzijn, dat hij streed voor wat hij
waar en goed achtte. Bovendien bleef hij zijnen aanvallers niets schuldig, en zijne
slagen waren geduchte slagen, want niemand was als hij meester van taal en vorm.
Reeds op het jaar 1640 zegt zijn levensbeschrijver, dat hij ‘tot op den hoogsten top
van den Hollandtschen Parnas, door langduurigen vlyt en daaghelyksche oeffening,
scheen opgestegen, en dat al die zich hier te lande nu met dichten bemoeiden, hem
in de laaghte maar van verre naooghden, en langs d' aarde kroopen, terwyl hy boven
de starren zweefde. Want in hem zagh men zaaken uitblinken, die in geen' van al de
Nederlandtsche Dichters deezer eeuwe zoo overvloedig in allen deele plaats hadden:
dat was zuiverheit van tale, klaarheit en kortheit van zinuitinge, kracht van
redeneeringe, rykdom van aardige vonden, en eindelyk zoetvloejentheit met
hoogdraventheit; twee dingen die zelden in 't dichten t' zaamengaan’1).
Die verdiensten werden eindelijk in 1653 openlijk gehuldigd, toen een honderdtal
schilders, poëten en kunstvrienden, uitmakende de ‘broederschap, door Kretsers
raadt’ opgericht2), onder 't pre-

1) Brandt, Leven van Vondel, bl. 61-62.
2) Zie Jan Vos, Zeege der Schilderkunst, Gedichten, I D., bl. 206, waar het heet:
‘'t Zal grimmelen van Schilders en Poëeten:
Deez' zullen in dit hooft der watersteên,
Een broederschap, door Kretsers raadt, oprechten:
Om u [de Kunst] op 't jaargetij ten dienst te staan.
Briezé zal, tot sieraadt, festonnen vlechten
Van speel- en bou- en wapentuigh, en blaân
Van lauren offeren op uwe altaaren.
Zoo wordt uw Faam behoedt voor ondergang.
Apollo zal hier met Apelles paaren.
De Dichtkunst met haar Dochters Maatgezang.
Hier ziet men Rembrandt, Flink, de Wit, Stokade
Daar van der Helst, de Koningen, Quillien,
Van Loo, Verhulst, Savooy, van Zijl, wiens daade'
In 't kleen zoo groot zijn dat de Doodt moet vliên:
Men ziet er Bronkhorst, Kalf en Bol uitmunten;
En Graat en Blom en die penseel en plet,
Veel waarder schatten dan de heldre punten
Van dierbaar diamant in goudt gezet.’
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sidium van Joan Huydecoper, den Dichter, ter gelegenheid van het door hen gevierde
St. Lucasfeest, als ‘Feniks van ons Landt,’ plechtig met een lauwerkrans kroonden.
Overigens baarde het leven Vondel niet veel rozen. Zijne zaken gingen sedert den
dood zijner vrouw hard achteruit: die der zijnen nog meer. Hij had namelijk een zoon,
‘die kleen van geest en los van hoofde was’ (Brandt), en eene vrouw getrouwd had,
die ‘veel geldts verdeê’1). Aan dezen had hij, toen hij op jaren kwam, zijn
kousenhandel overgedragen; maar toen de zoon het door slechte huishouding zoover
gebracht had, dat zijne nering te niet, en hijzelf bankroet stond te gaan, redde de
vader zijn goeden naam, ‘groote sommen voor hem betaalende’, men zegt wel 40
000 gulden.
Door dit alles had de Dichter, die inmiddels een zeventiger geworden was, te
nauwernood meer middelen van bestaan, en moest om eene betrekking bedelen2).
Door tusschenkomst van de

1) Deze zoon huwde in 1643; zijne eerste vrouw stierf in 1648, hem drie kinderen nalatende.
In 1650 ging hij een tweede huwelijk aan met Baertje Hooft. Men leze over dezen zoon
vooral Unger, Vondeliana (Oud-Holland IV, bl. 116 vlg.) die verschillende documenten
mededeelt, waaruit niet alleen blijkt, dat de jonge Joost een slecht koopman was en door zijn
ongeregeld leven en slecht beleid veel geld verloor, maar die ook geene gunstige getuigenissen
afleggen van Baertje's gedrag en van hunne onderlinge verhouding.
2) Unger deelt t.a.p. (bl. 121) eene notarieele acte mede (d. 28 Junij 1673) ‘die - zegt hij - een
eigenaardig licht werpt op Vondels laatste levensjaren. Naar het schijnt, was het kapitaal van
zijne dochter Anna voldoende om er met haar vader zuinig van te leven. Vondel kon dus het
grootste gedeelte van zijne bezoldiging gebruiken om de nog onvoldaan gebleven schulden
van zijn zoon te betalen. Indien het nog noodig is, bewijzen voor Vondel's nobel en eerlijk
karakter bij te brengen, dan zou deze acte, dunkt mij, bovenaan geplaatst moeten worden in
de rij van dergelijke bewijsstukken. Op zeventigjarigen leeftijd een niet onbeteekenend
vermogen - ‘weinich meer dan veertig duizend gulden’ zegt Brandt - te offeren, daardoor
genoodzaakt te worden uit nood een ondergeschikte bediening aan te nemen, die voor hem
‘meer dan tien jaren een halve kerker’ was gebleven en dan nog, steeds met het doel voor
oogen, den naam Vondel onbesmet te houden, van het betrekkelijk geringe traktement,
jaarlijks, gedurende veertien jaren, de schulden van Joost af te lossen, zulk een handelwijze
is zeker boven allen lof verheven.’
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echtgenoote van den Burgemeester Van Vlooswijk, eene geletterde vrouw, liefhebster
van het tooneel1) en zelf dichteres2), werd hij den 31en Januari 1658 tot Boekhouder
in de Bank van leening aangesteld: hetgeen hem een voor dien tijd gansch niet gering
jaarlijksch inkomen van zeshonderd-en-vijftig gulden bezorgde.
Dat hem het werk, 'twelk hem hier was opgelegd, verdroot, zal niemand
verwonderen; evenmin, dat de oude man, die niet voor prozaïsch practischen arbeid
in de wieg gelegd scheen, de boekhouding dikwerf voor 't verzenmaken verzuimde.
Toch hield hij het bij de Bank tien jaar vol, en werd eerst in 1668, met behoud zijner
wedde, emeritus verklaard.
In die tien jaren was zijne dichterlijke scheppingskracht, ondanks zijn hoogen
ouderdom, nog niet verminderd. Behalve een tal van gedichten van geringer omvang,
bewerkte hij in dit tijdperk zijns levens niet minder dan veertien, zoo oorspronkelijke
als vertaalde treurspelen, en gaf bovendien den geheelen Virgilius uit, in Hollandsche
dichtmaat vertolkt, benevens drie groote leerdichten3).
En hoe krachtig zijn geest nog was, blijkt allerwege. Wel klaagt hij reeds in 1657,
toen hij zeventig jaar oud was (VII, 593):
‘Mijn ouderdom wort traegh in 't stijgen,
Hier valt Parnas te steil en spits;’

1) Vondel schildert haar in de opdracht van den Jephta (VIII D., bl. 9) als
‘Die Franschen, Italjaenen,
Als Neêrduitsch dicht, in hunne spraeck verstaet,
En menighmael tooneelen zagh in traenen.’
2) Verg. het bijschrift van Jan Vos op haar portret, Gedichten, (1726), I D., bl. 250.
3) De Bespiegelingen van Godt en Godsdienst, Johannes de Boetgezant, de Heerlijkheit der
Kerke.

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

157
toch gaf hij tien jaar later, in zijn Noah, nog het bewijs, hoe gemakkelijk hij beschikte
over ‘keurigheid van diktie en het liefelijke der Poëzy’ (Van Lennep): getuige, onder
meer, die dartele en toch zoo aandoenlijke zang uit het derde bedrijf:
‘Zou het al zincken en vergaen,
Waer bleef de zwaen?
Waer bleef de zwaen,
De zwaen, dat vrolijcke waterdier,
Noit zat van kussen?
Geen watren blussen
Haer minnevier.
't Lust haer te nestlen op den vloet.
Zy queeckt den gloet,
Zy queeckt den gloet
Met haere vrolijcke wederga,
En kipt haere eiers,
En acht geen schreiers,
Noch vreest geen scha.
Vliegende jongen zwemmen me,
Door stroom en zee,
Door stroom en zee.
Zy groeit in 't levendigh element,
En wast de veêren
En vaert spansseeren
Tot 's levens endt.
Stervende zingtze een vroolijck liet
In 't suickerriet,
In 't suickerrriet.
Zy tart de nijdige doot uit lust,
Met quinckeleeren
En triomfeeren.
En sterft gerust.
Stervende zoeckt haer flaeu gezicht
Noch eens het licht,
Noch eens het licht,
Den bruitschat van de natuur te leen
Aen elck gegeven,
Om bly te leven.
Zoo vaertze heen.’

Klinkt dit niet als des Dichters eigen zwanenzang? Evenwel hij ging nog voort ‘met
quinckeleeren.’ En zoo hij op zijn drie-en-tachtigste jaar, in een lierzang aan Geeraert
Bicker gewijd, al uitriep (XI, 270):
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‘Ick wenschte een' liertoon op mijn snaeren
Te zetten, u ten dienst alleen:
Maer d'ouderdom, te zwack, moet zwichten.
De geest bezwijckt, en kan niet dichten.
De wil is groot, de maght is kleen,’

toch blijkt uit het vers zelf, hoewel over 't algemeen niet dichterlijk van inhoud, dat
er nog spranken van het oude vuur bij hem konden schitteren. Ja, als het hart sprak,
vond de oude man, ook nog een jaar later, zijne kracht terug, om den Ystroom van
zijn geestelijken zoon Antonides met een lofdicht te vieren (XII, 26).
En in datzelfde jaar 1671, het vier-en-tachtigste zijns ouderdoms, gaf hij zelfs nog
eene dichterlijke vertaling van de Herscheppingen van Ovidius uit, zeker al vroeger
vervaardigd, maar die hij nu in het licht zond, door zijnen jongen kunstvriend
Antonides ‘overzien’ (XI, 272).
Nog hing hij de lier niet aan de wilgen. Tot zijn zeven-en-tachtigste jaar schreef
hij gedichten, die getuigen, dat hij nog een warm deel nam in hetgeen er in enger of
wijder kring om hem voorviel. Sedert verboden hem de geneesheeren alle hersenwerk.
In de laatste jaren zijns levens was hij door verzwakking aan huis en stoel
gekluisterd: zijn grootste genoegen bestond in het bezoek van vrienden, met welke
hij over den ouden tijd praatte. Daaronder de zonen van zijn overleden vriend Plemp,
Gerard Brandt, met wien hij zich, na eene vrij langdurige staking der onderlinge
betrekking, weer verzoend had, voorts Antonides en de schilder Filips De Koning.
Eindelijk ging zijne levensvlam den vijfden Februari 1679 zachtkens uit, toen hij
den ouderdom van ruim een-en-negentig jaren bereikt had1).
Hij werd te Amsterdam in de Nieuwe Kerk, in het graf der zeer met hem bevriende
familie Blesen begraven. Kort na zijn verscheiden werd zijn Joseph op den
Schouwburg vertoond, voorafgegaan door een voorspel van de hand van G. Bidloo,
getiteld: Joost van Vondels Lyckstacy, waarmee den Dichter eene passende hulde
werd gebracht.

1) Volgens mr. N. De Roever (Vondels Sterfhuis in: Amsterd. Jaarboekje voor geschiedenis en
letteren, 1888) in het huis ‘de witte molen, Singel 201 bij de Huiszittensteeg.’
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VI. Kritiek.
In alle dichtvormen heeft Vondel zijn talent beproefd: zoowel in de epische en
dramatische als de lyrische poëzie. In deze laatste soort vooral heeft hij uitgeblonken
als geen ander.
Op episch gebied heeft hij niets tot stand gebracht, ofschoon hij meermalen van
heldendichten zwanger ging, waarvan één half voldragen was. Wij laten Johannes
de Boetgezant buiten rekening, 'tgeen wel een episch verhaal, eene dichterlijke
levensbeschrijving, maar geen eigenlijk Epos is. Nog minder staan wij stil bij de
leerdichten, welke niets dan den Alexandrijn met het Epos gemeen hebben.
Toen hij nagenoeg het toppunt van vermaardheid bereikt had, omstreeks 1632,
wenschte hij het voetspoor te volgen der groote dichters van Homerus af tot Tasso
toe, en zette een heldendicht op touw, dat den tocht van Constantijn den Grooten zou
bezingen. Aangemoedigd door Huig De Groot, werkte hij er vlijtig aan voort. In
1634 was het vijfde boek voltooid, dat hij op het Muider slot ging voorlezen1). Het
geheel zou ‘ses paer boeken’ omvatten2). Weinige maanden later, in Februari - volgens
Unger in Januari - 1635, stierf zijne echtgenoot; en ofschoon ook haar schim hem
scheen toe te roepen: ga voort,
‘En wil uw' heldenwerk niet staecken!’

toch had zijn ‘couragie eenen krak gekregen,’ zooals hij -

1) Hooft's Brieven, III D., bl. 3.
2) Zie het gedicht aan De Willem, Vondel's Werken, III D., bl. 159.
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waarschijnlijk in 1635 - aan De Groot schreef1); en, het ‘heldenwerck’ bleef liggen,
zoolang totdat hij met het afgewerkte gedeelte geen vrede meer had, en het - hoe
veel tijds er ook aan ten koste was gelegd - verscheurde2).
Het valt te betwijfelen, of dit een wezenlijk verlies voor de Kunst geweest is, daar
alles ons leert, dat zelfs bij Vondel's beschrijvende poëzie het lyrisch element den
boventoon had. Hoe dit ook zij, later, in 1660, schijnt hem op nieuw, ondanks zijne
hooge jaren, het plan tot een heldendicht te hebben voorgezweefd, dat den strijd
tusschen Civilis en de Romeinen zou bezingen, maar waarin geheel het roemrijk
tafereel van Neerland's geschiedenis, bij wijze van voorspelling, zou zijn ontrold3).
Dat er niets van kwam, zal niet verwonderen, als men overweegt, wat sedert aan
zijne pen ontvloeide.
Den geheelen rijkdom van zijn dichterlijken geest leert men het best kennen uit
die lange reeks van lyrische ontboezemingen, zoo veelzijdig van inhoud als
verscheiden van vorm, die van zijne

1) Uit het antwoord van De Groot van 5 Juni, waarin hij Vondel eenige inlichtingen geeft
omtrent spelen der Grieken en Romeinen - wordt volgens Unger (Oud-Holland, II, bl. 295)
de meening van Van Lennep ten stelligste weerlegd, als zou Vondel's lust om aan zijn
heldendicht voort te werken, door dit verlies gebroken zijn. Integendeel scheen Vondel
opgewekter dan ooit. Eerst jaren later zouden andere oorzaken hem van zijn plan doen afzien.
Zie volgende noot.
2) Onder de redenen, die hem daartoe noopten, mag die gegolden hebben, welke Oudaan van
Vondel's vriend D. De Breen, vernomen had: dat de Dichter had ‘beginnen te zien, dat
Konstantijn zoodanig de man niet was, als hij zich in 't eerst wel had ingebeeld, en voorgestelt,
en dat het met hem, Vondel, voornamentlijk begon te haperen, toen hij aan 't stuk van den
zoon Crispus, met de Stief-moeder Fausta quam; beijde daar over van Konstantijn, d' eerste
uyt blinde drift en minne-ijver, en d'andere uijt heete wraakzucht, ter dood gebracht; daar
hij met goed gevolg niet van zag te maken, om zijnen Held buijten opspraak te houden, of
voor zoo groot en heijlig te doen henen gaan, als hij hem in 't eerst had opgeheven, doch wat
hier van zij, wij moeten dit, gelijk veel onzekerheden, de inwindselen des tijds bevolen laten.’
Zie den brief van Oudaan aan G. Brandt van 11 Dec. 1682 bij Dr. G. Penon, Bijdragen enz.,
II D., bl. 139.
3) Zie de opdracht van zijn Virgilius aan Burgemeester De Graef, Werken, III D., bl. 133.
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jeugd tot aan zijn graf, meestendeels zoowel uit zijn hart als uit zijne pen zijn gevloeid.
Aan al wie dien schat ook maar vluchtig beschouwd heeft, moet het wel met
onweerstaanbare kracht in het oog springen, dat wij met een waarachtigen dichter te
doen hebben, met welk voorbehoud men dien lof ook meene te moeten beperken.
Staan wij in de eerste plaats bij dit voorbehoud stil, en hooren wij vóór de
heiligverklaring ook des Duivels advocaat.
Een dichter, die zooveel geschreven heeft als Vondel, kan zich onmogelijk overal
gelijk zijn gebleven. Niet zelden heeft hij zeker de pen alleen opgevat, omdat zijne
maatschappelijke stelling dit meebracht; ook wel omdat hij 't gepast rekende hulde
te brengen aan een dier aardsche ‘Goden’, wier bescherming dichters en dichtkunst
in die dagen zoo vaak behoefden; of omdat het gebruik bij bruiloft en uitvaart een
vers eischte, en men het oog bij voorkeur op hem sloeg1); soms misschien ook als
een vers hem besteld en betaald werd.
De laatste veronderstelling heeft niets beleedigends in: het was eene gebruikelijke
zaak. De meest gevierde dichters hebben er zich niet aan gestooten: Barlaeus ontving
zoowel als Jan Vos voor sommige gedichten een ‘reëel compliment;’ en we weten
buitendien, dat Vondel voor zijn werk soms niet alleen een vereerend geschenk
ontving2). Is het dan ongerijmd te veronderstellen, dat dit meermalen geschiedde?
Waar een gedicht op die wijze ontstond, laat het ons niet zelden koud, gelijk de
Dichter zelf zeker koud bleef. Maar waar oprechte geestdrift hem naar de lier deed
grijpen, waar zijn hart sprak, en innerlijke aandrang hem tot zingen noopte, daar zet
hij ook ons in vuur, sleept ons mee, en dwingt ons sympathie en bewondering af.

1) Verg. de woorden van Heinsius, boven, XVIIe Eeuw, I D., bl. 62.
2) De geschenken, door Vondel ontvangen, vermeldt Brandt in zijn Leven, bl. 110-111. Daar
ziet men in de noten, dat hij voor een vorstelijk bruiloftsvers van Burgemeesteren eens 100
gulden ontving; en toen in 1662 de Keurvorst Maximiliaan van Beyeren Amsterdam bezocht,
betaalde de Regeering hem voor een gedicht op dat bezoek dertig gulden, en de Keurvorst
zelf - een gouden rijder!
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De stukken, welke ons het minst aandoen, zijn doorgaans die, waarin hij zijn eigen
gebrek aan warmte onder de herinneringen aan het classieke heidendom tracht te
verbergen. Hij sloeg dien toon meestal aan, waar hij het woord richtte tot die voorname
personages, voor wie hij als Amsterdamsch burgerman een slaafschen eerbied
koesterde, dien hij in de practijk nooit heeft afgelegd, hoe hoog hem de vrije borst
ook klopte, als hij in het afgetrokkene over de verhouding van den kleinen man tot
de ‘Grooten’ mijmerde1).
Hoe koud laat ons b.v. niet dat statige, heidensche bruiloftsvers

1) Als hij zelf ia 1628 in Duitschland al de ijselijkheden van den oorlog gezien heeft, roept hij
uit (II D., bl. 681):
‘Heer, hoe lang, hoe lang hebt ghy besloten
Den aerdboôm tot een' roof te geven aen de grooten,
Wier staetsucht 's vollecks vleesch als roest het yser vreet?
D' onschuldige gemeent' die staet op bloed en sweet
Hun overdwaelsche pracht. Om met een pop te prijcken
De wijde wereld word een kerreckhof vol lijcken’ enz.
Hoe diep hij echter boog voor diezelfde ‘grooten’, voor
‘Dat goddelijck gezagh, dat uit de wolcken straelt,’
blijkt b.v. uit zijn kruipend vers op Koningin Christine van Zweden (VI, 159) of de fleemende
lofzangen op Karel II van Engeland (VIII, 107, 119); niet het minst uit zijn ‘Amsterdams
Wellekomst aen zijn Hoogheyd,’ waar wij regels als deze aantreffen (II, 672):
‘Mijn Burgery
Sal in 't hart met offer-vier
Fredrick Henricx lof vermeeren
En sijn' groote Godheyd eeren.’
En 't was niet alleen voor vorsten en gekroonde hoofden, dat hij zoo'n ontzag had: voor de
stedelijke Regeering van Amsterdam in 't bijzonder ligt hij in het stof geknield. Reeds in 't
begin van zijne loopbaan, bij de opdracht van zijn Hierusalem Verwoest aan Burgemeester
Hooft, beweerde hij ‘dat geen verstandige zich met recht zal belgen dat wy oorzaeck nemen
in uwe E. persoon te verheffen en als aen te bidden de zeer heusche en beleefde Regeeringe,
onder wiens vleugelen wij zoo gerustmoedigh hebben geschuylt’ (I, 665). En zoo blijft het
tot op zijn ouden dag: uit nagenoeg al zijne opdrachten en uit zoo menig bruiloftsvers zouden
staaltjes zijn bij te brengen van zijn eerbiedig opzien tot dat
‘eerlijck bloet
Ter heerschappy geteelt, gequeekt en aengevoedt,’
(VI D., bl. 641) dat ons tot walgens toe verbaast.
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bij het tweede huwelijk van Hooft, waarin hij o.a. Venus laat zeggen (II, 642):
‘Doen 't my
Geluste mijnen soon in Duytsche poësy
Te sien volleert, ick hem te Muyden ley ter scholen,
En liet den leerling 't Hooft der dichteren bevolen.’

Maar Hooft was ook de voorname Burgemeesterszoon, de statige, aristocratische
Drost; en zoo iemand vrijde of trouwde niet als een gewoon mensch: zelfs
‘'t Lippendrukken is hier drostelijck!’

En hoe haalt men de schouders op bij 't bruiloftsdicht op Ridder Adam Van Lockhorst
(IV, 32), of bij dat, ter eere van Jonker Jan Van Waveren, zoo vol deftige
mythologische onnatuur (VII, 658), en bij zoovele anderen.
Tegenover dergelijke personen moest hij hoogst fatsoenlijk zijn, en daarom spreekt
hij hen op hun eigen trant aan,
‘En prijst voor onzen Godt een hoop verdichte Goden.’

En waar hij dien burgemeesterlijken klinkklank ter zijde laat, geeft hij, onder gelijke
omstandigheden, bij gebrek aan vuur, vaak niets anders dan berijmd proza. (Weet
iemand b.v. iets platters dan het bruiloftsgedicht voor Joan Van de Pol (III, 294)?
Dat dit ook het geval is, waar de Dichter verzen gesmeed heeft op alledaagsche
voorwerpen, spreekt vanzelf. Men leze bij voorbeeld slechts het gedicht op eene tafel
met mozaïeken rand (XI, 626).
Leidt gebrek aan inspiratie soms tot platheid, niet zelden ook tot opgeblazen
bombast, die bovendien een gevolg is van te weinig ontwikkelden smaak. Concetti
waren te Vondel's tijde in de mode, en hij heeft ook daaraan toegegeven, b.v. in dezen
regel (IX, 402):
‘De strael van 't oogh bereickt wat 's winckbraeus boogh beschiet'.

Valsche smaak is het, als hij in een der koren van de Maeghden van de bloeddroppelen
der martelaren zegt
‘Men drinckt by Godt uit goude koppen
Verzet met dees gestremde droppen;’

of als hij in de opdracht van Peter en Pauwels de bladen van 't Martelaarsboek noemt:
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‘lelien met rozen overstroit,
Spierwit satijn met martelinckt beschreven.’

Dat valsch vernuft gaf hem ook dezen regel in de pen bij de uitvaart zijner
kleindochter Maria:
‘Het hemelsche uurwerck telt geen stonden’1).

Volmaakte bombast, of, wil men 't met Van Lennep liever ‘hyperbolisch’ noemen,
is dit couplet uit het gedicht op de Beurs van Amsterdam (IV, 25):
‘Uw veder, op 't papier gewent,
Vlieght van het een aen 't ander endt
Des aertboôms, en beschaduwt d' assen
Des hemelkloots van wederzy.
Zy vlieght de weerelt zelf voorby,
En ziet den dach vergaen, en wassen.’

Zonderling klinkt zeker ook deze plaats uit de Inwydinghe van 't Stadhuis (VI, 662):
‘Terwijl elck element van blijschap juichen zal,
De hemel huppelen, en alle starretransen
In 't ronde, als hant aen hant, rontom ons Raethuis danssen.’

Of in het gedicht op den Zeetriomf van 1666:
‘Als of d' afgront, uit zijn kolcken
Opgedondert dol van spijt,
Weckte een' nieuwen reuzenstrijt.’

Ik durf daarbij de woorden voegen, die in den Jeptha de Hofpriester tot den Levyt
richt:
‘Beschry terstont den postmuil. Vliegh den tijt
Met kracht voorby’2);

1) Ik kan mij niet van den weg af laten brengen door Van Lennep's aanteekening op dit vers,
X D., 165: ‘fraaie regel, 't onthouden wel waard.’
2) Vondel gebruikt de uitdrukking ook elders, b.v. in het gedicht op den kerkbrand van 1645:
‘Hoe jaeght het vier den tijt soo snel voorbij:’
maar daardoor is zij nog niet gerechtvaardigd. Den wind voorbijstreven of rennen, zooals in
't begin van Lucifer, of X D., bl. 480, is verstaanbaar; maar den tijd?
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voorts het bekende
‘Ick ben met eenen doot voor al mijn leven vry.’

uit den Gysbrecht, hetgeen misschien de (minder juiste) poëtische inkleeding moet
zijn van de platte gedachte, die Vondel voor den geest zweefde, en die hij in de
Leeuwendalers dus weergeeft:
‘Wie sterft, die is zijn kost gekocht.

Ja, ik vrees zelfs er het altijd zoo hooggeroemde vers uit den Lucifer onder te moeten
rangschikken:
‘Wie is het, die zoo hoogh gezeten....
Van tijt noch eeuwigheit gemeten,
Noch ronden’....

Mij geeft het althans geen denkbeeld van Gods grootheid, dat hij noch door den tijd,
noch door de eeuwigheid bepaald is (gesteld al, de eeuwigheid ware een maatstaf);
dat hij dus noch tijdelijk, noch eeuwig is. En Vondel had wel gelijk, toen hij elders
zei1):
‘Geen wezen kan men ons betoonen, of de tijt
Besluit het in zijn ronde, of 't spreit zich overwijt
Zoo wijt als d'eeuwigheit, en voor en na onendigh.’

Zou de dichter zich bij dergelijke klinkende maar zinledige woorden, die hem nu en
dan ontsnappen, niet moeten rangschikken onder hen, die, naar zijne eigen woorden,
‘kunstig zwetsen, doch.... met woorden van anderhalven voet lang, of een doorgaande
bravade en louter blaeskaeckerye?’ En denkt men, als men ziet, hoe velen dit fraai
en verheven vinden, niet noodwendig aan hetgeen hij er op volgen laat: ‘Aldus winnen
ze gunst by den slechten hoop, die den mont vergeet toe te doen, en gelijck naer
hemelval gaept’2)?
Uit die neiging tot het hoogdravende is het te verklaren, dat Vondel in zijne
treurspelen dikwijls de fout begaat van al te dichterlijke uitdrukkingen en beelden
te leggen in een mond, waarin die geheel misplaatst zijn. De poëtische vergelijkingen
van

1) Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, Werken, X D., bl. 405.
2) Aenleidinge ter Nederd. Dichtkunste, Werken, VI D., bl. 46.
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den bode in den Gysbrecht zijn een ieder bekend; maar wij vinden ze overal. Reeds
in het Pascha wijzen wij op het weegeklag van den Egyptenaar in 't begin van het
vierde bedrijf; voorts op de beschrijving van Ursul door Juliaan in de Maeghden; op
de eerste tirade der Levyten in het vijfde bedrijf der Gebroeders, of de rei der
Staatjofferen in het tweede van Maria Stuart, of de kunstrijke beelden in den mond
der Pisaners in het derde van Salmoneus, en meer anderen.
Tegenover het al te hoogdravende steekt het platte sterk af, dat, in ons oog althans,
de gedichten van Vondel dikwijls ontsiert. In een gedicht op het portret van Jonkvrouw
Van Rijn leest men:
‘Dat poesligh en gezult albast
Des blancken boezems, ô dat sopje
Van schaepestremsel, lecker kropje’....

Van Lennep schreef daarbij deze noot (VII, 24): ‘zulk een val van 't verhevene in 't
platte treft men zelden of nooit bij Vondel aan.’ Dit is evenwel eene verblindheid,
alleen te verklaren uit al te groote ingenomenheid met een onfeilbaar genie; want op
platheden stuit men te midden der meest dichterlijke wendingen zoo dikwerf, dat het
moeilijk valt zich tot weinig voorbeelden te bepalen. Ik geef er enkelen op den tast:
‘Zijtghe krijghsmans, haelt uw staerten
Niet verbaest, als reekels in’ (VI, 148).
‘En Sint Matheus stonck gelyck een tollenaer’ (VI, 148).

In het schoone gedicht op de inwijding van 't Stadhuis, betreurt men regels als deze
(VI, 695):
‘Om 't out Stadhuis te noemen
By zijnen rechten naem, en zonder te verbloemen
Die rotte vuiligheit van 't afbreck, och, wat was 't?
Een ijslijck rottenest, zich zelf een overlast.’

Elders (VII, 606) heet het:
‘Wat was de glans van 't Rijck
Die flus zoo leevend blonck,
Nu anders dan een lijck,
Dat ongebalzemt stonck?’
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Of wel (XI, 28):
‘Haer yver schepte lust de krancken
Te stutten, en ontzagh geen stancken.’

Dergelijke voorbeelden zouden zeer te vermeerderen zijn; vooral wanneer men ze
ook uit de treurspelen trok, die van platte uitdrukkingen krielen.
In het Pascha zegt Pharao tot Moses en zijn broeder:
‘My dunckt ghelijk de Mugghen
Ghy om de kaersse swermt, tot dat ghy Bedelplugghen
U vleughelen verbrant: ick rade, ick rade u blaest
Eer ghy dit heete moes wilt proeven met der haest’....

Ik haal deze plaats bij voorkeur aan, omdat eene aanteekening van Van Lennep
aangaande die regels ons de gelegenheid zal geven liet rechte standpunt aan te wijzen,
waarop de Critiek zich behoort te plaatsen. Hij zegt: 't zijn ‘alle beelden uit het
dagelijksche burgerlijke leven gegrepen, en even treffend als aanschouwelijk.’ (I,
125). Maar is dit voldoende om ze te prijzen? Hij erkent zelf, dat die beelden ‘niet
tragisch noch koninklijk zijn, maar de kenmerken dragende van Vondel's subjectiviteit
als Nederlander, als “zoon des volks.” ’
En dit behoort men niet over 't hoofd te zien. Vondel was in merg en been de
Nederlander, de Amsterdammer der zeventiende eeuw; en wat ons soms plat en
gemeen voorkomt, was toen, ook in de deftigste kringen, geoorloofd.
Ik spreek nu nog niet eens van het platte, vieze en gemeene, dat niet slechts in de
guitige stukjes van Roemer Visscher werd gevonden en dat ook den dichters van
eene halve eeuw later nog aankleeft. Ik zou anders ruimschoots gelegenheid hebben
om op het in ons oog aanstootelijke te wijzen in vele van Huygens' Sneldichten, of
op het allerplatste realisme in de Klucht van dezen hoveling, waarvoor ook de minst
kiesche moet terugdeinzen. Geen wonder dan ook, dat de kluchten, voor den gemeenen
man geschreven, dikwerf alleen aantrekkelijk waren door de walgelijkste smerigheden
in voorstelling en uitdrukking, waarvan men zich nauwelijks een denkbeeld kan
maken.
Ik bepaal mij thans tot een ander soort van onhebbelijkheden, die den maatstaf
geven van de weinig gevorderde vormelijke be-
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schaving van die dagen. Tal van voorbeelden zijn daar om dit te bewijzen. Ik ontleen
ze niet aan de werken van Bredero of Coster, maar aan die van den aartsdeftigen
Ridder Rodenburg. In zijne Hertoginne Celia ontboezemt een meisje, in een lied,
hare zucht om door haars minnaars kussen ‘getroeteld’ te worden, en zij, gebruikt
daarbij o.a. deze woorden:
‘Zo uw Laura dus getroetelt
Door de vreughd, in flaeuwt geraeckt,
En ghy na heur borstjens wroetelt,
Daer de lievers ziel na haeckt,
Myn hert, myn ziele, gaet uw gang,
Troetelt zo uw leven lang.’

Uit de Jalourse Studenten hebben wij1) reeds eene plaats aangehaald, waarin eene
jonkvrouw zich al vrij gewaagd uitlaat over het kussen en de gevolgen van dien. Wij
behoeven die niet op nieuw af te drukken; en wij onthouden ons van het bijbrengen
van meer voorbeelden van dien aard.
Zoo spraken toen de kuische maagden, en men zag er geen kwaad in. Maar ook
metterdaad waren zij zeer vrij, althans op het tooneel. Zelfs in onze dagen zou men
de tooneelaanwijzing uit het Mays-spel kunnen uitvoeren, die ons toont: ‘Emilia
legghende in haer bedde, ontwaeckende uyt haer slaep.’ Maar zou men ook nog liet
volgende letterlijk kunnen vertoonen? - ‘Zy vlieght van 't bedde in haer hembt.’
Trouwens, er werd toen nog vrij wat anders te zien gegeven; men denke aan het
tooneel uit de Lucelle, waarvan wij vroeger gewaagden2).
Het zonderlingste staaltje der halve beschaving van die dagen levert misschien de
Sigismund en Manuella, dat zelfs de naïefste onkieschheden der middeleeuwen verre
achter zich laat.
Manuella is ongesteld: zij heeft twee minnaars, die zich beiden in de ziekenkamer
bevinden. De een, Sigismund, heeft slechts toegang verkregen door zich voor een
geneesheer uit te geven. Men lette nu op 't geen in dat tooneel geschiedt:
Sigismund.
‘Laet my u water zien, waer is het Urinael?

1) XVIIe Eeuw, I D., bl. 268.
2) Zie boven, XVIIe Eeuw, I D., bl. 286.
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Arestina (de moeder).
Hier is het, Heer.

Sigismund.
Hier is noch al melancholye.
Joffrou, ghy gantschlijck moet de quelling aen de zye
Nu stellen.....
Een roemer, oft een glas, om 't water in te proeven.
Basilaus (de vader).
Te proeven 't water, Heer?
Sigismund.
't Gesicht ons wel bedrieght.
Ick cureer na mijn wijs, de proef my selden lieght.
Manuella.
Mijn heer, ick vrees' dat u het water sal staen tegen.
Sigismund.
Acht ick u vryer ben, en u so ben genegen,
Wat van u lichaem komt my gantsch niet tegenstaet.
Doctoren zijn niet kies. (Hij proeft). Het water is niet quaet,
't Gevalt my wel.
Constantyn (de andere vrijer).
Mijn Heer, so ghy het vol wilt schinken
Op haer gezondheydt sal ick 't met een teugh uyt-drincken.’

Hoe gemakkelijk de fatsoenlijkste heeren en vrouwen zelfs zich door drift lieten
vervoeren tot taal en handelingen van een vischwijf, leert nagenoeg ieder stuk. Ik
zal mij tot één enkel staaltje bepalen, dat ook nog om eene andere reden merkwaardig
genoeg is om hier te worden aangevoerd.
Het is ontleend aan Rodenburg's Trouwen Batavier. Jonkvrouw Margriet heeft
Warnaer's liefde met ontrouw beloond. In het vierde tooneel van het tweede bedrijf
ontmoet hij ze, en doet haar nu de bitterste verwijten over hare wuftheid; ja, hij
scheldt haar zelfs ‘vervloeckte Griet’, ‘snoode pry’, en ‘arghe teef.’ Hij wil de
trouwelooze voor hare geveinsheid straffen en haar teekenen. Hij grijpt ze bij 't haar.
Zij tracht hem eerst door zoete woorden te paaien, en als dat niet helpt, ontstaat er
eene kijfpartij, die voor de kennis der zeden van den tijd karakteristiek is.
Warnaer.
‘Ick zal u uw ghedarmte uyt u lichaem trecken.
Margriet, meent ghy my tot medoghen te verwecken?
Margriet.
Ghy overgheven fielt, verschrickelijcke gheest:
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Half mensch, half bock, half wolf, o onnatuurlijck beest!
Zo ghy ghelooft dat ick u nimmer kost bezinnen,
Zo hebt gy 't recht ghetreft, wat zoud ick toch beminnen?
Uw botten platten muyl? uw vuylen geyten baert?
Uw eezels ooren, fielt? uw stinckend' vlees onwaerd?
Uw grijnzich stuur ghezicht? uw kevelkin, ghy tandeloos?
Warnaer.
Wat zegt ghy?
Margriet.
Wat ick zeg? ghy schalcken guyt en schandeloos.
Warnaer.
Aen my, ghy vuyle teef?
Margriet.
Aen u, ghy oude gheck.
Warnaer.
'k Verwonder ick uw tong niet uyt uw backhuys treck.
Margriet.
Ghy onbeschaemden zot, ghy dwaezen mallen Fobert,
Ghy aldersnootsten fielt, ghy ongeschickten grovert,
Ghy plompen botten dief, ghy stertelooze hond,
Ziet nu den droes eens staen, ha, ha, schelm ruyckt ghy lont?
Ghy droncken dullen dief, ghy schuymbrock des rabauwen.
Warnaer.
Wel wat gheraes is hier? durft ghy my dus toesnauwen?
Margriet.
Ghy beer, ghy uyl, ghy bock, ghy stier, ghy bul, ghy nar,
Uw' namen zijn zoo veel dat ick daer in verwar,
Ghy lammen, strammen schelm, ghy aldersnootsten stinckert
Ghy braynelooze geck, schavott'ghe vuyle linckert,
Ghy onverzaechde boef, ghy Godvergheeten zwijn,
Ha dat ick waer een man!
Warnaer.
Wel wat zoud' dan doch zijn?
Margriet.
Dat zoud' ghy zien, ghy fielt.
Warnaer.
Ick zoud' u levend' eeten.
Margriet.
Waer meed' ghy oude zot? uw tanden zijn versleeten.
Warnaer.
Ghy duyvel, komter uyt, ghy baselissche Griet.
Margriet.
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Warnaer.
Ghy meer.
Margriet.
Ghy schelm.
Warnaer.
Comt ghy maer hier.
Margriet.
'k Wil niet.
Moort! moort! ay me, hoe raeck ick uyt zijn handen?’

Na eenige worsteling ontvlucht zij, maar met achterlating van haar valsch kapsel in
zijne knuisten, 't geen hem aanleiding geeft tot deze vermakelijke bespiegeling:
‘'t Was niet ghenoech dat zy schalck veynst heur doent en wezen
Dan heur zichtbaere haer most oock bedriechlick wezen.
Ghy kunstighe Poëet beziet dit hayr als goud,
Beziet de mommery daer ghy zoo veel van houd.
Uw vaersen nu herroept, uw voetghedicht als prijzen,
Des Vrouwen hooghe waerd: beziet wat zy bewijzen
Door 't listelijck bedroch, die dus vercieren 't hooft,
Ghelijck dees booze Griet, die yewerts heeft berooft,
Uyt zom verschricklijck graf, dit haer om te vercieren
Heur haerelooze hooft, is 't hier om dat wy tieren,
En raezen gh'lijck verzot? o alderslechtst' ghezind!
Dus werden wy verleyd, ziet wat men doch bemind!’ enz.

Ook op andere wijze komt het ongepolijste der zeden aan den dag. In het
Wraeck-gierigers treur-spel b.v. geeft de jonkvrouw Castiza den bode, die haar
namens des Vorsten zoon van liefde komt spreken, een klap om de ooren, zeggende:
‘Daer's uw loon!’
Men denke voorts aan de heftige tooneelen in Coster's treurspelen, b.v. in de
Polyxena, waar Hecuba Polyxena de oogen uitplukt, hetgeen trouwens ook elders
als een geoorloofd sterk aangrijpend tooneelmiddel beschouwd werd. Shakespeare
b.v. deinst er niet voor terug in zijn Richard III; en dat het in het spraakgebruik was
opgenomen, blijkt b.v. uit zijn Rape of Lucrece, waar Lucretia van Helena sprekend
zegt:
‘Show me the strumpet that began this stir,
That with my nails her beauty I mar tear.’

En in Measure for measure zegt Isabella in het vierde bedrijf:
‘O, I will to him and pluck out his eyes!’
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Dit alles werd toegejuicht, want het was niets anders dan de afspiegeling van hetgeen
in het werkelijke leven plaats greep. Wil men een sterk sprekend staaltje ten bewijze
hoeveel er nog aan de levensvormen, ook in de hofkringen in Den Haag, ontbrak,
men zie, wat Alexander Van der Capellen in zijne Gedenkschriften (I D., bl. 67) op
het jaar 1622 boekt:
‘Omtrent deze tyt is in den Haghe questie ontstaen tussen de Gravinne van Nassou
Anna Sophia, Gemaelinne van Graef Ernst Casimir, ende d' Ambassatrice van
Engelant over 't voorgaen, willende de voorn. Ambassatrice gaen voor myn Vrouw
van Nassou, waer over sy van haer Genade te rugge getrocken, ende gesouf-fletteerd
is geworden.’
Waar in den hofkring zoo werd gehandeld1), daar zal men er niet van opkijken,
dat den eenvoudigen burgerman wel eens een

1) Dat het ook in Parijs, dat als den zetel der beschaving gold, vijf-en-dertig jaar later niet anders
toeging, leert een reisverhaal derwaarts van twee Hollandsche jongelieden, aan Aerssen
verwant. Men leest in dien door Faugère uitgegeven Voyage à Paris en 1657-58, p. 49:
‘Nous ouïsmus parler d'une querelle arrivée au ieu entre le duc de Roquelaure et le Sr. de
Bragelone: celuy-cy reçut un soufflet de l'autre sur quelques paroles qui aprochoient d'un
dementi; mais il s'en ressentit sur le champ, car luy ayant sauté au collet, il le jeta par terre
et luy donna quelques cotips de pieds et de poingts: Chacun en parla à sa mode et la pluspart
tesmoignoient de la ioye de ce que ce gentilhomme s'estoit si bien vangé.’
Zoo ook p. 149: ‘A l'entrée des Thuilleries nous treuvasmes les Srs. de Gillier et Saleon, qui
nous accostèrent et nous dirent que Messieurs les ducs de Vendosme et d'Espernon avoient
eu ce iour mesme querelle; sur ce que M. d'Espernon, sortant de la chambre de la Reyne et
voyant venir de loin M. de Vendosme, demeura ferme dans la porte de l'antichambre, feignant
de raiuster quelque chose; M. de Vendosme se tenant par les costes voulut passer, et en
mesme temps choque M. d'Espernon qui faisant semblant de chanceller tomba sur M. de
Vendosme, et luy donna un coup de poing au dos. M. de Vendosme luy dit tout en colère:
“Comment, coquin, vous me voulez disputer le passage? vous vous faites fort du lieu où
vous estes, car si ie ne le respectois ie vous ferois roüer de coups de baston par mes gens.”
Tout cecy fut rapporté au Roy qui pour empescher les malheurs qui en pourroient arriver,
commanda au comte de Charost et au Sr. de Navaille, capitaines des gardes du Corps, de les
mener coucher tous deux à la Bastille, ce qui fut d'abord exécuté.’
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onvertogen woord ontvalt; te minder, daar de voorname lui ook in beelden en
gedachten niet al te kiesch waren1).
En Vondel was een burgerman en schaamde zich, ondanks zijne betrekking tot
zoovele Patriciërs, noch zijn stand noch zijne nering Zoo schertste hij in 1638, toen
een zoon van den beroemden Blaeu een blaauwtje geloopen had (III, 461):
‘Blaeutje, met jou blaeuwe scheentje,
Lieve treurt doch niet om eentje.
Hebje een blaeuwe kous van doen?
'k Hebber noch van goed fatsoen.’

De ontwikkeling der eeuw en de omgeving des mans geven ons den sleutel tot menig
beeld en menige uitdrukking, die ons nu aanstootelijk toeschijnen, en wij wijten
daarom minder aan Vondel dan aan zijn tijd de menigvuldige plat- en onkieschheden
zelfs, die men ook in zijne beste gedichten aantreft.
Zoo iets, dan gaven ten onzent bruiloften niet zelden aanleiding tot dubbelzinnige
aardigheden, weinig kiesche kwinkslagen, toespelingen en gelegenheidsverzen. Zoo
dat in later tijd nog niet geheel had opgehouden, ook in vrij beschaafde kringen, dan
kan men zich voorstellen, hoe het daarbij in vroeger eeuw toeging. Het is daarom
niet vreemd, dat men zich heeft afgevraagd, hoe Vondel, die een groot aantal
bruiloftsverzen gedicht heeft, zich, met opzicht tot de kieschheid, van deze taak
gekweten heeft. Hij is soms te hard, dus ‘onbillijk’, beoordeeld, als hij op dit gebied
‘vooral onkiesch’ werd genoemd; ofschoon zij, die zich daarover ergerden, niet
genoeg gelet hebben op de toevoeging ‘naar onze [hedendaagsche] opvatting’2). Als
men rekening houdt

1) Een enkel voorbeeld. De fijne hoveling Huygens schreef aan den voornamen Drost, toen hij
hem eenige zijner lettervruchten had voorgezet: ‘sy moghen ten minsten dienen om U.E. te
doen walghen, ende soo wat uyt te werpen daer een deel van de wereld naer grabbele.’ Hooft's
Brieven, I D., bl. 330. Zie ook den brief van Huygens' vader bij Jorissen, I, 130, 132.
2) Zoo schreef ik in de vroegere uitgaven van dit boek. Een artikel van den Heer A.W. Stellwagen
in Van Vloten's Nederl. Kunstbode van 1874, bl. 91, noopte mij tot eene nieuwe studie der
Bruiloftsdichten, die mijn oordeel wat gewijzigd, of liever, den vorm waarin het vroeger
werd uitgesproken, merkelijk verzacht heeft, zoodat ik hoop thans niet meer van algemeene
veroordeeling van dezen tak van Vondel's kunst beschuldigd te worden. Ik heb er daarom,
hier wel wat buiten het logisch verband, een woord van algemeene waardeering der
Bruiloftsdichten aan toegevoegd.
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met den tijd, dan moet men zich veeleer verwonderen over de ingetogenheid, waarmee
Vondel zijn onderwerp veelal behandelt, al kan men ook de meeste dier gedichten
thans niet in handen van onze jongejuffrouwen geven. Immers op zeer vele is de
regel uit een dier verzen toepasselijk:
‘Dit leert de menschen hoe zy op de weerelt komen,’

terwijl er anderen zijn, ‘waarin onkiesche uitdrukkingen voorkomen en die het
plat-werkelijke al te zeer op den voorgrond plaatsen,’ zooals een groot voorstander
dier gedichten moet toegeven1). Intusschen zal men omtrent vele dier gedichten
kunnen instemmen met Potgieter's lofspraak, waar hij ze karakteriseert2) als ‘zangen
der liefde, vol gloed, het is waar, mits ge vol gezonden gloed zegt; weelderig, ik geef
het u toe, maar zooals weelderige naturen het zijn in den bloei harer kracht.
Lofliederen van den echt, in één woord, zooals een volk er gaarne zingen hoorde, en
zingen mocht, dat zich voor het zinnelijke van den band niet schaamde, dewijl het
voor al het zedelijke van dien band eerbied had. Vondel was ook de dichter van
‘d'oprechtste Trouw.’
Zonder voorbehoud, met het oog op onze begrippen van kieschheid, is deze hulde
niet: dit verlieze men niet uit het oog.
Ten einde allen misverstand uit te sluiten, meen ik hier ook in het algemeen mijn
oordeel over de aesthetische waarde dezer gedichten te moeten uitspreken. Zij is zeer
ongelijk. Ik heb bl. 158- 160) de oorzaak aangestipt, waarom wij in sommige
‘En daeuw en geur, uit tijm van Poëzy gezoghen,’

missen; maar er zijn er ook, die liefelijk, schoon en dichterlijk klinken, zooals men
van een genie als Vondel mag verwachten. Het minst geslaagd zijn, behoudens enkele
uitzonderingen, als b.v. het vers op Jan De Witt, de deftige stukken in statige versmaat;
doch waar de lyrische vorm wordt gebezigd, en de heilwensch als

1) Stellwagen, t.a. pl., bl. 92.
2) E.J. Potgieter, Het Rijksmuseum te Amsterdam.
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lied schatert, daar komt de heerlijke gave van den lierzanger aan den dag. Hoe schoon
is niet het gedicht op Aernout Hooft, of dat op Cornelis Bakker, met dien innigen
aanhef:
‘Wie noit proefde wat een vrouwe,
En haer vrientschap waerdigh is,
Noit den mont van zijn getrouwe
Kuste, suft in duisternis,
Van een' dicken damp betoghen;
Als een blinde, zonder zon;
Zonder in het licht der ooghen,
d'Aenghenaeme minnebron,
Zich te spieghlen, zoet te grieven.
Wat 's een leven zonder licht?
Wat 's gedeeltheit van gelieven?
Wat quetst zoeter dan de schicht
Van de suickerzoete minne,
's Weerelts groote Koninginne?’

Liefelijk is de Bede aen het Westewindeke voor P. Van Buren; allerliefst het gedicht
op Ventidius Riccen (1658); schoon en vloeiend De Leeuw aen bandt voor David
Leeuw (1651), en weinig minder aantrekkelijk de Hooghtijdt van Marten Looten
(1653), of het Lantgezangh aan Reinier Van Esvelt (1659). Uitmuntend is dat op
Jakob Linnich (1658), waarvan ik gaarne met Stellwagen zeg: ‘Er ligt een dichterlijk
waas over van den reinsten levenslust en het teerste gevoel; - het is echt menschelijk
en, om zoo te spreken, voor ieders bruiloft, voor ieder bloeiend paar gezongen.’ Ik
geef het, als proeve, in zijn geheel:

‘Ter Bruilofte
van den edelen Bruidegom
Jakob Linnich
en de edele Bruit
Katharine Jakobs de Vries.
‘Hooghste wijsheit, wiens beleit
d' Eeuwigheit
Voor het menschdom door het paeren
Hanthaeft, en met volle vreught
Onze jeught
Zegent onder 't zoet vergaêren;
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Wie kan u met harte en mont
Voor den vont
Van dien staet ten vollen eeren?
Wie verlanght niet, hant aen hant,
Naer dien stant
Uit te treên op uw begeeren?
Deze vreught en blijde feest
Magh geen' geest
Magh geene Engelen gebeuren.
Godt heeft aerdsche zaligheit
Hun ontzeit,
Binnen 's hemels hooghe deuren.
Schoon zy rijck zijn van genâ,
Zonder gâ,
Zweven deze in 't eeuwigh leven.
d'Enghel, vry van minnezucht,
Teelt geen vrucht.
Dit 's den mensch van Godt gegeven.
Dus beleeft den mensch veel troost
Aen het kroost,
Dat hem uitbeelt met zijne ooghen;
Nu een dochter, dan een zoon,
Even schoon
En geluckigh opghetoghen.
Wie dien Staet verkleinen wil
Mercke al stil
Hoe de hemel zelf aen d' aerde
Troude, en dit geluckigh paer
Jaer op jaer
Ons een' schoot vol vruchten baerde:
Want hy zeghent ons landou,
Zijne vrou,
Met een' milden daeu van reghen,
En beschijntze van om hoogh
Met zijn oogh,
Oorzaeck van zoo groot een' zeghen.
Als hy, reis op reis belust,
d' Aerde kust,
En belonckt met zonnestraelen,
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Wint de zeghenrijcke bruit
Bloem, en kruit,
Telgh, en tack, in beemt en daelen.
Dan verquickt by lentedagh
Wat eerst lagh
Onder wintersneeu bedolven:
Dan gevoelen plant en dier
't Minnevier.
Wat begraven lagh komt boven.
Op dit voorbeelt toont de May
Deze bey,
Eens gezint, Katryn en Linnich.
Merckt eens hoe de jeught van 't jaer
En dit paer
t'Zaemenstemmen dus aenminnigh.
Bruiloft, bruiloft, singht de May
In de wey:
En wy zinghen met verblyen:
Bruiloft, bruiloft. Schenckt den wijn,
Zonder pijn,
Zoo zal 't huwelyck gedyen.
Jakob, zonder tijdtverlies,
Kus De Vries,
Op dien wensch voor mont en kaecken,
En bezeghel met u twee
Onze beê,
Dat kan Godt en ons vermaecken.’

Dat was het lied van een man van een-en-zeventig jaar! Hoe frisch die ouderdom
was, blijkt uit menig lied ook van nog later tijd. En op zijn ouden dag kwam hij tot
het inzicht, dat de Olympische Goden, waarmede hij te veel bralt, zoowel als
‘Necktar en ambroos zijn droomen;’

en daarom riep hij in 1666 Fr. Van Imstenraedt toe:
‘Waer toe Venus wederom,
June, en Bacchus uitgheroepen?
Neen, men hoore eene andre wijs,
Gode en zijnen Zoon ten prijs.’

Ik besluit met des Dichters eigen verontschuldiging over toon en inhoud dier zangen:
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‘Wy loven d'allerzoetste wet.
Ay kreuckt het hooft niet belghzieck met een rimpel.
Wy zinghen slecht en recht en simpel,
Eenvoudigh heen, doch niet te naeu gezet.’

Dat Vondel overigens nu en dan ook wel onkiesche, ja, soms vieze beelden gebruikt,
valt niet te ontkennen; maar ik herhaal het, bij de beoordeeling van 't een en 't ander
verlieze men zijn tijd niet uit het oog.
Niet onjuist is de opmerking van Bakhuizen1): ‘Schoon wij geenszins willen
beweren dat onze eerste dichter altoos de wetten van goeden smaak en kieschheid
hebbe geëerbiedigd, aarzelen wij dáár, waar Vondels geest tot het platte en walgelijke
afdaalt, zulks toe te schrijven aan gebrek aan zin voor hetgeen wezenlijk edel, rein
en welluidend is. Hij heeft hierin veeleer, onzes inziens, òf de bedorvenheid zijns
tijds gehuldigd òf [in zijne hekeldichten b.v.] de reeds op zich zelve scherp gepunte
pijlen moedwillig in zwaveldamp en vuilnisstank gestoken, om de wonden, welke
hij toebragt, bovendien nog walgelijk te maken. Want, waar hij kiesch moest zijn,
wist Vondel zoo zeer als iemand reinheid van woorden en gedachten te paren. Gij
herinnert u zijne beschrijving van Eva [in den Lucifer].’
Maar wat ook ter verontschuldiging van zekere uitdrukkingen of wendingen kan
worden aangevoerd, dit belet niet, dat waar de platheid tevens een prozaïsche dissonant
te midden der Poëzie is, de blaam geheel voor rekening van den dichter blijft. En
dien blaam heeft hij meer dan eens verdiend.
Wij hadden reeds herhaaldelijk gelegenheid op te merken, dat de Amsterdamsche
tooneeldichters, in de voorstelling van tragische personages zich niet van de
burgerlijke toestanden, die de werkelijkheid aanbood, hebben losgemaakt. Ook
Vondel niet. Maar hetgeen bij hen, althans voor een deel, eene bewuste fout was,
schijnt bij Vondel eene volkomen onbewuste afspiegeling geweest te zijn van den
kring, waarin hij zich gewoonlijk bewoog.
Van Lennep heeft er op gewezen, hoe in den Adonias, ‘het onderhoud tusschen
den Oosterschen Prins en de Odaliske, hier en daar een weinig zweemt naar een
morgenkout tusschen een

1) Studiën en Schetsen, II, bl. 39.
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Amsterdamschen burgemeesterszoon en eene welopgevoede koopmansdochter’ (IX
D,; bl. 315). Daar kan niemand iets tegen hebben. Oostersche zeden in de XVIIe
eeuw op een Hollandsch tooneel gebracht, zouden weinig aantrekkelijks hebben
gehad. Buitendien moet men bij deze waardeering ook die van Bakhuizen (Studiën
en Schetsen, II, bl. 40) niet vergeten, die met zooveel lof van dit tooneel gewaagt.
Maar erger is het, als Vondel aan de platheid van het dagelijksch leven eene plaats
inruimt; als b.v. in den Noah deze met zijne zonen een gesprek voert, dat, volgens
Van Lennep (XI D., bl. 82), ‘zeer natuurlijk moge zijn, en misschien werkelijk
gevoerd tusschen een schipper die naar Oost-indien ging en zijne passagiers, zoodat
Vondel het afgeluisterd en teruggegeven heeft;’ maar waarvan gij moet erkennen:
‘het klinkt hier te beuzelachtig.’
Ik geef nog een paar voorbeelden.
Als in Jeptha de radelooze moeder na den dood van hare dochter t'huis komt, laat
de hofpriester het schavot wegbreken en zegt:
‘Brengt stoelen, brengt hier rozewater dra,
Eer zij bezwijm'.’

En als zij van uitputting en aandoening nederzijgt:
‘Nu zetze in dezen stoel:
Het hart wordt flaeu, laet rozewater brengen,
Het aengezicht met eenen tack besprengen.
Staetjoffers, helpt: ghy ziet hoe zy verflaeut.
Ontrijghtze, ontrijghtze om 't hart, ter doot benaeut.’

Als Grysbrecht op het eind van 't stuk, zich in wanhoop weer in 't gevecht wil storten,
roept Badeloch hem toe:
‘Waer wiltghe heene? U zelf verdrincken in de gracht?....
Och vader, 't is mijn schuld: och, zijt zoo niet verbolghen.
Bedaer wat: ick ga scheep..................
Ick schrey en klaegh vergeefs. Och mannen, houdt hem vast.’

Was Witsen Geysbeek wel ver van de waarheid, toen hij bij dit tooneel aanteekende:
‘Dit is immers eene volslagen parodie van den treurspelstijl’1).

1) Biogr. Anthol. Critisch Woordenb., VI D., bl. 189.
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Mij dunkt, het valt niet te loochenen, dat de kleinburgerlijke omgeving, waarin de
Dichter leefde, zich soms in zijne beelden, in zijne uitdrukkingen weerspiegelt; en
doorgaans veroorzaakt dit vlekken in zijne poëzie. Maar laat ons niet al te voornaam
uit de hoogte neerzien op dat burgerlijke bloed, dat zoo forsch in Vondel's aderen
bruischte; want juist dat heeft hem voor volslagen onnatuur bewaard, en aan zoovele
zijner gedichten dien eenvoud en dat poëtisch waas gelaten, die ons zoozeer
aantrekken.
En hij moest veel zelfstandigheid en waarachtige poëzie bezitten om zijne naïeveteit
en zijne liefde voor natuur en natuurlijkheid te bewaren. In de oogen der
Renaissance-mannen vond alleen het deftige, hoogdravende en gemaniëreerde genade;
en het is stellig aan die eigenschappen, dat de burgerlijke glazenmaker Jan Vos hunne
toejuiching te danken had. 't Versmaden daarvan was juist, wat zij in Vondel vaak
misprezen.
De Dichter heeft in 't belang van zijn handel twee reizen naar Denemarken gedaan.
Op de eerste schreef hij twee rijmbrieven aan Hooft1); de eene is in den smaak der
litteraire Aristocratie, en loopt deftig op stelten; de andere daarentegen blijft veel
lager bij den weg, maar is bevallig van vorm en natuurlijk van toon, vol warmte en
liefde voor huiselijk leven en natuur. Maar dat juist dit mishaagde, is niet onduidelijk
op te maken uit het oordeel, dat Huygens velde over die twee gedichten, welke Hooft
hem toegezonden had: ‘Van dier gedichten waerde oft onwaerde hebb ick niet te
seggen: Vondelens geschriften rekene ick onder de dinghen daervan niet wel te
oordeelen is. Sy duncken my oneenparigh ende haer selven hier ende daer
beschamende. Soo valt er in 't gros weinigh van hem te verklaren’2).
Hoeveel dank en hoeveel bewondering is men niet aan Vondel schuldig, dat hij
weerstand heeft geboden, dat hij zich niet altijd door den smaak of wansmaak der
‘Heeren’ liet meesleepen en dikwijls burgerlijk-eenvoudig en natuurlijk bleef!

1) Vondel's werken, II D., bl. 677 vlgg.
2) Hooft's Brieven, II D., bl. 459.
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VII. De lierdichter.
Maar het wordt tijd den Dichter in den rijkdom zijner lyrische ontboezemingen nader
te leeren kennen en waardeeren.
Na hetgeen reeds gezegd is, zal men begrijpen, dat hij het levendigste belang stelde
in al wat er grootsch of treffelijks gebeurde, vooral in zijn vaderland en de stad zijner
inwoning, zijn geliefd Amsterdam. En als een echt Dichter had hij er behoefte aan,
wat in zijn binnenste omging in zangen uit te storten, niet slechts voor zichzelf, maar
voor geheel zijn volk.
De staatkundige gebeurtenissen ontlokten hem nog andere verzen dan hekeldichten.
Ik wijs slechts op die, waarmee hij hulde bracht aan Frederik Hendrik: het Prince-lied
(II, 298) of zijne Begroetenis van hem, bij wiens aanvaarding van 't bewind (1625)
hij jubelde:
‘Meer eendraghts word gespeurt, meer liefde en minder haet!’

Dit gedicht bevat reeds veel schoons, en is geschreven in eene taal, tot op dat
oogenblik in de Hollandsche poëzie ongehoord.
Als proeve veroorlove men mij vooreerst dit tafereel uit den slag van Nieuwpoort,
volgens den tekst van 1644 (bl. 80):
‘'t Moedgevend veldgeschrey sloeg 's Hemels hooghe sael,
En d' overhand hing lang in twijffelige schael.
Tot driemaal weeck ons heyr: tot ghy met ruyterbenden
Van alle kanten troft den vyand op de lenden,
En sijn slaghordens sloopte, en braackter alsins door
Als een gestutte vloed, en waterstroom, waer voor
Geen rijsenhoofd, geen dam, geen paelwerck blijft bestendigh,
En sijnen adem schept in 't open, en te schendigh
In 't kort het platte land set in een bare zee,
En ruckt en sleept met sich de stallen en het vee.
De grooten Henrick, die u gaf sijn naam te voeren,
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Niet vreesselijcker oit ging onder 't heir rumoeren
En weyen, daar het hoofd du Maine had luttel harts,
Doen hy 't ontquam met sijn bloeddorstige Guisards.
De Waal, de Spanjaert vlood, vermengt met d' Italjanen.
Sy lieten u de prael van hunn' Bourgoensche vaenen.
d' Aertshartogh van veel schrix gedoodverwt werd gered.
Mendoza bleef gevaên op 't bloedige bancket.
Hy sagh het dorre veld alom met naeckten decken:
't Aemachtigh sand het bloed der groote Donnen lecken.
De triomfeerder sat hier segenrijck te prijck.
't Strax opgeblasen heyr was nu een droevigh lijck.
Soo vond ghy 's Gravenhaegh: daar cyteren en veelen
U wellekomden, met geslage maeghdenkeelen.’

Zulke herinneringen gaven moed voor de toekomst:
‘Schoon of Madrid uytstroyt: wy singen lijfs gena:
Schoon of Bourgonjen juycht, en huppelt om onz' wallen
Om datwe voor een poos een weynigh sluymervallen,
En eenigh misverstand, en burgertwist ons dreyght.
Maraan, uw aenslagh faalt. Een yeder is geneyght
Te volgen FREDERICX gesegende banieren,
En in 't Oranje veld den leeu te laten swieren.
Vorst FREDERICK in 't hart des volkcx gegriffet staet:
't Geen olie is de wond, dat is hy onsen Staet.
Hij dempt wraeckgierigheid, die lange was aan 't bloeden,
En strengelt lieffelijck der burgeren gemoeden,
En murwt het steenen hart, en levert het gedwee,
En lockt en wenckt van nieus den zegen uyt der zee.
Koophandel wackert weer die trager scheen en luyer:
De koe belooft meer rooms uyt haar geswollen uyer:
En treed tot aen den buyck in 't frissche klavergras:
En d' acker seyd ons toe een heerelijck gewas,
En rijcken overvloed, met volgepropten hoorne.
Philippus, die dit merckt, die swelt van nijd en toorne’....

Geheel in harmonie met het geheele gedicht is het slot:
‘Gaet handelt wandelt weer langs all mijns konings stranden,
En boeyt en ketent Mars, en laet hem knarssetanden
Met sijn bebloeden beck. bemuurt hem in een slot,
En knoopt den band des vreeds. waar vrede is daar is God.
Ick sie 't verbond gemaeckt. het volk word goedertieren.
Ick sie de vredefeest op speeltoonneelen vieren.
Ick sie de vredevlam, die drift van wolcken leckt!
Ick sie hoe als een kleed de vrede 't land bedeckt.
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Ick hoor Vorst Frederick van alle tongen roemen,
Ick hoor hem Vrederijck, en vredevader noemen.
Ick smaack sijn goedigheid. Ick voel sijn heuschen aerd.
Ick rieck den soeten reuck van vrede die hy baart.
Bekrachtigh Frederick dan 't geen wy ons verbeelden.
Leef met Amelia in voorspoed en in weelden,
Ter tijt toe binnen Delf het heyligh grafgesteent
Uwe assche ontvange in vreê by 't vaderlijck gebeent.’

Kort daarop luidde hij de Geboorte-klock van Willem II (II, 531), die ‘ook Vondels
verheffing tot Prins der Nederduitsche zangers’ inluidde (Van Lennep); want wat
men ook over den aanleg zeggen moge, of over 't misbruik der allegorie in dit gedicht,
het munt uit door veelheid en pracht van details en door volslagen meesterschap over
de taal. Ik kan mij niet weerhouden daaruit althans één tafereel af te schrijven: dat,
waarin de indruk, door de geboorte van Willem ten platten lande gemaakt, geschilderd
wordt1).
‘De Faem in 's Graevenhaeg drong door tot alle menschen,
En sloegh de ruyme lucht met brommend klockgeluyd,
En lockte Melckerbuur en schrander Elsken uyt:
Die quaemen in het hof de moeder saligh roemen,
En offerden het kind goudgeele boterbloemen,
En room, en schaepewey, en uchtendversche melck,
En noch een pijpkan, daar tot wondering van elck
Een waterlandsche deerne in scheen met luyd geschater
Te lachen, soo se sagh een swarten kop te water
Wtsteken, tusschen twee uytstekende armen, als
Van uyt een melleckschuyt, hy over hoofd en hals
Gesneuvelt was in 't diep, heel ongereed tot weerstant.
De boerman met een haeck die dreygt hem van den meerkant:
Wiens blaeuwe toppers hoed waeyt over 't groene veld.
De Spanjaerd singt genade, en looft vast maght van geld.
Oranje loofwerck hangt met appelen geladen,
En ciert den hals om hoogh met krunckelende bladen.
‘Na dat het boersche paer, eerst schaemsaem om de pracht,
't Nieuboren kint, 't welck hun uyt joffers schoot toelacht,
Met gaven heeft vereert, neemt Melleker een hallem,
En seyt: dat is u voor: waer op met soeten gallem
Sijn vrijster rustigh volght, en op dees wijse stemt:

1) Zie het geheel in Penon, Nederl. dicht- en prozawerken IV, bl. 84.
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‘Al 't onweer is versacht, de buyen sijn getemt.
Ons dorp sijn adem haelt. de landlien sich verblyen.
Prins Willem brengt ons weer te voorschijn d' oude tyen.
't Is bruiloft in de wey. 't is boter tot den boôm.
De koe is klaverkiesch. De hemel druppelt room.
Ons fuycken sijn vol visch, dat mercktmen aen 't gespartel.
De leeuwerck quinckeleert. ons kalvers springen dartel.
't Is pais in onse buurt. geen mensch benijd een aêr.
Men brandmerct niemant meer voor schelm, voor landverraêr.
Geen schouten en beslaen de rijmers meer in boeten.
Dese edele Princes kan allen druck versoeten.
Het wichtje lacht, en sy wordt nimmer lachens moe.
Soo, kleene soete knaap, soo, Willem, ga vry toe:
Versacht met lach op lach de sorgen uwer moeder,
Terwijl uw vader leyd te velde, als 's lands behoeder.
‘Ick sie den tijd te moet, dat Willem sal te peerd
Op Spanjaerds rennen aan, met lans, pistool en sweerd,
En hen noch dier doen staen den moortschoot van sijn grootvaêr:
Of waecken op de grens, beducht of ergens nood waer:
Of boven Lillo slaen sijn schipbrug over 't Scheld,
En gaen sijn burghgraefschap verovren met geweld.
Soo, kleene knaep, versacht de sorgen uwer moeder,
Terwijl uw vader leyt te velde, als 's lands behoeder.
‘Of wind hy 't Handwerpsch slot door list en buytekans,
Dan salmen sien in vier den Haeghschen toorentrans:
Dan vloeyt Oranjebier uyt Rotterdamsche tonnen:
Dan roeptmen luyder keels: Prins Willem heeft gewonnen!
Dan schatert en dan lacht de pachter in sijn vuyst,
Die somtijds al te vreck ons' drooge keeltjes kruyst.
Soo, kleene knaep, versacht de sorgen uwer moeder;
Terwijl uw vader leyd te velde, als 's lands behoeder.
‘Op 't vrolijck boerelied uyt boesem sonder ergh,
Krioelt van pluymgediert de groene Vijverbergh:
De lusthofs marmorbron van vreughd schreyd soete traenen:
Het bos vol harten juyght. het spuy dat bromt vol swaenen:
De duyn van knijnen woelt: de klepper briescht op stal:
Het speelsieck Hollandsch Hof vol tiers is, vol geschal:
De dingtael viert sijn tong: de schrijvers hand haer veder:
De tabbaerd houd gemack, en 't volleck speelt moy weder.’

De heldenfeiten onzer legers bleven ook niet onbezongen, zoolang Vondel sympathie
voelde voor den strijd. Zoo vierde hij de Verovering van Grol (III, 613), in statige
Alexandrijnen, met een minimum van heidendom, in epische breedte geschilderd;
zoo
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zong hij een warmen Zegesang op het bedwingen van Den Bosch (III, 9) en op de
inneming van Maastricht (III, 150).
Dat onze zeehelden niet werden vergeten, spreekt vanzelf. En hoe krachtig is niet
het gedicht De Vrije Zee-vaart, ter eere van Tromp (VI, 142, of in den tekst van 1660,
II D., bl. 243)!
Men oordeele:
‘De Plaag van inheems en uitheems,
't Gedrogt, dat met zijn dolle honden,
In 't bloedig moordhol, aan den Teems,
Den Grooten Herder had verslonden,
Zich dronken zoog aan 's Konings strot,
En knaagde, op 't Koninglijk geraamte,
Den romp, van Hoofd en Kroon geknot;
Die moord-pest, zonder God en schaamte,
Nu vlammende op een' verschen buit
Van Fransch gewas, quam nederzakken,
En dreef voor stroom den bloetstroom uit,
Om balg en buik met roof te pakken:
Maar die den afgront palen stelt,
En ketent helsche monster-dieren,
Ontvonkte 't Hart van onzen Held,
Tot voorstand van zijn Batavieren.
Dees zag den gruwel in 't gezicht,
Die helsch met vijf maal veertien koppen
De Zon bedroefde, en 't hemelsch licht;
En, om ons Zee haar keel te stoppen,
Zich dwers voor Hollands kielen smeet;
Waar op de Ridder aan quam rennen
Op zijne Vleugels, vlug en breed,
Voorzien met vijf maal veertien Pennen.
Hij voerde een Slagzwaard in de vuist.
Het Monster braakte donder-klooten,
Granaten, blixems; baldert, bruischt,
Bedreef geweld met staart en pooten;
Blies rook en smook, en vlam en vier
Uit zijne kieuw, en kopre kelen,
Maar Hollands Perseus trof het Dier,
Dat zalf noch kruid de borst zal heelen.
Drie volle dagen hiel hy 't staan.
Hoe beet het op zijn ijz're tanden!
Hoe schoot het toe! gelijk d' Orkaan
Op d' Indiaansche golf en zanden;

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

186
Tot dat het endlijk, afgemat,
Gescheurt, verminkt, begon te deizen,
En liet ons rijke Vloot, van schat
En rijkdom zwanger, hene reizen;
Hoewel 't alreê de vrucht vermant,
Verslonden had, ten roof geschonken
Aan zijn alvratig ingewand,
Van moord en diefstal dol en dronken:
Dus quam de Hollandsche Admiraal,
Die voor geen' Zeehelt vlag moet strijken,
Een man, gelijk een punt van staal,
Bij geen Romeinen te gelijken,
Zijn' Maasstroom in, en werd begroet
Van 't Vaderland, en zeven Staten,
Die hem verschenen te gemoet,
Ten trots van all' die vroomheid haten.
Wie vreest nu schutgevaart, of scherp,
Of zee-gevaarte, en water-smetten?
O HARPERTSZOON, gij zijt ons Harp!
O TROMP, men zal u deugd trompetten,
Waar 's Hemels gunst ons Zeevaart bouwt,
U komt een Scheeps-kroon toe van goud.’

Hoe echt dichterlijk is de Scheepskroon voor Van Galen (VI, 147, of uitg. van 1660,
II D., bl. 246), die aldus luidt:
‘Zouw de Leeuw van Holland flaauwen,
Na een zee-gevecht of twee?
Neen, hij slaat al weêr zijn klaauwen,
Op de Middelandsche Zee,
Onder het Tuskaansche strand,
In het hart van Engeland,
Rukt en scheurt het voort aen flentren,
Schreeuwt nu dat hij niet durf entren.
Kielen neemt hij op zijn tanden,
Steekt haar buskruid kamers aan;
Als zijn grimmige Oogen branden,
Die gelijk twee Lonten staan
In het hoofd, wanneer hij raast,
Vier en rook ten neus uit blaast,
En het zee-schuim komt gedropen
Uit zijn' muil, in bloed verzopen.
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Om den Zeevloek t'achterhalen
Past Matroos op zijn getij,
En de moedigheid van GALEN
Zet nu alle Zeilen bij,
Daar hij vijftien Roovers ziet,
Buiten Medices gebied,
Tuimelen op zoute gronden,
Als een jacht van Wàterhonden.
Valt nu, riep hij, valt aan 't stroopen,
Dieven, tuk op scheeps-verraad,
Die een' Fenix af komt loopen,
Daar men zich op trouw verlaat.
En al stil, aan 's Hertogs kust,
Onder zijne vleugels rust,
In den schoot der vrije Haven,
Daar men weet van gier, noch raven.
Zijtge Krijgsmans, haalt uw Staarten
Niet verbaast, als rekels, in.
Nestelaars in zeegevaarten,
Geen Patrijs in Engelsch Tin,
Geene saussen schaft men hier,
Bij het brandende Oorlogs-vier.
Hier beschooit men andre Tonnen
Als de Brouwer brouwt te Lonnen.
Hier geld bulderen, noch stampen,
Noch geen Borstweer van een mijl.
Rustig boord aan boord te klampen,
Is der Batavieren stijl.
Dus riep GALEN: op dat woord
Klampt men moedig boord aan boord,
Dat de borst en ribben kraken,
Onder het Salpeter braken.
Al de kusten van Tuskanen,
Gansch Livorne, op muur en trans,
Duizend duizend Italjanen
Zagen zeewaart, wien de kans
Van dit onweêr in de lent,
Van dit dondrende Element,
Zwavel-vier, en lucht, en baren,
Eerst verslinden zoude, of sparen.
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GALEN, in zijn been geschoten,
Staat op 't ander eens zoo vast,
Even trots, en onverdroten,
Als een Steenrots, voor de Mast;
Even rustig, even fier,
Onder d' ijzers, in het vier,
Wel getroost zijn lijf en leven
Voor ons Vaderland te geven.
Niemand schrickt 'er aan te vallen,
Te bespringen 't godloos hol;
En al stortmen, van de Wallen
Afgestorremt, even dol
Overweldigt men in 't lest
Het verdadigt Drakenest,
In zijn eigen net gegrepen,
Uitgespannen voor ons Schepen.
Onder 't vliegen van de vonken,
Daar het oorlogsonweêr ruischt,
Eén gesprongen, twee gezonken,
Drie verovert voor de vuist,
Kiezen d'andere, op die lucht,
Liever een gewisse vlucht,
Om in Zee het lijf te bergen,
Dan den Waterleeuw te tergen.
Laet nu Livius vrij pralen
Met zijn Helden op papier;
Weegt hun deugd op tegens GALEN,
D'eer van Hollands Zeebanier;
Vraagt den Hertog, die het zach,
Wie zijn kusten met den dag
Van dees glori quam beschijnen,
Daar de Pesten voor verdwijnen.
Dat heet eerst de Straat te vegen
Van dit heiloos schuim en slijk.
Smirne loopt ons Vloten tegen,
Om te Persiaansche Rijk
In den Batavier te laan,
En te streven herwaart aan,
In 't gezicht van 's Konings Vlegel,
Zonder God, en wet, en regel.
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Dat heet nu de zee bevrijen,
En den handel voor gevaar.
Zoo verwisselt men Turkijen,
En al d' Italjaansche waar
Aan onze Indiaansche vracht,
En wat Neerland, uit zijn kracht,
T'zamen haalt, en kan verzinnen,
Om de Beurs vol gouds te winnen.’

Hoe fier jubelt de dichter daar in den volkstoon! En niet minder treffend, krachtig
en vloeiend is de Uitvaart van Tromp (VI, 154, en Uitgave van 1660, II D., bl. 263):
‘Laat zich Europe niet verwondren,
Al scheen de wereld te vergaan,
Toen uit den Noordschen Oceaan,
Dat oorlogs onweer op quam dondren,
En buldren over duin, en strand,
Een' halven dag, en noch een' heelen;
Twee honderd drijvende kasteelen;
De bare Zee in lichten brand;
De barstende zalpeter wolken,
En d' elementen altemaal
Gelost van 't zwangere metaal,
Op 't vlak, daar twee vermaartste Volken
Te water, boord aan boord geklampt,
Hun' wellust schepten in 't vernielen
Van eike ribben, mast, en kielen,
En menschebeen, tot stof gestampt;
Dat moordgeschrei, en ijzerbraken;
De doôn en levenden, gemengt,
Gebraan, verdronken, en gezengt:
Dat weerlicht, blixemen, en kraken;
Zoo veel gewelds heeft altemaal
Gezweet om Harperts te beschreijen,
En 't lijk en d' uitvaart te geleyen
Van Hollands Grooten Amiraal;
Die trots om hoog, op zijn kampanje,
Zich offerde aan het krijgsaltaar,
Daar hij den Zeegeweldenaar,
Den Rijxtijran van Groot Britanje,
Met zijne sabel in de vuist,
Ter vierschaar daagde, om al ons schepen,
Met zijnen haviksklaauw gegrepen,
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Van onverzoenbren moort begruist.
De Turk van 't Engelsch Barbarijen,
Met zijn Janitzers, hoort vol schrik,
Van 't moordstrand af, alle oogenblik,
Zijn opgeprest geweld in lijen.
Hij ziet den brand van 't mastbosch aan,
En zijne uit stof gewasse Reuzen,
Gereed ons bekkeneel te kneuzen,
In water, vier, en rook vergaan.
Die Vloek des volks, om 't hert benepen,
Ontveinsde al wat hij veinzen mocht,
Tot dat zijn vloot de tijding brocht,
En hare lenden na quam slepen.
Wat raad? wat middel om 't gerucht
Met kracht op zijnen mond te kloppen?
Is dit de keel van Tessel stoppen?
Den Leeuw verbieden zee, en lucht?
Hij rept zijn' klaau bij d' Indianen,
Ontrukt den Teems dien rijken oest,
De Beurs van Londen word verwoest,
Ons eiland zwemt in bloed, en tranen.
Dus klaagde 't uitgeputte Rijk,
Met d'overweldigde onderzaten,
Terwijl de Zeven Vrije Staten
De staatsie van 't doorluchtig lijk
Beraamden, om den Zeebeschermer
Te kroonen als den braafsten Held,
Die 't leven voor de Zeevaard stelt,
En meer verdiend als goud, en marmer.
Hij ruste nimmer onbeweend.
Al heeft de Dood het lijf verslonden:
De Faam is aan geen graf gebonden.
De Deugd verduurt het koud gebeent.’

Gedoogde de ruimte het, ik gaf ook nog het lied, waarmee hij den vierdaagschen
Zeetriomf van 1666 vierde (X, 576).
Al de gedichten op onze roemrijke admiraals zijn geheel onheidensch, en blijkbaar
uit het hart geweld. Maar waar zou het heen, wilden wij al zijne zegezangen
vermelden! De rijkdom onzer lauwers dwingt hier tot zelfbeperking. Verwijlen wij
daarom voor een poos bij de overwinningen des vredes, waarvoor hij zoo dikwijls
zijne lier heeft besnaard.
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Reeds in 1612 zong hij dien levendigen Hymnus op de Scheepvaert (I, 132), door
wier zegen
‘Werd yder Dorp een Stadt, elck Reeder eenen Vorst:’

En hoe groot zijne belangstelling in die bronaar onzer welvaart was, blijkt, als hij
elf jaar later nogmaals (II, 168) den Lof der Zeevaert verkondigt.
In het eerste dier gedichten schildert hij de wording en den aanwas van handelsvloot
en scheepvaart: in het tweede wijst hij ons op de onbestendige lotgevallen van een
enkel schip. De vergelijking dier beide stukken, met bijna gelijke stof, toont, hoe
zich Vondel's talent had ontwikkeld en zijn smaak gezuiverd was.
De inwijding der Doorluchtige School te Amsterdam werd in een fraai gedicht
(III, 135) door hem bezongen, evenzeer als die van het nieuwe Stadhuis (VI, 661),
welk laatste uitvoerig, half beschrijvend, half lyrisch ‘schitterend gedicht’ (Van
Lennep), hem de gelegenheid schonk om den luister van de stad in verschillende
richting te boekstaven. Ik geef een paar proeven. Vooreerst de reden van 't bestaan
van 't Stadhuis. (Uitgave van 1660, II D., bl. 289)1):
‘De zwakheid van den mensch behoeft gestut te worden
Door loon en straf, dit eischt gezag, en wettige orden:
Gezag en orden meld terstond het onderscheid
Van volk en burgerije en 't ampt der Overheid:
Het ampt vereischt een plaats, en huis, hier toe gekoren,
Ten dienst der stede; aldus word hier 't Stehuis geboren,
Uit een noodwendigheid, tot heil van 's burgers Staat.
Stadthuizen dienen dan alom ten toeverlaat
En vryborg van het volk, dat, vrij van alle zorgen,
Gerust zijn handel drijft, en heenslaapt op die borgen,
Het oog der Vaderen, dat voor de kindren waakt,
En toeziet, eer de storm de poorte en wal genaakt.
Dus lijd het volk geen' last van schipbreuke, in 't verheffen
Der oorlogsbuijen, die de burgerstaten treffen,
En storten in de grond, ten zij 't de hemel schutt',
Die Heeren hanthaaft, en door zulke pijlers stut
Veel duizend huizen, als in een Stehuis gesloten,

1) Zie het geheel in Penon's Nederl. dicht- en prozawerken IV, 121 vlg.
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Het hert van al de stad en trouwe stadgenoten,
Die 't hert bedanken, voor zijn' levendige gloed;
Terwijl het al de leên der burgerije voed,
In 't leven onderhoud, veel honderden van jaren.
Zoo staat Venedig pal, in 't midden van de baren,
Als een metale rots, na twalef eeuwen tijds,
Bestreden van de pest, en dierte, en zoo veel strijds,
Gestreden met den Turk, en 't huis der Ottomannen
En Vorsten, tegens 't recht der vrijheid ingespannen.
Zoo blinkt de stad, mijn wieg, gebouwd van Agrippijn,
Gelijk een halve mane, op d'oevers van den Rijn,
Na zestienhonderd jaar, en toont haar lauwerieren,
Gestrikt in 't vreverbond met d' oude Batavieren.
Aldus stont Rome vast, schier zes paar eeuwen lang,
Eer 't Noorden met zijn bijl, bij haren ondergang,
In 't ommewroeten groeide, en 't sloopen der gebouwen,
Geworteld al te diep, te hard om uit te houwen.
Al handhaaft d'oppermacht, in oorloge, en geweld,
De steden, eeuw op eeuw, haar palen zijn gesteld,
Haer oude stuit in 't end, gelijk des menschen leven.
Wat menschen bouwen, werd geene eeuwigheid gegeven.
Wie iet geduurzaams zoekt, die hef zijn hart om hoog.
Men kan niet zekers hier beschieten met ons oog.’

Of de beschrijving van de Beurs en de bedrijvigheid op den Dam, VS. 476 vlgg. t.a.
pl., bl. 300:
‘De Beurs (daar d'Amstel stuit, en door vijf steene bogen
Met waterpijlen schiet, als van een pees gevlogen,
Wanneer het water valt, en adem haalt in 't Y),
Ontfangt den burgerzwarm van d'oude en nieuwe Zij,
En al het uitheemsch bloed, dat 's middags hier te gader
In eenen boezem vloeit, en uit zoo meenige ader
Gevloten, leven geeft aan 't lichaam van 't Gemeen.
Hier word Merkuur gedient, geviert, en aangebeên,
Met zijnen slangestok, en vleuglen aan de hielen.
Hier zweet het koopmans brein, gepropt van vrachten, kielen,
Papieren, wisselkansse, en munte, en beurskrakkeel,
En winninge, en verlies: elk grijpt naar 't beste deel,
In schipbreuk, haverij, verzekert kist, en pakken,
En bergt zijn have en 't lijf op masten en op wrakken.
De weiflende Fortuin smijt blindlings 's werelds goed
Te grabbel in den drang: de rijkdom stijft den moed
Des koopmans, door het lot, zoo rijk hem toegevallen.
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Dan steigeren om strijd de gevels, poort, en wallen,
En torens hemelhoog. De Staat en burgerdracht
Getuigen van 't geluk, door schattingen, en pracht.
Gewinzucht propt de breede en lange galerijen,
Die brommen in 't vierkant, gelijk een korf, vol bijen,
En uitgelezen geur, gewonnen op het veld.
Dan roept de Beurs zich hees: waar heen met al uw geld,
O geldrijk Amsterdam? mijn nissen zien uw draven,
En missen midlerwijl haer drie maal twalef Graven,
Uit klaren marmersteen te klinken, tot een eer
Van 't koopmans Kapitool: of mag mij nimmermeer
Gebeuren dit geluk, het welk mijn Beursgenooten
Verdienden, die het goud met heele schepen goten,
In uwen open schoot door kommer, zorg en zweet,
Ten bouw van uwen Staat, en 't vrije land besteed?
‘Hoe luchtig kan men nu op 't merktveld adem scheppen,
En ijder 's merktdags zich, op zulk een ruimte, reppen,
In alle stallingen, en inkoop, en verkoop;
Daar volk en borgerdrang en huisman, in den hoop,
Vast veilen, loven, biên, en afslaan, en besteden,
Verkochte waren laân, op burrien, en sleden,
Of torssen op den hals, of onder hunnen arm,
Of kruijen op het rad. Geen wakkre bijenzwarm
Is drokker op het veld, en in de honig korven,
Wanneer de boekweit bloeit, die dood lag, en gestorven,
In d'aarde, eer klont en zon en dauw haar leven schenkt
En naar dien eedlen geur de honigzuigers wenkt.
Hier is de wandelstreek van Amsterdamsche Heeren
Wethouderen en Raad bekommert met regeren,
En deftig staatgesprek. de koopman luistert hier
Naar luchten uit der zee, en zamelt uit papier
Den zin der letteren, van overal geschreven.
Dan valt, dan rijst de merkt: hier is een schip gebleven,
En ginder een beland, dat met Turkijen sloeg,
De roofgalajen brande, of binnen Tunis joeg,
En 't roofnest, oud Algiers, nooit zat van schepeplondren.
Dan hoort men hier van 't Y een oorlogsman opdondren,
Of vloten uit de Strate, of van de Spaansche kust:
Dan groeit het koopmans hart, nu zeker, en gerust,
In zijn bekommeringe, en dankt Gods weêr en winden
En watren, die bij storm zoo menig schip verslinden.
De rijke zee is nu niet rijker als de man,
Die met dees blijde maar zijn zolders laden kan,
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Verquikken zijne hoef, en groene Gravelanden,
En Beemsters, klaverrijk, vol vee, en vol waranden.
De Stadhuistoren stelt zijn kunstig klokwerk, rijk
Van klank: Hemoni speelt een hemelsch klokmuzijk,
Zoo snel gelijk een luit, of Zwelings orgelpijpen,
En snellen cimbeltoon, met vingeren te grijpen.
Hier blazen schuiftrompet en kromme en rechte fluit
Orlandoos grooten geest ter heerenvenstren uit,
Ter eeren van de Wet, en burgerwandelaren,
Verquikt door blij muzijk, in ongeruste maren
Van oorloge of tempeest. Hier leest men de geboôn
Den ondertrouwden af, die op den zondagstoon
Naar hunne trouwboei treên, met onverzaad verlangen;
Terwijl de drang des volks en toeloop vast de wangen
Der bloode Bruiden verft, in 't op- en nedergaan
Van 't Raadhuis, naar hun straat, bestroit met pallemblaân,
En goude looveren, door eene straat van menschen,
Die 't nieugetroude paar den schoot vol zegen wenschen,
Of wegen onderling de Bruid, en Bruidegom,
Te rijk, te vrek, te lang, te kort, te wijs, te dom.
Hier leest men 's lands plakkaat, of oude en nieuwe keuren,
Of vonnissen, wanneer de jongste dag het treuren
Des sterfdags inneluid, en 't spiegelend schavot
Den scherreprechter daagt, die 't hooft van 't lichaam knot,
De keel de lucht verbied, en streept met taje roeden
De ruggen, op 't geschrei, en brandmercktse, onder 't bloeden,
Met 's Heeren wapenkruis. Hier trekt de stads soldaat
Op trommelslag ter wacht, naar 't wachthuis toe, en staat
's Wachtmeesters oog ten dienst: hij zelf ontfangt de leuze,
Het woord der nachtwacht, van des Burgemeesters keuze
En orde, tot een merk en veiligheid der wacht,
Om alle misverstand te schuwen in der nacht.
De vlijt en bezigheid der burgeramptenaren,
Die ieder hunnen plicht bekleeden en bewaren,
Vermeerdert hier den zwarm van 't Raadhuis, af en aan.
Hier waakt de burgerij. Hier oeffent zij haar vaan,
De wapens, en 't geweer, zoo trots in harrenassen
Gegespt, en uitgerust, als ofse waar gewassen
In 't ijzer, uit de wiege, en van haar moeders mam.
Wie Amsterdammers dreigt, die vind hier Amsterdam,
Gereed om toe te treên, groothartig uit te vallen,
Het zwangere geschut te voeren op de wallen,
Tot voorstand van haar Recht, en vrijheid, zoo verraad
Haar poorten onderkruipt, of Mars de trommel slaat.’
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Men weet niet, wat hier meer te bewonderen, of het schilderachtige der voorstelling
of den schoonen bouw der verzen.
Eindelijk vermelden wij nog het gedicht op het Zeemagazijn (VII, 641, of uitg.
van 1660, II, 467), volgens Van Lennep ‘een der treffelijkste onder zijne
meesterstukken.’ Tot eene kleine proeve der levendigheid van voorstelling strekke
de schildering der handelsdrukte (bl. 651 of 476):
‘Al wat ons dreigde is in zijn waterschulp gekropen.
De weereld is nu veil; men valle alom aan 't koopen,
En aan 't verkoopen, aan 't bevrachten: werkt en wint.
Nu pakt, nu zakt, en slaaft, en draaft, en weeft, en spint,
En schrijft, en wrijft: de nacht is tot geen rust geboren.
Krioelt en woelt, en vliegt: de schrijfpen tusschen d' ooren.
De Warmoesstraat, de Dam, de lange nieuwe Dijk,
En 't Water, huis bij huis, de winkels worden rijk.
De lakenreederij ziet andren in de kaarten,
En slijt haar fijne stof en wol op alle vaarten.
De kruidenier verteert een gansch Oostindisch huis.
De zijdewinkel ruischt, gelijk een volle sluis,
Van trekgetouwen, en van goude passementen.
De rentenier besteed zijn geld op hooger renten,
De Beurs valt veel te naauw. De Wisselbank vertelt
Een' schat van Krezus aan 't gereede wisselgeld.
De Waag is afgemat van waren af te wegen,
En roept om arbeidsvolk, tot aan den hals verlegen.
De Spaansche zilvervloot word hier aan geld vermunt,
In 't aanzien van den haat, die niemand zegen gunt.
Nieuw Nederland bezaait, belooft ons macht van koren.
Een ander Polen schijnt voor Holland daar geboren.
De Geldersman, en Sticht, en Yssel, Maas en Waal,
En Rijn, en Merwe, en Eems, de steden altemaal
Gedijen bij den oogst der Zeevaart, alle menschen
Begroeten Amsterdam, bezichtigen met wenschen
't Gezegent Magazijn, door Stalpaarts kunst gebouwt’.....

Als tegenhanger van die vreugd over aanbouw en aanwas leze men de schoone
Klaghte over den brand der Nieuwe Kerk (IV, 422; uitg. 1650, bl. 411), met den
dichterlijken aanhef:
‘De Koningin van Aemstels hooftgebouwen
Is nu, helaes! haer blaeuwe sluier quijt,
En moet bloots hoofts verkleumen, en verkouwen
In 't hartje van den guren wintertijt!’
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of die diep gevoelde ‘Jammerklaght over de gruwsame verwoestinge van Londen’
in 1666 (X, 666):
De helsche stoockebrant der Britten
Stack juichende den Vliestroom aen;
En Schelling, daer de visschers zitten
In armoede, om den kost belaên.
Zy zaten bang, den moort ontvloden,
Met vrouwe, en kinderen, en vee,
In duin, half levenden, half dooden,
En klaeghden droef dit hartewee
Aen Godt. En hun bekretene oogen,
Zy schreiden: Heer, ontferm, ontferm,
Terwijl de vlammen opwaert vloogen,
De stommen onder dat gekerm
Zich mengden met een deerlijck loeien:
Gedooght de hemel dat gewelt,
Die maghtigh is de hel te boeien,
Het eilant, dat in tranen smelt,
Vermagh te troosten uit genade?
Maer onder 's volx gejammer zit
De Godtheit zelf om hoogh te raede.
Genade, aen d'eene zy, verbidt.
Rechtvaerdigheit, aen d'ander zijde,
Bepleit de zaeck voor 't hoogh gericht.
D' Aertsrechter velt, eer droef dan blijde,
Het vonnis. uit zijn aengezicht
En oogen sprengkelen de voncken
Van 's hemels wraeck, te lang geterght,
Als zwavelvier, uit rots gekloncken,
Door wrevel, haer te trots geverght.
Die voncken vatten in het tonder
Der zee- en kerckermoordery.
Hier stoockt een storm van 't noorden onder,
En voedt de vlam, die los en vry
Gaet weiden over 's Konings huizen,
En weit gebou en kercken af,
Men hoort de vlammen vreeslijck bruizen.
Zoo wort, als in een gruwelgraf,
D' aeloude stadt in asch gedolven,
En roock en smoock. de viergloet raest,
Gelijck een roode zee vol golven,
Daer Godts orckaen in brult en blaest.
Waer is nu 's rijx triomfgeschater
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Om Schelling, en het brandend Vlie?
Nu kan Neptuin, met al zijn water
Van zee en Teems, noch schelm, noch spie,
En aertsverraeder, 't vier niet blusschen.
Daer zinckt de koningsmoorders stoel,
Als onlangs out Byzanssen, tusschen
Vier elementen, in een' poel.
De val van Londen, 's Konings zetel,
Verheffe niemant. 's nabuurs plaegh
Geef' niemant stof, om oock vermetel
Te groeien in de nederlaegh
Van zulck een weerelt op zich zelven
En afgescheiden door den vloet.
Pallaizen, winckels, en gewelven,
Van pest besmet, en omgewroet,
Beweegen Turck en Barberyen
Tot mededoogen, daer men Job,
Als op een' mesthoop, hoort in lyen
Zijn leedt met eenen vollen krop
Uitschudden in veel duizent zielen,
Die plotzeling, en slagh op slagh,
Op 't pestigh kerckhof nedervielen.
Europe zal dien nacht en dagh,
Vier etmael lang, veele eeuwen smarten,
Door alle koopsteên. Heilant, troost
En spijst de hongerige harten,
Die naeckt ontvloôn, en half geroost,
Op 't velt verstroit, om noodruft zuchten.
Braveerder, die den Oceaen
De vorck ontweldight, kuntghe vlughten,
Ontvlught Godts wraeckvier, zwart gebraên.
Uw Teemstroom, op den gront gedoken,
Beklaeght, in 't diepste van zijn kil,
Dat, zijne horens afgebroken,
Het water hem ontzincken wil.
Hy scheurt 't gezengde haer aen flarden,
En schreit om lessing in dien brant.
Dat leert verstockt in quaet volharden,
Schoffeeren havens, kust, en strant!
Fortuin noit schooner tafels deckte
Met winckelstoffen op een ry.
De gloênde tong der vlamme leekte,
Verslingert op dees leckerny,
De dacken, rijck van zijde waren,
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Gesteente, gout, en zilvren schat,
By een gesleept, veel hondert jaeren.
O koopbeurs van de rijckste stadt!
Ghy hebt naer uw bederf gedongen,
Uit dertlen trots, en bleeck van nijt,
Dien zeevloeck Karel afgedrongen,
Daer al de weerelt last by lijdt.
Daer leght de stapel, uw vertrouwen,
Zoo vlack als Tyrus aen het meer,
In eenen puinhoop van gebouwen
Bestulpt, zoo helpt geen tegenweer.
Ghy zwoert te water elck te stroopen:
Nu legt uw kroon in 't vier verzoopen.’

Maar ook voor zoetere aandoeningen had Vondel oog en oor. Hoe echt poëtisch is
niet het kleine gedicht op de droog gemaakte Beemster (IV, 366; uitgave van 1650,
bl. 514), en hoe luide spreekt daarin zijn natuurzin. Men luistere:
‘De Wintvorst, om den rouw van Hollants Maeght te paeien,
Vermits door storm op storm zy schade en inbreuk leê,
Schoot molenwiecken aen, en maelde, na lang draeien,
Den Beemster tot een' beemt, en loosde 't meir in zee.
De zon verwondert, zagh de klay noch brack van baren,
En drooghdeze af, en schonckze een' groenen staetsikeurs,
Vol bloemen geborduurt, vol lovren, ooft, en airen;
En, toiende heur hair, bestroide het vol geurs.
De room en boterbron quam uit haer borsten springen.
Het vissigh lijf wert vleesch, noch maeght, en ongerept.
Haer voorhoofts torenkroon quam door de wolken dringen:
Gelijck gemeenlijck weelde in hoogheit wellust schept.
Hier jaeght de winthont 't wilt. hier rijt de koets uit spelen.
Men danst, men banketteert in 's Koopmans rijcke buurt.
Hier lacht de goude tijt in lieve lustprieelen,
Die voor geen oorlogh schrickt, noch kiel op klippen stuurt.
Verzier van Cypris, hoe zy Cypers quam bekoren:
Ick weet dat dees Godin uit zeeschuim is geboren.’

Hoe liefelijk is zijn lofzang op Het Klock-Muzijck (IX, 235)!
Ook lief en leed in den huiselijken kring persten vaak liederen uit zijn gemoed.
Getuige de Uitvaert zijner kleindochter, zoo roerend verheven (X, 164); of dat bekende
juweeltje op het Kinder-lijck van zijn zoontje (III, 157; uitg. van 1644, bl. 314):

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

199
‘Constantijntje, 't zaligh kijntje,
Cherubijntje, van om hoogh,
D' ydelheden, hier beneden,
Uitlacht met een lodderoogh.
Moeder, zeit hy, waarom schreit ghy?
Waarom greit ghy, op mijn lijck?
Boven leef ick, boven zweef ick,
Engeltje van 't hemelrijck:
En ick blinck' er, en ick drinck' er,
't Geen de schincker alles goets
Schenckt de zielen, die daar krielen,
Dertel van veel overvloets.
Leer dan reizen met gepeizen
Naar pallaizen, uit het slick
Deser werrelt, die zoo dwerrelt.
Eeuwigh gaat voor oogenblick.’

De godsdienstige stemming, die in beide deze gedichten uitblinkt, heeft hem menig
schoon vers in de pen gegeven. Ik herinner slechts aan dat ééne jubelende,
uitmuntende Kersliedt, in 1642 gedicht (IV, 359), of aan de aandoenlijke Bede voor
het Walen Weeshuis (III, 194; uitg. van 1644, bl. 196):
‘Och laat uw mededoogen stralen
Op dees van elck vergete schaar,
Op 't arme Weeshuis van de Walen,
Wiens last noch aangroeit jaar op jaar,
Wanneer 't ontfangt met open armen
Die arm zijn zonder hunne schult,
De Weeskens, die om nootdruft kermen,
En voed hen op met groot gedult
In tucht en eerelijcke zeden.
Wie zietze zonder schreyen aan?
Heeft Christus arm voor ons geleden,
Wie kan voorby dees kribben gaan
En stallen, zonder met den Wijzen,
Te offeren een luttel gout,
Om 't naackt en hongrigh kint te spijzen,
Dat in dit Bethlehem verkout?
Ay zorght niet, dat de schatten minderen,
Die ghy aan Godt op woecker geeft,
Door vreemde en ouderlooze kinderen.
Gedenckt dat Godt hun vader leeft,
Die in uw weldaat word geprezen
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En 't goed, dat nimmer zal vergaan.
De zuivre Godsdienst is den Weezen
In hun ellende by te staan.’

Wat men van den melancholischen Vondel wellicht minder zou verwachten, 't zijn
teedere minnedichtjes; en toch heeft hij, ook in dit genre uitmuntende proeven
nagelaten; b.v. die zangen ter eere der dochters van zijn vriend Baeck (II, 215), zoo
waardig besloten met dien Beeckzang, (uitg. van 1644, bl. 359) welke in zoetheid
Hooft's beste minnedichtjes niets toegeeft:
‘Wycker Bietje, die by 't Beeckje
Nestelt, en geeft menigh steeckje
Die uw honigh komt te dicht:
Wacker Nymfje, die soo klaartjes
Met uw oogjes op de blaartjes
Flickert, blickert, straalt, en licht;’
Zegh my, meisje, die soo netjes
Poezelachtigh zijt, en vetjes,
Levend, helder, wel gedaan;
Waar van mooghje zoo wel tieren,
Daar al d' andere, arme dieren,
Bleeck en treurigh quijnen gaan?
Eetje slaatje met een eitje?
Drinckje niet dan schapeweitje?
Pluckje moesjen uit den tuin?
Backje struifjes van de kruitjes?
Treckje heen, na zomerbuitjes,
Om lamprey en knijn, in duin?
Slaapje op dons van witte zwaantjes?
Leckje muskadelle traantjes?
Houje een ongemeenen stijl?
Leghje in schim van koele boompjes?
Droomje daar geen andre droompjes
Als van suicker, uit Brezijl?
Zwemje in lachjes, en genughjes?
Leeft uw geest in zoete kluchjes?
Springt uw zieltjen in uw lijf?
Erfje niet als heil, en zegen?
Benje juist van pas geregen,
Niet te los, noch niet te stijf?
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Zegh het toch uw medemeisjes,
Vol zwaarmoedige gepeisjes,
Heel uw speelnoots algelijck.
Redt die diertjens van haar teering,
Onderkruip den Haes zijn neering,
En wort dockter van de Wijck.’

Of wel die allerliefste Maydeuntjes, nog op rijper leeftijd gekweeld (IV, 117; uitg.
van 1644, bl. 360), en waarvan we slechts dit ééne aanhalen:
‘Nachtegaaltjen, in de lovren
Van den groenen lindeboom,
By den klaren Aemstelstroom,
Zegh, wie leerde uw montje tovren,
En dat keeltje, zoet gebeckt?
Anna, zing niet. och! ghy treckt,
Och! ghy treckt met dat geluit
My de ziel ten lichaam uit.’

Maar wat den dichter gedurende geheel zijn lange leven bovenal heeft aangetrokken,
het was de vrije natuur, zoowel in hare majestueuse als in hare liefelijke tooneelen.
In die schoone natuur, in open lucht adem te halen, dat was zijn lust. Ook daaraan
te voldoen ontvluchtte hij zoo dikwerf Amsterdam voor Scheibeek of Rustenberg:
en het genot, aldaar gesmaakt, gaf hem verzen in de pen als dat bevallige Lantgezang
(VII, 710), ter bruilofte van den E. Heere R. Van Estvelt gedicht, en dat wij ons niet
weerhouden kunnen in zijn geheel af te schrijven:
‘Estvelt, van de min gedreven,
En van zorghen overlaên,
Prees zijn Schoone 't ackerleven
Op dees wijze vierigh aen;
Of sy eenmael wou verstaen
Hem te troosten onder 't praeten,
Daerze beide t'zaemenzaeten,
In het schijnsel van de maen.
Koenaert dicht hier by, gedoocken
Achter eenen lindeboom,
Was vervaert voor geest noch spoocken,
En belust, als in een' droom,
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Hem te hooren aen den stroom,
Hoe hy schilderde, onder 't vryen,
Zijne lantschapschilderyen,
Angstigh tusschen hoop en schroom.
Schoone, sprack hy, ô mijn schoone,
Neem, ay neem een poos gedult,
Dat ick u het lantrijck toone,
Daer ghy haest regeeren zult,
En de zon den stoel vergult,
Die nu wacht, met groot verlanghen,
Om u staetelijck t' ontfanghen,
Op de vreught, die 't vleck vervult.
Ghy zult hier uw' adem haelen
In een vrye en ope lucht,
Op 't gezangh van nachtegaelen
Buiten stadts en beursgerucht:
Daer geen oostersch koopman zucht,
Of in zee drijft, bang voor schade,
En, op 's waters ongenade,
Voor een' Turck en kaper vlught.
Winter, zomer, herfst, en lente,
Elck saizoen van 't ronde jaer
Offert u een wisse rente,
Buiten schipbreuck, en gevaer,
Bloem, en ooft, en korenaer,
Bacchus vrucht, en Ceres gaeven,
Onder 't ploeghen van uw slaeven.
Yeder neemt zijn' arbeit waer.
Ginder vischt een uit den vyver
Spartelvisschen onvermoeit.
Herwaert toont u d' ossendrijver
Hoe uw vee in 't graezen groeit,
En van weelde springht en loeit:
Of de kudde volght den herder,
En zijn rieten fluit, wat verder,
Daer de daeu het gras besproeit.
Lust u schaepemelck te slorpen,
Lust u honigh, kaes, of room,
Hart, of velthoen: hof en dorpen
Zijt ghy waert, en wellekoom.
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Yssel, Rijn, en Veluwzoom
Zien u vlieghen, als met vloghlen,
Heet op hazejaght, en voglen,
Aen mijn zy, met vryen toom.
Lust het u, van loof belommert
Daer ons Vlierbeeck, langhs den kant
Ruischt door 't koren, onbekommert
Wat te rusten, hant aen hant,
En uw lief, uw waertste pant,
Uwen Bruidegom t' onthaelen:
'k Zal mijn echte schult betaelen,
Uit een kuischen minnebrant.
Valtghe in slaep, daer Pan noch Sater
U bespiet: ghy zult uw' schijn,
Onder 't droomen, in het water
Speelen zien in 't kristalijn,
Met een kint, dat melck en wijn
Uit uw borst zuight met de tippen
Van zijn kittelende lippen.
Wat vermaeck kan zoeter zijn!
Onder d' aenghename toghen
Zietghe vader Bruining weêr,
Of een Estvelt in zijne ooghen,
Tintelstarren, klein en teêr,
En der oudren glans en eer
Opgaen in den blancken jonghen,
Onder duizent voghlentonghen,
Die u groeten, keer op keer.
Zoudtghe, ô lief, om dit vermeiden,
Schroomen van uw moeders werf,
Van uw zusteren te scheiden,
En te wislen erf om erf?
Dat uw schoonheit heenesterf,
Zonder vrientschap, lijdt geen reden.
Venus, helpme woorden smeden.
Ly het niet dat ick haer derf.’
Onder 't klaeghen, onder 't kermen
Klapte in Koenraets oor een zoen.
Estvelt nam Rebeck in d' armen.
Dit gaf Koenaert groot vermoên
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Dat haer mont vrypostigh toen
't Gouden Jawoort had gesproken.
En hij sprack, al stil gedoocken:
‘Is de tijdt alreê zoo groen!’

Wie denkt daarbij niet terstond aan zijne majestueuze ode De Rhijnstroom (III, 28;
uitg. van 1644, bl. 201), die wij met het grootste genoegen hier grootendeels
afschrijven:
‘Doorluchte Rijn, mijn soete droom,
Van waar sal ick u lof toesingen?
Mijn treckende geboortestroom,
Ghy koomt uit Zwitsersche Alpes springen
Als hoofd-aêr der begaefde Euroop.
De Donau, uw afkeerigh broeder,
Nam oostwaart op sijn snellen loop,
Ghy noordwaart; toen een selve moeder,
Begort van regen ys en sneeuw,
U baarde voor soo menige eeuw.
Germanje lagh noch wild begroeit
Van sijn Hyrcynsche wilde wouden,
Tot dat het namaals wiert besnoeit,
En door de tucht in toom gehouden.
Ten leste dorst ghy, strijdbre Rijn,
Den Tiber op sijn feest bestoken;
Die voor u neegh, toen Constantijn,
Van uwen oever opgebroken,
Ging strijcken met den ouden roof
Van Rome en 't Heidensch bygeloof.
Ghy naamt het juck van Christus aan,
Men hoorde uw vrolijcke oevers schateren,
En scheent de heilige Jordaan
Te tarten met gedoopte wateren.
Het Christus kruis viel uwen rugh
Soo swaar niet, als weleer te dragen
Den last van Cesars legerbrugh,
En Drusus, die u dede klagen
Om vijftigh sloten swaar van steen,
Gebouwt langs uwe kanten heen!
................
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‘O onvermoeide molenaar,
O stedebouwer, schepedrager,
O rijcksgrens, schermheer in gevaar,
Wijnschencker, veerman, oeverknager,
Papieremaker, schaf papier,
Daar ick uw glori op magh schrijven,
Uw water dat ontvonckt mijn vier.
Mijn sinnen in uw wedde drijven,
En spelen als een dartle swaan,
Verleckert op uw wijngerdblaên.
Ghy schijnt een aardsche regenboogh
Gekleed met levendige kleuren,
En tart den hemelschen om hoogh,
Die hierom nijdigh schijnt te treuren.
De blaauwe en purpre en witte druif
Verçiert uw stedekroon en locken,
En muscadelle wijngerdkuif.
De vlieten staan met wijngerdstocken
Rondom u, druipende van 't nat,
En offren elck hun watervat.
Daar is de Main, een pijnberghs soon,
De Moesel met haar appelvlechten,
De Maes, die met een myterkroon
Om d' eer met onsen Rijn wil vechten,
De Roer, die 't hair met riet vertuit,
De Necker, met een riem van trossen,
De Lip, gedost met mosch en kruid
Van overhangend eicke bosschen,
En duisend andren min van roem,
Bekranst met loof en korenbloem.
Ghy streckt de voeten aan 't geberght,
Daer sich de Zwitsers in bescharmen,
Wanneermen hen om oorloogh verght:
Ghy grijpt de Noordzee met uw armen,
Waarin het heldeneiland leit,
Daar Bato sich ter nedersette,
En dat soo schuw van dienstbaarheid
Uitheemsche beckeneelen plette,
En deê gevoelen, dat de Rijn
Geschapen was om vry te zijn.
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Ghy slingert, als de Griecksche slang,
Uw blaauwe krullen om de struicken,
En groene bergen breed en lang,
En swelleght in zoo veele kruicken
Van stroomen, dat uw lichaam swelt
Van watersucht, en parst de planten,
En schuurt zoo menigh vruchtbaar veld,
En knabbelt aan de ruige kanten,
Nu tusschen berg en krommen bult,
Nu door een dal, met wijn gevult.
Al is uw eene keel versand,
Die 't huis te Britten plagh te schaven,
Dat nu verdroncken leit op strand;
De Leck en Yssel doorgegraven
Vergelden dubbel dese scha,
En leiden u met hooge dijcken
In zee; opdat uw ongena
De vlacke beemden niet koom strijcken
Met maght van regen, en geweld
Van sneeuw, dat in de sonne smelt.
De heldre en starrelichte vliet,
Die door den hemel vloeit by duister,
Is d' Italjaansche Padus niet,
Noch oock de Nijl, Egyptens luister;
Neen seker, 't is de rijcke Rijn,
Wiens visschen, met een wuft gewemel,
In 't onbevleckte kristalijn
Van eenen onbetrocken hemel,
Met silvre schubben silverklaar
Als starren dolen, hier en daar.
O suivre en blancke Rijnmeermin,
Die my tot stervens toe kunt kittelen,
Ghy helpt veel sielen aan gewin,
En menigh Graaf aan eeretittelen
En landen aan een hoogen naam.
Hoe menigh heeft u overtogen,
En met uw rand bepaalt sijn faam?
Hoe dickwils saaght ghy met uw oogen
Het hooghgeboren Hollandsch bloed,
En voelde in 't water sijnen gloed?
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Het sy ick dan mijn oogen sla
Op uw bisschoppelijcke torens:
Of met een lent van vaarsen ga
Bevlechten uwe silvre horens:
Of volgh uw wuften ommeswaay:
Of sing op 't ruischen van uw baren:
Of huppel op mijn Keulsche kaey:
Of koom door Bazel afgevaren,
Daar ghy Erasmus grafste kust,
En wenscht het wijs gebeente rust:
Het sy ghy 's Keysers vierschaar schaaft
Te Spier, dat swart van pleyters grimmelt,
Daar Themis grijs en afgeslaaft
Bekommert sit, en 't pleit beschimmelt:
Het zij ghy brult in 't Binger loch:
Of Neerland drenckt met volle vaten,
En groeien doet van wijngerdsogh,
En ydle en sotte sorgen haten:
Uw vocht bestelt mijn veder inckt,
Tot datse in zee met u verdrinckt.’
................

Wij vestigen niet minder de aandacht op dien even liefelijken als natuurlijken
Wiltzangh (VI, 169):
‘Wat zongh het vrolijck vogelkijn,
Dat in den boomgaert zat!
Hoe heerlijck blinckt de zonneschijn
Van rijckdom en van schat!
Hoe ruischt de koelte in 't eicken hout,
En versch gesproten lof!
Hoe straelt de boterbloem als gout!
Wat heeft de wiltzangh stof!
Wat is een dier zijn vryheit waert!
Wat mist het aen zijn' wensch;
Terwijl de vreck zijn potgelt spaert!
O slaef! o arme mensch!
Waer groeien elcken T' Amsterdam?
O kommerziecke Beurs,
Daer noit genoegen binnen quam!
Wat mist die plaets al geurs!
Wy vogels vliegen, warm gedost,
Gerust van tack in tack.
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De hemel schaft ons dranck en kost.
De hemel is ons dack.
Wy zaien noch wij maien niet;
Wy teeren op den boer.
Als 't koren in zijn airen schiet
Bestelt al 't lant ons voêr.
Wy minnen zonder haet en nijt,
En danssen om de bruit:
Ons bruiloft bint zich aen geen tijt,
Zij duurt ons leven uit.
Wie nu een vogel worden wil,
Die trecke pluimen aen,
Vermy de stadt, en straetgeschil,
En kieze een ruimer baen.’

Of men leze dien schoonen rei der Eubeërs, waarmee het derde bedrijf van Palamedes
besloten wordt, en waarvan alleen het begin herinnert, dat hij eener Grieksche tragedie
is aangepast; want de rest schildert op onnavolgbre wijs de omstreken van de
Beverwijk en het rustig landelijk genot in den morgenstond op Scheibeek. Men
oordeele:
‘Alree het dun gesaeyt gestarnt
Verflaeut, en niet soo vyerigh barnt.
De schaduwe is aen 't overleenen.
De nacht het opgeeft. voor sich heenen
De morgenstar drijft 's hemels heyr.
De voerman van den grooten beyr,
Opdat hy sijne beurt verwissel
Die vlugt met omgekeerde dissel.
De goude Titan rijst alree
Met blaeuwe paerden uut der zee,
En schittert over bosch en duynen,
En Idaes bladerrijcke kruynen.
O wellekoome morgenstond!
Ghy voert hem spelen in den mond
Van endeloose salighede,
Die rustigh lustigh, wel te vrede,
Beschout wat ons nature geeft:
Wat schoonheyd in haer aenschijn sweeft:
Wat Godlijck word, door alle haer' leden,
Van 't diep verwondren aangebeden.
Die in een' liefelijcke streeck,
Bij 't ruysschen van een' silverbeeck
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Sijn landhuys sticht, en boersche wooning:
Wat is dat een gesegent koning!
Die niet en vlamt op ydel lof,
En sijne lusten met sijn hof
Vernoeght, en indrinckt met sijne ooren
Den vooglensang, die sich laet hooren,
Als d' uchtentdou langworpig leyd
By druppels hier en daer gespreyd:
Op roosebladen versch ontloocken:
Wanneer sich opdoen duysend roken.
En duysend kleuren, voor het oogh,
Van bloemen: als een regenboogh,
Als Iris bruyloftskleet geweven:
Een' schildery die swijmt na 'et leven.
Hy plant, hy poot, of hy verset,
Belaeght de vooglen met sijn net;
Of overlenende met yver,
De spartelvisch treckt uut den vyver,
Met sijn' gebogene hangelroe:
Of is hy sulcke spelen moe,
Hy spand sijn' paerden in voor 't daegen,
En gaet met honden 't knijn belaegen:
Of rijd by klaeren sonneschijn
Door wegen die gestrengelt sijn
Als voormaels der Cretensen doolhof.
Hier bloeyt een afgetuynde koolhof:
Daer lacht een' beemd, een' klaverwey,
Omcingelt met een' boomenrey:
Men leeght de koeyen uyers wacker:
Hier swoeght en ploeghtmen op den acker
En ginder hooptmen op 't gewas:
Daer saeytmen boeckweyt: ginder vlas:
Hier groeyt en bloeyt het weeldigh kooren
Omheynt met steeckelighe dooren:
Daer spoeyt een speeljaght over 't meer:
Hier rookt een dorrep: ginder veer
Een slot wil in 't verschiet verflaeuwen,
En hooger op 't geberghte blaeuwen.
Veer dwaelt hy van dit leven af,
Dien d' onrust nagaet, tot in 't graf:
Die tot den avond van den morgen
Geknaeght geplaeght word van de sorgen,
Van sorge, die niet rusten laet,
Die slaef word van een' vryen staet,
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En tot gemeene best sal raemen,
En brengen soo veele hoofden t' saemen.
Hy wordt gebeten van de nijd,
Hoe vroom en eerlijck hy zich quijt.
De tabberd, ick beken 't, is eerlijck,
En 't kussen deftigh, en raedsheerlijck:
Maer och wat is 't, een lastigh pack:
Wat moeyte nestelt onder 't dack,
Daer yeder vlamt na hoogre stoelen,
En allerley' gebreecken woelen.
Die ramp vermijd mijn burgerboer’ enz.

Geven deze proefjes ons geen recht, Vondel als onzen eersten en onovertroffen
lierdichter te roemen? En toch was het ons niet mogelijk hem in den geheelen
veelzijdigen rijkdom van zijn onvergelijkelijk genie te doen kennen. Mocht, hetgeen
wij gaven, althans aansporen om Vondel zelf te lezen en te bestudeeren1)!

1) Zie ook: De reizangen in Vondel's treurspelen in Beets, Verscheidenheden V.
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VIII. De dramatische dichter.
Hoe groot Vondel's lyrisch talent ook was, en hoe gaarne hij in zijne gedichten ook
den indruk teruggaf, dien de gebeurtenissen zijns tijds op hem maakten, toch waarde
hij nog liever in het rijk der idealen en schiep zich eene eigene wereld op het tooneel.
Ja, 't schijnt dat hij zich bij uitnemendheid tot treurspeldichter geboren achtte1).
De schouwburg had in zijn oog een verheven doel:
‘De Schouburg plant en stampt de zeden in de jeught,
Ontmomt de weerelt, leert welspreeckentheit en deught,
En wijsheit uitgebeelt door rol en personaedje,
Gelaerst, of licht geschoeit, gevoert op haer stellaedje’2).

Vondel stelde er eene eer in, naar dat doel te streven. Er bestaan niet minder dan
twee-en-dertig drama's van zijne hand, waaronder vier-en-twintig oorspronkelijke,
zeven uit het Latijn of Grieksch vertaalde treurspelen, en een herdersspel.
Heeft hij zijn doel bereikt? Heeft hij als treurspeldichter het

1) Dat blijkt wel uit het bijschrift, dat hij in 1650 maakte op zijn eigen afbeelding door Jan
Lievensz. (VI, 53):
‘Zoo vollight Livius van Leiden Titiaen,
En leert door zijne kunst u Vondels spraeck verstaen,
Die 't Grieksch en Roomsch tooneel in Neêrlant poogt te stichten.
Men vat uit 's Dichters prent wat treurspel hy wil dichten.’
2) Inwijdinghe van 't Stadhuis, Werken, VI D., bl. 682. In het Tooneelschilt, dat hij in 1661
tegen de ‘gigagende’ lasteraars der dramatische kunst schreef, heet het (VI D., bl. 320):
‘Het ooghmerck der treurspelen is.... den verwilderden aert in te toomen, en de zeden in te
scherpen.... Het blijspel verlicht zwaermoedige geesten, en geneest de harte wonden der
staetheeren en amptenaeren, door gedurige bekommeringen en beslommeringen, tot heil der
gemeente, afgeslaeft.’
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meesterschap verworven, en den uitbundigen lof verdiend, dien men hem heeft
toegezwaaid?
Ik heb het gewaagd in de vroegere uitgaven van dit boek een minder gunstig
oordeel over Vondel's dramatisch talent uit te spreken, en men heeft mij dat zeer
euvel geduid, ja, mij daarover op de grofste wijze bejegend. Dat alles zal mij
intusschen nooit terughouden om onverholen mijne overtuiging uit te spreken; maar
toch moest het mij nopen, nog eens ernstig te overwegen, of ik had gedwaald. Ik las
in een onzer tijdschriften in de critiek van een werk over Kalvijn1), dat de fouten in
diens Institutio breed had uitgemeten, de volgende opmerking: ‘Komt met die
tentoonstelling van fouten Kalvijn bij de lezers [van het boek] tot zijn recht? Is dat
historische waardeering, een document van vóór drie eeuwen, losgemaakt uit het
verband van tijd en omstandigheden waarin het is ontstaan, te plaatsen in het licht
van onze dagen en het dan te beoordeelen naar de mate, waarin het aan onze
verstandelijke en zedelijke eischen voldoet?’
Dit lokte natuurlijk de vraag uit, of bij mijne beoordeeling Vondel ‘tot zijn recht’
gekomen was?
Met betrekking tot Kalvijn zou ik de vraag onvoorwaardelijk met neen
beantwoorden. Wellicht zal daarom menigeen met de gevolgtrekking gereed zijn,
dat dan ook hetzelfde voor Vondel geldt. Ik veroorloof mij daartegen echter een paar
opmerkingen.
De zedelijke waarde van een historisch persoon kan alleen getoetst worden aan
de ethische ontwikkeling van zijn tijd: in het licht daarvan, en daarvan alleen moeten
zijne daden beoordeeld worden. Om maar iets te noemen: beweegredenen, beginselen,
die in onze dagen den toets niet meer kunnen doorstaan, golden toen wellicht als
edel en verheven; en aan dien maatstaf heeft men zich te houden.
Maar geldt dit ook evenzeer van een aesthetisch oordeel?
Het is ontegenzeggelijk waar, dat ook een kunstenaar, een dichter in de lijst van
zijn tijd moet worden geplaatst; dat bij den laatsten vooral de omstandigheden, waarin
hij verkeerde, niet mogen worden over het hoofd gezien, noch ook de hoogte, waarop
zijne

1) Prof. Rauwenhoff's beoordeeling van Pierson's werk over Kalvijn in De Gids van April 1881,
bl. 203.
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tijd- en kunstgenooten stonden; dat zijne dichtwerken in de eerste plaats moeten
worden getoetst aan hetgeen men in zijn tijd voor de eenige aesthetische wet hield.
Maar heeft de letterkundige Critiek daarmede hare taak vervuld? Zeker neen. Als de
geschiedenis der letterkunde zich ook nog een ander doel heeft te stellen dan het
afwegen van de betrekkelijke waarde van een schrijver; als het ook tot hare taak
behoort de aesthetische ontwikkeling van den tijdgenoot te bevorderen, door te
onderzoeken of, en in hoeverre, poëten en schrijvers in den loop der geschiedenis de
eeuwige wetten van schoonheid en kunst in zich hebben voelen leven, dan moet zij
ook hunne werken aan die wetten, voor zoover wij ze kennen, toetsen. Met andere
woorden: zij kan niet tevreden zijn met het aanwijzen van hunnen rang te midden
hunner mededingers in vervlogen eeuwen; zij mag, zij moet ook trachten hunne
absolute waarde te bepalen, en aanwijzen wat hun werk ook in onzen tijd nog mag
gelden.
En zoo heeft de letterkundige Critiek dan ook altijd hare roeping begrepen, hetzij
men meende te moeten laken dan wel prijzen. Of hebben deze zelfde mannen, wier
haren te berge rijzen als men aan de onfeilbaarheid van Vondel als dramatisch dichter
durft twijfelen, niet zonder blikken of blozen den staf gebroken over den dichter
Cats, na hem getoetst te hebben aan de meest moderne opvatting? En omgekeerd:
werd de bewondering voor Shakespeare niet vooral bij diezelfde Critici opgewekt,
doordien hij, zonder zich te storen aan hetgeen de School mocht leeren, juist omdat
hij een dramatisch Genie was, werken schreef, die onsterfelijk zijn en ons nog heden
ten dage in verrukking brengen, om geene andere reden dan dat zij voldoen aan de
aesthetische begrippen van onzen tijd? Gaat het ook wel aan, van ons te vergen, dat
wij eenig werk schoon zullen vinden en het als zoodanig genieten, wanneer het wel
aan zekere voorbijgegane opvattingen voldoet, maar niet aan de eischen, die wij als
de eeuwig ware kunstwetten hebben leeren kennen? Dit ware immers de
ongerijmdheid zelve.
Laten wij dan ook niet schromen op dezelfde wijs met Vondel te werk te gaan,
zoo we slechts zorgen daarbij eerlijk en onbevooroordeeld naar waarheid te streven:
ook door te vragen, hoe de Dichter in vergelijking met de mannen en werken van de
zeventiende eeuw in de negentiende is te waardeeren.
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Zien we daarom in de eerste plaats, welke begrippen toen aangaande het drama
heerschten. In een tijd, dat men zooveel aan autoriteiten hechtte, op welke zoowel
Vondel als Coster zich beroepen ter rechtvaardiging van hunne tooneelspelen, spreekt
het vanzelf, dat wij niet onbekend mogen blijven met hetgeen geleeraard werd over
den aard van drama en tragedie. Wij behoeven niet bij alle schrijvers stil te staan,
maar kunnen ons bepalen tot het werk, dat den uitgebreidsten invloed heeft gehad,
en dat blijkbaar Vondel hoofdzakelijk ten richtsnoer strekte. Dat boek, voor het eerst
in 1616 en wederom in 1643 bij Elzevier uitgegeven, was getiteld: Dan. Heinsii de
Tragoediae constitutione liber1). Het behelsde hoofdzakelijk eene omschrijving van
Aristoteles' geschrift De Poëtica, waarvan dezelfde geleerde reeds in 1610 eene
critische uitgave, verzeld van eene Latijnsche vertaling, had bezorgd, achter deze
verhandeling op nieuw gedrukt.
Niemand zal verlangen, het geheele, 218 bladzijden beslaande, breedsprakige
werkje ontleed te zien. Wij zullen alleen de hoofdzaken, in drama en tragedie
vereischt, aanstippen.
Zeer juist wordt het meeste gewicht gelegd op handeling: dat is de hoofdzaak2),
de ziel der tragedie3). Die handeling wordt tragisch door de peripetie, d.i. den
plotselingen ommezwaai in het lot van den hoofdpersoon, waarbij dan nog komt,
wat hij

1) Ofschoon Vondel zelf zegt vooral veel van G.Jz. Vossius te hebben geleerd (Boven, XVII
Eeuw, I D., bl. 328), haal ik Heinsius aan en niet het boek van Vossius: Institutionum
Poeticarum Libri tres, omdat dit eerst in 1647 te Amsterdam bij L. Elzevier het licht zag.
Slechts nu en dan zal ik er eene plaats uit afschrijven, daar het minder eene handleiding voor
den dramaturg is dan een overzicht van de ontwikkeling van Drama en Epos bij de Grieken.
2) Heinsius, de Trag. Constit. p. 8, 10: De Tragedie verschilt daarin van andere dichtsoorten,
‘ut serias gravesque actiones imitatur’.... ‘Agendo non narrando imitatur Tragoedia’... Modus:
ut ne narret quae aguntur, quod est epici, sed agendo cuncta imitatur, quod dramatici est: qui
hoc una ratione nomen tueri suum potest.’
Ger. Vossius Institutiones Poëticae. L. II, C. II, § 1, p. 6: ‘Δρ μα enim dicitur, quia est
μιμητιχ ν ν τ ορ ν, hoc est, quia non narrando, imitatur, ut epicus, sed agendo: unde et
Latini dicunt agere fabulam.
3) L.c.p. 26: ‘Anima Tragoediae est Fabula.’

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

215
agnitio, herkenning, noemt1), hetgeen meebrengt, dat de lotswissel van den held
bewerkt wordt door iemand, die hem bevriend of verwant is. Hetgeen er eigenlijk
onder verstaan moet worden, heldert hij op door te wijzen op de geschiedenis van
Joseph in 't Hof, die hem menigmaal tot tranen toe geroerd had2).
Door dien lotswissel worden de aandoeningen opgewekt, welke de tragedie bestemd
is in het leven te roepen: medelijden en vrees; en die aandoeningen moeten door den
loop der gebeurtenissen weer worden gereinigd, verzoend3). De mensch is geneigd
voor zich zelven te vreezen, wat hij anderen ziet overkomen: vandaar de genoemde
aandoeningen. Maar niet elke persoonlijkheid vermag die op te wekken: alleen zij,
die noch geheel kwaad, noch geheel deugdzaam zijn4).

1) L.c.p. 26: ‘Jam vero satis constat, Peripetiam (ita subitam fortunae in contrarium mutationem
dicimus) et Agnitionem, plurimum, imo fere omnia posse in Tragoedia.’
2) L.c.p. 53: ‘Utranque [Peripetiam et Agnitionem] in historia Josephi habemus. ita quidem, ut
et omnes Tragicorum haec excedat. Affectus enim mirum in modum efficaces sunt. Patriarchae
cum tritico discedunt. Iis insciis Josephi calix quaeritur. hac lege, ut penes quem inveniatur,
is serviat. Tandem penes Benjaminum invenitur, natu minimum, è quo unico ac uno senis
tum Jacobi post amissum scilicet, Josephum, spiritus pendebat ac vita. Eum igitur in servitutem
comitantur fratres. ubi summam, praeter expectationem subito felicitatem consequuntur.
quae verissima Peripetia. Cum hac parte, altera cohaeret eleganter, tanquam causa cum
effectu. Fratrem quippe agnoscunt. Et haec est Agnitio. sine Agnitione enim fieri Peripetia
potest: sine Peripetia autem fieri non potest Agnitio. quae tam valide commiserationem in
hoc argumento movet, ut invito mihi saepe lachrymas excusserit. Quare historia Josephi et
implexa est non simplex, et perfecte implexa; cum Peripetiam et Agnitionem pariter conjungat:
neque ulla magis apta Tragoediae inveniri possit actio.’
3) L.c., p. 10: ‘Sequitur usus Tragoediae ac finis. In concitandis igitur affectibus cum maxime
versetur haec Musa, finem ejus esse, hos ipsos ut temperet, iterumque componat, Aristoteles
existimat. Affectus proprii illius sunt duo: Misericordia et Horror. Quos ut excitat in animo,
ita sensim efferentes sese, deprimit, quemadmodum oportet, et in ordinem sic cogit. Quod
affectuum proinde expiationem, sive perturbationem, Aristoteles vocavit. nisi quis purgationem
malit. voce Pythagorica, et è schola Italorum desumpta.’
4) L.c., p. 74: ‘Etenim, quae ne sibi eveniant, metuunt homines, ea cum evenêre aliis,
commiserationem et hunc pariunt affectum. Viri autem probi qui calamitatem horreat, est
nemo. nemo enim sibi idem propter probitatem, cujus praemium felicitas putatur, eventurum
arbitratur. Neque magis improbos ex infelicitate in felicitatem recte conjeceris. nihil enim
minus tragicum. quia, quorum ne commiserationem quidem movet, recte hic excluditur
calamitas. Atqui nulla improbi calamitas, commiserationem movet. quae idcirco et excluditur.’
Best dan eene derde soort, p. 76: ‘Is autem est, qui cum imprudens peccet, neque viri boni
meretur nomen: quia officium illius est transgressus, neque contra improbi; quia sine
praelectione, ut in scholis loquuntur, hoc est, inconsulto peccat.’
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Wij zijn daarmee aangekomen bij het tweede vereischte van het tragische drama: de
karakterteekening. In hoeverre wordt daaraan gewicht gehecht? In hoeverre wordt
de lotswissel, het tragische lijden, afhankelijk gesteld van de persoonlijkheid des
helds? Zijn karakters, in den engeren zin des woords, noodig of niet?
Vossius zegt over de mores in de Tragedie niet veel (Lib. II, Cap. XIV, p. 70).
Alleen in het algemeen, dat ze ‘severiores’ moeten zijn, en dus slechts die van hooger
geplaatste personen. Maar zij mogen niet ontbreken: waar ze minder gelden dan de
‘acumina’ der handeling, is het niet in den haak. En dit maakt hij juist tot een verwijt
aan de stukken, die op naam van Seneca gaan1).
Heinsius is op dit punt uitvoeriger; maar volkomen duidelijk is zijne voorstelling,
althans bij den eersten opslag, niet: ofschoon zijne bedoeling wel uit den samenhang
zijner redeneering is op te maken. Men kan gerust aannemen, dat hij wel degelijk
eigenlijke karakteristiek bedoelt, zij het ook, dat hij wel eens den schijn heeft het
oog alleen te hebben op typische algemeenheden.
Hij gaat uit van het juiste beginsel, dat het wel of wee der menschen van hunne
daden afhangt2). Bij de toepassing daarvan op het drama eischt hij, dat de tragische
dichter zijne personen schildere, niet zooals zij zich in de historische werkelijkheid
mogen voordoen, maar zooals ze in het stuk zijn moeten, toegerust met gepaste
‘mores’ en den noodigen hartstocht3).

1) Videndum, ne ita consectemur acumina, ut mores minus appareant. - Quâ in re peccant
pleraeque tragoediae earum, quae Senecae tribuuntur.’
2) L.c., p. 66: ‘Jam vero, Fabulam non homines, qua homines, exprimere vel imitari, sed qua
agunt, supra quoque a nobis dictum est. quippe cum ex actionibus eorum ac vita, infelicitatem
ac felicitatem nasci sit necesse.’
3) L.c., p. 22: ‘Ideoque longe gravius poëtae munus esse quam historici, Philosophus ostendit.
quia alter quae sunt, alter, non quae sunt, sed ut sunt, repraesentat: nec personas modo
singulas, quoties vel mores aptos iis tribuit vel sensus; sed quod hujus proprium est loci,
verisimili totius, quae in dramate exhibetur, actionis constitutione et arte... Hanc vero partem,
longe praecipuam esse, multis ab Aristotele probatur.’
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Onder ‘mores’ zou men zeggen, dat hij al datgeen verstaat, wat iemand van een ander
onderscheidt, wat zijne eigenlijke persoonlijkheid uitmaakt1). En het is dus ook niet
meer dan natuurlijk, dat daarbij de eisch wordt aangedrongen, om die ‘mores’ het
geheele stuk door vol te houden2).
Uit het een en ander ligt de gevolgtrekking voor de hand, die bij de overweging
van des schrijvers woorden meer en meer juisf blijkt, dat karakters, persoonlijkheden,
individualiteiten, door hem worden bedoeld. Tegen die opvatting is, dunkt mij, niets
in te brengen. Alleen drukt hij er zeer sterk op, dat het den Tragicus niet bloot te
doen is om zedeschildering, maar in de eerste plaats om handeling3). Dit staat zoo
bij hem op den voorgrond, dat hij

1) L.c., p. 128: ‘Mores, quibus primus merito post fabulam debetur locus.... non tam mores,
quam proprietas eorum quaedam, ista voce designetur: qui pro singulis habitibus, affectibus,
nationibus, aetatibus, secunda aut adversa fortuna, esse in singulis diversi solent. Habitibus;
ut si quis justum aut mitem inducat, aut temperantem. Affectibus; ut amantem si quis
repraesentat, aut iratum.’
2) L.c., pag. 143: ‘Tertium praeceptum est, ut similes sint mores. Dissimiles autem ratione
possunt esse duplici. vel in parte, vel in toto. In toto, ut si quis, e.c., Ajacis mores tribuat
Ulyssi, quorum alterum fortem, bellicosum, invictum, simulandi juxta ac dissimulandi
ignarum; alterum, imbellem, timidum, vafrum ac versutum, fuisse constat. In parte; ut si quis
postquam Ajacem exhibere coepit, quaedam ab ingenio illius aliena et indole, affingat ei...
[Aristotelis] postremum est praeceptum, ut aequales sint mores. hoc est, ut eodem usque
modo, sine ulla morum varietate, eadem inducatur persona. Si quis, e.g., asper, crudelis,
iracundus, fingi coeperit; talis ad tragoediae usque exitum continuetur. eodem modo, si quis
blandus, benignus, ac mitis.’
Ook Vossius stelt denzelfden eisch, als hij, t.a. pl., p. 91 den tragischen dichter aanspoort te
zorgen, ‘ut in singulos tum primariae actionis, tum episodiarum, sui immemor, aliorum
mores, et affectus, induat, et assumat.’
3) L.c., p. 23: ‘Prima ergo pars est fabula,.... actio. Nemo enim sine actione mores imitatur
hominum vel sensus, sed per istam.... Adde quod et absque moribus actio, sine actione esse
non possunt mores.... Actionis qualitates sunt mores. Quod si qualitates imitari, summus
Tragici esset finis, homines qua probi sunt vel improbi, justi vel injusti, imitari posse, finis
ejus esset quod nec proprium illius est, nec finis.’ Cf. et pag. 25.
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aan dramatische schrijvers een raad geeft, die ons bij den eersten oogopslag wel wat
in de war kan brengen. Zij behooren, zegt hij, eerst den loop der handeling vast te
stellen, met haar lotswissel en de daaruit geboren aandoeningen van vrees en
medelijden; zijn zij daarmede gereed, dan worde er gedacht aan de personen en de
eigenschappen, die hun behooren te worden toegekend1). Schijnbaar wordt daardoor
de persoonlijkheid tot vrij onbeduidende proporties teruggebracht, en haar invloed
op den gang der gebeurtenissen veel te gering aangeslagen. Maar vat men dit op in
den samenhang met hetgeen voorafgaat en volgt, dan is dit niet meer dan schijn,
geboren uit de zucht om toch goed te doen uitkomen, wat het sine qua non voor de
juiste werking van een drama is, waardoor de schrijver in de fout is vervallen om te
scheiden wat eigenlijk ondeelbaar is2). Het lijdt geen tegenspraak, dat er toestanden
zijn, die ons door hun algemeen tragisch karakter treffen. Wanneer een dichter zich
daardoor voelt aangetrokken om ze voor het tooneel te bewerken, dan zal dit alleen
met vrucht kunnen geschieden, wanneer hij de peripetie afhankelijk maakt van de
karakters der handelende personen. Doet hij dat niet, dan komt ook de meest tragische
toestand niet tot zijn recht; en de ervaring leert dan ook, dat menig uitmuntend
onderwerp bij de bewerking van een onbekwaam dramaticus alle kracht en geur
verloor.
Zoo een dichter zich aan die regelen gehouden heeft, dan vindt men in de algemeen
gangbare theorie van zijn tijd de verklaring van zijne practijk, die hem misschien de
lauweren zijner tijdgenooten deed inoogsten; maar dit stempelt hem nog niet tot een
groot dramatisch kunstenaar, want die volgt niet bloot voorgeschreven regels. Studie
alleen stelt hem niet in staat een roerend

1) L.c., pag. 90. De dramatische dichter zorge eerst ‘eam quam sibi imitandam proponit, disponet
ac delineabit actionem.... Si implexa, an Agnitionem, an Peripetiam,.... admittat. An ex rebus
terror, an commiseratio nascatur. quomodo denique et qua ratione cum superioribus cohaereat
mutatio. Postquam hoc jam factum fuerit, de personis cogitabit. Quarum ipse habitus mente
ac effectus induet. ut hac ratione spectatorum quisque suos in poëta agnoscat; luxuriosi,
libidinosi, iracundi; senes, pueri, viri; foeminae, servi.’
2) Hij heeft bl. 18 nog eene volledige, ofschoon beknopte definitie eener Tragedie gegeven.
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treurspel te schrijven: het voorbeeld van Heinsius zelf bewijst dit zoo duidelijk
mogelijk1). Daartoe behoeft hij natuurlijken aanleg, dramatisch, dichterlijk genie. De
man, die de voorschriften gaf, wist dat ook wel, en heeft het in den aanvang zijner
verhandeling nadrukkelijk in het licht gesteld2).
Bij de beoordeeling van Vondel's treurspelen zal men den dichter volkomen recht
laten wedervaren, wanneer men zijn tooneelwerk in de eerste plaats aan de
voorschriften van Heinsius en soms van Vossius toetst, welke in zekere mate ook
thans nog als richtsnoer kunnen dienen. Mocht het blijken, dat hij hunne leer niet
heeft in practijk gebracht, dan zal men er vanzelf toe komen, zich af te vragen, of
dat niet veroorzaakt werd door een gemis van dramatisch genie, dat hem evenwel
als lyrisch dichter volkomen in zijne waarde laat.
Vroeger liet men zich met grondig aesthetisch onderzoek weinig in. De Critiek
maakte zich toen hare taak vrij gemakkelijk: zij meende met eenige brommende
loftuitingen te kunnen volstaan3). En als zij haar oordeel soms staafde, dan geschiedde
dat op de

1) Zie boven, XVII Eeuw, bl. 68-69.
2) L.c., p. 3: ‘Primus Aristoteles, et quod Critici est accurati, vitia notavit: et quod veri est
philosophi, è virtutibus multorum, unam fecit artem: simulque utrunque docuit; tum de aliis
quid statuendum: tum in nostris, quid sequendum esset. Frustra tamen: ni ingenium accedat.
sed poëticum in primis. Neque enim qui haec sciet, ideo Tragoediam conscribet, sed si aptus
à natura, ac ingenio accedat, ideo perfectam scribet.’
Prof. Moltzer stelde echter studie boven inspiratie, toen hij schreef (Studiën en Schetsen, bl.
221): ‘In stede van eene aesthetiek samen te flansen van eigen vinding [?] of het oor te leenen
aan den eersten den besten beunhaas in schoonheidsleer [?], zal de treurspeldichter verstandig
handelen met dat boekske [van Aristoteles] te lezen en te bestudeeren “noctesque diesque,”
bevorens zich tot het werk te zetten.’ En Shakespeare dan?
3) Jeronimo De Vries, b.v. zegt in zijne bekende bekroonde Proeve, I D., bl. 158: ‘Hy was een
treurspeldichter bij Sophokles, Euripides, Seneca en anderen te vergelijken;’ en hij past op
Vondel's tragedies de woorden van Scaliger toe: ‘Alle zijn van zulk een schoonheid, dat zij
mij en anderen, hierin meer ervaren lieden, alle hoop benemen op zulke oefeningen’ (bl.
161); van Lucifer en Gysbreght in 't bijzonder bezigt hij mede Scaliger's woorden: ‘van deze
en dergelijke gedichten, zoeter dan der Goden spijs of drank, was ik liever de maker, dan
Koning van geheel Arragon.’
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zonderlingste wijze. Of de stukken al in ‘aanleg of plan zelden geheel onberispelijk’
bleken, deed minder af: schoonheden van détail maakten dat weer goed, vooral de
‘heerlijke Reyen’1). Zoo oordeelde men in de eerste jaren dezer eeuw, en zoo oordeelt
men vaak nog heden: alleen met dit onderscheid, dat men die meening niet meer zoo
naïef uitdrukt, maar haar in een wonderspreukigen nevel hult. Men heeft immers de,
zachtst genomen, zonderlinge stelling verkondigd, dat treurspelen als zoodanig groote
gebreken kunnen hebben, ja, in 't geheel niet beantwoorden aan ‘de eischen der
dramatiek,’ maar desniettegenstaande ‘meesterstukken van poëzy’ kunnen zijn; of,
gelijk Van Lennep het uitdrukte, ‘als dichtstuk beschouwd, groote en
onwedersprekelijke verdiensten’ bezitten2).
Men kon zich nog maar niet voorstellen, dat Vondel's treurspelen als zoodanig,
als dramatische dichtstukken, dus als dichtstukken in hun geheel beschouwd, slecht
zouden kunnen zijn; ja, men vreesde nog te oneerbiedig te spreken van den ‘Prins
onzer Dichters’, als men bij die veroordeeling voegde, dat zij evenwel schoonheden
van détail van den eersten rang bevatten, juweeltjes van

1) Van Kampen erkent in zijne Bekn. Geschied. der Letteren en Wetensch., I D., bl. 169: ‘De
aanleg of het plan zijner stukken is zelden geheel onberispelijk;’ toch had hij het oordeel
vooropgesteld: ‘Vondel is de grootste Treurspeldichter der Natie. - Hij volmaakte de Grieksche
manier in de Nederlandsche Treurspelen, die vooral door derzelver heerlijke Reijen
uitmuntten.’ Verg. boven, XVII Eeuw, I D., bl. 195, de aanteekening.
Dit is ook nog het standpunt van Van Lennep. Als hij b.v. Adonias als tragedie veroordeeld
heeft, laat hij er op volgen (IX D., bl. 317): ‘Wij vergeten echter het een en het ander bij 't
lezen van den heerlijken zang, die volgt, en waarin de Rei, na op de treffelijkste wijze’ enz.
2) Zie b.v. het critisch overzicht van David Herstelt, IX D., bl. 141. Is het niet, of men zei: aan
dit landschap ontbreekt al wat het tot een landschap maakt: boomen, water, lucht; maar toch
is het eene voortreffelijke schilderij: vooral de lijst is schitterend! De lijst,
‘Daer menigh onverstand de schildery om prijst’,
als Huygens in zijn Hofwyck schreef.
Beter drukte Macaulay zich uit, toen hij van Aeschylus zei: (Essais I, 14): ‘Considered as
plays, his works are absurd.... But if we forget the characters, and think only of the poetry,
we shall admit that it has never been surpassed in energy and magnificence.’
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beschrijvende en lyrische poëzie. Men zondigde veel liever tegen de critiek en het
gezond verstand door eene tegenstelling uit te denken tusschen het ‘dramatisch
gedicht’, het drama, en het ‘dichtstuk.’
Toch moet het onpartijdig oordeel, hoe sterk overigens ook met Vondel als dichter
ingenomen, erkennen, dat hij geen dramatisch dichter was1). Het ontbrak hem daartoe
aan vormkracht2). In theorie wist hij wel, dat de tooneeldichter alleen dan zijn doel
bereikt had, als ‘d'aenschouwers verruckt, zich lieten voorstaen in der daet te zien
herleven de persoonen, en den handel der grooten, ten spiegel der leerzaemen
vertoont’3); maar 't is hem in de werkelijkheid altijd een raadsel gebleven, door welke
middelen dat doel was te bereiken.
De dramatische en tragische toestanden en eischen voelde hij niet als kunstenaar,
maar hij speurde ze na door vlijtig onderzoek. Zijne drama's ontrolden zich niet voor
het oog zijner verbeelding; - hij zag na bij Scaliger, Heinsius en Vossius, op welke
wijze hij ze behoorde in te richten. Hoe geheel anders bij Shakespeare! Deze vroeg
niet angstvallig naar de wetten van Aristoteles: hij voelde, hij zag met het oog van
den dichter wat, en hoe hij het den toeschouwers moest voor oogen stellen; en
daardoor werd hij het grootste dramatische genie van den nieuwen tijd. Vondel
daarentegen liep in het gareel der Classieken, zocht bij anderen naar wetten, die niet
leefden in zijn eigen geest, en bracht het op dramatisch gebied nauwelijks tot het
middelmatige4).

1) ‘Men zal zich tweemaal te bedenken hebben vóór men Vondel den titel van dramatisch
dichter van meer dan gewone gaven ontzegt.’ Zoo oordeelt Alberdingk Thijm in De Gids
1879, I, bl. 344. Ik durf gerust zeggen, dat ik mij meer dan tweemaal bedacht, maar geen
aanleiding gevonden heb om op dit punt van overtuiging te veranderen.
2) Verg. boven XVII Eeuw, I D., bl. 308-309.
3) Opdracht van Oedipus, Werken, VIII D., bl. 669. Hij drukte in de laatste woorden het gevoelen
uit van Vossius, die t.a. pl., bl. 11 zegt: ‘Quod ad finem δράμα ος; quam ei proposita sit
institutio aliena, morumque emendatio; argumento illud erit, quod eorum scriptores speciatim
διδάσχαλοι vocarentur, et, cum fabulam exhiberent, docere eam dicerentur.’
4) Om eene volmaakte tragedie te schrijven, las hij eerst nog eens al de schrijvers na, die over
dat onderwerp gehandeld hadden, zie het Berecht voor Jeptha, VIII D., bl. 16-17. Zoo zei
hij in zijne Aenleidinge ter Ned. Dichtkunste, Werken, VI D., bl. 51: ‘De hemelsche Poëzy
moet op den toetssteen van een beslepen oordeel proef houden, naer de wetten by de Geleerden
daer toe voorgeschreven, waer toe wy gewezen worden.’
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Misschien heeft hij ook, omdat hij de didactische strekking van van het tooneel te
zeer in 't oog hield, den eigenlijken aard van het Drama te veel voorbijgezien; en
zocht hij te meer door ‘welsprekendheid’ uit te munten, naarmate hij meer voor
handeling terugdeinsde. Maar stellig ontbrak het hem aan genoegzame psychologische
diepte om wezenlijke individualiteiten met eigenaardige karakters te scheppen. Wel
heeft men zijne fijne karakterteekening ten hemel toe verheven; 't valt echter niet te
ontkennen, dat Vondel er doorgaans alleen naar gestreefd heeft om, als in zijnen
Jeptha, ‘elcke personaedje naer zijne oude (ouderdom), staet, en gelegentheit uit te
beelden’, zonder aan eigenlijke individueele karakteristiek te denken. Ja, hoe
zonderlinge denkbeelden hij van karakterschildering had, blijkt, als hij in de
Gebroeders de meedogendheid en het ‘deizen’ van David verdedigt met een beroep
op autoriteiten, en ten slotte zegt: ‘Het stemt eer met de voegelijckheid David met
barmhartigheid te bekleeden, als van alle menschelijke genegenheid te ontblooten’1).
't Grootste gebrek, dat hem aankleefde, is wel, dat hij geen juist inzicht had in den
eigenlijken aard van het Tragische. Door het voorbeeld van Seneca verleid, en wellicht
ook door te enge opvatting van het woord van Vossius2), zag hij dit alleen in de
ongevallen, die den lijdenden persoon treffen, welke de ‘treurrol’ speelt, en die voor
hem de tragische figuur van het stuk was. Maar ook toen Seneca bij hem achter de
bank was geraakt, en hij min of meer met de Grieksche treurspeldichters bekend
werd, bleef het echt Tragische hem nog eene verborgenheid. Wel heeft hij zich de
algemeen erkende voorschriften herinnerd, toen hij in de opdracht der Ifigenie (X,
600) schreef: ‘Het gaet zeker dat het een eige deught des treurspels is hartstoghten
te verwecken, en onder de hartstoghten schrick en medelijden, ook zulcks dat

1) Zie de opdracht aan Vossius, III D., bl. 637-638.
2) L. 1. p. 61: ‘Trahitur argumentum tragicum ex calamitalibus atrocibus quae heroibus, et
regibus, accidere.’
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by Aristoteles dit deel boven de welsprekenheit gestelt wort;’ maar voelde hij ook
als Dichter, hetgeen zijn verstand beaamde? Wel heeft hij soms medelijden opgewekt
of schrik ingeboezemd; maar niet die tragische aandoeningen, waardoor alleen de
παθημάτων κάθαρσις kan worden te weeg gebracht, waarvan Aristoteles mede spreekt.
En toch zweefde die onzen Dichter ook voor oogen; want meer dan eens stelt hij aan
het treurspel den eisch om, zooals hij het in de voorrede tot Joseph in 't Hof (III, 219)
uitdrukte, te doen uitkomen: ‘Gods wonderbaere voorzienigheid, die de boosheid
der blinde menschen, buiten hun wil, weet te bezigen en te beleyden tot behoudenisse
van geheele koninkrijcken, landen en volcken’1). Maar die theorie was hem geen
richtsnoer voor de practijk.
Bij dit alles komt nog, dat hij zich eigenaardige bezwaren schiep, welke ten nadeele
van den vorm zijner tooneelstukken uitliepen.
De stof van vele zijner tragediën is aan den Bijbel ontleend, en zijn ontzag voor
het Woord Gods gedoogde doorgaans niet, dat hij zich de geringste afwijking in de
voorstelling of rangschikking der Bijbelsche feiten veroorloofde2). Nu begrijpt men
gemakkelijk, dat in het geschiedverhaal alles niet altijd even bevorderlijk is aan
dramatischen gang of karakteristiek. En waar die bij Vondel ontbreken, gaat het niet
aan, dit te vergoelijken met de opmerking: ‘'t Is een dichterlijke, aanschouwelijk
voorgestelde en dramatisch behandelde (?) parafrazis van het Bybelverhaal, en als
zoodanig moet zy dan ook beoordeeld worden.’ Allerminst heeft men recht zoodanige
uitspraak te besluiten met deze woorden: ‘Een vraag, of aan de eischen der tragische
Muze voldaan zij,

1) Merkwaardige overeenkomst met hetgeen Albert Réville schreef in de Revue Pol. et Litt. de
Nov. 1880, p. 459: ‘Qu'est-ce que le tragique? C'est la mise en évidence, par l'exposé d'un
événement, ou d'une situation, ou d'une destinée humaine, d'un ordre supérieur des choses,
écrasant sous sa marche irrésistible nos petits calculs, nos prévisions restreintes, notre sagesse
vulgaire, s'avançant imperturbablement vers son but sans se soucier de ces fils d'araignée, et
arrivant à ses fins avec la fixité, la régularité, la sûreté d'un mouvement astral. Que l'on prenne
dans l'histoire ou dans l'art n'importe quel exemple de tragédie émouvante, et l'on verra se
vérifier cette définition.’
2) Toch heeft hij zich hier en daar wel afwijkingen veroorloofd, b.v. in David Herstelt, Werken,
IX D., bl. 141. Of hij geeft toevoegsels aan het Bijbelsch verhaal, zie Werken, XI D., bl. 82.
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komt hierby derhalve minder te pas’1). Die vraag beheerscht integendeel alles bij de
beoordeeling eener Tragedie.
In de tweede plaats heeft des Dichters eerbied voor de zoogenaamde Aristotelische
eenheden2) de handeling niet bevorderd3); maar wel lange verhalen in het leven
geroepen, die hem vaak gelegenheid gaven tot die fraaie schilderingen, waardoor
vele zijner stukken schitteren, maar die den dramatischen gang stremmen, het
dramatisch karakter aan 't geheel ontnemen, en soms groote dwaasheden meebrengen4).
En daarenboven wordt, op 't voorbeeld van Seneca, het eerste bedrijf gewoonlijk
geheel ingenomen door eene alleenspraak, die tot expositie dient, terwijl het vijfde
meestal bestaat uit het verhaal van den dood des helds, hetgeen, daar niets de
nieuwsgierigheid of de belangstelling meer prikkelt, den hoorders doorgaans vrij
langwijlig moet hebben toegeschenen.
Ons oordeel over Vondel's dramatische gedichten is niet vleiend maar eene eerlijke
Critiek mocht het niet achterwege houden. Ter

1) Van Lennep in Vondel's Werken, IX D., bl. 73.
2) Ook hierin kon hij zich op Vossius beroepen, die, t.a. pl., bl. 12 zegt: ‘At naturâ suâ eam
drama magnitudinem exigit, quae aequalis sit spatio unius diei, vel paulli majore.’ Hoe hij
dit naturâ suâ zou goedmaken, is raadselachtig. Hij is dan ook het betoog schuldig gebleven,
maar geeft alleen voorbeelden: Phoenissae, Oedipus Tyrannus.
3) Dit blijkt het duidelijkst uit den Jeptha, in welk stuk hij Ifis niet op het tooneel laat sterven,
ofschoon hij erkent, dat ‘het zien meer de harten beweeght dan het aenhooren en verhael van
het gebeurde.’ Zie het Berecht vóór het stuk, VIII D., bl. 15. 't Was misschien om aan dat
begrip te gemoet te komen, zonder zijn fatsoen als Classicus te schaden, dat hij J in Vos
‘aanmaande’ om een theatrale ‘vertooning’ in het stuk op te nemen. Midden in, het schavot,
met zwart behangen, waarop de dochter knielt: ‘Jeptha heeft het slachtmes in zijn rechtehandt,
met de slinke bedekt hij zijn aengezicht.’ En dit alles was nog omstuwd met allerlei
allegorische figuren. Zie de Gedichten van Jan Vos, I D., bl. 608. Vossius had, l.l., Cap. IV,
p. 16, geleeraard: ‘Siquid in dramate sit turpe visu, atque indecorum, id vel narrabitur, vel
voce aliquâ interius exauditâ significabitur.’ Cf. et p. 66.
4) Als b.v. in de Gebroeders Abjathar eene lange beschrijving van 's lands toestand heeft
gegeven, antwoordt de Koning:
‘Wat klaegt ghe my in 't lang der stammen noodt en smarte?
Ick weet dit al te wel.
Hoe vaak zou er geen aanleiding zijn tot zoodanig antwoord!
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geruststelling van hen, die gewoon waren Vondel in alles ten hemel te zien verheffen,
herinneren wij, dat hij, ook nadat het kaf van het koren gescheiden is, genoeg echt
dichterlijke verdiensten overhoudt, om ons met volle recht trotsch op hem te doen
zijn.
Staven wij thans ons oordeel door een beknopt overzicht van zijn tooneelwerk.
In 't voorjaar van 1612 verscheen een tooneelspel in druk, waarmee Vondel,
waarschijnlijk niet zeer lang te voren1), dus op nog geen vijf-en-twintig-jarigen leeftijd,
op de ‘stellagie’ der Brabantsche Kamer de Lavendel Bloem2), de dramatische loopbaan
intrad. Hij gaf er den titel aan: ‘Het Pascha, ofte de Verlossinge Israëls uut Egypten,
Tragecomedischer wijse een yeder tot leeringh opt Tonneel gestelt.’
De eersteling is in vorm en bedoeling een echt Rederijkersstuk; maar zooals het
te Amsterdam, omstreeks 1611, ontstaan kon, waar Hooft den weg tot beter stijl
gewezen had. Het drama moge hier in alle opzichten zwak zijn, de verzen dikwerf
nog hard, vol rethoricale woordvoegingen, archaismen, bastaardwoorden, valsche
klemtonen en hiaten, toch steekt de techniek, zoowel als de dichterlijke toon in het
oog vallend gunstig af bij de verzen van De Koningh en Kolm, ja, zelfs bij die van
Coster's of Bredero's ietwat jonger ernstig drama. Men voelt duidelijk, dat men voor
het werk staat van een dichter, die eenmaal zou heerschen over taal en prosodie.
De dramatische opvatting is uiterst zwak. Trouwens, dit stuk was meer het werk
van den zedemeester, die verbeteren wil, dan van den kunstenaar, zonder bijoogmerk
strevende naar de volmaking van zijn kunstgewrocht volgens de wetten, die het
beheerschen. De ‘leeringh’ stond op den voorgrond, gelijk reeds de titel ons zei; en
wel ‘tweezinnigh’, zooals Bredero in een lofdicht zich uitdrukte. Uit de voorgestelde
feiten is eene dubbele

1) In de voorrede, gedagteekend 29 Maart 1612, leest men: ‘Zoo hebben wy voorhenen deze
Tragi-Comedie voor een ieders oogen willen op de Stellagie opentlyck vertoonen.’
2) Dit blijkt uit den slotregel, waarin de spreuk dier Kamer (Uut levender Jonst) voorkomt.
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les te trekken: eerst de natuurlijke; en dan heeft men nog te letten op de zinnebeeldige
beteekenis.
De Dichter verklaart ons beide in een slotkoor, hetwelk, naar zijne eigene
uitdrukking, ‘de leerlijcheit ofte moralisatie van 't spel’ bevat. Dat zoodanige mystieke
verklaring in zwang was, zagen wij reeds bij de beschouwing van Bredero's
Rodderick1). Uit dat slotkoor schrijven wij eenige regels af:
‘'s Hemels goetheyt die voorhenen
Ons Voorvaders heeft beschenen
Is hier opt Toneel herspeelt,
En na 't leven afgebeelt.
Tijt noch de verghetenissen
Hoort uut ons gemoet te wissen
Dees weldaden overgroot
Neêrgedaelt uut 's Hemels schoot.’

Maar er is nog meer in. De verlossing uit Egypte beteekende verlossing van het
menschdom door Christus uit het rijk der duisternis en der zonde;
‘Nu het Rijc Egypten is
Oft beteyckent duysternis.’

En de mystieke verlossing wordt dan in bijzonderheden uitgewerkt.
De gebeurtenissen, die tot deze vergelijking aanleiding gaven, zijn met weinig
woorden te omschrijven. Mozes weidt zijne schapen aan den berg Horeb. In eene
alleenspraak schildert hij zijn smaak voor natuur en herdersleven. Zoo hij ‘'t ghewoel
van groote Heeren’ schuwt, 't is deels uit nood, om den verslagen Egyptenaar, deels
en vooral uit ‘hertelijc begeeren.’ O, kon hij Jakob's Huis aan de harde slavernij
ontrukken! De zorg voor zijne kudde heeft hem voorbereid tot leidsman van zijn
Volk. Jehova zelf verschijnt, en wijdt hem ‘tot eenen aertschen God.’ Dan maakt
Mozes zich op, en spreekt den Hoofden van Israël moed in. Na te vergeefs uit naam
van Jehova de vrijheid geëischt te hebben, dwingt hij eindelijk Pharao door zijne
wonderdaden het verlof af om met de Israëlieten weg te trekken. Alleen het wonder
van den staf, die in eene slang verandert, heeft op het tooneel plaats. De

1) Boven, XVII Eeuw, I D., bl. 222.
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andere wonderen en plagen worden door het Koor zingende vermeld, dat daarbij
ongetwijfeld op geschilderde tafereelen wees. Pharao krijgt berouw, en ijlt met zijn
leger de aftrekkenden achterna. De ‘Faam’ verhaalt in eene lange rede, die het grootste
gedeelte van het vijfde bedrijf vult, het gebeurde in de Roode Zee; dan zingt de
‘Israëlietsche rye’ een ‘Hymne ofte Lof-zangh’, Mozes offert een dankoffer, en
daarmee is het stuk uit, waaraan eindelijk nog de reeds besproken moraliseerende
slotzang van het Koor wordt toegevoegd.
Men vat zonder moeite, hoe weinig dit alles voldoet aan den natuurlijken eisch
van het drama. Trouwens, uit de voorrede mag men opmaken, dat in die dagen het
wezen van dit deel der kunst den dichter maar in zeer nevelachtige trekken voor den
geest stond. Het was hem genoeg, dat eene gebeurtenis werd voorgesteld, waaruit
leering viel te trekken1). Daar evenwel het Pascha in eene manier geschreven is, die
tot het verledene begon te behooren, en weldra door den Dichter verlaten werd, zullen
wij bij de aanwijzing der zwakheden en gebreken van het stuk niet lang stilstaan. Of
het den toehoorders werkelijk kunstgenot verschaft heeft, valt

1) De Ouden, zegt hij, hebben getracht, ‘een yeder te brenghen tot een goet, zedigh, ende
natuerlijck borgerlijck leven, 't zij door eenige Poëtische Fabulen, ende verzierde ghedichten,
oft door andere bequame Regulen ende Wetten: dan onder andere hebben sy voor goet
inghezien de maniere van eenighe oude Historien ofte vergheten Geschiedenissen wederom
te ververschen, ende voor al de Werelt op 't Toneel te stellen; om alzoo door zekere aerdighe
toegemaecte Beelden en Personagien, levendich uut te drucken ende na te bootsen tgeene
tijt ende outheyt met veel verlopen eeuwen ende afgemaeyde jaren bykans uut tghedacht
ghewischt hadde, in voeghen als oft die eerst teghenwoordich geschiedden; waer inne sy
betoonden hoe int eynde alle goet syn belooninghe, ende alle quaet syne eighen straffe
veroorzaeckt; opdat zelfs plompe, rouwe ende ongheleerde menschen, die al hoorende doof,
ende al ziende blindt waren, zonder bril mochten hun feylen als met den vingher aenghewezen,
ende door sprekende Letteren van ghecierde Figuren ghetemt ende ghezedight werden, ende
alzoo volghens de spreucke Horatii 'tprofijt met genoechten leeren.’
Van de gelijkenissen van Jezus zegt hij dan ook: ‘wat zijn 't anders, als naecte Comedien,
ende Tragedien, om daer mede te leeren die menschen, de welcke op gheen ander maniere
de verborghen misterien van 't Rijcke der Hemelen verstaen konnen.’
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te betwijfelen. Dat het hen gesticht heeft, is waarschijnlijk; en dat was het, wat de
Dichter beoogde, ‘wenschende dat het met zoodanighe vruchtbaerheydt ghelezen
werde, dat het ghedije tot prijs van den heylighen en ghebenedijden Name Godts, en
dat door het overdencken van deze Trage-Comedie ofte dit Blyeyndichspel, de droeve
Tragedie oft het droevich Treurspel van ons ellendich leven, mach nemen een vrolyck
eynde ende ghewenschten uutgangh. Amen.’
Daarop volgt, eerst in 1620, Hierusalem Verwoest, welk stuk met den naam van
‘treurspel’ prijkt, maar nog minder van een drama heeft dan het vorige. Hier vindt
men zelfs niet de geringste handeling, maar bloot verhaal. En nog wel een zoodanig,
dat niet van gerektheid vrij te pleiten is. De verschillende, soms nauwelijks
samenhangende tooneelen zijn als 't ware brokstukken van een episch gedicht, welks
stof de dichter geput heeft uit de historieschrijvers, die hij in den ‘inhoudt’ opgeeft.
Aan het slot houdt de Engel Rafaël eene soort van preek, 288 verzen lang, hier en
daar in den trant der Paters Redemptoristen, waarin hij aan de ‘Christen pelgrims’
verklaart
‘'t Geen aen te mercken staat in Isr'els droeven val.’

Dus ook hier weder ‘de leerlijcheit ofte moralisatie van 't spel.’
Vondel heeft in dit stuk weel hoogdravender toon aangeslagen dan in het Pascha;
maar evenals Hooft, en wellicht op diens voorbeeld, vervalt hij daarbij maar al te
dikwijls in brommende snorkerijen. Het ware verhevene was nog niet gevonden.
Overigens is op technisch gebied merkelijke vooruitgang te bespeuren. Geen
archaismen meer, weinig bastaardwoorden: soms nog wel een stroef vers en een
verkeerde klemtoon, maar over 't algemeen rolt de rhythmus reeds met eene, zelfs
aan Hooft niet volkomen eigen vloeiendheid.
De eerstvolgende dramatische werken van onzen Dichter kunnen hier onbesproken
blijven. In 1625 zag de Palamedes het licht, waarover reeds als politiek stuk gehandeld
is1), en dat overigens

1) Zie boven, XVII Eeuw, I D., bl. 260 vlg. Volgens een ‘Bericht, geplaatst achter een exemplaar
van den Amersfoortschen druk van 1736, in 't bezit van Dr. G. Penon, zou het stuk ‘eerst in
onrym ontworpen’ zijn door den Leidschen Hoogleeraar Meursius, ‘en wel op 't verzoek van
den Hr. van der Myle, Barnevelts schoonzoon,’ en eerst ‘daer na door Vondel in rym gebracht’
Zie Penon's Bijdragen, enz., II D., bl. 139, noot 1. In hoeverre dit ‘Bericht’ waarheid bevat,
moet nog worden onderzocht.
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geene dramatische waarde heeft. In hetzelfde jaar was ook de Amsterdamsche Hecuba
verschenen, naar de Troades van Seneca vertaald, maar ‘by my alleen niet gerymt’,
zooals Vondel in het naschrift op de ‘Verscheide Gedichten’ van 1644 zegt (bl. 405).
Aan Seneca werd verder in 1628 de Hippolytus ontleend. Bij de beoordeeling van
Vondel's dramatisch talent kunnen die navolgingen onbesproken blijven; maar het
ware onrecht plegen aan den Dichter; zoo wij niet wezen op zijne groote verdienste
als dichterlijk vertaler. Wie zich daarvan wil overtuigen, vergelijke Vondel's vertolking
van de Troades met die van Westerbaen. De laatste moge nader bij het oorspronkelijke
woord blijven, hij wordt verreweg door den eerste overvleugeld, waar het aankomt
op kernachtige, poëtische wijze van zich uit te drukken. Vondel blijkt ook hier een
meester, terwijl de Heer van Brandwijck een nauwkeurig liefhebber blijft.
Zeven jaar later (1635) volgde de Sofompaneas of Joseph in 't Hof, naar het Latijn
van Huig De Groot, en eindelijk in 1637, ter inwijding van den nieuwen Schouwburg1),
weder een oorspronkelijk stuk, de Gysbreght van Amstel, waarbij wij moeten stilstaan.
Vooraf herinneren wij slechts, dat Vondel's opvatting van het drama nog niet was
veranderd, ofschoon hij nu zeker met de voorschriften der school beter bekend was2).
In aanleg heeft dan ook de Gysbreght de grootste overeenkomst met Hierusalem
verwoest: 't is geen drama, maar eene reeks van

1) Vgl. J.H. Rössing, De eerste vertooning van Gysbrecht Van Amstel. (Bibliotheek van Noord
en Zuid 1885, bl. 5 vlg.)
2) Dit mag men opmaken uit het ‘Berecht’ vóór den Palamedes geplaatst, II, 344, waarin de
dichters genoemd worden ‘uitbreiders van de gedachtenisse der naemhaftige helden, die door
hunne verworven eer en onsterfelijcken naem en faem de nakomelingen ter deught
aenprickelen, wanneer ze overweegen hoe
‘Voor d'onverwonne deught men wieroockgeuren queeckt,
En elck van zulck een' helt en Godt op aerde spreeckt.’
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brokstukken uit een epos, gelijk menig ander stuk van dezen dichter. Handeling zoo
goed als geen; maar daarentegen overvloed van verhalen. Dit zal niemand
verwonderen, die weet, dat Vondel hier eene navolging heeft geleverd van den
tweeden zang der AEneis van Virgilius. Nu heeft men wel beweerd, dat dit treurspel
juist daarom zoo voortreffelijk moest zijn, omdat het eene nabootsing is van een deel
van een zoo uitmuntend epos; maar is dat niet even ongerijmd, als dat men beweerde,
dat een driehoek uitnemend geslaagd was, die op de eigenschappen van den cirkel
werd gebouwd?
Kan dit stuk dan al geen treurspel heeten, en maakt het op ons als drama weinig
indruk, zoodat het hoogst bevreemdend is, dat het zich steeds op het tooneel heeft
staande gehouden, al wordt het dan ook slechts een paar maal 's jaars vertoond, men begrijpt toch, dat het de geestdrift der Amsterdammers van 1637 in hooge mate
opwekte. Het was zeker geene ongelukkige gedachte daarmee den nieuwen
‘Schouwburg’ in te wijden. Die gedichten zijn ‘den volcke smaekelijck’, heet het in
de opdracht, welke ‘saecken ververschen, die hunne Vorsten en voorouderen
betreffen.’ Dit was o.a. gebleken, toen ‘de Drost van Muiden d' Amsterlanders en
sijn geboortestad streelde, in Velsens treurspel, met de voorspelling van de Vecht’;
en dit moest hier ook wel geschieden, waar de gevallen van Amsterdam ten tooneele
gebracht werden en zijne toekomstige grootheid, die men beleefde, in statige verzen
werd geschilderd.
Dat Hooft's genoemd treurspel den dichter van den Gysbreght voor oogen stond,
is duidelijk. De voorspelling van Rafaël is wel eene navolging van de verschijning
van Creuse's geest, maar zeer zeker onder invloed van die van den Stroomgod
geschreven. En in 't begin van het eerste bedrijf wordt Gysbreght ons geschilderd,
zoo als hij zich in het treurspel van den Drost voordoet: als de onschuldige, verleide,
die zich nooit zoo diep in het verraad had willen steken als zijne makkers.
Er heeft hier wel lotswissel, ‘staetverandering’, zooals Vondel 't noemde, plaats,
maar is het een tragische? Is de wegdrijving van den Heer van Amstel uit zijn ‘wettig
erf’ een gevolg van eigen schuld? Neen, want de Grysbreght bij Vondel is vlekkeloos
rein.
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Een dramatische knoop is er eigenlijk niet: men kan dan ook redelijker wijze geen
eigenlijke ontknooping verwachten. De Deus ex machina, Rafaël, maakt een eind
aan het stuk, maar ontknoopt niets. En al deed hij het, dan zou zulk eene ontknooping
toch de goedkeuring der toenmalige gezaghebbende Critici niet hebben weggedragen1).
Ook aan karakteristiek is niet veel gedacht. Gysbreght is de Pius AEneas: van hem
wordt verhaald, dat hij dapper en zorgvol voor huisgezin en gemeente was; maar
daarvan blijkt uit zijn eigen bedrijf niet veel. En Vondel had toen toch al uit de
gesprekken met Vossius geleerd, dat dit eene fout was2). Alleen in het laatste tafereel,
waar zijn held vrouw en kinders wil doen vertrekken, om zich onder het puin zijner
stad te begraven, is eenige handeling. - Badeloch is de weeke, liefhebbende vrouw,
beangstigd voor het lot haars echtgenoots, maar die zich in 't eind tot heldhaftigheid
opwindt om niet van hem gescheiden te worden.
De persoonlijkheid van Gysbreght's gade behoort zeker tot de aantrekkelijkste van
Vondel's figuren; maar zij treedt, buiten dit tooneel, niet handelend op, ja, staat zoo
op den tweeden of derden grond, dat er voor diepgaande karakterschildering geen
gelegenheid gelaten werd.
't Genot van dat laatste, inderdaad aandoenlijke tooneel, het, eenige, waarin
dramatische handeling voorkomt, wordt ons thans nog vergald door den alledaagschen,
burgermans toon, waarin het pathos zich uit3). Maar ook al ware dat niet zoo - en in

1) In het zoo dikwijls aangehaalde werk zegt Heinsius, p. 96: ‘Evenire solet, ut qui nodum
nectit, mox eundem aegre solvat; interdum vero rei difficultate victus, prorsus abstinere se
cogatur; sic poëta saepe nectit, quae aut nulla ratione aut non recte extricare potest. Huic rei
usitatem solutionem invenêre, quam e machina dixerunt quae nec artis quicquam habet, et
ut plurimum cum arte pugnat.’
2) Later schreef Vossius in de Institutiones Poëticae, L. II, Cap. XIII, p. 66: ‘Sedulo
despiciendum, ne solum narrentur, quae agi et subjici oculis oportet. Nam, ut est apud poëtam
Venusinum:
Segnius irritant animos demissa per aures
Quam quae sunt oculis subjecta fidelibus, et quae
Ipse sibi tradat spectator.’
3) Verg. boven, bl. 179.
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Vondel's tijd zal wel niemand zich daardoor bezwaard gevoeld hebben - eene enkele
dramatische episode is niet genoegzaam om het gemis van tragische en zelfs
dramatische eigenschappen in het geheele beloop van het stuk te vergoeden.
En toch beweert Vondel, in zijne opdracht aan Huig De Groot, dat hij het onderwerp
niet alleen stoffeerde en bekleedde, ‘na de wetten, regelen en vryheyd der poësye’;
maar ‘oock na de tooneelwetten, waer tegens (zegt hij) wy wetende niet en misdeden.’
Dat blijvend gebrekkig inzicht in de eischen der dramatische kunst moet ons
verwonderen, daar de dichter thans denkelijk al kennis gemaakt had met de Electra
van Sofokles, die in het jaar 1639 door hem vertaald werd uitgegeven. Hier had hem
een beter licht kunnen opgaan. Electra, gedwongen hare moeder te verafschuwen,
en naar haar dood te haken, als zoen voor den moord haars vaders, is eene tragische
figuur. Maar daarvoor had onze Vondel geen oog: hij was nog te veel in 't net van
den door elk geprezen Seneca1) verward. Immers als hij in de opdracht aan Tesselscha
van de voortreffelijkheden van dit treurspel gewaagt, blijkt uit niets, dat hem het
tragische in Electra's toestand getroffen heeft. Slechts dit zag hij er niet in voorbij,
dat de straf op de misdaad volgt (III, 484). En dat schijnt hij toen reeds als een
onmisbaar bestanddeel van 't Treurspel erkend te hebben, hoewel hij noch in den
Gysbreght, noch in een der eerstvolgende stukken dien regel in practijk brengt.
Daarentegen moeten wij Vondel en de schrijvers van zijn tijd vrijpleiten van zekere
‘grove misslagen’, hun door eene onbedachte Critiek ten laste gelegd. Men verwijt
hun, dat ze anachronismen begaan en tegen kostuum en zeden van den tijd zondigen.
Voor onze dagen, waarin men het voorrecht heeft, dat het onderwijs allerwege zijne
weldaden verspreidt, mogen dit langzamerhand gebreken worden; voor Vondel's
publiek was dat anders. Men merkte dat niet op. Maar bovendien, had hij Romeinen,
Joden of middeleeuwsche baronnen voorgesteld; denkend, sprekend en handelend
zooals met de strikte oudheidsleer overeenkomstig was, hij zou daarmee zijne
toehoorders koud gelaten

1) Heinsius, 1. c., pag. 120: ‘In Latinis Lucius Seneca mirifice excellit.’
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hebben1). De dramatische dichter, wiens personages door een gemengd publiek
onmiddellijk moeten begrepen en gewaardeerd worden, is tot de schijnbare fout
verplicht, zijne schepselen grootendeels in de gemiddelde ontwikkelingsvormen van
zijn eigen tijd te doen optreden. Had Vondel b.v. in den Gysbreght niet het
anachronisme begaan, het Amsterdam van de zeventiende eeuw te schilderen, hij
zou waarschijnlijk weinig indruk gemaakt en weinig sympathie gewekt hebben voor
de verwoesting van het visschersdorp van den jare 13042).
In 1639 volgde het treurspel De Maeghden, voorstellende den moord, door Attila op
de H. Ursula en de elfduizend Maagden voor Keulen gepleegd. Grelijk Vondel met
zijn Gysbreght de stad zijner inwoning verheerlijkte, droeg hij De Maeghden aan de
stad Keulen op, als
‘Een klein bewijs van (s)ijn genegentheden
En groote zucht tot (s)ijn geboorteplaets.’

Van dit gedicht geldt al wat van den Gysbreght gezegd is: het is geheel in denzelfden
smaak, maar veel onnatuurlijker en nog zwakker van samenstelling. De schildering
van den Hunnenkoning moet als geheel mislukt beschouwd worden. 't Is, alsof Vondel
de gebreken van het werk voelde, toen hij in de opdracht dezen regel schreef:
‘Dees stof kan ruim 't gebrek van geest vergoeden.’

De geest van Sinte Ursula, die al eene groote rol gespeeld heeft in de verdediging
der stad, verschijnt ten slotte nogmaals in eene

1) Van Lennep, die deze ‘feilen’ en ‘grove misslagen’ nog in het Pascha veroordeelt (I D., bl.
124), plaatste zich op juister standpunt bij de beoordeeling van Adam in Ballingschap (X D.,
bl. 425), toen hij in overweging gaf ‘of, waar een schrijver, in een moderne taal, tot een
modern publiek spreekt, hy zijn personaadjen een andere taal kan laten voeren en andere
denkbeelden ontwikkelen, dan gangbaar en meest verstaanbaar zijn voor zijn lezers of
toehoorders.’
2) Verg. ook: Jorissen, Palamedes en Gijsbrecht Van Amstel, Kritische Studiën. Amsterdam,
1879.
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wolk, - waarschijnlijk om die, welke voor Rafaël gemaakt was, nog eens te kunnen
gebruiken, - en doet eene voorspelling van beter tijden, evenals dat in den Gysbreght
plaats heeft.
De Gebroeders, ten zelven jare gedicht, en in 1640 in het licht gegeven, heeft een
ander karakter1). In dit stuk, dat de geschiedenis schildert van den val van Saul's Huis,
die men leest II Sam. XXI, vs. 1-14, is wel degelijk handeling, dat eerste vereischte
van een drama; hoewel ook hier verscheiden al te lange verhalen aan 's dichters
gewone manier herinneren. En toch is ook De Gebroeders eene mislukte tragedie.
Wel komt er veel aandoenlijks in voor; wel stemt ons dat geheele uitroeien van den
koninklijken stam, als zoen voor eene ongerechtigheid door Saul gepleegd, tot
medelijden, en niet het minst de wanhoop der beide moeders, die haar geslacht zien
te gronde gaan, maar dat is nog niet het echt tragische medelijden.
In de opdracht aan Prof. Vossius verklaart Vondel, dat dit treurspel het
behartingswaardige aantoont der spreuk
‘Leert rechtvaerdigheit betrachten,
En geen Godheid te verachten.’

De misdaden van Saul worden geboet door geheel zijn geslacht, op Gods bevel en
David's gehengen, die hier, in de opdracht, als de godvruchtige man bij uitnemendheid
wordt voorgesteld.
Het stuk zelf daarentegen maakt een anderen indruk. Daarin valt bijzonder in het
oog, dat de Hoogepriester Abjathar, onder schijn van Gods orakel te spreken, de
zonen van Saul aan zijne persoonlijke wraakzucht opoffert, en dat David daartoe
meewerkte uit vrees voor het verlies zijner niet geheel rechtmatig bezeten kroon. In
't algemeen wordt David geschilderd als een zwak, karakterloos, door priesters
geregeerd Vorst, die blaakt van heerschen zelfzucht, maar alles onder den mantel
van godsdienst bedekt. Alle glans daarentegen valt op zijne fiere slachtoffers en de
twee overblijvende ongelukkige vrouwen.
Alles gewikt en gewogen, dan is er reden te vermoeden, dat wij ook hier met een
tendenz-stuk te doen hebben, en dat de

1) Zie over dit stuk ook D.C. Nijhoff, Vondels Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart,
aesthetisch-critisch beschouwd. Utrecht, 1886.
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dichter de schrikkelijke gevolgen heeft willen schetsen van den haat van priesters of
predikanten.
De geheele voorrede, zoo volkomen in strijd met den tekst, dien zij heet te
verklaren, moet zeer zeker als bittere ironie worden opgevat. Tevens strekte zij den
dichter tot schild om zich te vrijwaren tegen den wrok van hen, die hem om den
Palamedes vervolgd hadden. Hijzelf schijnt op de ware bedoeling van het stuk te
zinspelen in deze zinsnede (III, 638), wier beteekenis anders onverklaarbaar is:
‘Ick moet by deze gelegenheid ter loop aanvoeren, dat luiden, van geen geringe
geleertheit en wetenschap, zich luttel met poëzije bemoeiende, by wylen al te naeuwe
en strenge keurmeesters zijn, over deze kunst, en niet wel begrijpen, hoe die te teer
en te edel zij om zulck een harde proef uit te staen, zouder een groot deel van haere
aertigheid en luister te verliezen. Men moet haer inwilligen een voegelijck misbruik,
of liever eene noodige vryheid.’
Thans mogen de drie stukken volgen, die de geschiedenis van Jozef ten onderwerp
hebben.
Het eerste, Sofompaneas of Joseph in 't Hof, dat reeds in 1635 geschreven werd,
laten wij buiten beschouwing, als zijnde ‘vertaalt uit het Latijn van zijne Excellentie
Huigh De Groot.’ De beide anderen zijn, het eene den 11en, het andere den 23en van
Wijnmaand 1640 gedagteekend. De Joseph in Dothan is evenmin als de Joseph in
Egypten eene tragedie. Het eerste stuk is een gedialogiseerd tafereel van het verraad,
uit nijd en afgunst aan Jozef gepleegd door zijne broeders. Wij hebben hier wel eene
‘bewegelijcke historie,’ eene aandoenlijke voorstelling van ‘de misverstanden en
huisgebreken, gevoed door nayver van kinderen en gebroederen, aen d' eene, en d'
onvoorzichtigheid en eenzijdigheid der ouderen, aen d' andere zijde, waer uit dickwijls
groote ongelucken geboren worden;’ en dat alles is misschien geschikt ‘om yemants
gemoedt, al waer het een steenrots, te vermurwen, en te verzetten,’ althans om er
leering uit te trekken; maar het echt tragische ontbreekt er aan.
Ja, zelfs als drama zit deze schets van den triomf der meest alledaagsche
gemeenheid slecht in elkander; terwijl bij de afwer-
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king het platte realisme maar zelden door dichterlijke détails wordt vergoed1). Zoo
als het daar ligt, moet het stuk een onbevredigenden, pijnlijken indruk achterlaten.
Ik weet wel, dat ter verschooning van Vondel kan worden aangevoerd, dat hij er
in zijn tijd op mocht rekenen, dat de

1) Ik weet in dit opzicht nauwelijks iets anders aan te halen dan de toespraak, welke Joseph tot
den Vrachtmeester houdt, die hem zoo even van Judas kocht, maar welke op dat oogenblik
in zijn mond toch kwalijk past:
‘Och Ismaëller, nu mijn lot
My onder 't lastigh juck leert zuchten
Om troost en hulp tot Abrams Godt;
Gedenck hoe Ismaël most vlughten
Met Agar, dwars door 't gloeiend zant,
Zoo wijdt uit aller menschen oogen,
Daer kint en moeder waer door brant
Versmacht, indien het mededoogen
Des Engels, in die zwoele zon
Haer bey niet had te recht gewezen,
En met een koele en versche bron
Het moeders hart en 't kint genezen
Van dorst, veel feller dan de doot:
Weest zoo een Engel en behoeder
Van my, die op mijn moeders schoot,
En aen de borst der lieve moeder,
Verstreckte een lieve waarde vrucht,
Niet min als Ismaël de zijne;
Toen zy, vermoeit en afgezucht,
In dorre dorstige woestijne;
Hem leide in schaduw van de blaên,
En riep, een boogscheut afgeweken,
Godt zelf al heesch om bystant aen,
En kreet: wie kan dat hart zien breecken?
Waer op een trooster neergedaelt
Beloofde hare spruit te zeegnen,
Die nu zoo breet den adem haelt.
Zoo moet u heil op wegh bejeegnen.
Zoo zegen Godt uw' langen toght,
Als ghy voortaen een' vrygeboren,
Onschuldighlijck voor slaef verkocht,
Zult handlen, zonder wraeck of toren.
Och Ismaëller, druck mij zacht,
Gelijck een telg van uw gheslacht.’

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

237
bijbelvaste toeschouwers zich het slot der geschiedenis, den eindelijken triomf van
het slachtoffer, vanzelf zouden te binnen brengen. Hoe hij rekende, dat dit vanzelf
sprak, en dat daardoor dan ook de geschokte gemoederen van de aanwezigen tot
kalmte en berusting zouden gestemd worden, mag men opmaken uit zekere
uitdrukkingen, die in de opdracht van het stuk aan Joachim Van Wickefort voorkomen,
waar hij o.a. zegt (III, 731): ‘Wy zien hier, als in eenen klaeren spiegel, hoe Godts
voorzienigheit zich hiervan ['t boven aengestipte] wel weet te dienen, tot uitvoeringe
van zijn verborgen besluit, ten beste van 't menschelijck, inzonderheit van Abrahams
geslacht, 't welck hij belooft hadde te zegenen, en te vermenighvuldigen, als de starren
aen den hemel, en waer uit de Messias zou geboren worden.’ Van dit alles intusschen
komt in het stuk niets voor, en dit ware toch volstrekt noodig geweest om door het
stuk den gewenschten indruk te maken.
De eenheid van plaats is hier niet, die van tijd wèl in 't oog gehouden: ‘het treurspel
begint met den dagh, en eindight na den middagh,’ zegt de ‘inhoudt;’ en dat is niet
in 't voordeel van den beoogden indruk. Door de toespelingen op de voorkeur des
vaders voor Jozef, op diens droomen en zelfverheffing, wordt de heftige wraakzucht
der broeders niet genoegzaam gerechtvaardigd. Ware de partijdigheid van den ouden,
‘suffen’ Jakob den toeschouwers in feiten voor oogen gesteld; had men gezien, hoe
Jozef's puritanisme hem verleidt om de tekortkomingen zijner broeders aan zijn vader
te ‘verklicken,’ of hoe hij hen vernedert door het verhaal en de uitlegging zijner
droomen, de oorzaak van 't gezette kwaad bloed zou ons duidelijker in het oog
springen; te meer, omdat de dichter gelegenheid zou hebben gehad in enkele trekken
de karakters van sommige van Jakob's zonen scherper te teekenen. Dit heeft nu geen
plaats, en hij schetst ons alleen typen.
Simeon en Levi zijn in zeer algemeene omtrekken aangeduid: Judas en Ruben wat
meer uitgewerkt; maar de volslagen zwakte van genen, de weifelende deugd van den
laatste kunnen ter nauwernood op eenige individualiteit aanspraak maken. Binnen
de aangewezen grens zijn zij met eene fijne stift geteekend.
De persoonlijkheid van Jozef is het zwakst van allen. Om dramatische sympathie
te weken, is het niet genoeg, dat hij ons geroemd wordt als
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‘Een bloem, van zestien jaer, of naulix zeventien;’

als een,
‘Aen wien natuur bestede al haer bevalligheên
En gaven.’

De held moet nog iets anders zijn dan dat; maar vooral geen pedant, bedorven
jongeheertje, dat zich boven al de zijnen verheven waant, en met de grootste naïeveteit
er op pocht, dat Engelen hem den weg wijzen.
Die Engelen spelen overigens nog eene zonderlinge rol in het stuk: hun rei ‘spreekt
de voorrede,’ en zingt de kooren, die, naar 't classieke voorbeeld, elk bedrijf besluiten.
Dat Vondel zelf wel voelde, dat hij meer een gedialogiseerd gedicht, dan eene
waarachtige tragedie schreef, mag wellicht worden afgeleid uit de zinsnede, waarin
hij zegt, dat het behandelde onderwerp zou kunnen treffen ‘onder 't spelen of lezen.’
Een drama is niet bestemd om gelezen te worden: men moet het op het tooneel
genieten. Kan het die vuurproef niet doorstaan, dan is het geen drama. Het tooneelstuk
heeft eigenschappen, die tot zijn wezen behooren, omdat en slechts zoolang het
vertoond wordt; maar die voor andere zouden moeten plaats maken, als het alleen
geschreven werd om gelezen te worden. Zulk een zoogenoemd dramatisch gedicht,
dat evenwel naar de eigenschappen van het Drama streeft, is als kunstwerk altijd
zwak. 't Is daarom ondoordachte wildzang, wanneer men van zoodanig werk beweert,
dat het als tragedie niet onberispelijk, maar als dichtstuk onovertrefbaar schoon is.
Wel kunnen er in zoodanig gedicht vele schoonheden van détail worden aangetroffen;
maar 't springt in 't oog, dat dit tot de afronding van 't geheel weinig afdoet. Dat is
slechts met een klein aantal plaatsen uit den Joseph in Dothan het geval, die ons door
schildering en gedachte in verrukking brengen; want men kan het niet voorbijzien,
dat de toon dikwerf plat is, en dat valsche smaak en bombast mede aan dit gedicht
niet vreemd zijn.
De Joseph in Egypten is van beter allooi, ofschoon men dit stuk in onze dagen niet
voor een volmaakt treurspel zal houden. Het behelst de voorstelling van den aanval,
dien Potiphar's huis-
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vrouw op den schoonen, kuischen Jozef deed, en hoe ze hem, toen hij haar
versmaadde, bij haar gemaal aanklaagde, hem ‘gewelt en schennis te last ley,’ waarop
de onschuld in de gevangenis werd geworpen.
Vondel had voor vele jaren, in 1628, den Hippolytus van Seneca vertaald; thans
bracht hij een Bijbelschen ‘onverzierden Hippolytus’ op het tooneel, en meende, dat
die ‘stichtelijcker’, dat is treffender, zou zijn dan de Attisch-Romeinsche. Die meening
rustte op eene verkeerde opvatting van het tragische. Dat blijkt uit de opdracht van
het latere stuk aan Joan Vechters. Zij, die den Hippolytus hadden zien spelen, heet
het daar (III, 803), ‘lieten tranen, langs hunne kaecken, biggelen, over den
ramp-zaligen val des onschuldigen jongelings, sneuvelende van den wagen, langs
het strant, daer 't zeegedroght, opgeweckt door 's vaders vloeck en bede, opborrelende,
en opbruizende, de paerden aen 't hollen broght: zeker een deerlijck onnozel
erbarmenswaer-digh ongeluck.’
Dat was evenwel niet het meest treffende, zeker niet het meest tragische, in het
treurspel. Wel dit, dat Fedra door allerlei oorzaken er toe gebracht wordt voor haar
stiefzoon in onheilige min te blaken, en hem, als hij haar weerstaat, door eene valsche
aanklacht den dood berokkent. Voorts dat zij, zich eindelijk bewust geworden van
het afschuwelijke harer handelwijs, een eind aan haar leven maakt, en zoo de eeuwige
Gerechtigheid verzoent. Het tragische zit niet in het ongeluk, dat den onschuldigen
Hippolytus overkomt; maar in het noodlottige van den hartstocht van Fedra. Terecht
heeft dan ook Racine, in zijne navolging, het stuk naar haar genoemd.
Dit zag Vondel over 't hoofd, toen hij meende, dat het genoeg was, als zijn held
‘uit kracht van zijn geloof en zijn godtvruchtigheit, vrywilligh, midden in een
koninglijck hof, midden onder een ledigh lecker en jofferachtigh volck (dat in de
roozen en violetten der vleiende wellusten tuimelde) de zoetprickelende lusten temde,’
en daardoor jnist ongelukkig werd. Dat noemde hij ‘stichtelijck;’ maar vergat, dat
de ondeugd triomfeert, en dat de vrome Jozef in den kerker wordt gesmeten.
En toch is hier veel, dat den toeschouwer moest boeien en de fijnste snaren van
zijn gemoed doen meetrillen. Niet de schildering
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van den hoofdpersoon, die hoogst onbeduidend is, en zich slechts daardoor kenmerkt,
dat hij is een ‘steen, die geenen treck tot Joffers gevoelde,’ en daarvan blijk geeft
door wijdluftige godzalige redeneeringen. Het beliefde den Dichter hem ‘als een'
zuiveren spiegel van onverzettelycke kuischeit, op te hangen, in de slaepkamer der
jongelingen.’ Maar die volmaakte deugd, zonder eenigen strijd, die afwezigheid van
menschelijken hartstocht of zwakte, maakt hem tot eene abstractie, weinig geschikt
om ons te boeien1). Jempsar daarentegen is de ziedende hartstocht in persoon, of, wil
men 't platter uitgedrukt, met Joseph's woorden,
‘Haer geile toght is heet,
Ja ziedt, gelijck een pot, alree aen 't verloopen.’

Maar zij is te veel de abstracte hartstocht. Zij heeft dit met de Phèdre van Racine
gemeen. Hare geheele persoonlijkheid, hare individualiteit, blijft ons een gesloten
boek: en omdat niets ons zelfs doet gissen, wat haar karakter dien plooi gegeven
heeft, dat zij zich zoo geheel door hare drift laat meeslepen, daar bij ons van wraak
of ijverzucht van Venus tegen Diana geen sprake kan zijn, als bij Euripides, - verbeurt
zij onze sympathie. Het tragische medelijden ontkiemt niet. Intusschen waar het
aankomt op schildering van den alles verteerenden gloed, daar blijft Vondel niet
beneden den Franschen Dichter. Hooren wij Jempsar zelf in hare lyrische
ontboezeming:
‘Al gaf my het geluck te dragen
Den scepter met den tullebandt,
En d' eigen kroon die Pharo spant;
Al zat ick op des Konings wagen,

1) Aristoteles, Heinsius en Vossius, die bakens op Vondel's dramatische tochten, hebben zich
allen tegen die absolute deugd verklaard. Intusschen kon Vondel zich toch op den laatste
beroepen, die, t.a. pl., p. 61 wel zegt: ‘Optimae autem tragoediae sunt in quibus inducuntur
personae, nec prorsus probae, nec plane improbae;’ maar er op wijst, dat het bij de Ouden
toch niet altijd zoo is: ‘Aegysthus et Clytaemnestra, plane improbi; Electra bona inducitur.’
En ten slotte heet het dan: ‘Non putandum, peccare tragoedias, in quibus aliter fit quam
Aristoteles praecipit: sed statuendum, ab eo praescribi optimam tragoediae formam.’
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Geëert als Koningin van 't lant;
'k Had tienmael liever te behagen
Uwe oogen, bruin als diamant,
Dan 's Konings oogen, en de zielen,
Die voor deze aerdsche Goden knielen,
En hen verheffen hoog in top.
Ick nam de kroon van mijnen kop,
En kroonde uw hooft met puick van stralen.
Een kus zou 't altemael betalen.
't Genot van eenen kus is meer
Dan al 't genot van staet en eer.’

Hooren wij haar verder in gesprek met hare voedster. Deze raadt haar voorzichtigheid:
‘Ay bindt, om slaven en gezin, uw toghten in.
Ick schrick voor uwen heer: wat, schaem u voor 't gezin.’
Jempsar.
Ick pas op eer noch schant, noch op mijn eigen leven.
De Min vervoocht het al.
Voester.
- Waer wort mijn kint gedreven
Van dolle razerny?
Jempsar.
Ay moeder, spreeck zoo niet,
Noch scheldt geen razerny mijn redelijck veidriet.
Uit rijpe reden wort mijn hartewee geboren.
Gemeene schoonheit magh gemeen vernuft bekoren,
Dat reuckeloos slechts ziet de dingen over 't hooft,
Of licht bestemt, 't geen 't oogh al blindeling gelooft;
Maer wie met oordeel mint, zal zich alleen vergapen
Aen eenigh puickschoon: tot verwondering geschapen;
Gelijck dit uitheemsch licht, dat leider al te kuisch
Vergult gewelf en zael van ons gezegent huis:
En dunckt het u dat ick noch revel zonder reden?
Bezie den Jongeling, van boven tot beneden,
Hoe vrouw Natuur aen hem te kost leide al haer' schat.
Wat wraeckt uw oordcel hier? Wat wenscht ghy anders, dat
Niet strax tot misstal streckt? Wat rots wort niet bewogen?
Nooit zagh een valck in 't hof zoo wacker uit zijn oogen,
Die oogen, daer de min, gezeten op zijn' stoel,
Het alles brant en blaeckt, en blijft zelf koudt en koel.
Het hooge voorhooft schijnt een glans van zich te spreien.
Men ziet het blonde hair zijn locken aertigh zweien,

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

242
En zwieren over neck en over schouders heen.
In 't aenzicht gloeit de verf. Wie zagh ter weerelt leên
Van maecksel zoo volmaeckt, zoo net, zoo evenmatigh?
De mont (die 't zeggen dorst) te stemmigh, en te statigh,
Zou yet vrijpostigers vereischen, 't geen een' mensch
Van zulcke jaeren voeght; zoo had ick al mijn' wensch;
Zoo zwom ick in een zee van allerhande volheit.
Ay moeder, noemt ghy noch uw dochters liefde dolheit?
Och Joseph, Joseph, och de reden leert het my,
Dat ick u minnen moet, al schijnt het razerny.
Voester.
Dit queeckt uw koorts: is 't vreemt dat ghy zoo lang blijft quijnen?
Jempsar.
Gelijck langs eene beeck de bloemen schooner schijnen,
Daer 't water over drijft, zoo schijnt zijn eedle geest
Zijn ziel wel ruim zoo schoon, door 't lichaem, schoon van leest,
Waer in met overlegh dees kiesche geest quam daelen,
En flikren, eveneens gelijck verdroncke straelen,
In mynen, en gelaet, en voeghlijckheit, en al,
Wat yegelijck bekoort en treckt, met zulck een val,
Dat hy zich meester maeckt van vrouwen en van heeren,
En waert is niet een huis, maer rijcken te regeeren.
Och Joseph, Joseph, och, de reden leert het my,
Dat ick u minnen moet, al schijnt het razerny.
Voester.
Ghy zijt te krachtig en hardneckigh in 't verbeelden.
Jempsar.
De hemel overgoot met overmaet van weelden
Dit huis, geduurende 't voorzichtige beleit
Van dat lieftalligh kint. Het weeligh veldt ontzeit
Ons vruchten noch gewas: de dienaers en de knaepen
En slaven spoên hun werck: mijn heer magh veiligh slaepen,
Op Josephs wackerheit: de Koning en al 't hof
Onthalen Potiphar met ongemeenen lof.
Hier hapert niets, dan dat wy hem vergeefs beminnen,
En hy te krygel valt, en al te stijf van zinnen,
In 't weigren van mijn bede, en dagelix verzoeck.
Voester.
Zoo keer uw' slaef den neck met een verdienden vloeck.
Jempsar.
Och Joseph, laet mijn vloeck veel eer my zelve treffen,
Dan uw alwaerdigh hooft, het welck ik wensch te heffen
Tot aen de starren toe; te kranssen met een' krans
Gevlochten van mijn hair, met uitgelezen glans.
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Wie haet zijn eigen hart, of wordt 'er op verbolgen?
Wanneer de zonnebloem vergeet de zon te volgen
Met loncken; wanneer haer verdriet 't geliefde licht
t'Aenschouwen, met een zoet en minnelijck gezicht:
Dan zal ick dien Hebreeuw, mijn lief, den neck toe keeren.
Een aengewende min valt lastigh te verleeren.
Voester.
't Valt licht te haten, die ons gunst en vrientschap haet.
Hy blijft toch even schuw, en vliedt u, waer ghy gaet.
Jempsar.
Te feller wort mijn vier door 't weigren aengesteecken.
Voester.
Gelijcke liefde kan gelijcke liefde queecken.
Jempsar.
Gelooftme in 't geen ick voel: de liefde in haer bejagh
Is heetst op 't wildt, 't welck zy niet achterhalen magh,
En heeft min treck tot iet, dat macklijck wort gevangen.
Begeerte groeit te meer, door 't vierige verlangen.
De min is haer geen ernst, die om het afslaen suft.
Rechtschape dapperheit wort niet zoo licht verbluft.
Voester.
Ghy kocht dien knecht voor slaef: wat lief hebt gy verkoren!
Jempsar.
Zwijg stil: verkleen hem niet: gy moordt mijn ziel door d'ooren:
Wat zwerft 'er menigh heldt, dien 't aen geluck ontbreeckt,
Maer niet aen stam noch deught: al wat in Joseph steeckt
Gelijckt niet slaefs, maer heers: dat zweemsel en die gaven
Getuigen, hoe hy nam zijn oirsprong uit de braven:
Doch 't zy zoo 't wil, ick wensch voor zijn slavin te gaen.
Geluckigh waer de vrouw, die onder hem moght staen.
Voester.
Het minnende oogh vergcpot die dingen zonder oordeel,
Acht alle droomen waer, en rekent schade voordeel.
Mevrouw, 't is valsche waen, die uw verstant misleit.
Verkies een veyligh padt: geloof niet watze zeit.
Al gaf hy schoon gehoor, zoo leert uw staet u duicken,
Ghy mooght de jongeling niet openbaer gebruicken,
Maer steelswijs, en ter sluick, en ergens in een' hoeck,
En met een hart vol schrix.
Jempsar.
Dat is al 't geen ick zoeck.
Gesloke min smaeckt zoetst, in duistre en diepe holen:
Daer leeft men by den nacht: daer glimmen Venus kolen
Met levendiger gloet, dan by den lichten dagh.’
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Ondanks de lange aanhaling durf ik nog een wijl gehoor vragen voor haar onderhoud
met Joseph in het vierde bedrijf.
Jempsar.
‘Ondancbre Jongelingk, hoe lang zult ghy gaen pratten
Op dat verganklijck schoon, en zoo veel rijcke schatten,
Als vrouw Natuur aen u te dartel ley te kost.
Natuur had beter zulck een werckstuck noit begost,
Of het begonnen beelt verwaarloost op te maecken:
Naerdien 't niet anders doet dan pijnigen, en blaecken
De harten, die het vangt door d' oogen. 'k Vloeck dien dagh,
En uur, en oogenblick, dat ick u eerstmael zagh.
Joseph.
O Schepper, is 'er iet behaeghelijcx geschapen
In my, waer aen een vrouw haer glori zou vergapen,
En leef ick eenigh mensch tot weerwil en verdriet,
En tegens 't hart; men wijt het den onnooslen niet:
Uw schepsel draegh geen schult, 'k ben van u afgegoten
Op zulck een vorm, gelijck uw wijsheit had besloten.
Jempsar.
Ghy zorght vast voor mijn eere, en weigert my mijn' lust.
De lust ga boven d'eer, zoo d'eer oit wert verkust.
Joseph.
De hitte van de lust gaet effen voor 't gevoelen,
Hoe korte weelde smert; maer eer die lust aen 't koelen
Geraeckt, waerdeert men, wat verlies van naem en eer
Zou gelden, kreegh men d'eer om gout of traenen weêr.
Jempsar.
Ick heb mijn tranen ja mijn oogen al verkreten,
Verkreten, maer vergeefs.
Joseph.
Het werdt my niet geweten.
Jempsar.
Met reden: ghy alleen zijt oirzaeck van mijn quael.
Joseph.
Wat hoor ick, dagh op dagh, niet eens, maer hondertmael.
Jempsar.
Getroost u, 't heeft een endt, 'k berey my om te sterven,
O onmedoogent gast.
Joseph.
Hoe kan ick u bederven
Met my, om 't snoot genot van...
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Jempsar.
Hoe, wat noemt ghy snoot?
Dat ick u waerdigh acht t'omhelzen in mijn schoot?
Te biên dien verschen mont? Die vriendelijcke wangen?
Deze oogen, die zoo zeer niet naer den dagh verlangen
Als om uw aengezicht t'aenschouwen 's morgens vroegh?
Noemt ghy dit snoot genot? En heeft hy breins genoegh,
Die aengebode min zoo schimpigh gaet versmaden?
Joseph.
De min, beroit van hooft, laet zich van niemant raden.
Al 't voordeel, dat men treckt uit wellust is gering,
En meer niet dan een dolle en vuile prickeling
Van 't lijf, terwijl 't gemoedt vast wroeght door 't overwegen.
Dat 's al het voordeel, zet me hier al 't nadeel tegen.
Het overspel begaet terstont een dubble smet,
Besmet 'er twee: 't ontwijdt en scheurt het heiligh bedt,
Vol onrust, vol krackeel: de weerga haet heur gade,
Behaeght den boel alleen, en gaet met hem te rade:
d' Onwettige erfgenaem geraeckt in 't wettigh goet:
De vader mist zijn kroost, en twijffelt aen het bloet:
Het achterdenken groeit: de twist doorkruipt de leden
Van 't maeghschap: in het kort, het houwelijck bouwt steden,
Gelijck het overspel ('t welck God en mensch zich belght
Al slaet men 't in den wint) die in den gront verdelght,
Door moort en vyandt chap, al razende en bezeten;
En sleept de rampen na, gelijck een lange keten
Haer schakels. Is 't dan vreemt, dat alderhande liên
En tongen, in dit stuck, met wetten zich voorzien?
Jempsar.
Wat wetten de Syriers, Hebreen, Arabers hebben,
Of wy, ick achtze als ragh, en dunne spinnewebben,
Daer ruischt de groote door, de kleene kleeft 'er vast.
Mijn wellust zy mijn wet. Wat niemant anders past,
Past my, die zich van wet noch recht laet overkraeien:
Men leeft hier op zijn hoofsch.
Joseph.
Zoud ghy uw heer zoo paien?
Jempsar.
Men velt geen vonnissen op ongegront vermoên.
En most mijn heer op 't naeuwste eens rekeninge doen,
Het stont dan t'overzien, hoe hy zich had gedragen.
Wat doen de mannen niet, dat zy geen vrouwen vragen?
De rechter zuiver zich van 't zelleve gebreck,
Verdient het zulck een' naem. Wie leeft 'er zonder vleck?
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Joseph.
Ghy waert om hals, quam hy op 't stuck u overvallen.
Jempsar.
Zoo storf ick om de min, de zoetste doot van allen.
Mijn zinlijckheit waer my die suickre doot wel waert,
En waer heeft oit de doot rechtschape min vervaert?
Wat vreesselijcke doot kan ware liefde scheiden?
Al blijft het lichaem hier, de zielen zelfs geleiden
Malkanderen beneên, in 't onderaertsche veldt,
In 't vrolijck mirtebosch: daer kust men, daer vertelt,
d'Een d'ander zijn fortuin, en eerste sluickeryen:
Daer wordt men weder maeght: daer leert men weder vryen,
Als waer het noit geschiedt: daer lacht een zaligh dal.
Men treckbeckt onbenijt als duiven zonder gal.
Men brandmerckt niemant daer met lasterlijcke namen;
Noch 't heet 'er overspel, zoo twee uit min verzaemen,
Al wisselt men zomtijts uit zinlijckheit van lief,
Dat draeght alleen den naem van vrientschap en gerief.
Het beurt 'er dagh op dagh: men volght daer in de wijze.
't Is een verandering en lust naer versche spijze:
Naerdien een zelve kost de gasten walgen doet:
Ja 't grofste lasterstuck wort met een kus geboet.
De wetten worden nu de vrouwen voorgeschreven
Van mannen, die toch zelfs om wet noch regel geven.’

En als hij steeds blijft weigeren, werpt zij zich aan zijne voeten:
‘Ick val voor uwe knien, en offer aen dees voeten
Dit lichaem, en dees ziel bereit haer schult te boeten,
Door zulck een doot, als een wanhopende betaemt.
Wat draeit ghy 't aengezicht, zoo schuw, en zoo beschaemt,
Van mijn gezicht? Ay, zet de schaemte een poos ter zyden.
Want schaemte niet vermagh, vermoge 't medelyden
Met een die sterven moet en kan, om uwent wil.
Ay, wisch mijn tranen af.
Joseph.
Doortrapte krokodil,
Laet los, laet los: ghy moort met dit bedrieghlijck steenen.
Jempsar.
Hartneckige, ô wat hoon! Hartneekige, ga henen,
Ga hene met dien roem van zulck een morgenstar,
Voor wien ghy d'oogen sluit. Ga melt nu Potiphar,
Hoe mannelijck, hoe kuisch zich Joseph heb gequeten;
Op dat het eeuwigh my in 't aenzicht werd verweten,
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Van hem; hoe Jempsar, verontwaerdight van haer slaef,
Zich hebbe, voor al 't hof, ten toon gestelt zoo braef:
Maar neen, ghy zult noch zoo uw' moedt aen my niet koelen.
Ghy hebt mijn min versmaet, ghy zult mijn wraeck gevoelen.
Ick weet die schantvleck wel te decken met een' schijn
Van eerbaerheit: ick zelf zal in de voorhael zijn.
Och Voester, slaven helpt: ô wie verhoort mijn klaghten.
Helpt slaven, Voester helpt: een slaef wil my verkrachten.
Och Potiphar, sta by: och Voester, help uw vrouw.
Waer blijft nu al 't gezin? Is niemant my getrouw?
Daer vliedt hy: och hy vliedt. Wat moght mijn kermen baten?
Dat is die koele knecht: hy heeft my 't kleet gelaten;
Tot een getuigenis. Ghy slaven jaeght hem na.
Och, leit my aen een zy, tot dat dit overga.’

Ik heb te eer dit geheele tooneel afgeschreven, omdat er niet alleen Jempsar's
hartstocht in geschilderd wordt met gloeiende kleuren, maar ook tevens om hare
volslagen bedorvenheid te doen uitkomen. Als Joseph, door Potiphar voor schuldig
gehouden, wordt veroordeeld, gaat zij bedaard nieuwe minnarijen te gemoet! Waar
is in dit alles het tragische? Waar de verzoening der gemoedsaandoeningen?
't Is waar, de slotrei luidt:
‘Hoe menighmael bedrieght de schijn.
De trouw kan nergens veiligh zijn.
De nare kercker, ysre keten,
En lasteringe op 't alderboost
Verwacht te hoof de deught: wiens troost
Bestaet in Godt en 't goet geweten.
Z'omhelst haer lijden met gedult,
Terwylze boet een anders schult.’

Maar bij menigeen mocht die ‘troost’ niet opwegen tegen het lot, der onschuld
beschoren; en hoe kon dit heeten ‘de jongkheit waerschuwen?’
En wat de karakterteekening betreft, daarin staat dit stuk nog beneden het
voorgaande. De vergelijking met den Hippolytus, waaraan menige plaats herinnert,
doet dit nog duidelijker uitkomen.
Een jaar later verscheen de Peter en Pauwels. Zonderlinger stuk dan dit zoogenaamde
treurspel is niet te bedenken.
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Eerst komen de geesten van Simon den toovenaar en Elymas uit ‘den helschen gloet’
opduiken, om Rome tegen de Apostelen op te zetten. Als Simon zijne geschiedenis
aan zijn vertrouwde verhaald heeft, roept hij ‘al den drommel’ van geesten op, om
hem behulpzaam te zijn.
‘d'Aerde loeit, en t'sidderend barst van een,
Nu braecktze zwavelvier, en roock, en stof, en steen.
Daer zijnze.’

Na deze helsche vertooning wordt men op eenmaal onder de vrome Christenen
verplaatst. Nachtelijke bijeenkomst van twee bekeerde vrouwen, die de beide
gevangen Apostelen willen verlossen. Dan de kerker, waarin Peter en Pauwels
wederkeerig hun hart aan elkander uitstorten en treuren om 't geen zij in vroeger tijd
jegens Christus misdreven hebben. De beide vrouwen dringen tot hen door en trachten
hen te bewegen de gevangenis te verlaten en zich in de catacomben te bergen: de
deuren staan open en de wacht slaapt. De Vaders weigeren uit eene soort van
godsdienstige verbijstering. Zij wenschen den dood, en haken naar de rust in 't
hemelsch paradijs. Met geweld voeren de vrouwen hen mee.
Het tweede bedrijf brengt ons te midden der heidensche wereld. De
‘aertsofferwichelaer’ en de ‘moeder der nonnen van Vesta’ beklagen zich, dat Nero
den ouden godsdienst laat vervallen: hij heeft geen eerbied voor het heilige, baadt
‘zijn onzuiver lijf’ in ‘de bron van Mars,’ en schoffeert de Vestalen. Zij schrijven
dit toe - hoewel de samenhang niet duidelijk is, - aan den invloed der Christenen, en
besluiten den Keizer tot strengheid tegen deze aan te zetten.
't Hof des Keizers. Nero heeft eene geestverschijning gezien: 't was Simon, die
het leven van Simon Petrus van hem eischen kwam. En als nu de Abdis der Vestalen
denzelfden eisch doet, geeft de Keizer gereedelijk toe.
In het derde bedrijf komen de ontvluchte Apostelen naar Rome terug: zij zoeken
den dood. Christus is hun op weg verschenen, zijn kruis dragende; en op de vraag:
waarheen? heeft hij geantwoord:
‘Dat gaet naer Rome, om my noch eens te laten kruissen.’

Zij zien daarin het bevel om zich in zijne plaats ter dood te laten brengen. Waren de
vrouwen, toen zij hen terugzagen, ver-
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baasd, niet minder 's Keizers Opperste, aan wien zij eenige episoden uit hun leven
verhalen. Hij laat ze wegvoeren om hen ten bloede te doen geeselen.
In het buiten eenige verhouding korte vierde bedrijf worden beiden ter dood
verwezen: Paulus, als Romeinsch burger, tot het zwaard, en Petrus tot het kruishout.
Hij verzoekt met het hoofd naar beneden gekruisigd te worden, tot straf voor zijne
verloochening van Christus, hetgeen hem wordt toegestaan.
In het vijfde bedrijf is Nero krankzinnig geworden, zonder dat men vat, hoe dit
met de overige gebeurtenissen samenhangt. De schimmen van al de slachtoffers van
zijnen bloeddorst vervolgen hem. Als Agrippa hem heeft weggevoerd, komen de
vrouwen aan Linus, ‘Sint Peters nazaet,’ het verhaal der terechtstelling van de
martelaren doen.
Wie ziet niet, dat dit stuk eene verheerlijking beoogt der hoofdhelden van de
Roomsche Kerk, vooral van Petrus, die bijzonder gevierd wordt; - maar wie zoekt
hier niet te vergeefs naar een treurspel, zelfs naar een in zijne deelen samenhangend
kunstgewrocht? Het verbaast ons dan ook niet, dat dit stuk nooit vertoond is1).
Het duurde vijf jaar, eer een nieuw tooneelwerk het licht zag, de Maria Stuart of
Gemartelde Majesteit, met welks plan de Dichter echter al eenige jaren omging2).
Dit treurspel bevat een gedialogiseerd tafereel van de laatste levensuren, en een
verhaal van den dood der Schotsche koningin, die niet alleen als volkomen
schuldeloos, maar als eene heilige martelares van het Geloof wordt voorgesteld.
Vondel wilde schilderen
‘Hoe de nicht van Henderick den zevende
(Dewijlze in errefrecht en godsdienst niemant zwicht)
Tyrannigh wort tot stof gemalen van haer nicht.’

Wij staan niet stil bij de ontleding van dit stuk, dat alleen als politiek pleidooi de
aandacht verdient, maar luttel dramatische waarde heeft. Vondel voelde zelf, dat dit
treurspel niet voldeed

1) Verg. Brandt's Leven van Vondel, bl. 60.
2) Zie hierover het vroeger aangehaalde proefschrift van D.C. Nyhoff.
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aan de wetten, die hij reeds herhaaldelijk als geldig had erkend, hoewel hij in hare
practijk dikwijls faalde. Hier wordt immers een schuldeloos offerlam gekeeld; en hij
wist, dat dit geen tragische stof was. Ziehier, hoe hij zich daaromtrent in de opdracht,
die, zooals gewoonlijk, tot voorrede dient, uitlaat (V, 434):
‘De tooneelwetten lijden by Aristoteles naulicks, dat men een personaedje, in alle
deelen zoo onnozel, zoo volmaeckt, de treurrol laet spelen; maer liever zulck eene,
die, tusschen deughdelijck en gebreckelijck, den middelwegh houde, en met eenige
schult en gebreken behangen, of door een' hevigen hartstogt, of misverstant, tot iet
gruwzaems vervoert wert: waerom wy, om dit mangel te boeten, Stuarts onnozelheit
en de rechtvaerdigheit van haere zaeck met den mist der opspraecke en lasteringe en
boosheit van dien tijdt benevelden, op dat haer Christelijcke en Koningklijcke
deughden, hier en daer wat verdonckert, te schooner moghten uitschijnen.’
Twee opmerkingen. Vooreerst: hier en elders beroept Vondel zich op schrijvers
van gezag, die ‘tooneelwetten’ gesteld hebben. Hij streefde er naar, die wetten te
eerbiedigen; maar, gelijk wij reeds opmerkten, uit niets, 't allerminst uit zijne
dramatische werken, blijkt ons, dat zijn eigen kunstgevoel hem de wetten van het
Tragische Drama had geopenbaard.
Ten anderen, is het tweede gedeelte van zijne redeneering niet duidelijk. Zal zij
iets beteekenen, dan moet de laster de deugden der Koningin zóó beneveld hebben,
dat de toeschouwer minstens aan het twijfelen raakt; maar als door den laster heen
de deugden der heldin te schooner komen uit te blinken, hoe kon dan het kunstmiddel
dienen om het erkende ‘mangel te boeten?’
Eindelijk zij er nog op gewezen, hoe hier weder blijkt, dat Vondel eigenlijk in den
lijdenden persoon, ‘die de treurrol speelt,’ de tragische figuur ziet. Dat is wel soms
het geval, maar in het moderne drama althans is niet zelden de tragische persoon tot
aan de ontknooping toe triomfeerend, in plaats van lijdend. Ook daar, waar de botsing
van verschillende hartstochten of de strijd tusschen neiging en plicht hem in zekeren
zin als lijdend doet voorkomen, is er altijd een slachtoffer zijner drift, dat veel meer
lijdt in stoffelijken zin. Het tragische medelijden - men kan dit niet genoeg herinneren
- is niet dat, hetwelk door zoodanige
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smarten wordt opgewekt; maar dat, hetwelk de held inboezemt, voor wien wij
sympathie of ontzag hebben, doch van wien wij met zekerheid voorzien, dat zijn
eenzijdige hartstocht hem zal verlokken tot eene daad, die hem zelf te gronde moet
richten, omdat de eeuwige Gerechtigheid zich niet ongestraft laat bespotten. Die
schrik en dat medelijden alleen zijn waarlijk tragisch, omdat zij tot berusting en
kalmte leiden. Dat heeft Vondel maar duister gevoeld, en daarom mist hij zoo dikwerf
zijn doel.
In het jaar 1647 zag een nieuw tooneelspel het licht1): de Leeuwendalers. Het is een
gelegenheidsstuk, ter viering van den Munsterschen vrede geschreven. Men mocht
daarom wanen, dat het een zuiver politiek drama is, vol van de gebeurtenissen des
tijds; maar men zou zich bedriegen. Wel is de staatkundige achtergrond duidelijk
merkbaar; maar het is Vondel's talent gelukt, dien zoodanig in de schaduw te houden,
dat hij een boeiend tooneelspel kon leveren.
Hij koos den vorm eener pastorale, een ‘landspel,’ zooals hijzelf het noemde; en
daarbij maakte hij gebruik, zij het ook een matig gebruik, van Italiaansche
voorbeelden. Zoowel herinneringen aan den Aminta van Tasso als aan den Pasto
Fido van Guarini hebben hem bij het schrijven van de Leeuwendalers voor den geest
gezweefd.
Ik heb vroeger2) beweerd, ‘dat Vondel het hoofddenkbeeld van dit stuk aan
Rodenburg's Trouwen Batavier ontleende.’ Dit maakt niet volkomen duidelijk, wat
er gebeurd is. Het kan niet worden betwijfeld, of Vondel het stuk van zijn voorlooper
heeft gekend. Hij ontleende daaraan niet slechts de namen van Heereman en
Vrederijck; maar ik geloof niet te ver te gaan, wanneer ik zeg, dat Rodenburg hem
op het denkbeeld gebracht heeft om eene

1) Gewoonlijk, ook door Van Lennep, wordt dit stuk op het jaar 1648 geplaatst. Toch bestaan
er twee in-4o uitgaven van Abraham de Wees, die het jaartal MDCXLVII dragen. Merkwaardig
is het, dat op sommige exemplaren van een dezer drukken achter het jaartal een I is bijgedrukt,
zoodat het MDCXLVIII wordt. Beide uitgaven, ook een exemplaar met veranderd jaartal,
zijn voorhanden in de rijke Vondel-bibliotheek van den Hr. J.H.W. Unger te Rotterdam.
2) Tweede uig., II D., bl. 44, 62.
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Italiaansche Pastorale op vaderlandsche toestanden toepasselijk te maken. Dit alleen
verklaart ons, hoe hij er toe kwam om dezen idyllischen vorm te kiezen; iets waartoe
anders bij hem geene enkele aannemelijke aanleiding kan worden uitgedacht.
In Italië was de idylle evenals het comische drama de openbaring van verzet tegen
eene prozaïsche, afgeleefde, onnatuurlijk conventioneele maatschappij1). Het comische
verzet was zoo natuurlijk mogelijk: het andere daarentegen niet vrij van ziekelijke
gemaaktheid. Bij ons te lande was het comische drama meer een teeken van gezond
verzet tegen het sentimenteele, hoog-romantische op het tooneel dan in de
maatschappij. En zoo Hooft zich aan eene navolging van de pastorale waagde, dan
was het wellicht, omdat hij zich onder den invloed van Tasso en Guarini had leeren
ergeren aan onze nuchtere, prozaïsche levensopvatting, zonder eenige ideale
verheffing; maar waarschijnlijker nog liet hij zich alleen meeslepen in het zog der
Italiaansche hoofsche mode. Want wie zijner tijdgenooten voelde de noodzakelijkheid
van zulk een

1) ‘L'idillio era il riposo di una società stanca, la quale, mancata ogni serietà di vita pubblica e
privata, si rifuggiva ne' campi, come l'uomo stanco cercava pace nei conventi..... L'idillio
italiano non è imitatione, ma è creazione originale dello spirito..... I popoli, come gl'individui,
nel pendio della loro decadenza diventano nervosi, vaporosi, sentimentali. Non è un sentimento
che venga dalle cose, ciò che è proprio della sanità, ma è un sentimento che viene dalla loro
anima troppo sensitiva e lacrimosa......
Accanto al comico e al romanesco si sviluppa il sentimento idillico, con tanto più forza
quanto la società era più artificiata e raffinata. L'idillio si presentava come contrasto tra l'onore
e l'amore, tra la città e la villa, tra le leggi sociali e le leggi della natura. Naturalmente è
l'amore o la natura che vince. La felicità posta nell' età dell' oro, cioè a dire fuori de' travagli
e delle agitazioni della vita reale, nel riposo o tranquillità dell' anima, la vita rustica con
quelle belleze della natura, con quella vita di godimento semplici, con quella spontaneità e
ingenuità di sentimenti era quel naturale contraposto di un mondo convenzionale, che senti
nell' Aminta e nel Pastore di Erminia. L'ideale poetico posto fuori della società in un mondo
pastorale rivelava una vita sociale prosaica, vuota di ogni idealità. La poesia incalzata da
tanta prosa si rifuggiva, come in un ultimo asilo, ne' campi, e là gli uomini di qualche valore
attingevano le loro inspirazioni; di là uscirono i versi del Poliziano, del Pantano, del Tasso.’
Storia della Letteratura Italiana di Francesco de Sanctis, terza edizione (1872) vol. II p. 174,
196.
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idyllisch tegengif tegen de richting van de Hollandsche samenleving? Rodenburg
zocht in dezen vorm, zoowel als in zijn heroïsch tooneelwerk, misschien een
waardigen tegenhanger tegen de meer en meer in den volkstoon verwilderende klucht,
evenals dit in Italië had plaats gehad1). Maar voor dergelijk sentimentalisme was de
bodem hier niet geschikt, en de proeve slaagde niet.
Wat kon Vondel zoovele jaren later nopen een onderwerp aan dit blijkbaar niet
populaire genre te ontleenen? De maatschappelijke toestand van zijn tijd gaf er geene
aanleiding toe, en de gelegenheid, waarvoor hij schreef, weert vanzelf het vermoeden,
dat hij geleid werd door het motief, dat Rodenburg's pen bestuurd had. Ik durf zeggen,
dat de strekking van het stuk wel degelijk het vermoeden wettigt, ‘als zou vrees om
links of rechts iemant te hinderen of zijne overtuiging te moeten verbloemen, hem
afgehouden hebben van het betreden eens staatkundigen bodems’2). Daarom was hem
de vingerwijzing welkom, die het stuk van Rodenburg hem gaf, om onder den
dekmantel van het herderskostuum zijne wenschen uit te spreken. Rodenburg heeft,
zooals Alberdingk Thijm het uitdrukt3), ‘den Pastor Fido, uit de verte en met hoogst
nuchtere tusschenvlechting van Hollandsche toespelingen gevolgd.’ Ik geef om de
zaak zoo duidelijk mogelijk te maken, den inhoud van 't oorspronkelijke en de
navolging in de noot4).
1) ‘Come la commedia a soggetto era il pascolo della plebe, il dramma pastorale era il grato
trattenimento delle corti, che ci trovavano un linguaggio più castigato e predicatore di virtù
fuori di ogni applicazione alla vita pratica. Perciò, come la commedia divenne sempre più
licenziosa e plebea, il dramma pastorale prese aria cortegiana, e quel mondo semplice della
natura si manifestò con una raffinatezza degna delle nobili principesse spettatrici.’ De Sanctis,
l. 1. p. 197.
2) J.A. Alberdingk Thijm, in De Gids 1879, I D., bl. 337, wiens woorden ik aanhaal, is van
eene tegenovergestelde meening.
3) T.a. pl., bl. 336.
4) De inhoud van den Pastor Fido komt hierop neer:
Een edel herder, Aminta genaamd, was door Lucrina, de wonderschoone,
Ma senza fede a marviglia e vana,
bedrogen. Hij had Cinthia om wraak aangeroepen, en zij zond dood en verderf onder de
Arcadiërs. Men raadpleegde het Orakel, en dit verklaarde, dat het onheil kon worden
afgewend, als Aminta de ontrouwe nimf, of eene andere van denzelfden stam, in hare plaats,
aan Diana offerde. Maar Aminta verkoos liever zichzelf dan haar te dooden. Door die
opoffering getroffen, benam Lucrina zich met hetzelfde staal het leven. En nu beval Diana,
dat men jaarlijks eene vrouw of jonkvrouw zou offeren, waarvoor zich echter een
plaatsvervanger uit hetzelfde land mocht stellen.
Ten slotte wordt het Orakel op nieuw geraadpleegd, en op de vraag, wanneer die schrikkelijke
plaag zou ophouden, had het geantwoord:
‘Non avrà prima fin quel che v'offende,
Che duo femi del ciel congiunga Amore;
E li donna infedel l'antico errore
L'alta pietà d'un Pastor Fido ammende.’
Montano, priester der Godin, en afstammeling van Hercules, door dit orakel opgewekt,
bewerkte, dat zijn eenige zoon Silvio plechtig verloofd werd aan Amarilli; eenige dochter
van Titiro, die van Pan afstamde. Maar de bruigom had alleen hart voor de jacht, en wilde
van liefde niets weten. En Amarilli werd vurig bemind door den herder Mirtillo, die doorging
voor een zoon van den herder Carino, een Arcadiër van geboorte, maar die sedert geruimen
tijd naar Elis verhuisd was. Zij, van haren kant, beminde hem evenzeer, maar durfde er niet
voor uitkomen, uit vrees voor de doodstraf, waarmede de wet elke vrouwelijke ontrouw
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bedreigde. Maar ook Corisca was op Mirtillo verliefd: zij haatte natuurlijk hare medeminnares,
en hoopte door haar dood Mirtillo aan zich te kluisteren. Zij weet eene samenkomst der
gelieven in eene grot te bewerken. Door een Satyr verraden, worden zij beiden gevangen
genomen, en Amarilli, die hare onschuld niet kon bewijzen, werd ter dood veroordeeld.
Mirtillo wilde voor haar sterven, hetgeen de wet toeliet. De Priester Montano geleidde hem,
zooals zijn ambt meebracht, ter dood, toen Carino, die hem ging opzoeken, toevallig ter
plaatse kwam. Hij beminde hem als zijn eigen zoon. Om hem van den dood te redden trachtte
hij te doen uitkomen, dat de jonge man een vreemdeling was, en dus niet gerechtigd om voor
een ander te sterven. Maar zonder het te willen bracht hij daarbij aan den dag, dat zijn Mirtillo
eigenlijk de zoon van Montano was. Deze, wanhopig dat hij zijn eigen kind ter slachtbank
moest voeren, verneemt van een blinden wichelaar de ware beteekenis van het orakel: dat
er nu een eind zou komen aan de ellende van Arcadia, zooals voorspeld was. Men zag nu in,
dat Amarilli niemand anders dan Mirtillo kon huwen. Intusschen had Silvio, meenende een
hert te treffen, Dorinda, die hem de vurigste liefde toedroeg, gewond, en door die
omstandigheid veranderde zijne natuurlijke ongevoeligheid in liefdevol medelijden, ja liefde.
Intusschen genas de wond gelukkig, en daar Amarilli met Mirtillo gehuwd was, mocht nu
ook Silvio zijne Dorinda huwen. Ten slotte krijgt de berouwhebbende Corisca vergiffenis
voor 't geen zij misdaan had, en wijkt in de schaduw terug.
En nu de navolging. Ik ga het stuk, dat zeven bedrijven heeft, niet in alle bijzonderheden na,
maar stip slechts dat aan, wat ter vergelijking met het landspel van Vondel kan dienen, waarbij
ik mij gemakshalve bedien van den ‘inhoud,’ die vóór het spel geplaatst is. De ontrouw eener
vrouw, door twist en bloedstorting gevolgd, was oorzaak geweest, dat Diana zoo in toorn
werd ontstoken, ‘dat zy om Batavia te plaghen een al vernielende Pest zonde door 't gansche
land. Daerbeneven datmen alle jaren heur opofferen zoude een Bataefsche maeght. De
Batavieren overvallen zijnde met deze ellenden, verzochten meedoogen aen den Hemel, en
door lange ootmoedige bede antwoorden 't Orakel dit navolgende:
‘Batavia niet eer en zult ghy zien op houwen
De wreede droeve straf daer ghy meed zijt gheplaeght,
Voor datter twee uyt liefd in Echte t' zamen trouwen
Oock beyd' van Hemels bloed: en g'lijck ons heeft mishaegt
D'ontrouw van Petronel, en dat verstorte bloedt
Een ander door herts trouw die Vrouws ontrouheyd boet.’
‘Nu wasser niemand in Batavia te vinden als Heereman, Hoogh-priester van Diana,
afspruytende van Hercules, en eenen Zeeg-heer, van Pans afkomste, d'een hebbende een
zoone, Woud-heer, en d' ander een dochter Orania, waer over deze twee vaders, ghenegen
wezende tot het Vaderlands ruste, besloten het huwelijck, en verbonden Woud-heer en Orania
in beloften om in d'echt te treden.
Den voorzeyden Heereman had noch een zoone ghehad, Woud-heer ghenaemt, wezende
d'eerste ghebooren, welcken zone hy had verlooren in 't jaer 1574, ten tyde als den Spangiaert
Leyden beleghert hebbende, en heur Hoogmo. de Heeren Staten Generaal, beneven zijn Extie
de Prins van Orangie, tot ontzet vande Stadt de Land-scheyers-dijck hadden laten doorsteken,
met een springhvloed, welcke ebbe mede nam een driftich wieghsken: waer door Heereman
zijne zoone verloor. 't Zelve wieghsken werden aenden oever vanden Rijn ghevonden met
het kindeken, door eenen Vrede-rijck, die 't kind berghden, en vermits hy 't vond in een
wieghsken van Cypreschhout gemaeckt, noemden 't kind Cypriaen, en voeden 't op ghelijck
zyn eyghen.
't Was nu zo, dat alhoewel het huwelijck met Woud-heer en Orania gheraemt was, dat
Woud-heer gheen beweghingh van liefde hadde, maer zich alleen vermaeckte in 't jaghen en
't waeyen. Ten zelven tijde was Cypriaen door zijn ghewaende, of ghevonden vader Vrederijck
ghezonden om zijn studie te vervolghen te Leyden, en 't ghebeurde dat Orania op den tweeden
October, als de vertooninghen aldaer gheschieden vande belegeringe en ontzet der zelver
stede, vanden Haghe te Leyden was ghekomen, om die wonderbare wercken en ghenade
Godes speel-wijs afghebeeld te zien.’ Zoo maakten zij kennis, en hij werd terstond smoorlijk
op haar verliefd. Ook zij werd hem genegen, maar omdat zij met Woud-heer verloofd was
‘weer-liefden zy hem heymelijck, maer zonder 't zelve hem te laten blijcken.’
Intusschen had Woudheer ook zijne koelheid afgelegd en had zich tot weerliefde laten
bewegen door zekere juffer Theodora, die hem beminde.
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Zien wij thans, hoe Vondel zijne taak heeft opgevat, door do omtrekken te schetsen
der handeling, die in een denkbeeldig ‘Leeuwendael’ voorvalt.
Bij zeker tumult hadden Warandier, een zoon des Woudgods, en Duinrijck, een
zoon van Pan, die den vrede wilden herstellen, het leven ingeschoten. Sedert dien
tijd waren de Noord- en Zuidzij

Ten gevolge van een samenloop van omstandigheden, door eene jaloersche medeminnares
verwekt, wordt Orania onschuldig ter dood verwezen. Cypriaen, dat vernemende, ‘begheeft
zich ter dood in heur plaats, ende schenkt heur 't leven, als trouwe liefdens blijck. En gebrocht
zijnde ter plaetse waer de offerhande zoude geschieden, quam daer by ghevalle Vrederijck,
die vindende zijn ghevonden zoone Cypriaen in doodts noodt, begheerde voor hem te sterven.
D' Hoogh-priester onderzoekende het stuck, ontdeckt dat Cypriaen zijn eyghen zoon was,
met groote verheugingh, dies hy huwt met Orania en Theodora met Woud-heer: waer doort
orakels voorzichte volbrocht was, en Batavia bevrijdt vande peste, en het op-off'ren van een
maeght alle jaer.’
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der streek, ‘door haet en nijt gedeelt,’ en voerden onophoudelijk strijd: de Zuidzij
onder Lantskroon, de Noordzijde onder Vrerick, die beiden den titel van
‘Heerschappen’ dragen. De eerste heeft Warandier's zoon Adelaert als zijn kind
aangenomen en opgevoed. Duinrijck's weduwe was op de vlucht gegaan, en gestorven,
nadat zij eene dochter had ter wereld gebracht, die, door hare zoog-
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moeder Kommerijn te vondeling gelegd, van den Heemraad der Noordzij, Volkaert,
gevonden, en door de zorg van Grooten Vrerick, onder den naam van Hageroos, was
groot gebracht.
De landzaten boeten hunne misdaad door jaarlijks, op het gebod van Pan's
priesteres, een jongeling, door het lot aan te wijzen, aan den moordlust van zekeren
vervaarlijken ‘Wildeman’ prijs te geven. Dat offer zou eerst ophouden, en aan het
wederzijdsch krakeel een einde komen, als het dubbelzinnige orakel vervuld was,
dat zei: ‘wanneer de wilde boog Pan zelf micke naer zijn hart.’
Dat die duistere orakeltaal door niemand wordt verstaan, spreekt vanzelf.
Inmiddels zijn twintig jaren voorbij gegaan, en Hageroos is tot eene schoone
jonkvrouw opgegroeid. Dat Adelaert op haar verliefd wordt, is niet te verwonderen:
meer misschien, dat zij preutsch en hooghartig den minnaar afwijst, die haar te
voornaam is door
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zijne geboorte en ons wat te sentimenteel-poëtisch lijkt. Zelfs als hij haar, die op de
jacht door een kinkel aangerand was, ontzet, is zij wel dankbaar, maar weigert hem
toch hare wedermin. Evenwel die koelheid is misschien meer gemaakt dan waar: in
allen gevalle
‘Z' ontveinst haer minne, en weet zich wonderlijck te wachten.’

Terstond na die weigering krijgt Adelaert de tijding, dat het lot hem heeft aangewezen
als slachtoffer van den Wildeman, en hij is gelukkig weldra van den last des levens
bevrijd te zullen zijn. Hageroos daarentegen is diep bedroefd. Maar nog heeft hare
maagdelijke fierheid de overhand, en zij slaat de bede van Heereman, den Heemraad
der Zuidzij, af, om den Wildeman in hoogtijdsdos, met muziek en wijn en lekkernijen
te gemoet te gaan, hem dronken te maken en in slaap te sussen; ofschoon als hij tot
den volgenden dag doorronkte, het gevaar voor Adelaert zou geweken zijn, daar
slechts één dag in 't jaar voor het offer bestemd is.
Lantskroon is diep ter neer gedrukt: hij wil een ander in 's jongelings plaats gesteld,
of nog eens overgeloot hebben. Zijne smart is inderdaad aandoenlijk; maar Vrerick
verzet zich daartegen en dringt aan op 't brengen van het aangewezen offer. Eindelijk
geeft Lantskroon toe, omdat anders de Wildeman allen mocht in 't verderf storten,
terwijl buitendien
‘Godtvruchtigheit verbiedt de Godtheit te verkorten.’

Adelaert is in zijn lot getroost. De Wildeman genaakt en maakt zich onder eene
snorkende toespraak gereed den jonkman te doorschieten: daar komt Hageroos
aangevlogen en plaatst zich vóór haar minnaar. Zij bekent nu, dat ze hem lief heeft
en haar leven voor het zijne wil ten offer brengen. 't Is een liefelijk tooneel, als de
een den ander van den dood wil redden; 't doet denken aan een dergelijk voorval in
den Floris en Blancefloer. De Wildeman is op het punt van beiden te doorschieten;
maar ziet, daar verschijnt Pan en zegt:
‘Hou op, o Wildeman: gehoorzaem ons gebeden:
Ontspan den wilden boogh; nu mickt ghy naer ons hart.
Het huwlijck van een paer, geteelt uit Ackergoden,
Vereenigh' Leeuwendael, na zooveel twist en smert.’
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Kommerijn, ter goeder uur uit den vreemde teruggekeerd, lost het raadsel op, door
te verhalen wiens kind Hageroos is. Nu blijkt, dat het duistere orakel vervuld werd,
want
‘Dees maeght is 't hart van Pan, haer grootvaer en behoeder.’

De gelieven worden dan vereenigd; Lantskroon jubelt in de herstelde eensgezindheid,
en besluit:
‘Ick stel my heden in, gelijck een Vredevader,
Op dat men haet en nijt, als in een graf, bedelf,
De Noortzy blijf voortaen een VRYHEIT op zich zelf,
Zyn Heemraet onderdaen. Dat Volkaert daer regeere
Ten beste van het volck, en twist en onheil keere.’

En ten slotte, dank aan God,
‘Die in verlegenheit zijn kinders redden kan,
Hen zegent, na den vloeck, en op der vromen bede,
Door lanttwist baert den wegh tot rust, en PAIS, en VREDE.’

Men ziet bij den eersten oogopslag, dat Vondel, ofschoon hij alles behalve eene
navolging van Guarini's stuk gegeven heeft zooals Rodenburg bedoelde, toch een
aantal trekken aan den Pastor Fido ontleend heeft; maar tevens, dat er in de
Leeuwendalers ook bijzonderheden voorkomen, die niet in deze bron gevonden
worden.
Hij was er het denkbeeld aan verschuldigd van het jaarlijksch zoenoffer; van een
dubbelzinnig orakel; van jongelieden, die afstamden van de Goden; van een
geheimzinnig opgevoed kind; van den strijd der gelieven om voor elkander te sterven;
eindelijk van de verlossing van het land uit de ellende door een huwelijk.
Maar bij Vondel is het niet de jonkman, die afkeerig is van het meisje, maar juist
andersom. Hoe kwam hij aan die omgekeerde verhouding? Zij werd hem aan de hand
gedaan door Tasso's Aminta, waaraan hij ook het incident ontleende van de aanranding
van Hageroos op de jacht en hare verlossing door haren minnaar, zoowel als de
verandering, die ten slotte in het gemoed der halsstarrige schoone plaats grijpt1).
1) Ziehier ter vergelijking een zeer beknopt overzicht van den inhoud van den Aminta.
Aminta, een herder, die van kindsbeen af zijn hart gehangen heeft aan de nimf Silvia, wordt
juist daarom van haar niet weder bemind, maar gehaat; want, zegt ze, ‘odia la mia onestate.’
Zij was onvatbaar voor de liefde; haar eenig genot was de jacht:
‘Il mio trastullo
È la cura dell' arco e degli strali;
Seguir le fere fugaci, e le forti
Atterrar combattendo.’
Nu gebeurde het, dat Silvia bij de bron van Diana door een Satyr verrast en aan een boom
gebonden werd, zoodat haar het ergste te vreezen stond. Ter goeder uur komt Aminta haar
te hulp en verjaagt het monster. Hij had nu, meende hij, gegronde hoop, dat Silvia met
dankbare liefde die hulp zou vergelden; maar hij bedroog zich, en dit bracht hem tot volslagen
wanhoop. Hij vernam weldra, dat zij op de jacht door wolven verscheurd was; en door smart
vermeesterd, wilde hij haar niet overleven, maar stortte zich in een afgrond. Hij was intusschen
door een valsch gerucht misleid: Silvia was niet dood, maar had zich door de vlucht gered.
Van hare gezellin Dafne verneemt zij het ongelukkig uiteinde van den herder, en nu doet het
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De twee, als drama geheel onvoldoende Italiaansche herdersspelen1) mogen Vondel
de gegevens tot zijn ‘Lantspel’ geleverd hebben, ‘hij heeft met een alvermogend
meesterschap die gegevens tot een geheel verwerkt’2), tot een meesterlijk schoon
tafereel,

medelijden haar haat in liefde veranderen, en zij besluit dan op hare beurt zich te dooden om
haar ongelukkigen minnaar in het volgende leven te troosten. Vooraf wil zij zijn lijk begraven.
Maar in het dal gekomen, waar Aminta zijn einde zou hebben gevonden, blijkt hij nog te
ademen. Door struiken was zijn val gebroken, en daardoor de afloop niet doodelijk geweest.
Als Silvia zich op zijn lichaam neerwerpt en hem hartstochtelijk liefkoost, worden daardoor
zijne levensgeesten weer opgewekt; en men begrijpt, dat het stuk besloten wordt door het
huwelijk der beide gelieven.
1) Fr. de Sanctis zegt in zijne Storia della Letteratura Italiana, terza edizione, Vol. II p. 190:
‘L'Aminta non è un dramma pastorale e neppure un dramma. Sotto nomi pastorali e sotta
forma drammatica è un poemetto lirico, narrazione drammatizata, anzi che vera
rappresentazione, come erano le tragedie e le commedie e i così detti drammi pastorali in
Italia.’
En p. 200: ‘Il Pastor Fido è così poco un dramma come l' Aminta, anchorchè ne abbia
maggiore apparenza nel suo meccanismo. Ma la sua vita organica è quelle medesima dell'
Aminta, suo specchio e sua reminiscenza, e tutti e due sono poemi lirici, narrazioni,
descrizioni, canti, non rappresentazione. Le situazioni drammatiche si sviluppano fuori della
scena, e non te ne giunge sul teatro che l'eco lirica.’
2) J.A. Alberdingk Thijm in De Gids, 1879, I D., bl. 343.
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dat hij daarenboven in eene geheel andere, eigenaardige lijst plaatste1).
Het valt licht in te zien, dat hier eenheid van gedachte wordt aangetroffen niet
alleen, maar ook meer gang dan in de meeste tooneelspelen van onzen dichter2). Deels
is daaraan de aantrekkelijkheid van het stuk toe te schrijven; maar zeer zeker ook
aan de levendigheid, waarmee de beide hoofdpersonen, Adelaert en Hageroos,
geteekend zijn. Vooral de laatste is zeer natuurlijk: een flink karakter, vol gevoel
van eigenwaarde; en zoo hare preutsch-heid hier al niet voldoende gerechtvaardigd
is, zij gaat op de geleidelijkste wijze in opofferende liefde over. Maar er komt ook
nog dit bij, dat werkelijk, zooals Verwijs in de inleiding op zijne uitgave van het stuk
zei: ‘Vondels landspel onder zijne hand geheel nationaal is geworden: de handelende
personen, het landschap, de beelden zijn zuiver Nederlandsch, al heet dan ook het
stuk in Arcadië te spelen, en al moge de invloed der Italiaansche

1) Eene nauwkeurige vergelijking van de Leeuwendalers met de genoemde Italiaansche
gedichten, zal doen uitkomen, dat Dr. Jan Ten Brink den Pastor Fido niet duidelijk voor den
geest had, toen hij in De Gids van 1864, IV D., bl. 121 schreef: ‘Dat Vondel Aminta tot
model zijner Leeuwendalers bezigde, zal.... moeyelijk te ontkennen zijn.’ Minder juist is dan
ook de voorafgaande beschouwing (bl. 117): ‘Schoon het even gemakkelijk is aan te toonen,
dat Vondel zoowel den Aminta als den Pastor Fido voor oogen had, toen hij zijne
Leeuwendalers bewerkte, is de overeenkomst met het eerste kunststuk sprekender, dan de
toevallige aanrakingspunten met het tweede (?!). De hoofdfiguren van den Aminta staan in
het naauwste verband met de Hageroos en den Adelaert uit de Leeuwendalers. De hopelooze
liefde van Aminta en Adelaert en de kokette afkeer van Silvia en Hageroos zijn op dezelfde
wijze gemotiveerd, mocht de ontknooping om de verschillende oekonomie der beide
herderspelen ten eenemale uiteenwijken.’ Van Helten, die in zijn: Iets over den Italiaanschen
oorsprong der Leeuwendalers (Tijdschr. voor Nederl. taal- en letterk. II, bl. 61 vlg.) de drie
herderdrama's vergelijkt, komt dan ook tot het besluit, dat Vondel's schepping in hoofd- en
bijzaken, karakterteekening en bewerking, in elementen der fabula, in uitdrukkingen en
voorstellingen herhaaldelijk aan Guarini's, zelden aan Tasso's tooneelwerk herinnert.
2) Van Lennep getuigt, Vondel, V D., bl. 676, dat onder alle tooneelstukken van Vondel ‘er
wellicht niet een is, dat, als drama beschouwd, het in voortreffelijkheid wint van (dit) stuk.....
niet een, dat zoo in allen deele aan de vorderingen der Kunst voldoet.’
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school op enkele plaatsen doorschemeren.’ Dat de toon geheel anders is dan bij de
zoetsappige Italianen, valt ook sterk in het oog.
Maar het puntige ontleende het stuk toch aan de herinneringen, die het opwekte. Men
verwondert zich misschien, dat de politieke toespelingen zoo gering zijn in dit
gelegenheidsspel, en de overeenkomst tusschen werkelijkheid en poëzie zich schijnt
te bepalen tot den gestoorden en herstelden vrede en de vrijverklaring der Noordzij.
Maar de staatkundige beteekenis steekt meer in den geest dan in de feiten van het
stuk. Dit zal vooral uitkomen, wanneer wij het oor leenen aan de gesprekken, tusschen
de wederzijdsche Heemraden en Heerschappen gevoerd.
Vondel kon zich niet te veel in de historie van den nu besloten oorlog verdiepen,
omdat hij, na zijn overgang tot de Roomsch-Katholieke Kerk, daaromtrent geheel
andere denkbeelden was gaan aankleven dan die hem bij het schrijven van zijn Pascha
bezielden; omdat hij thans ‘noch voor de helden van den vrijheidsoorlog, noch voor
de zaak, welke zij hadden voorgestaan, de geringste sympathie voelde’1).
Noch de zegen van de bevochten onafhankelijkheid, noch die van de verworven
gewetensvrijheid kon dus met gloeiende kleuren door hem worden gemaald. Maar
met den vrede op zichzelf kon hij ingenomen zijn, en jubelen over het ophouden van
de rampen, die de oorlog baart. En dit thema heeft hij dan ook aangegrepen en op
voortreffelijke wijze dramatisch aanschouwelijk uitgewerkt.
In eene voorafspraak, die door losheid van toon uitmunt, wijst hijzelf de allegorie
in zijn stuk aan:
‘Hoe dit kleine Leeuwendael
Durf heel Neerlant overschreeuwen,
Dat met wapenen, vol leeuwen,
(Nu getoomt, en mack, en tam)
Brullende te velde quam.
Lantskroon houde 't woort van Spanje,
Vrerick ga hier voor Oranje,
Heereman van genen kant,
Volckaert hier, voor Staet van 't lant,
Dat gereten aen twee deelen,
Zuidt- en Noortzy hoort krackeelen.’

1) Van Lennep in Vondel's Werken, V D., bl. 678.
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Maar hij wenschte, dat men niet te diep in die allegorische beteekenis zou
omsnuffelen: men mocht er venijn uit trekken1). Er komt in het stuk vrij wat voor,
betrekkelijk het verschil van inzicht tusschen de aristocratische Staten-partij en den
aanhang der Stadhouders: dit te doorgronden kon aanleiding geven tot een wanklank
in de algemeene harmonie. Maar het was niet het ergste. Voor den dichter immers
zou het gevaarlijker zijn, als men er zijne vrij wat on-Nederlandsche gedachten uit
opdiepte.
En daartoe behoefde men niet eens lang te zoeken. Vooreerst blijkt al spoedig, dat
hij de oorzaak van den strijd in geen zeer edele beweegredenen zocht. Als Vrerick
toch van de ‘ondanckbre tijden’ gewaagt, zegt Lantskroon:
‘Ondanckbaer wel te recht voor veel genoten goet,
In pais, die neering baerde, en weelde, en overvloedt,
Die baerden hovaerdy, verwaent en trots, en smadich:
Zo quam de tweedraght voort, en bijster en baldadig;’

en dit wordt hem door niemand tegengesproken.
Dan springt het in 't oog, dat de uitslag van den oorlog den dichter maar weinig
bevredigde. Zijn ideaal was blijkbaar gelegen in een huwelijk tusschen Zuid en
Noord, en niet in die ‘Vryheit op zich zelf’, welke in zijn drama zonderling uit de
lucht komt vallen. Zijne vooringenomenheid met de mannen van het Zuiden blijkt
niet minder uit de rollen, die hij hunnen vertegenwoordigers in het stuk toedeelt. Zoo
de boeren van weerskanten elkander niet veel te verwijten hebben, de Heemraad der
Zuidzijde is met vrij wat schooner kleuren gemaald, dan die van 't Noorden; maar
vooral wordt Lantskroon veel flinker en edelaardiger voorgesteld dan Vrerick. Diens
grootste verdienste ligt in hetgeen hijzelf aldus uitdrukt:
‘Mijn naem is rijck van vreê: 't is vrede al wat ick wensch.’

1) In de opdracht zegt hij: ‘Honigbijën zullen uit deze bloemen niet dan honigh en neckter
zuighen. Indien by ongheval een spinnekop hier venijn uit trecke, het komt by haeren aert,
niet by de bloem toe. De Voorredenaer zal het wit van dit werck ontvouwen. Wie hier te diep
in verzinckt, en neuswijs in alle personaedjen, vaerzen en woorden, geheimenissen zoeckt,
zal ze er niet visschen.’
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Datzelfde wenschen ook Lantskroon en de zijnen: maar aan de Noordzij houdt men
meer het eigen-, dan het algemeen belang in 't oog. Men oordeele:
Lantskroon.
‘Mijn Heemraet Heereman wenscht hartelijck om vreê.
Vrerick.
Mijn Heemraet Volckert wenscht uit al zijn hart dit meê.
Lantskroon.
De vroomsten onder ons zijn oock tot pais genegen.
Vrerick.
De slimsten onder ons versteuren zulck een' zegen.
Lantskroon.
De slimsten onder ons zijn van geen' beter aert.
Vrerick.
De baetzucht treckt genot uit 's anders qualijckvaert.’

Welnu, 't is aan de Noordzij, dat ons die baetzucht geschilderd wordt; b.v. in dit
gesprek:
Volkaert.
‘Wat zoeckt ghe, rust of twist, en altijt wint te breecken?
Zoo raeckt men niet gelijck; zoo wort geen dorp geredt.
Warner.
Hoe roept men dus om vrede? Ik kan den vrede missen.
Het spreeckwoort zeit: in troebel water is 't goet visschen,
Want geen krackeel zoo klein, men haelt 'er voordeel uit.
Waer slagen vallen, valt gemeenelijck goe buit.
Volckaert.
Zoo woudtghe om eige baet den pais wel eeuwigh derven,
Al zou 'er jaer op jaer een lanst of tien om sterven?
Warner.
Men sterft maer eens. Wie sterft, die is zijn' kost gekocht....
Men vint' er meer dan ick, die passen wat te hebben.
Een ieder vlamt op winst. De spinne spint haer webben
Om winst: om winningh vlieght de bye naer beemt en bosch.
Om loutre winningh zit de vliegh op koey en ros;....
Om winningh loopt de kat uit muizen in het velt.
Als ick 'er vet by wordt, wat roert my wien het geldt.’

De Catsiaansche beelden zijn niet zeer edel, maar passen volmaakt in den mond, die
den laatsten regel uitspreekt.
Dit staaltje is genoegzaam om te doen zien, waar 's dichters sympathie was. De
Katholieke Zuidzij trekt zijn hart. Het Noorden
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wordt met eene vrij wat zwarte kool geteekend. Geen woord van de opofferingen,
die men zich daar getroost, van de verdrukking, die men verduurd had; geen zweem
van ingenomenheid, zelfs niet met de staatkundige zijde van 't geschil. De verhevenste,
edelaardigste gevoelens komen aan de Zuidzij voor; en geen wonder, Adelaert is de
pleegzoon van Lantskroon, den rechtmatig gekroonden Heer dezer landen: een edele
aard is alleen het erfdeel van wie eerbied heeft voor de Majesteit van den Spaanschen
Monarch.
Het stuk was kort voor het sluiten van den vrede, waartoe de onderhandelingen
lang sleepten, tot stand gekomen, en werd na de afkondiging van het verdrag, zoowel
reeds vóór als na de officieele feestviering van 5 Juni, vijf maal kort achter elkander
vertoond1), maar verdween toen van het tooneel. Men beschouwde het dus als een
gelegenheidsstuk, zonder meer: de echt dramatische en dichterlijke eigenschappen,
die het boven het gewone peil doen uitmunten, werden over het hoofd gezien. Of
deed de Spaansche geest, die er in doorstraalde, het van het répertoire schrappen?
Dat Vondel zich in dit tijdperk zijns levens meer en meer tot de hoogte van den
dramatischen dichter wist te verheffen, blijkt niet slechts uit de Leeuwendalers, maar
ook uit het treurspel, dat kort daarop, in 1648 het licht zag: de Salomon, na het
zooeven behandelde stellig het beste van Vondel's tooneelstukken, die wij vooralsnog
leerden kennen2). De hoofdgedachte is dramatisch en tragisch, ofschoon die
eigenschappen bij de bewerking grootendeels verloren gingen, omdat de dichter zich
te angstig aan de Bijbelsche overlevering hield.
Salomon, door voorspoed en weelde opgeblazen, ‘verslingerde al te jammerlijck
op Koning Hirams dochter, hier Sidonia genoemt’ (Inhoudt), en wel zoo, dat hij zich
liet verleiden om aan de Godin Astarthe te offeren, ‘waer over Godt met een onweder
van gramschap tegens hem uitborst,’ en door den Profeet Nathan hem oorlog,
verwoesting en ellende, tot straf zijner misdaad, liet aankondigen.

1) 7, 11, 14 Mei; 2 en 23 Juli 1648. Zie het opstel van C.N. Wybrands in de Dietsche Warande,
X D., bl. 423 vlgg.
2) In zijn geheel afgedrukt in: Penon's ‘Nederl. dicht- en prozastukken.’ IV, bl. 183 vlg.
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‘In dit treurspel wort geen bloet, maer [eene] groote ziel gestort,’ heet het in de
opdracht aan Joost Baeck; en de oorzaak van dien val wordt aldus geschetst (V, 609):
‘Het misbruick van Godts overvloedige gaven, de wellust, en begeerte tot verbode
schoonheden teelen zulck eenen oegst van schrickelijcke jammeren, en leveren stof
om dit treurtooneel te stichten op dien deerlijcken afval des allergezegensten Konings,
die naulix Godts tempel volbouwt en geheilight hebbende, zich zelven door het
bewieroocken der afgoden, en d' allergruwzaemste offerhanden zoo lasterlijck
ontheilighde.’
Wie ziet niet in, dat dit het thema kon zijn van een zeer treffend treurspel? Maar
dan moest een krachtig koning voor ons optreden, in den bloei der jaren, beheerscht
door een onbedwingbaren hartstocht, waaraan hij eindelijk willens en wetens, onder
den invloed van Sidonia's lonken, en voortgezweept door zijn overmoed, zijn God
en zijn geloof ten offer brengt; om dan, tot bezinning gekomen, van zijn geweten
aangeklaagd, door de profetie van den Godsgezant verpletterd te worden.
Maar in steê van zulk een koning, in staat alle tragische snaren in onzen boezem
te doen trillen, hebben wij te doen met een zwak, nietswaardig Vorst, die hoogstens
een alles behalve tragisch mededoogen, maar niet de minste sympathie opwekt. Hij
is afgeleefd en niet meer voor de regeering berekend:
‘Zijn hoogen ouderdom zoeckt rust. De Vorst wordt ouder,
En zwack, en onbequaem tot zulck een lastigh pack.’

Zoo schildert hem een zijner vertrouwden, het hoofd zijner lijfwacht. En die grijsaard
is verliefd. Dat is op zichzelf reeds eer comisch dan tragisch. Door zijne zinnelijke
drift loopt hij aan den leiband eener uitgeleerde coquette, en van den anderen kant
laat hij zich kneden als was door den Hoogepriester Sadock. Hooren wij hemzelf:
‘Hoe beeft mijn hart! Wat raet? Ick drijf verbaest in 't midden
Van Godt, en afgodt. Och, wien staet my aen te bidden?
Te wieroocken? Helaes, wat zijde kieze ik nu?
Een worrem knaeght mijn hart, van Sidons godtheit schuw;
En ondertusschen blaeckt de Min het onder 't knagen.
Hoe kan men Sadock en Sidonia behagen,
Al t' effens? Wie van bey zal Salomon gebiên?’
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Behoeft men zich nu te verwonderen, dat die man, nauwelijks een man meer, wankel
is als de zee, en dan eens belooft den wensch zijner geliefde te vervullen, om weldra,
zonder veel kamp, aan Sadock het tegendeel te beloven, en ten slotte evenwel toch,
na allerlei nietige uitvluchten, in de zonde te vervallen? Even natuurlijk is het, dat
hij op één donderslag ineenkrimpt, en zich voorts van zijne onderzaten laat
beschimpen. Eindelijk, als Nathan hem de les leest:
‘Hy gaet verstomt naer binnen.’

Het is wel niet noodig op andere zwakheden van het stuk te wijzen, b.v. op de gerekte
theologische redeneeringen, die het geheele eerste bedrijf vullen, of op de lange
verhalen, die als versiering bedoeld, juist eene tegenovergestelde werking hebben.
Dit is bijzaak, terwijl in de hoofdzaak deze tragedie reeds blijkt niet aan de eischen
van de Kunst te voldoen. En dit hoofdgebrek wordt niet weggecijferd door de
erkenning, dat de typen van den zwakken, weifelenden koning en der behendige
sirene goed zijn geschetst. Karakters in den eigenlijken zin zijn het niet; en in allen
gevalle zou zelfs daardoor de tragedie als zoodanig niet worden gered.
In 1654 verscheen de Lucifer. Na den Gysbreght is dit stellig het meest bekende,
althans het meest besproken van Vondel's tooneelstukken. Sedert geruimen tijd heeft
zich bij onderscheiden Critici de overtuiging gevestigd, dat deze tragedie vooral onze
aandacht verdient, omdat zij eene merkwaardige, vrij doorschijnende staatkundige
allegorie beöogt. Die bedoeling des dichters bleef tot in onze dagen onopgemerkt.
Dit was zeker vreemd, en men heeft daarin zelfs aanleiding gevonden om die nieuwe
ontdekking voor ongegrond te verklaren. Maar naar mijne meening springt het doel
zoo duidelijk in het oog, dat het door de zonderlinge verblindheid van vroeger dagen
niet kan worden weggecijferd. Trouwens van niemand behoeft ons zoo iets minder
te verwonderen dan van den dichter der hekeldichten, van den Palamedes, en van
zoovele andere tooneelstukken, die of geheel op politieken bodem staan, of waarin
allerlei toespelingen op de staatkundige gebeurtenissen schuilen. Ja, alles schijnt er
op te wijzen, dat hier de politieke bedoeling van overwegenden invloed
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is geweest op de samenstelling van het drama. Wij zullen ons daarom in de eerste
plaats met dezen kant van het vraagstuk bezig houden.
Men heeft het Vondel wel eens als een groven misslag toegerekend, dat hij hier
Engelen heeft geschilderd met menschelijke hartstochten en neigingen. Die aanklacht
verdient zelfs geene weerlegging: in welken anderen vorm zou hij ze op het tooneel
hebben kunnen brengen? Wel mag men vragen: heeft hij ze ook al te menschelijk
voorgesteld? heeft hij niet in zijne schildering van den opstand tegen God kleuren
gebezigd, die aan het tafereel zijn hemelsch karakter ontnemen? bijzonderheden
vermeld, die in de oogenschijnlijke lijst niet passen en ons een glimlach afdwingen?
- tenzij men aanneme, dat hij dit met voorbedachten rade, met een bepaald doel
gedaan hebbe.
Bij eenige oplettendheid moet men deze onderstelling als de juiste aannemen, en
het besluit opmaken, dat de te ver gedrevene, in haarfijne bijzonderheden uitgewerkte
verzinnelijking van het geestelijke, zoowel als enkele afwijkingen in het karakter
van Lucifer zelf, met bewustzijn in het drama gebracht werden, omdat Vondel daarin
‘eene verbloemde voorstelling van den opstand der Nederlanden tegen Filips’ wilde
geven.
Op eene mogelijke allegorie had de Dichter zelf ons al voorbereid, als hij in de
opdracht getuigt van zijn held, dat deze ‘ten spieghel van alle Ondanckbare
Staetzuchtigen, zijn treurtooneel, den hemel, bekleet;’ en verder: ‘op dit rampzalige
voorbeeld van Lucifer volghden sedert bykans alle eeuwen door, de wederspannige
geweldenaers, waervan oude en jonge, historiën getuigen, en toonen hoe gewelt,
doortraptheit en listige aenslagen der ongerechtigen, met glimp en schijn van wettigheit
vermomt, ijdel en krachteloos zijn, zoo lang Godts Voorzienigheit de geheilighde
Maghten en Stammen handhaeft, tot rust en veiligheit van allerhande Staeten.’
Dat hij met Lucifer den Prins van Oranje kon bedoelen, zal na hetgeen ons uit de
Leeuwendalers is gebleken, niet twijfelachtig zijn; te minder, als men weet, dat hij
met dien naam herhaaldelijk het revolutionair beginsel bestempelt, en in 't bijzonder
den zelf-zuchtigen oproermaker, terwijl hij sedert 1639 Willem Van Oranje in dat
licht had leeren beschouwen.
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Evenzoo treedt God in de plaats van den Koning van Spanje, en Adam verbeeldt den
Kardinaal van Granvelle,
‘Een aerdtworm, uit een' klomp van aerde en klay gekroopen,’

over wiens verheffing Lucifer klaagt:
‘Zoo zal een vreemdeling, een worm, het hooghste woort
Hier boven voeren, en een ingeboren zwichten
Voor vreemde heerschappy?’

Houdt men dit in het oog, dan zal men menige uitdrukking kunnen verklaren, die
anders onbegrijpelijk moest schijnen bij een man van zooveel smaak en ontwikkeling
als Vondel.
Het zou de grenzen van dit werk verre te buiten gaan, wilden wij al de plaatsen
en uitdrukkingen aanwijzen, die de allegorische bedoeling duidelijk maken en
wederom uit deze hare verklaring ontvangen. Ik moet naar monografiën verwijzen1).
Ik mag evenwel niet verzwijgen, dat een man van talent, Dr. N. Beets, tegen deze
zienswijze is opgekomen2). Hij is van oordeel, dat de voorstanders dier meening ‘veel
te ver gegaan’ zijn, door zich bij Vondel in dezen ‘een bepaald opzet en beredeneerd
plan voor te stellen.’
Zijn hoofdargument is, dat zoo Vondel werkelijk bedoeld had, wat wij hem
toeschrijven, hij dan ‘in de uitvoering van zijn plan zoo weinig geslaagd zou zijn,
dat twee eeuwen hebben moeten verloopen eer het door iemand werd bemerkt of
zelfs vermoed.’ Hij zou dus ‘een allezins ondankbaar werk’ verricht hebben; want
‘men doet zulke dingen toch gewoonlijk niet dan in de hoop dat ten minste iemand
den malice bemerke of vermoede, niet zonder eenen enkelen intime in het gewichtig
geheim in te wijden. Van het een noch het ander eenig blijk.’ Noch vriend noch
vijand heeft er eene politieke allegorie in gevonden: zelfs niet zij, die naar toespelingen
zochten.
Desniettemin kan Beets zelf ‘menige toespeling’ niet over het hoofd zien; en hij
loochent dan ook de mogelijkheid niet, ‘om

1) Zie Van Lennep's aanteekening, Vondel's Werken, VI D., bl. 302-319, en mijn eigen opstel:
Vondel's Lucifer, eene politieke allegorie, in den Overijsselschen Almanak van 1849.
2) In het tweede stuk zijner Verscheidenheden, bl. 137 vlgg.
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te midden der verhevene tafereelen, waarop de Dichter (ons) in zijnen Lucifer onthaalt,
en als daardoor heen, den byzonderen historischen achtergrond te zien doorschemeren,
uit welken de Dichter somtijds geput, naar welken hy dikwijls omgezien heeft, en op
welken hem, al ware het zijns ondanks, menige toespeling mag ontsnapt zijn.’ En
aan het einde van zijn opstel geeft hij nogmaals toe, ‘dat Vondels persoonlijke
denkwijze, niet alleen over opstand tegen gestelde machten in het algemeen, maar
bepaaldelijk ook over den afval der Nederlanden, op de behandeling van zijn
onderwerp invloed had gehad, en voor den zeer aandachtigen beschouwer in meer
dan eene, hetzij dan gewilde of onwillekeurige, toespeling doorschemert.’
Maar als nu de ‘zeer aandachtige beschouwer’ ontdekt, dat de ‘toespelingen’ zoo
veelvuldig, en van dien aard zijn, dat ze, gelijk wij straks nader zullen aanstippen,
het geheele beloop van het stuk en het karakter van den hoofdpersoon beheerschen,
heeft hij dan nog geen recht aan ‘een bepaald opzet en beredeneerd plan’ te denken?
Neemt hij dat niet aan, dan blijft hem niets over dan Vondel als kunstenaar al zeer
laag te stellen; en daartoe wettigt, mijns bedunkens, de studie van 's Dichters werken
niet.
Zeer onlangs is Dr. Jan Te Winkel ook tegen mijne uitlegging van den Lucifer
opgekomen1). Volgens hem ‘was de opstand tegen Spanje te lang geleden; de
overwinningen op de Spanjaarden waren door Vondel te dikwijls bezongen, de
worsteling was te roemrijk bekroond door den vrede, dien ook Vondel verheerlijkte,
dan dat het ons gemakkelijk valt, die strekking aan den Lucifer toe te schrijven. Veel
meer dan in het verleden leefde Vondel in het tegenwoordige; in 1654 was er voor
onzen dichter niet de geringste aanleiding om een vóór zijne geboorte begonnen en
sinds lang voldongen feit meer te willen hekelen.’ Maar toch erkent hij: ‘de Lucifer
is ongetwijfeld een politiek stuk, en in de opdracht geeft Vondel dat ook zelf te
kennen.’ Het is echter de Engelsche geschiedenis, het drama, waarin Karel I en
Cromwell de belangrijkste rollen spelen, dat hem voor oogen stond. Intusschen ‘moet
men zich niet voorstellen, dat Vondel dit stuk heeft geschreven met het vaste plan
om een staatkundig hekelspel te

1) Bladzijden uit de Gesch. der Ned. Letterk., bl. 263 vlgg.
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vervaardigen, maar veeleer denken, dat hem onder het bewerken zijner stof van zelf
in de gedachte kwam, wat hij in den laatsten tijd in Engeland had zien gebeuren, en
wat zulk eenen indruk op hem gemaakt had, dat hij niet kon nalaten, half onwillekeurig
en zijns ondanks, daarop onder het schrijven nu en dan te zinspelen: of zich te uiten
in woorden, die hem nog vast in het hoofd zaten, omdat hij er zich van had bediend
bij het beoordeelen van de Engelsche omwenteling.’
Ik beken, dat de laatste volzin mij niet volkomen duidelijk is, evenmin als de
soortgelijke uitspraak, straks van Beets aangehaald. Ik meen er echter uit te mogen
afleiden, dat de schrijver Vondel al zeer losjes met de samenstelling van zijn drama
laat omspringen.
Vondel leefde in het tegenwoordige: ja, maar hoezeer hij met de gebeurtenissen
van den opstand tegen Spanje vervuld bleef, leeren de toespelingen in den Adonias
van 1661. Trouwens hetgeen hier tegen den Lucifer wordt ingebracht, moest Vondel
evenzeer weerhouden hebben om b.v. zijn Pascha te schrijven. Overigens is het,
dunkt mij, de vraag niet, of ‘het ons gemakkelijk valt’ de politieke strekking van den
Lucifer aan te nemen; maar of het ons mogelijk is de ‘vele toespelingen’ op onze
geschiedenis, die er in voorkomen, weg te cijferen. Neemt men die niet aan, of
loochent men, dat de Dichter het ‘vaste plan had om een staatkundig hekelspel te
vervaardigen,’ dan begrijp ik niet, wat men van het stuk kan maken.
Ik herhaal, het is vreemd, dat gedurende twee eeuwen niemand Vondel's toeleg
op het spoor is gekomen, totdat van twee kanten gelijktijdig de ontdekking gedaan
werd; maar wie heeft vroeger de vele toespelingen ook maar vermoed, die Beets zelf
niet meer kan voorbijzien? Wie heeft vroeger in de Leeuwendalers gevonden, wat
er toch zoo duidelijk in te lezen staat? En heeft het niet allen schijn, dat de Salmoneus
en misschien ook de Gebroeders een allegorischen achtergrond hebben, al heeft tot
nog toe daaraan niemand gedacht?
Tegenover de bestrijding van Beets kan ik op de instemming roemen van een zoo
bevoegd beoordeelaar als Alberdingk Thijm, die den Lucifer ook ‘eene politieke
allegorie’ heeft genoemd1).

1) Jos. Alb. Alberdingk Thijm, Portretten van Joost van den Vondel. bl. 147-148.
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ofschoon met de niet zeer duidelijke toevoeging: ‘maar niet te minder een meesterstuk
van vrije poëzy.’
Dat Vondel zijne bedoeling zoo geheim hield, behoeft ons ook niet te verwonderen,
als men ziet. hoe beducht hij was, dat men in de Leeuwendalers ‘neuswijs’ naar
‘geheimenissen’ mocht zoeken; terwijl hij zelfs zijne ‘wijdluftige uitlegging’ op den
Palamedes weer verbrandde. De vervolging, om dit stuk ondergaan, kon zijne satirieke
zangster niet in toom houden, maar deed hem toch zijne tong bedwingen. Zoo hij
misschien aan enkele geestverwanten het geheim van de malice mededeelde, zij
waren verstandig genoeg dit niet aan de klok te hangen.
Na Vondel heeft geen dichter van naam uit dat tijdperk de groote vraagstukken
betrekkelijk Kerk en Staat meer op het tooneel gebracht. De zeventiende eeuw liep
ten einde, en met haar de geestdrift, de ijver, de hartstochtelijkheid, die haar hadden
gekenmerkt. Dat alles was de tinteling van een verhoogd leven geweest; en zoowel
in kerkelijke als staatkundige kringen stond dat leven zoo goed als uitgebluscht te
worden. Er volgde kalme rust. Men sukkelde voort. In de Kerk had de Orthodoxie
getriomfeerd: men legde er zich bij neer. En zoo in de staatkunde nog partijschap
bestond, zij was van minder edel gehalte geworden. Men kuipte liever dan dat men
hekelde. Heftige gemoedsbewegingen, door grootsche feiten of gedachten opgewekt,
- behooren tot het verledene.
Door velen is de waarde van dit stuk in geheel iets anders gezocht, en werd de
Lucifer ‘Vondel's meesterstuk’ genoemd. Zoo zegt b.v. Alberdingk Thijm1): ‘Vondel
kroont zich als Prins van het Nederlandsche Treurspel in den Lucifer.’
Wij dienen daarom ook zijne waarde op zichzelf, afgescheiden van alle
toespelingen, voor zoover dit kan, te onderzoeken. Dat onderzoek zal, dunkt ons,
iederen onbevooroordeelde moeten nopen tot de erkentenis, dat, ondanks de
wezenlijke schoonheden van détail, die ook in dit, zooals in de meesten van Vondel's
treurspelen, in geen geringe mate aanwezig zijn, de Lucifer toch als kunstgewrocht,
als Drama, den toets der critiek niet kan doorstaan.
Er zijn twee hoofdgrieven tegen dit stuk aan te voeren, welke men, hoe ingenomen
ook met Vondel, onmogelijk kan over het

1) T.a. pl., bl. 147.
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hoofd zien; en die inderdaad beletten, dat dit drama ons kan bevredigen. De eene
betreft eene hoofdgedachte, die alles beheerscht; de andere is ontleend aan de
karakterteekening van den hoofdpersoon.
Do plaatsing van het tooneel in den hemel brengt eigenaardige bezwaren met zich,
en leidt maar al te dikwerf tot eene, op zijn zachtst genomen, zonderlinge voorstelling
van het gebeurde. Wij zullen bijzaken en kleinigheden buiten beschouwing laten;
maar vragen, of men mag voorbijzien, dat de uitslag van het verzet der afvallige
Engelen tegen God, volkomen in strijd is met elk denkbeeld, dat men zich van den
Alwijze en Almachtige kan vormen, en of daardoor alleen reeds het stuk niet de
tegenvoeter van eene ware tragedie wordt?
Wat is toch het geval? God heeft aan den mensch zekere voorrechten geschonken,
die den Engelen aldus door Gabriël, ‘Gods geheimenistolck,’ worden aangekondigd:
‘De hoogste Goetheit; uit wiens boezem alles vloeit...
Dees Goetheit schiep den mensch haer eigen beelt gelijck,
Oock d'Englen, op dat zy te zamen 't eeuwigh Rijck
En noit begrepen goet, na'et vierigh onderhouden
Der opgeleide wet, met Godt bezitten zouden.
Zy boude 't wonderlijck en zienelijck Heelal
Der weerelt, Gode en oock den mensche te geval;
Op dat hy in dit hof zou heerschen, en vermeeren,
Met al zijne afkomst hem bekennen, dienen, eeren,
En stijgen, langs den trap der weerelt, in den trans
Van 't ongeschapen licht, den zaligenden glans.
Al schijnt het geestendom alle andren t'o vertreffen,
Godt sloot van eeuwigheit het Menschdom te verheffen,
Oock boven 't Engelsdom, en op te voeren tot
Een klaerheit en een licht, dat niet verschilt van Godt.’

Dit, die voorrang aan alle menschen toegekend, is het, wat den hoogmoed der Engelen
kwetst1). Wel volgt op de aangehaalde regels nog een aanhangsel, waarin het heet,
dat ‘het eeuwigh Woort, bekleet met been en aren,’ eenmaal als Rechter over al het
geschapene zou zitten in den hemel; en

1) Dit erkent Van Lennep (Vondel's Werken, VI D., bl. 295): ‘Het is de gelukstaat der menschen,
die aanleiding moet geven tot den opstand der Engelen.’
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‘Zoo ras hy innery, wien 't menschelijck gestalt,
Oock boven ons natuur verheerelijckt, gevalt,
Dan schijnt de heldre vlam der Serafijnen duister,
By 's menschen licht, en glans, en goddelijcken luister.
Genade dooft Natuur en al haer glansen uit.
Dit's noodlot: dit's een onherroepelijck besluit.’

Maar dit alles is in zijn samenhang niet heel duidelijk. Men bedenke toch:
‘Godt sloot van eeuwigheit het Menschdom te verheffen,
Oock boven 't Engelsdom.’

De menschen zijn dan ook van veel heerlijker gestalte dan de Engelen. Hoe kan de
menschwording van ‘het eeuwigh Woort’ iets bijdragen tot de verheerlijking van 't
menschdom? Hoe kan het menschdom daardoor eerst heerschappij krijgen over de
Engelen? Bovendien, er is hier van zondenval en verlossing geen sprake: naar het
plan van het stuk had God die niet voorzien. Het is daarom in 't geheel niet duidelijk,
om welke reden ‘het eeuwigh Woort’ zich zou bekleeden ‘met been en aren.’ Op het
mystieke toevoegsel kan geen klem gelegd worden: de verheffing des menschdoms
moest zoo worden opgevat, dat Adam reeds terstond ter hemelheerschappij was
bestemd. En zoo vatten de Engelen het ook op, b.v. Lucifer en Belzebub1). En geen
wonder, want het slot van Grabriël's toespraak is een gebod aan de Engelen om

1) Lucifer zegt in 't begin van het tweede bedrijf:
‘Ons slaverny gaet in. gaet hene, viert en dient
En eert dit nieuw geslacht, als onderdane knapen.
De menschen zijn om Godt, en wy om hen geschapen.
't Is tijt dat 's Engels neck hun voeten onderschraegh',
Dat ieder op hen passe: en op de handen draegh'...
De zoon des zesten daghs, den Vader soo gelijck
Geschapen, strijckt de kroon.’
En Belzebub antwoordt:
‘Men hoefde Appollion naer d' onderste landouwen
Niet af te vaerdigen, om nader ga te slaen
Wat Adam al bezit, zoo laegh beneên de maen:
Het blijckt hoe heerlijck hem de Godtheit begenadight...
Een aerdtworm, uit een' klomp van aerde en klay gekropen,
Braveert uw mogenheit.’

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

274
Adam en zijne woonsteê te beschermen. Dit gaat zelfs zoo ver, dat hij gelast:
‘(Men) matige op zijn pas een ieder element,
Naer Adams wensch, of legg' den blixemstrael aen banden,
Of breidele den storm, of breeck' de zee op stranden.
Een ander sla de treên des menschen gade op 't velt.
De Godtheit heeft zijn hair tot op een hair getelt.
Men draegh' hem op de hant, dat hy zijn' voet niet stoote.
Wort iemant, als gezant, gezonden van een' Groote
Aen Adam, 's aertrijcks Vorst, dat hy zijn last verricht'.
Zoo luidt mijn last, waer aen de Godtheit u verplicht.’

Dat is het, wat Lucifer's hoogmoed in die mate krenkt, dat hij zich tot verzet tegen
God laat verleiden en den strijd tegen zijne heerscharen waagt. De oproerige Engel
wordt echter, zoo als vanzelf spreekt, met de zijnen overwonnen en in den afgrond
geploft, waarmeê de dichter zijn doel zou bereikt hebben, daar, gelijk hij in zijn
‘berecht’ voor het stuk zegt, ‘daer Lucifer endelijck, van Godts blixem getroffen, ter
helle stort, ten klaeren spiegel van alle ondanckbaere staetzuchtigen, die zich
stoutelijck tegens de geheilighde Maghten, en Majesteiten, en wettighe Overheden
durven verheffen.’
Intusschen als de Rey juicht:
‘Zoo moet het gaen, die Godt en zijnen stoel bestrijden,
Den mensch, naer 's hemelsch beeldt geschapen, 't licht benijden,’

dan verschijnt op eenmaal Grabriël met de onverwachte Jobstijding:
‘Helaes, helaes, helaes, hoe is de kans gekeert!
Wat viert men hier? 't is nu vergeefs getriomfeert!’

Lucifer is wel overwonnen, maar heeft de overwinning vruchteloos gemaakt. Hij
sprak:
‘Nu is het tij t om wraeck
Te nemen van ons leet, en listigh en verbolgen,
Met onverzoenbren wrock den hemel te vervolgen,
In zijn verkoren beeldt, en 't menschelijk geslacht
Te smooren in zijn wiegh, en opgang, eer het maght
In zijne zenuw kryge, en aenwinne in zijne erven.
Mijn wit is Adam en zijn afkomst te bederven.
Ick weet, door 't overtreên der eerstgestelde wet,
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Hem aen te wrijven zulck een onuitwischbre smet,
Dat hy, naer lijf en ziel, met zijn nakomelingen
Vergiftight, nimmer zal ten zetel innedringen,
Waer uit men ons verstiet, edoch gebeurt het al
Dat iemant bovenstijge, een kleen, een dun getal,
En noch door duizent doôn, en arrebeit, en lijden,
Zal steigren tot den Staet en kroon, dieze ons benijden....
(Ick wil) wat Adam teelt in eeuwigheit verdoemen,
Door gruwelstuck op stuck, Godts naem ten trots begaen.
Zoo dier wil hem mijn kroon, en zijn tiomffeest staen.’

En hij bereikt zijn doel, door Belial in den vorm eener slang op den mensch af te
zenden om hem ten val te brengen. De mensch, eerst boven Engelen en Aartsengelen
geplaatst, wordt nu vernederd en gestraft:
‘De Godtheidt dreight de vrou, die Adam heeft verleit,
Met ween, en baerensnoot, en onderworpenheit:
Den man met arbeit, zweet, en zorge, en lastigh slaven;
Den acker, die den menseh ten leste zal begraven,
Met onkruit, en veel ramp.’

Om hem te troosten belooft God hem wel, dat uit zijn zaad de Verlosser zal
voortkomen, die de slang ‘het hoofd zal pletten;’ maar dit neemt niet weg, dat de
wraak van Lucifer God dwingt wijziging te brengen in zijn ‘onherroepelijck besluit.’
Hoe is die triomf der Hel te rijmen met de eischen, door Vondel zelf aan het treurspel
gesteld?
En de tweede grief: de karakteristiek. Het zou onredelijk zijn te eischen, dat een
karakter in den eigenlijken zin, zooals men dat kan waarnemen bij een mensch, in
de gewone menschelijke maatschappij geplaatst, aan den Aartsengel ware toegekend.
Wij willen Lucifer nu ook alleen beschouwen als type van hoogmoed, als gedreven
door die ‘hoovaerdy en nydigheit,’ die de ‘twee oirzaken of aenstoockers van dezen
afgrijsselijcken brandt van tweedraght’ waren.
Satan, die weet, dat hij zich te vergeefs tegen God aankant, maar wiens
allesverteerende hoogmoed zich juist daarin openbaart, dat hij hem dwingt tot een
verzet, waarin de trotschaard zich bewust is niet te kunnen zegevieren; dat hij hem
verbiedt zich in de ure der weifeling deemoedig tot Grods genade te wenden, - die
onge-
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lukkige, zoo voorgesteld, maar ook niet anders, is zeker eene uitnemend tragische
figuur. Hoe heeft Vondel zijn Lucifer opgevat?.
Bij zijn eerste optreden verklaart ‘Godts Stedehouder,’ dat het bevel, door Gabriël
afgekondigd, moet worden gehoorzaamd; maar 't blijkt ten duidelijkste, hoe het hem
grieft, dat een nieuw gestarnte zijne glansen ‘doot schijnt.’ Hij is ruim zoo ijdel als
hoovaardig: dit openbaren ook andere tooneelen. En zijn vertrouwde Belzebub kent
hem goed, want hij werkt juist op die ijdelheid om hem tot rebellie aan te hitsen. ‘Hoog boven hem, die eens de eerste was, wordt Adam verheven: de staat des hemels
zal weldra veranderd zijn.’ - ‘Dat zal ick keeren,’ bralt Lucifer. Geen voet wil hij
wijken, maar zich verzetten, al moest het zijn val worden.
Als de ontevreden Engel eenmaal tot het besluit gekomen is, om zich tegen Gods
raadsbesluit te kanten, dan zou de hooghartigheid, waarvan hij de type heet te zijn,
meebrengen, dat hij dit met open vizier deed. Dit alleen kan hem het ontzag, zoo niet
de sympathie des toeschouwers verwerven. Niet alzoo Lucifer. Deze neemt zijne
toevlucht tot de bekende staatkundige fictie, dat hij eigenlijk voor Gods eer strijdt;
en hij rekent het niet beneden zijn karakter, om zich van list te bedienen
‘En treken van vernuft en loosheit uitgebroet.’

Dit moge uitnemend geweest zijn voor een staatsman der zestiende eeuw, voor Lucifer
is die politiek niet gepast. Hij is buitendien een slecht staatsman; want hij weet niet,
wat hij wil, en doet een sprong in 't wild: men moest maar eerst een slag slaan, en
‘dan wijder zich beraden.’
Hij treedt ook niet krachtig handelend op: zijne ondergeschikten, Belial, Apollion
en Belzebub drijven hem, gelijk zij de ijverzuchtige scharen ophitsen. Als het
oproervuur is aangeblazen, veinst Lucifer getrouwheid aan God, en maant de zijnen
tot onderworpenheid aan; eindelijk laat hij zich overhalen, bijna dwingen, om zich
aan hun hoofd te plaatsen, maar onder protest:
‘Vorst Belzebub, getuigh, en ghy, doorluchtste Heeren.
Apollion, getuigh, getuigh, Vorst Belial,
Dat ick, uit noot en dwang, dien last aenvaerden zal,
Tot voorstant van Godts Rijck: om ons bederf te keeren.’
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Dit alles is wel geschikt om zekere minachting te kweeken jegens het Hoofd van den
opstand tegen Spanje, maar niet om den boosaardigen Satan te schilderen.
Als eindelijk Rafaël hem gewezen heeft op den ‘zwavelpoel,’ die ‘met opgespalckte
keel’ hem wacht, wanneer hij in zijn opzet volhardt, begint Lucifer te weifelen. Hij
beschuldigt zich van ondankbaarheid jegens God, en spreekt van zijn ‘lasterstucken’
en zijne ‘verwatenheit.’ Hier is voor 't eerst spraak van eenigen gemoedsstrijd; maar
die duurt niet langer dan 22 regels. En zoo de booze gedachte zegeviert, het is niet,
omdat hij den trotschen nek niet wil buigen, maar uit wanhoop:
‘Hier baet geen deizen, neen, wy zijn te hoogh geklommen.’

Ontegenzeggelijk wordt het geheele beloop van het stuk beheerscht door de
staatkundige bedoeling, die er achter schuilde: deze woog bij den dichter hooger dan
de kunstgedachte. Hij offerde er de Tragedie aan op en bedierf er den persoon van
Lucifer door. Als men dit niet kan tegenspreken, dan late men zich voortaan niet
meer verleiden om, uit sleur of tegen alle duidelijkheid in, den Lucifer een dramatisch
‘meesterstuk’ te noemen1).
De toestel van ‘den kostelijcken en kunstighen tooneelhemel’ voor den Lucifer had
veel onkosten veroorzaakt: toen nu het stuk ‘na twee reizen speelens’ van het tooneel
geweerd werd, vond Vondel zich bewogen om, ter gemoetkoming van ‘het nadeel
geleden by het Wees- en Oudemannenhuis,’ den Salmoneus te dichten (1656), ten
einde van dien ‘tooneelhemel’ gebruik te

1) Reeds in 1854 toonde A. Fischel in zijn: The Life and the writings of J. v.d. Vondel aan, dat
Milton Vondel's werken gekend en daaruit geput had. Gosse wees er in zijn Milton and
Vondel (in zijne Studies in the Literature of Northern Europe) op, dat die invloed van Vondel's
Lucifer zich bepaalde tot Milton's Paradise Lost en hoofdzakelijk tot het 6e boek. Edmunson
toonde (Milton and Vondel. A curiosity of Literature, London, 1885) aan, dat niet alleen in
boek 1, 2, 4 en 9 van Paradise Lost, doch ook in Paradise regained en Samson Agonistes
stukken ontleend zijn aan Vondel's Joannes den Boetgezant, Adam in Ballingschap,
Bespiegelingen oan God en Godsdienst en Samson of de heilige wraak. Zie over het
Milton-Vondel vraagstuk en wat J.W. Brouwers daaromtrent mededeelde, Moltzer's Milton
en Vondel (Noord en Zuid IX, bl. 254 vlg.)
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kunnen maken. Het is vooral die omstandigheid, die het stuk bedorven heeft.
Salmoneus, Koning van Elis, wordt door zijne echtgenoot, en deze weder door
den ‘hofpriester’ Hierofant aangezet, ‘om zich boven den top der konincklijcke tot
de goddelijcke Majesteit te verheffen, en Jupijn, den Koning der Goden en menschen,
gelijck te schijnen,’ zooals de ‘inhoudt’ zegt. Daartegen verzet zich de priesterschap,
die het volk op hare hand heeft. Toch is de Koning op 't punt van te triomfeeren;
maar op het oogenblik, dat hem goddelijke eer bewezen wordt, treft hem Jupiter's
bliksem. Hierofant wordt daarop door de menigte verscheurd en de tot wanhoop
gebrachte Koningin verhangt zich. Ten slotte bekleedt de Aartspriester van Jupijn
den veldheer Bazilides met het koninklijke purper.
Ziedaar in korte trekken den inhoud van het treurspel, dat wederom den
toeschouwers moest toeroepen:
‘Leert rechtvaerdigheit betrachten,
En geen Godtheit te verachten.’

't Valt echter te betwijfelen, of die spreuk wel iemand zou zijn ingevallen bij het lot,
dat Salmoneus treft, daar voor ons in het geheele stuk van geene aanranding der
Godheid sprake zijn kan. Ja, het laat zich niet aanzien, dat de Salmoneus ooit veel
toejuiching heeft kunnen inoogsten. Wat zou daarop aanspraak geven?
Het gaat toch niet aan, bij een modern publiek belangstelling te veronderstellen
voor iemand, die zich als een God wil laten aanbidden. Dit is voor ons geen vorm
van hoovaardij of heerschzucht, maar van waanzin. En dubbel onmogelijk wordt de
belangstelling, waar die kranke ijlhoofdige middelen bezigt, alleen geschikt om een
medelijdend schouderophalen teweeg te brengen.
Salmoneus, begrijpende, dat een God in een hemel behoort te huizen, heeft de
gebouwen zijner stad met geschilderde wolken omhangen; in ons oog, zoowel als in
dat der priesters, niets anders dan een ‘spinnewebbe en kranck tooneeltapijt.’ En
zeker stemt een ieder in met de woorden van Theofrastus, den Aarts-priester:
‘Ghy haelt noch eer noch prijs
By mannen van verstant, by geenerhande volcken,
Met schilderhemelen, gemaelde lucht, en wolcken,
En starren zonder vier.’
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Even dwaas is het, dat hij zijne hovelingen tot ondergeschikte Goden benoemt, welke
dan in eene wolk uit dien kunsthemel nederdalen op het tooneel, om tegenwoordig
te zijn bij de eerste hekatomben, die den nieuwen God zullen worden geofferd.
De man, die in zulk ‘speeltooneel,’ in zoodanige maskerade de verwezenlijking
zijner hoogste wenschen ziet, is een dolhuisman, geen tragisch held. Daarbij komt
zijne volslagen nietige persoonlijkheid, die holle klanken geeft, als een ledig vat, en
altijd aan eens anders leiband loopt.
Als het volk zijn pronkbeeld heeft gehoond en zijn veldheer hen gaat bedwingen,
bralt hij:
‘Nu zal 't blijcken dat men schent
Een Godtheidt, die geen aerdtsch noch bluschbaer element
Tot haeren scepter voert, maer eenen staf, die reuzen,
Bestormers van de lucht, het beckeneel kan kneuzen,
Bestulpen, onder klip, en steenrots, en geberght,
De radelooze maght, die onzen donder terght.’

Maar hij durft toch niets ondernemen zonder de koningin Filotimie, die hem te gemoet
ijlt. Tegenover haar toont hij zich zeer onthutst wegens het gebeurde. Hij schijnt een
oogenblik tot bezinning gekomen:
‘Wat brommen wy met dezen hemel hier;
Mijn donder heeft geen kracht, mijn blixem vlam noch vier.’

De Koningin verwijt hem deze sufferij en beduidt den flauwhartige, dat het met hem
gedaan is, als hij wankelt. Toch weifelt hij uit vrees voor den Aartspriester en wil
onderhandelen. Als Filotimie en Hierofant op krachtsbetoon aandringen, verschijnt
gelukkig Bazilides, de Veldheer; en de zwakke Koning grijpt deze gelegenheid aan
om het nemen van een besluit te verdagen, door diens raad in te winnen. Bazilides
zegt hem, dat, als 't oproer niet gedempt wordt,
‘Ghy zult noch Jupiter, noch t' Elis Koning zijn.’

Evenwel zendt Salmoneus nog eene boodschap aan den Aartspriester, of hij ook over
te halen mocht zijn om te zwichten. Als deze onwrikbaar blijft, wil de Koning nog
‘voor een poos wat dulden en ghehenghen,’ en het offerfeest uitstellen. Hij tracht
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zijne besluiteloosheid met groote woorden en deftige spreuken te ‘bemompen;’ maar
in 't eind is het toch:
‘Wat eischt Mevrou van my?’

en hij volgt gedwee het spoor, dat zij hem voorteekent.
Vondel meende waarschijnlijk meer belangstelling voor zijn held te winnen,
wanneer hij hem, naar den regel van Aristoteles, niet als volkomen goddeloos
voorstelde, en de grootste schuld op den hals van anderen wentelde; maar hij zag
voorbij, dat hij hem, juist het heldenkarakter ontnam door hem tot het zwakke
werktuig van eene vrouw en een Priester te maken.
Filotimie, de koningin, zou eene krachtige treurspelheldin zijn, indien het doel,
waarvoor zij alles op het spel zet, zooveel krachtsontwikkeling waard was. En dan
handelt zij nog niet eens uit eigen aandrift: zij wordt voortgestuwd door Hierofant.
Dezen noemt Theofrast ‘verleider van ons hof;’ van hem zegt de Aartspriester:
‘Hy brout dees nieuwigheên en broeit een pest in 't lant;’

en ook de Koning erkent, dat de kloof tusschen Vorst en Priester eerst ontstaan is
‘Toen ghy quaemt ten hove, uw aanzien boven dreef,
En Theofrastus glans in 't licht stont aen ons zijde.’

Hij was jong, krachtig en geslepen, of, zooals de Koningin het uitdrukt,
‘Natuur beschonck zijn jeught met goddelyck verstant.’

De Aartspriester daarentegen teekent hem anders: ‘Hy is wel loos, en boos en stout.’
Hoeveel invloed hij op Filotimie oefende, blijkt, als hij haar durft raden den Koning,
‘die niet wil luisteren, te dwingen;’ en zich zelfs vermeet te zeggen:
‘Ja sleip hem, wil hy u niet volgen met gemack.’

Wat is daarbij zijn doel? Handelt hij uit bloote zelfzucht, of acht hij den Staat te zeer
overheerscht door Theofrastus, die ‘een onverzetbaar drijver’ genoemd wordt? De
laatste beweert, dat zijn tegenstander er op uit is om
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‘Het grijze Priesterdom te zetten uit zijn erf
En voort al 't overschot te deelen by versterf;’

want
‘By wisseling van Staet zal hy de Kerck gebien.’

En zoo heeft Vondel zich hem ook gedacht; want toen hij de groote macht van den
Aartspriester schetste, was dit niet om haar met eene zwarte kool te teekenen. Die
macht kwam hem rechtmatig voor, mits door de rechtmatige priesterschap geoefend.
En wat Vondel daaronder verstond, is voor niemand twijfelachtig.
Theofrastus en de priesterrei vertegenwoordigen godsdienst en maatschappelijke
orde: zij zijn krachtig en machtig en worden zichtbaar door den Hemel gesteund. Is
het zoo vreemd, wanneer de gedachte zich aan ons opdringt, dat Vondel ook hier
een bijoogmerk had, en niet zoozeer den val van Salmoneus wilde schilderen, als
wel de macht en heerlijkheid der ware Kerk1)? Zij zou zegevierend keeren uit den
strijd, door revolutionaire priesters of geestelijken, gesteund door het wereldlijk
gezag, tegen haar ondernomen. Dan zou zij hem kronen, die in de eerste plaats haar
trouw wilde zweren, gelijk in het stuk met den Veldheer Bazilides geschiedt.
De allegorie zou althans zin leggen in het gedicht, ofschoon zij het als kunstproduct
niet zou redden.
Zoo de Salmoneus geene dramatische waarde heeft, de zwakke behandeling en de
matte toon stellen het stuk beneden de meeste van Vondel's tooneelwerken.
In 1659 volgde Jeptha. Vondel had alle krachten ingespannen om een meesterstuk
tot stand te brengen. Jaren lang had hij zijne gedachten over het onderwerp laten
gaan: eindelijk, na 't lezen en herlezen van eene reeks van schrijvers over dramatische
kunst, was hij, naar hij meende, er in geslaagd om aan alle eischen dier kunst te
voldoen, zoodat hij dit stuk aan jeugdige

1) Dit vermoeden wordt bevestigd door een briefje van Vondel aan ‘Monsieur Brant’ (2 Nov.
1654) waarin hij spreekt van een ‘tragedie, daer commentarien op passen.’
Hoogstwaarschijnlijk is daarmede ‘Salmoneus’ bedoeld. Vgl. Unger, Vondeliana
(Oud-Holland, II, bl. 124 vlg.)
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dichters als een ‘tooneelkompas’ durfde voorhouden1). En toch, hoe zwak is dit
treurspel!
Jeptha, de onechte zoon, ‘geschupt van zijn broêrs,’ is rooverhoofdman, en zoo
berucht geworden, dat eindelijk Israël, om zich van de Ammonieten te verlossen,
troost zoekt bij zijn degen. Hij doet in den slag de bekende roekelooze gelofte, en
meent zich stipt aan de letter daarvan te moeten houden, door zijne Ifis2) Gode te
offeren. Wèl erkent hij, dat het nooit in zijne gedachten was geschoten zijn kind te
slachten; wèl toonen de priesters, die hij raadpleegt, duidelijk aan, dat zijne opvatting
van zijn eed onzinnig, zondig is, en die kindermoord in strijd met Gods ‘wet en
uitgedruckt verbodt,’ - 't helpt niet. ‘Van den geest der dwalingen gedreven,’ zooals
de Priester zegt, slacht hij met eigen hand zijne dochter.
Nauwelijks heeft hij 't volbracht, of hij erkent zijne schuld. Hij roept der zon toe,
toch spoedig onder te gaan, om anderen te beschijnen, welke het meer waard zijn
‘dan dees schelmsche dochterslaghter,
Aertsmoordenaer, bloetschender, wetverachter,
Die naer den mond der wetgeleerden, noch
Godts priesters niet wou luisteren.’

En de Hofpriester wijst er op, dat er niets lofwaardigs was in de daad, die bovenal
voortsproot uit
‘Hardneckigheit, die haeren eigen zin
Bewieroockt, meer dan Godt, en Godts beveelen.’

Alles toont aan, dat Jeptha uit verblinde koppigheid heeft gehandeld, zoodat de
toeschouwer den indruk niet kan krijgen, dat hij het slachtoffer is van zijne
gehoorzaamheid aan God of van trouw aan zijn eed. Toch voorspelt de Priester ten
slotte, dat hij nog

1) Dat in de achttiende eeuw Jeptha nog zeer hoog stond aangeschreven, blijkt uit deze woorden
van Vlaming in zijne voorrede tot zijne uitgave van Spieghel's Hertspieghel: ‘(Vondel), die
waarlijk de Grieken met zijne Treurspelen niet alleen naar de kroon stak, maar in zijnen
Jefta, dat Juweel der Treurspelen, volkomen opwoog.’
2) Vondel liet zich in de keuze van dien naam niet afschrikken door de sterke af keuring van
Heinsius in zijn boek De Tragoediae Constitutione, pag. 206.
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‘Voor ieder op den hoogen zegewagen
Der Heiligen, in 't midden der Hebreen,
Ten toon gevoert, geviert en aengebeên’

zou worden.
Waar men der Voorzienigheid zoo'n zonderlinge rol laat spelen, kan wel geen
sprake zijn van eene waarachtige tragedie. En toch, als men dit treurspel toetst aan
de regels, door Heinsius of Aristoteles voorgeschreven, kan men niet ontkennen, dat
het daaraan grootendeels voldoet. Er is handeling in; de peripetie ontbreekt niet, en
de ‘agnitio’ evenmin; er wordt zekere vrees en medelijden door opgewekt.
Maar ondanks dit alles kan dit treurspel ons evenwel niet voldoen, en ik betwijfel
ook, of het in Vondel's tijd opgang gemaakt heeft. Het werd bij zijn leven, van 1659
tot 1663, slechts elfmaal vertoond en sedert niet meer1). En dit zal ons bij nader inzien
niet verwonderen; want, zoo ergens, dan blijkt hier, dat het niet voldoende is om naar
voorschriften te werken, als men een tragisch kunstgewrocht wil leveren: hier mag
het dramatisch ‘ingenium’ niet ontbreken. En wederom levert dit stuk het bewijs,
dat Vondel geen oog had voor het ware tragische. Heeft hij dat, vraagt men allicht,
dan niet gezocht in den zielsstrijd des Vaders? Die moest dan toch wel een uitvloeisel
zijn van de psychische eigenaardigheden des helds: en van zoo iets ontbreekt de
aanduiding ten eenen male. Bij den bekrompen, stijfhoofdigen soldaat is van
eigenlijken zielsstrijd geen spraak. Door een toeval op den Richterstoel geplaatst,
betreurt hij het vooral, dat zijn geslacht met hem zal uitsterven, en dat hij daaruit
geen opvolger in 't bewind zal hebben. Verder klaagt hij wel over zijn smartelijk
verlies, maar in voor hem veel te poëtische woorden dan dat die smart innig zou
wezen. Zij tast hem ook niet sterk aan, en belet hem niet met eigen hand, na driemaal
herhaalden slag, zijn kind te dooden. Hij gaat in zijn leed niet te gronde: hij wacht
er zich wel voor, en ruimt zooveel mogelijk te duchten bezwaren op. Hij berooft
daarom zijn slachtoffer zelfs van den laatsten troost,

1) Uit het opstel van den Hr. C.N. Wybrands in de Dietsche Warande, X D, bl. 423 vlg. leeren
wij, dat het stuk in 1659 zesmaal, in '60 driemaal, en in '62 en '63 telkens nog eenmaal werd
vertoond.
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waarom zij gebeden had: een kus harer moeder. Hij had deze door prozaïsche
huismiddeltjes weggezonden, om in hare afwezigheid de daad te voltrekken. Hij
vreesde voor eene uitbarsting harer wanhoop; en wat die verwachten liet, schetst de
Hofmeester. Men zou haar wellicht
‘Haer nagels fel zien zetten in het licht
Der oogen van haer' man, hem in 't gezicht
Aengrijpen; niet met handen, maer met klaeuwen
Gewapent hem aenranden.....
De vader.... moght nutter aen een keten
Zijn gemalin dan sluiten, eer haer hant
Dit heerlijck hof kranckzinnigh staecke aen brant,
En zy in 't vier uit wanhoop quam gesprongen.’

Tot zulke wanhoop vervalt Jeptha zelf niet, en hij weet zich voor hare uitbarstingen
bij anderen te vrijwaren1):
Duidelijk springt het in 't oog, dat Vondel ook hier weder het tragische niet gezocht
heeft in een zielsstrijd, die den held deerlijk slingert, maar dien hij, getrouw aan wat
plicht gebiedt, te boven komt, al bereidt hij zichzelf daardoor den ondergang. Bij
deze opvatting, die vaak bij de Ouden wordt aangetroffen blijven ten slotte wel
verzoening en berusting achterwege; maar toch, daarin is iets grootsch, dat den
mensch verheft. Daarnaar streefde Vondel niet: 't was hem genoeg door de voorstelling
van het schuldeloos geofferde lam en van de wanhoopskreten van vader en moeder
het zenuwgestel der toeschouwers te schokken.
De Hofpriester besluit het stuk met eene toespraak, waarin vooral deze woorden
treffen:
‘De hemel kon dien slagh des doots beletten,
Indien het hem beliefde: maer hy wou
Dat ieder zich aen Jeptha spieglen zou,
En wachten van dit reuckeloos beloven.’

Dat ‘reuckeloos beloven’ had hem het leed berokkend, waarvan men getuige was
geweest. Door de schildering van dat lijden

1) Hij moge al erkennen, dat hij niet waard is het zonlicht te aanschouwen, hij wacht zich wel
zich de oogen uit te rukken, zooals Oedipus deed in het treurspel van Sofokles, met welks
vertaling Vondel zich omstreeks dien tijd bezig hield.
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zoowel als van de wanhoop der moeder en het schuldeloos bloed der dochter streeft
de dichter er naar
‘Om 't volck te zien in bloed en traenen smelten;’

en in die tranen zelve, in die pathologische zenuwaandoening, zoekt hij het tragisch
genot; want, laat hij den Hofmeester zeggen,
‘Want schreien is oock aengenaem en zoet,
Zet hartewee, lang aengegroeit by droppen,
Met kracht van 't hart, na 'et langhzaem innekroppen.’

Na dus het stuk in zijn aanleg veroordeeld te hehben, hebben wij niet noodig ook
nog op de gebreken in de samenstelling te wijzen1).

1) Prof. Moltzer is in zijne studie over ‘Vondels Jeftha,’ geplaatst in zijne Studiën en Schetsen
tot een geheel tegenovergesteld oordeel over dit treurspel gekomen, dan ik heb meenen te
moeten uitspreken. Ten slotte uit hij den wensch, dat hij mij mocht bekeeren tot zijne
opvatting. Dit is vooralsnog niet geschied, omdat ik meen, dat de gronden, waarop zijne
meening rust, niet onomstootelijk zijn.
Jeptha is volgens hem in ieder opzicht een meesterstuk. Hij vraagt zich niet af, of het stuk
‘voor zijn tijd een goed stuk was,..... maar of, uit een aesthetisch-critisch oogpunt beschouwd,
de tragedie aanspraak heeft op den naam van kunstvoortbrengsel, van schoon alzoo.’ En op
die vraag zou hij ‘geen oogenblik aarzelen met een bevestigend antwoord.’ Ja, hij gaat nog
verder: ‘In waarheid, het staat met de Jeptha geschapen als met de kabinet-stukjes van Gerard
Dou, die, naarmate ze nauwkeuriger en langduriger met het gewapend oog worden bestudeerd,
van te grooter kunstvaardigheid en meesterschap getuigenis geven’ (bl. 249).
Hij is dan ook met den held van het stuk ingenomen, die een echte treurspel-held is; want
‘hij wekt de ware deelneming en de ware bezorgdheid’ (bl. 237).
Maar is dit wel zoo? Volgens den schrijver zelf (bl. 240) ‘moet de tragische figuur’ onder
anderen aan deze voorwaarde voldoen: ‘Zij moet in haar ongelijk de aanspraak op onze
achting en genegenheid niet verbeuren, zoodat wij er in gemoede van overtuigd zijn, dat haar
ongeluk onze rechtmatige deelneming wekt, aangezien zij onverdiend, of althans meer dan
zij verdiend, lijdt.’
Dit zou met Jeptha het geval zijn, als hij werkelijk in zijne vasthoudendheid aan zijn onberaden
eed zondigde ‘tegen andere geboden Gods, minstens even heilig als het gebod zijner gelofte’
(bl. 231). Maar houdt de heer Moltzer zelf dat gebod wel voor heilig, of kan het op den
toeschouwer dien indruk maken? Het tegendeel is waar. Men leest bl. 230: ‘Aan zijne
zienswijze houdt hij vast met “eene hardneckigheid, die haeren eigen zin bewierookt meer
dan Godt en Godts beveelen” (vs. 1726 en vlg.), met eigenzinnigheid dus.’ Die eigenzinnigheid
is zoo doof voor goeden raad, dat ik er geen anderen naam dan koppigheid voor weet. En nu
vraag ik, of een vader, die zijne eenige dochter daaraan opoffert, ‘de aanspraak op onze
achting en genegenheid niet verbeuren’ moet? Is het mogelijk sympathie te gevoelen voor
dezen Jeptha, niet voor den Jeptha zooals hij ons hier en daar beschreven wordt, maar zooals
hij in het stuk zelf handelend optreedt? Doch daarmede valt dan ook Moltzer's betoog.
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Wat den stijl aangaat, die is lager bij den grond dan gewoonlijk bij Vondel het geval
is: de veelvuldige redekavelingen zijn grootendeels alledaagsch en plat.
Eene gunstige uitzondering maakt de Rey van Maeghden, dat schoone koor, 't welk
het derde bedrijf besluit, en waarin wordt gewezen op de uitkomst, door God aan
Jochebed in haar angst geschonken, en de bede geslaakt: mocht ook Ifis' moeder zoo
getroost worden!
Ik kan mij niet weerhouden het in zijn geheel uit te schrijven:
I ZANG.
‘Toen d'oude dwinglant van den Nijl
Besloot Godts stamhuis plat te treden,
De droeve Jochebed een wijl
Het kraemkint berghde, en door haer leden
Alle oogenblick een grilling ging,
En angstigh aen elck haer,
In schrickelijck gevaer,
Een druppel dootzweet hing:
Het minste ruisschen van een bladt
De kraemvrou, al te vroegh,
Met kracht ter nedersloegh,
Belaên met haeren schat:
Bevalze, uit hoogen noot, het kint,
In eenen rieten kist verborgen,
De wufte gunst van stroom, en wint,
En 's hemels vaderlijcke zorgen.
Godt weet hoe 't moederlijcke hart,
In dien bedruckten stant,
Om 't kostelijcke pant
Beklemt was en benart:
Toen zy 't op 't water drijven liet,
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De zuster al belaên
Het stil zou gadeslaen,
Gedoken achter 't riet.
I. TEGENZANG.
‘Hoe kon d'ondanckbre vorst zoo haest
Dien voesterheer des volcks vergeeten,
Al Josefs weldaên! och, hy raest,
Gelijck een tiger, van zijn keten
Geborsten, om onnozel bloet,
De toevlught der Hebreen,
Oock zonder recht, en reên,
Te plompen in den vloet:
De manlijcke afkomst algelijck
De telgen, uit den stam
Geteelt van Abraham,
Te roien uit het rijck.
De krokodil, dat moortgedroght,
Verschoonde 't kint uit mededoogen.
Denck of zijn moeders achterdoght
Dit hartewee alleen haere oogen,
En Gode klaeghde daer ze zat
Op d' oevers van den vliet.
Wat kermt, wat klaeghtze niet,
Van zuchten afgemat!
Hoe kropte zy de jammerklaght
Inwendigh, en zagh, stom
Van angst en dootschrick, om,
Beducht voor 's Konings wacht!
II. ZANG.
‘D' alziende wachter die noit sliep,
En Jakobs afkomst trou bewaeckte,
Zagh uit den hemel neêr, zoo diep,
Op 't vlotend kraemkint: dat genaeckte
Den oever, daer de koningin
De dochter in het groen
Van 't lachende saizoen,
Verquickte hart en zin.
Het kleentje viel haer in den schoot,
Al schreiende, zy kust
En welkomt het met lust,
Beschut voor 's waters noodt.
Zij koestert het aen 's moeders borst,
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En treckt het heerlijck op in 't ende,
Voor haeren zoon, gelijck een' vorst,
Tot dat het, na geleên elende,
Zijn stamhuis ruckte uit Faroos maght,
Die voort met zwaert en speer,
In 't midden van het meer,
Het roode meer, versmacht:
Daer Godts genootschap op het strant
Met zang en spel Godt looft,
En aller stammen hooft,
Gehanthaeft van Godts hant.
II. TEGENZANG.
‘Och, of Godt mede eene uitkomst gaf
Aen Ifis onbewuste moeder:
Ten beste van haer vrucht, dus straf
Te handelen van haeren hoeder,
En eigen vader, om een woort,
Een onbeschaefden eedt,
Te sterken overwreet
Door 't offer, noit gehoort:
Zoo moght haer dochter noch, ten stut
Des lants, een' braven helt
Gewinnen, die in 't velt,
Als Moses, 't volck beschut.
Wat zal men eerst beklaegen, of
De schoonheit, of het jonge leven,
Of haer stantvastigheit? een stof
Voor dichteren, om op te zweven.
Wat gaet de ontstelde moeder aen,
Als zy, verheught van geest,
Op 't blijde zegefeest,
Dit jammer zal verstaen?
Waer me verschoonen wy voor haer
Ons stillezwijgentheit
Van 't offer, lang beschreit?
O schendigh moortaltaer!’

In het jaar 1600 zagen vier tooneelstukken het licht. Vooreerst eene vertaling van
den Oedipus van Sofokles, die wij, bij de waardeering van Vondel's talent als
treurspeldichter, kunnen voorbijgaan. Weldra volgden Koning David in Ballingschap
en Koning David Herstelt.
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Beide deze stukken hebben niets van treurspelen: het zijn eenvoudig gedialogiseerde
verhalen. Het eerste geeft ons te aanschouwen, hoe David door zijn zoon Absalon
uit Jeruzalem wordt verjaagd; het tweede, hoe het oproer bedwongen, en de Koning
weer op den troon hersteld wordt. Die ommekeer is nog al bevreemdend. Absalon,
hoewel aan 't hoofd van een grooter legermacht, wordt overwonnen, omdat zijn
staatkundige raadsman, Achitofel, terstond na het slagen der omwenteling, uit vrees
voor eene mogelijke mislukking, hem verlaten en zich verhangen had. En David
wordt, zonder verdere tegenkanting, weer door Israël als koning aangenomen,
ofschoon men hem verjaagd had, omdat men van hem walgde, wijl hij
‘Op overspel, verraet en Godtvergeeten moort’

‘geklampt’ had. Hoe was dat zoo op eens vergeten?
In dien dus gemotiveerden val is eene tragische grondgedachte niet te miskennen;
maar men moet haar terstond weer opgeven, omdat men geen zweem van sympathie,
dus ook geen medelijden kan hebben met den ouden, onzelfstandigen huichelaar,
die, ofschoon hij ‘God noch menschen’ ortziet ‘in moorden en schoffeeren,’ zich
voordoet als een ‘yvraar voor de wet;’ die dagelijks zeven-maal in plechtigen optocht
gaat bidden, maar op het eerste gerucht van den opstand lafhartig afdruipt.
En in het tweede stuk is hij misschien nog karakterloozer voorgesteld. Hij laat
zich door zijn veldheer Joab leiden en ringelooren, en doet zelf niets dan treuren en
weeklagen om zijn zoon; - Van Lennep spreekt zelfs van ‘oud-wijfs-getreur’ (IX D.,
bl. 140). Vondel heeft hier de onuitbluschbare kracht der ouderliefde willen schilderen,
en meende, dat hij er in geslaagd was een treurspel te schrijven, ‘dat alle treurspelen
in droefheit te boven gaat.’ Stellen wij ons voor, dat hij daarbij dacht aan wat er in
zijn eigen hart omging, aan wat hij bleef gevoelen voor dien zoon, die hem het leven
verbitterd had, dan hebben wij deernis met den grijzen Dichter, maar daarom nog
niet met zijn held. Bij dezen is die ‘zoonzucht,’ zooals Vondel 't noemt, die zich door
niets verklaren laat, dan dat het ‘den schoonen Absolon’ geldt, slechts eene zwakheid
te meer. Ware die vaderlijke liefde in strijd geraakt met het plichtgevoel van den
monarch, er zou een zielverscheu-
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rende tragische toestand geboren zijn: nu zij alleen in botsing komt met den wil van
den ruwen, wraakgierigen Joab, ‘een helt van wonder rauwe seden,’ zooals Cats hem
noemt (Ouderdom), heeft de dichter zijn doel gemist.
Bij dat alles komen nog tal van fouten tegen de samenstelling, zoodat de
veroordeeling dezer stukken volmaakt gerechtvaardigd is.
Eindelijk verscheen ten zelven jare nog Samson of Heilige Wraeck. 't Is de bekende
geschiedenis uit het Boek der Richteren: of ze echter geschikte stof opleverde voor
een treurspel, valt te betwijfelen.
Samson, door Dalila verraden, is de gevangene der Filistijnen. De oogen zijn hem
uitgestoken, en hij moet, geketend, uitgeteerd door slechte voeding, steeds bedreigd
door de zweep van den tuchtknaap, het meest vernederende werk doen. Zoo vertoont
hij zich uiterlijk: hoe wordt zijn innerlijk wezen geschilderd? Wij zien hem
voorgesteld als een woestaard, zonder eenige grootheid van ziel. Niet slechts tegenover
de Vorstin van Gaza jammert hij over zijne ellende: tegen den eerste den beste
weeklaagt hij en steekt daarbij zelfs de hand uit als de meest alledaagsche bedelaar.
De Rey van Joodsche vrouwen zag hem dat terstond aan:
‘Het schijnt hy bidt ons om een aelmoes, gansch verlegen
Van bittere armoede.’

En zij bedrogen zich niet; want hij voegde terstond het woord bij de daad:
‘Och, ontferm u toch. Godt zegen,
Godt hoede u allen: wie ghy zijt, of niet mooght zijn,
Vertroost en helpme toch, in dezen droeven schijn,
Een' armen blinden man, op zijnen hals gevangen,
Geboeit, geketent, met een ruwe py behangen....’

Aan zijn hartstocht viert hij op dierlijke wijze den toom. Als hij de wraak in 't verschiet
heeft:
‘Hy schuimbeckt, knarstant, brult. d'ooghwinckels in zijn hooft
Broên wraeck, en gruwelen. de wraeck begint t' ontsteecken.
Hy schudt het hooft. hy trapt, en stampt, en kan niet spreecken.’

En in de dagen zijner macht heeft hij zich evenmin getemd. Hij heeft zich in wellust
gebaad en met afgodische Dalila's zich ver-
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loopen. Dat juist had hem ten val gebracht en in de handen geleverd dier vijanden,
die hij bij honderden verslagen, en wier land hij aan vuur en verwoesting prijs gegeven
had, aan het hoofd van
‘Zoo veel geweldenaers, die goôn en menschen plaegen,
En onder schijn van recht en godtsdienst, moorden, jaegen,
Beeltstormen, branden en schoffeeren.’

Daarvoor oefenen zij nu het oorlogsrecht aan hem; en dat ze daarbij niet eens zoo
gruwelijk te werk gaan als de Joden weleer, doet hun Vorst duidelijk uitkomen, door
er op te wijzen, hoe hun Koning Adonibezeck mishandeld was. Nauwelijks was hij
gevangen, of
‘Men hout hem, in de vlught gegreepen, flux de duimen
Van hant en voeten af. toen most hy, als een hont
De kruimen, van den disch gevallen, met den mont
Van d' aerde zamelen, op handen en op voeten
Gekropen, in het stof zich wentelen, en wroeten,
En, naer Jerusalem vervoert met veel geschals,
In banden sterven, en het boeten met den hals.....
Zoo kan dan Samson met geen reden zich beklaegen.
Wie andren plaegen wil verdient de zelve plaegen.’

En daartegenover wordt die Vorst van Gaze ons geschilderd als wijs, rechtvaardig,
hoffelijk en goedertieren; als een, die de kunst waardeert en beschermt. En toch wordt
hij met duizenden uit zijn volk door Samson op de vreeselijkste wijze ter dood
gebracht. De geheele geschiedenis is afgrijselijk, maar niet tragisch.
De vernedering, welke Samson ondergaat, had hij zich zelf op den hals gehaald,
tot eene rechtmatige straf. Niet alleen zegt de tuchtknaap:
‘Zoo vaerenze met recht, die zich niet spaenen konnen
Van schoone boelen, valsch en trouweloos van aert;’

maar ook in de opdracht schreef Vondel: ‘Ick oordeelde niet ondienstigh Samson in
zijne versmaetheit ten tooneele te voeren, om wulpsche zinnen in te tomen van alle
ongeregeltheit.’ - En van den Vorst getuigt Van Lennep terecht (IX, 215): ‘hy boezemt
ons genoegzamen eerbied in, om ons medelijden te doen gevoelen met het lot, dat
hem te wachten staat, en 'twelk hy niet schijnt
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te verdienen uit anderen hoofde, dan omdat hy tot een wangeloovig ras behoort.’ Dat
is het, wat alles moet vergoêlijken en Samson's wraak als eene tuchtiging Gods doen
aannemen. Maar was dat wel geschikt om eerbied in te boezemen voor en te doen
berusten in den wil van een Opperwezen, dat eigenlijk zoovele onschuldigen alleen
verdelgt om te toonen, dat Jehova sterker is dan Dagon? Want waardoor berokkent
de Vorst zich zijn deerlijk uiteinde? Door bij Dagon te zweren, dat hij zijne belofte
nakomen zal, en er bij te voegen:
‘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!’

Vondel schijnt zelf gevoeld te hebben, dat de indruk, dien dit alles op het tooneel
moest maken, niet de gewenschte kon zijn; en hij heeft dat zoeken te keeren door
vooraf duidelijk te doen zien, aan hoe ergerlijke afgoderij de Filistijnen zich schuldig
maakten. Daarom heeft hij het stuk laten aanvangen met de verschijning in levenden
lijve van Dagon zelf1), die wordt afgeschilderd als een helgeest, een ‘echt leelijke,
vuile en vieze duivel’ (Van Lennep), omgeven van een stoet,
‘Die naer den zwavel stinckt, en morssigh, vuil van roet,
Met kromme krauwels kemt (z)ijn pruick, en ruige locken,
Al giftige adders, boos en afgerecht op wrocken.’

Een Vorst en Volk, die zulk een afgod eerden, waren wel waard om verdelgd te
worden.... Dit moge de gedachte van den Dichter geweest zijn, als grondgedachte
voor een treurspel is zij niet bruikbaar.

1) Alles schijnt er op te wijzen, dat die personage eerst later in of liever voor het stuk werd
geschoven. Ware dit eerste tooneel het eerst geschreven, Vondel zou niet hetgeen daarin
wordt verhaald, nog eens door Samson zelf hebben laten meedeelen. En is die gissing juist,
dan kan er geen twijfel bestaan omtrent de reden, waarom Vondel deze zonderlinge figuur
hier laat optreden.
Voorts zij nog opgemerkt, dat het in dit stuk ook niet ontbreekt aan toespelingen op den
opstand tegen Spanje. B.v. in de tirade van den Vorst: ‘Een heilloos moortgespan...’ (bl.
176), en die der Koorwaerzeggerin, bl. 200-201.
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Wij komen tot Adonias of Rampzalige Kroonzucht, een jaar later (1661) in het licht
verschenen.
Men heeft Vondel dikwerf verweten, wat men zijn gebrek aan locale kleur mag
noemen. In dit stuk kan hem, wat een alles beheerschend hoofddenkbeeld betreft,
die feil niet ten laste gelegd worden. Maar de uitwerking, die dat op den lezer van
onzen tijd heeft, toont beter dan eenige redeneering, hoe verkeerd een eisch aan dat
onverdiende verwijt ten grondslag gelegd werd.
David heeft zijn jongsten zoon Salomon, op wiens geboorte buitendien nog een
smet kleefde, tot zijn opvolger doen uitroepen, met voorbijgaan van zijn oudsten
zoon Adonias, die naar recht en gebruik de aangewezen natuurlijke erfgenaam van
den troon was. Maar God, heette het, had Salomon bepaald tot koning uitverkoren.
In den theokratischen Staat alleen was zoodanige oplossing mogelijk.
In dien geest nu heeft Vondel zijn stuk willen schrijven. Maar die opvatting is zoo
in strijd met onze tegenwoordige denkbeelden, dat de dichter niet volkomen aan zijne
grondgedachte is getrouw gebleven, en wij het niet van ons kunnen verkrijgen,
Salomon en zijne medestanders, die Adonias en de zijnen ter dood brengen, anders
te beschouwen dan als overweldigers, door het vuigste eigenbelang gedreven. De
Koning vooral komt ons ‘onmenschelijk, onnatuurlijk en ondankbaar’ voor. Geen
wonder dan ook, dat men bevangen wordt door een gevoel ‘van wrevel jegens den
Koning en zijne raadslieden, welken indruk het zeker niet in 's dichters plan lag te
verwekken.’ Wij bezigen de uitdrukkingen van Van Lennep (IX D., bl. 314-315),
een voorstander van de locale-kleurtheorie: men ziet er uit, waartoe dat stelsel leidt.
Maar ook wanneer wij de gebeurtenissen beschouwen in het licht, waarin de dichter
ze geplaatst wilde hebben, kan dat alleen, naar de regels, die hij zelf erkende, leiden
tot geheele veroordeeling van het treurspel als zoodanig.
Adonias had zich vroeger al eenmaal tegen de veranderde troonsopvolging verzet,
maar moest toen bukken. Hij had vergiffenis verworven en scheen te berusten. Maar
neen: hij bleef haken naar de kroon, waarvan hij zich nu op slinkschen weg wil
meester maken. Hij staat naar de hand van Abizag, die, althans in naam, met David
was gehuwd geweest. Naar oostersche opvatting kon
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alleen de opvolgende Koning de weduwe zijns voorgangers tot vrouw nemen; ja,
zoodanig huwelijk stempelde haar echtgenoot tot Regent. Verwierf Adonias Abizag's
hand, dan zou de wettigheid van Salomon's regeering in twijfel raken, en de pretendent
een glimp aan zijn ondernemen geven, waardoor hij ten minste alle misnoegden op
zijne zijde kreeg. Op die wijze hoopte hij den uitverkoren Gods van den troon te
dringen.
Wekt dit ondernemen - in de gegeven veronderstelling - niets dan afschuw, de
wijze, waarop hij tot zijn doel wil geraken, boezemt ons geen achting voor Adonias
in. En hij wordt er niet beter op in onze schatting, als wij zien, hoe hij, zonder eenige
zelfstandigheid, aan den leiband loopt van twee eerzuchtige afgezette ministers, die
hunne plaats in den Raad des konings willen herwinnen, en ten slotte blijken niets
dan karakterlooze lafaards te zijn. Wij kunnen ons eindelijk niet weerhouden hem
te verachten, als blijkt, dat hij, om tot zijn doel te geraken, Abizag misleidt, en eene
liefde huichelt, die hij niet gevoelt; terwijl hij ten slotte, zonder eenige grootheid, de
vlucht neemt, in een hollen boom wegkruipt, en jammerend sterft. Zulk eene
persoonlijkheid boezemt sympathie noch belangstelling in: men voorziet bedaard
het mislukken zijner onderneming, men hoopt dit zelfs, zonder dat er eenige hartstocht
bij den toeschouwer wordt opgewekt.
En hoe gemakkelijk ware het hier geweest een boeiend treurspel te schrijven, als
eenvoudig Adonias zelfstandiger en edeler, Abizag wat staatzuchtiger ware
voorgesteld; als de rechtmatige troonopvolger, die in de zaak berust had uit eerbied
voor den wil zijns vaders en in het belang van het Rijk, zich eindelijk had laten
vervoeren door een allesverteerenden hartstocht voor Abizag1); als de koningsweeuw
hare hand alleen had willen schenken aan

1) Vondel schijnt daar wel iets van gevoeld te hebben; want ofschoon uit het tweede bedrijf
blijkt, dat de liefde, die de Prins in het eerste voor Abizag scheen te koesteren, slechts
gehuicheld was, wordt in het koor, dat het vierde bedrijf besluit, zijn val weder aan de liefde
toegeschreven:
‘Dat komt van reuckloos minnen,
En staen naer koninginnen.
Abizag staet hem dier.
Wie alverteerend vier
Genaeckt verbrant tot assen.’
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hem, die haar weder ten troon verhief, hetzij den Koning, hetzij den held, die de
plaats, welke hem toekwam, durfde veroveren.... Maar het is niet noodig de schets
verder uit te werken. Men behoeft geen dichter te zijn om in te zien, dat op die wijze
tragische belangstelling voor Adonias ware op te wekken, in wiens toestand men
zich kon verplaatsen, zonder zich al te misdadig te achten; maar in wiens val men
toch zou moeten berusten, omdat geen hartstocht, noch liefde, noch eerzucht een
vrijbrief geeft om oproer te stoken en eene orde van zaken omver te werpen, waarin
men zelf berust had. En die slotindruk zou vooral zijn teweeggebracht, als in den
loop van 't stuk gebleken was, dat David werkelijk in 's lands belang had gehandeld,
toen hij den wijzen, bezadigden Salomon, die zich geheel aan de zorg voor zijn rijk
wijdt, op den troon bracht in steê van dien Adonias, wiens gloed ons in vuur kon
hebben gezet, maar die toch te hartstochtelijk, te onbesuisd en zedelijk te zwak was,
om rust en voorspoed te schenken aan een Staat, door zooveel slingeringen geteisterd.
Overigens vindt men in dit, als in de meeste van Vondel's stukken, uitmuntende
partijen. Men veroorlove ons ook hier eene proeve van 's dichters talent te geven,
door mededeeling van de samenspraak tusschen Adonias en Abizag uit het eerste
bedrijf.
Adonias.
‘De hut van Aron zingt den Godt der vadren lof:
En rijst Abizag niet, de morgenstar van 't hof,
En joffrentimmer, die mijn vader Davids oogen,
Met eene dunne wolck van ouderdom betogen,
Noch kon verquicken, toen zy hem in 't harte scheen,
Het leven langer reckte in d' afgeleefde leên,
En 't bloet, in d'aderen bevrozen, zacht ontdoide?
Geen morgenglans, ter kimme uitrijzende, bestroide
Het aenschijn van het ooft met schooner roozeblaên,
Gelijck Natuur haer wang. daer komt die schoonheit aen,
Zoo schoon geschapen, dat een princen hart zou lusten
In haeren schoot, vol gloets, en blancken arm te rusten.
Hoe reizigh muntze in al dien sleep hofjoffren uit.
De hemel zette u haest te prijck, aenstaende bruit,
En trouwe uw rechte hant aen mijne, ô overschoone.
Ghy waert den vader lief, en zijt den outsten zoone
Noch liever. my verlangt naer geenen blijder dagh
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Dan dat ick in uw hart de kroon eens spannen magh.
De hemel geef het och, gebeurde my die zegen,
Ick zou het tegens gout noch kroonegout opweegen.
Ghy schoone, belgh u niet, noch keer zoo streng en ras
Uw blinckende oogen van den prince Adonias......
Abizag.
Doorluchtste prins, van Godt gezegent,
Wat stroitghe zulck een loof voor my,
Die noit van u dus ben bejegent?
Deze eer gaet boven mijn waerdy:
Oock lijdt de tijdt niet dartle rede
Zoo vroegh te voeren. het gebeent'
Van uw' heer vader rust in vrede.
Ick heb mijne oogen uitgeweent,
Het rougewaat pas uitgetogen.
De lijckklaght en het hofgeschrey,
Jerusalem en 't rijck bewogen.
Het is te vroegh van bruiloftsrey,
En bruit, en bruiloften te reppen.
Oock leerde vader dagh en nacht
My lust in Moses wetten scheppen.
Dat voeght het vaderlijck geslacht.
Wat leerde ick al verborgentheden
Uit 's konings mont, daer Godt door sprack!
Toen hy my 's nachts, op mijn gebeden,
De fackel van Godts woort ontstack,
My wees den wandel der aertsvaderen,
En monsterde eeuwen, die voorheen
Verliepen, of van verre naderen,
Daer Jakobs hoop en troost uit scheen.
Hy leerde my Messias kennen
Uit schaduwen, en ommetreck.
Ick zweefde op Cherubijne pennen,
En tradt de leeuwen op den neck
Hy toonde my de schets des tempels,
Zo rijckelijck door Salomon
Te bouwen, koor, altaer, en drempels,
En wat geen mensch bedenken kon.
Zijn aendacht heeft mijn' geest ontsteecken.
Het lustme alleen van Godt te spreecken.
Adonias.
Het spreecken van Godts recht en wet
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Is loffelijk, doch eischt zijn stonden:
Daer staen de priesters aen gebonden,
Die voor ons waecken in 't gebedt.
Het vryen eischt oock zijne tijden,
En voegt den jongelingen eerst.
De liefde, die het al beheerst,
Gebiet ons in dit velt te strijden.
Zoo gingen al de vaders voor,
En noodden ons hun streeck te houden.
Heldinnen, die geslachten bouden,
Verdaegen ons op 't zelve spoor.
Het is my ernst. ick hoop u heden
Noch aen te zoeken by het hof.
O schoone, 't zy met u verlof.
Och neigh uw oor naer mijn gebeden.
Abizag.
Dat is een donderslagh in 't oor.
Zou my de prins ten hove aenzoecken?
Daer komt hy langhzaem tot gehoor.
Bedenck u wel. leef raet met kloecken.
Verschoon uwe eer en achtbaerheit:
Uw broeder zoeckt u niet te huwen.
En word uw aenzoeck u ontzeit,
Al 't joffrentimmer zal u schuwen.
't Verzoecken staet den prince vry:
Maer kuntghe my hier in geloven,
Ghy raeckt' er lichtelijck in ly,
Of kommerlijck dien hoeck te boven.
Wie t'ontijt vruchten plucken wil,
Zal 't zwaerlijck naer zijn' wensch gelucken.
Wat hindert uitstel? hou u stil.
Ontijdigh ooft valt wrang in 't plucken.
Adonias.
Betrout ghy 't ons, men heeft de zaeck
Met wijze mannen overwoogen,
En raet van aenzien en vermogen.
Ghy zijt de liefste, om wie ick blaeck.
Men zal dit aenzoeck zoo beleiden,
Dat ons de bruit niet kan ontstaen.
Wy vangen 't werck niet reuckloos aen,
Maer rijp, omzightigh, en bescheiden.
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Abizag.
Wie zijn die raeden? meltze my.
Zie toe, en laet u niet verblinden.
Ga hier een luttel aen een zy.
Wat grontvest heeft dit onderwinden?
Adonias.
De groote aertspriester Abjathar
Met veltheer Joab onderstutte
Mijn huwlijx voorslagh in Godts hutte,
O licht des rijx! ô Morgenstar!.....
Abizag.
Ghy stut met afgezette maghten
En maghtelozen raet uw daet.
Wat uitkomst staet u hier te wachten,
Indien dit averechts beslaet?
Doch is uw jeught aldus op trouwen
Verslingert, ga te keur in 't hof,
En kies de bloem uit alle vrouwen.
Een prins als ghy ontbrack noit stof.
Adonias.
Mijn vader had u uitgekozen
Uit twalef stammen, waer de zon
Een schoone maegt beschijnen kon.
Ghy zijt de bloem van al de rozen.
Verquick mijn hart met uwen geur,
En zwelgh mijn ziel in met de tippen
Van uwen mont en roode lippen.
Waerom verschietghe dus uw kleur?
Ik hoop de honighleckernyen
Uit uwen mond, in uwen schoot,
Te zuigen, daer de min my noot.
Ick ga hier op ten hove vrijen.
Daer komt nu d' oude koningin
Ter hutte treden naer Godts outer.
De liefde maeck' den minnaer stouter.
De hemel zegene ons begin.
Abizag.
Wat my belangt, ick sta gelaeten,
Aen 's konings wil, en Sadox stem.
De hemel zeegne Davids staten,
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En waecke voor Jerusalem.
Wy zullen ons gehoorzaem draegen.
Wat Godt behaeght, zal my behaegen.

De Batavische Gebroeders, die nu volgen (1662), worden door Van Lennep, wiens
beoordeelingen maar al te dikwerf loftuitingen zijn, ‘onder de beste van Vondel's
dramatische gewrochten gerangschikt’ (IX, bl. 724). Ik ben daarentegen van oordeel,
dat dit stuk niets van een treurspel heeft. 't Is weder niets anders dan de gedialogiseerde
geschiedenis van den druk, dien de Batavieren van de Romeinen hebben te lijden,
en van de onrechtvaardige straf, die hunne beide vorsten treft voor een oproer, waaraan
zij niet gedacht hebben. Dit moge nu al treffend zijn voorgesteld, het is toch niet
genoeg om dit gedicht tot een treurspel te stempelen.
Hetzelfde oordeel geldt in nog sterker mate van Faëton of Reuckeloze Stoutheit,
welk stuk kort daarop (1663) het licht zag, en misschien wel geschreven was om den
hemel van Lucifer en Salmoneus nog eens te kunnen gebruiken. De bekende
geschiedenis uit het tweede boek der Metamorfosen van Ovidius, met wier vertaling
Vondel zich te dier tijd bezig hield, was wel allerminst geschikte stof voor een drama,
nog veel minder voor een treurspel. De held van het stuk komt ons nauwelijks onder
de oogen. In het eerste bedrijf verlangt Faëton zijn vader te leeren kennen; in het
tweede wordt hij aan Febus voorgesteld en eischt, dat deze hem, ten bewijze dat hij
werkelijk zijn zoon is, voor één dag den zonnewagen zal laten mennen. Febus stemt
er in toe, ofschoon hij de droevige uitkomst vreest en het den vermetele niet aan
waarschuwingen laat ontbreken. Faëton stapt in den wagen - en verdwijnt voor altijd
uit het gezicht. De drie overige bedrijven zijn met langwijlige verhalen gevuld, die
ons volkomen koud laten. Waar is hier de tragedie?
Het zonderlingste van al de door Vondel geschreven tooneelspelen is wellicht dat,
hetgeen hij doopte: Adam in Ballingschap of Aller Treurspelen Treurspel (1664).
Noch de opvatting, noch de inkleeding kan den toets der critiek doorstaan1).

1) Verg. ook 't oordeel van Beets over dit treurspel (Verscheidenheden II, bl. 78).
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De zondenval moge ontegenzeggelijk een aandoenlijk verheven thema zijn, voor
tragische bewerking was het niet geschikt, hoe dikwerf men 't ook beproefd hebbe.
Dit blijkt reeds uit de mysteriespelen, waaraan Vondel's gedicht vanzelf herinnert.
En onder zijne handen heeft noch het dramatisch, noch het tragisch bestanddeel op
den gang der geschilderde gebeurtenissen het noodige overwicht verkregen. De
mensch wordt hier meer als speelbal der helsche machten voorgesteld, dan als
slachtoffer van eigen hartstocht. Dit mocht in de kindsheid der tragedie, bij Aeschylus,
voldoende zijn om den tragischen indruk teweeg te brengen, een hedendaagsch
publiek eischt iets anders1). En terwijl van den eenen kant de vraag rijst, of uit het
oogpunt der poëtische gerechtigheid de straf wel evenredig is aan de overtreding dier
onnoozele, verschalkte Eva, maakt van den anderen kant met onweerstaanbare kracht
de indruk zich van ons meester, dat hier eigenlijk de triomf der boosheid gevierd
wordt. Want ofschoon, ‘Godts veltheer Michaël’ wordt
‘de wacht
Bevolen van den hof, om 't goddelijck geslacht,
Het menschdom, ga te slaen, zoo ver het Godt gehenge,
Op dat geen helsch gespan zich in de bruiloft menge,
En bruidegom en bruit, versteecken van zijn hulp,
Den doot niet drincken uit een parlemoere schulp,’

toch kon Lucifer, in het vijfde bedrijf, met volle recht braveeren:
‘Zoo wort mijn wraeck verzaet. nu triomfeert de hel.
Dat mijn erfvyant [God] zich nu weere en wetten stell',
Om zulck een inbreuck van erflasteren te keeren:
Wy passen langer op geen' hinderdam noch beeren
Van wetten, en belofte, en vreeslijck dreigement.
Natuur leght onder, plat getreden, en geschent.
Al 't menschelijck geslacht is mijn, en errefeigen.’

1) Kan iets worden ingebracht tegen dit oordeel van Louis Ganderax in de Revue des Deux
Mondes van 1 Nov. 1881, p. 221:
‘Les événements ne nous touchent plus guère; les apparences matérielles de la vie ne savent
plus nous tromper: la seule-chose, à présent, qui nous importe est la présence de l'homme;
le seul spectacle qui nous attache est celui d'une âme telle que la nature l'a faite ou que la
société l'a modifiée; ce que nous prisons, en fin de compte, ce n'est plus l'invention ou
l'arrangement des faits, c'est l'étude des caractères et des moeurs.’
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En hoe zonderling plat wordt de verzinnelijkte voorstelling bij de uitwerking der
bijzonderheden! Aartsengelen, die van God gezonden worden om Adam op zijn
bruiloftsfeest te complimenteeren en een lauwerkrans aan te bieden! En dat
bruiloftsmaal met de hemelsche gasten, die niet kunnen genoopt worden van tafel
op te staan:
‘En niemant minder dan d' Aertsengel Gabriël!’

En dan die pauze onder het feestmaal, op het eind van het derde bedrijf, waar
‘De gasten vangen aen den hemel toe te danssen,’

en Adam en Eva, omstuwd door hunne wachtengelen, lustig rond-trippelen, terwijl
Adam zingt:
‘Laet ons dan den feestdans leeren
En den trant,
Van den grooten heer der heeren;
En den hemel nabootseeren
Met verstant.
Volght de vaste en wufte lichten
Op hun spoor.
Dat's op d' aerde een' hemel stichten!’

Dit is misschien eene natuurlijke voorstelling van de feestvreugde op eene
burgerbruiloft, als de wijn de beenen rap had gemaakt; maar of het ook gepast is bij
dit onderwerp? De naturalistische voorstelling is daarmee niet uit:
‘De dans heeft zijn beslag; nu weêr ten disch gelegen
Daer Gabriël u noot op 's hemels verschen zegen!’

Zoo noodigt de Rei; en in het volgende bedrijf verneemt men, hoe de Aartsengel
zich verder van zijn last gekweten heeft door het uitbrengen van een feestdronk. Eva,
die nog geheel vervuld is van het feest, zal het ons vertellen. ‘Gelukkig,’ zoo roept
zij uit,
‘Geluckigh zijnze, die met engelen verkeeren.
De milde bruiloftsdisch vereerde ons hemelspijs,
En manne en druif, gegroeit in 't aerdtsche paradijs,
Die al het ander ooft door leckerny verdoven:
Maer 's engels rede ging al 't bruitsbancket te boven.’

Hij had dan ook eene toespraak gehouden, die hem eenige inspanning gekost had.
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‘d' Aertsengel most zich op die rede eerst zelf bezinnen.’

En geen wonder, hij had hun de pracht gemaald van dat andere paradijs, en ten slotte
gezegd, dat
‘(Hy) hoopte 't menschdom eens in 's hemels paradijzen
Te wellekomen, op een blijder bruiloftsfeest!’

Dat zij zich in dat vooruitzicht verheugden, sprak vanzelf, want
‘'t Gesteente geeft den gront een grooter heerlijckheit.
De jaspis, de safier, smaragden, en berillen,
Sardonix, sardius, en ametisten willen
Chalcedon, chrizolyt, noch genen chrizofraes,
Noch hiacinten, noch den moedigen topaes
In 't praelen wijcken. Elck is moediger in 't proncken. De muuren steigren hoogh, en dicht aen een gekloncken
U t louter jaspis, net op een vierkante maet. De poorten, elck een perle, en elcke schoone straet
Met klinckklaer gout gevloert, gewilligh doorgang geven
Aen alle geesten, die hier heene en weder zweven.’

Dat was de dichterlijke voorstelling, die aan de geldwinnende Amsterdammers van
dien tijd geviel. Als de verbeelding zich in het labyrinth van zoodanige voorstellingen
ging verwarren, schilderde zij nog heel wat andere tooneelen. Men denke aan de
schets, die Gabriël in het tweede bedrijf van het paradijs geeft, waarin het o.a. heet:
‘Men ziet het vee gedyen
By keur van geurig kruit, en duizend leckernyen.
De rugh van 't dertel lam, gedost met eene vacht,
Van gloênde purperverf, getuight door zijne draght
In welck een' beemt het weit, en draeght livrey en wapen
Van koning Adams hof, ter heerschappy geschapen.
De boom zweet honighdau. De beeck geeft room en wijn’1).

1) Die zonderlinge, echt fantastische voorstellingen halen echter nog niet bij de vlucht, die de
verbeelding in onze dagen neemt, waar de toestand van het paradijs geschetst wordt in de
periode, die ook Vondel schildert. Ik lees toch bij Culman, Die Christliche Ethik I, 47: ‘So
wenig der Geschlechtsgegensatz einseitig an Adam fixirt seyn konnte, ebensowenig die
andern Polaritäten des menschlichen Leibes, als da sind: hinten und vorn, oben und unten,
rechts und links.’ Heel begrijpelijk is dit niet; wellicht vindt men licht in het te dier plaatse
geciteerde: C.A. von Schade, Präliminarien zu einer Gestaltungslehre des Menschen.
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Zonderling klinkt bij dit alles de taal van hemel- of heltrawanten, als zij beelden
gebruiken, aan de moderne beschaving ontleend. Als b.v. Lucifer uitroept:
‘Gewis het kan niet feilen,
Wy zullen in den wint dien hoeck te boven zeilen;’

als Gabriël gewaagt van
‘Een parlemoere schulp,
Waer in men druiven perst, en rijpe muskadellen;’

of Lucifer zich en de zijnen vergelijkt bij ‘bandyten; en Asmode verklaart, dat er bij
alles geluk noodig is, want
‘zonder dit
Schiet d' outste schutter mis, en buiten 't rechte wit';

en Adam, al met het boomkweeken bekend, verklaart:
‘Men ent de plant op plant.’

Slechts zelden verheft zich de dichter tot een roerend tafereel of tot echt poëtische
vlucht. In het verleidings-tafereel van Eva door Belial zijn eenige dichterlijke plaatsen,
vooral de aanhef, tevens zoo menschkundig:
Belial.
‘Geluck, ô bruit, aenstaende moeder
Der eeuwen: heil in d' echte staet.
De hemel zy en blijve uw hoeder,
De bruidegom uw toeverlaet.
De roos en leli luicken onder
Uw voeten schooner op. O bloem
Der schoonste bloemen, weereltswonder
Van alle schoonheên: die haer' roem
En vlag voor uwe schoonheit strijcken,
Noch schooner moetge namaels prijcken.
Eva.
Wat stem genaecktme uit dichte blaedren
En schaduwen? Wie komtme hier
Met zulck een' gloet van liefde naedren?
Zoo gy een geest zijt, of een dier,
Ontmom, vertoon u. Laetme kennen
Wie my dus minnelijck begroet.
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Het zy gy zweeft op lucht en pennen,
Of d' aerde treet met uwen voet;
Ontwolck u, dat de zon hier doorschijn,
Of zijtge mensch, koom vrij te voorschijn.’

Maar ondanks den lyrischen vorm, hier zoo juist gekozen, speelt de dialectiek in die
samenspraak eene te groote rol. Als later Eva haren gemaal overhaalt met haar van
de verboden vrucht te eten, vindt men in dat tooneel eenige treffende plaatsen; maar
het geheel wordt door Eva's bedreiging, dat zij zal wegloopen als Adam haar zin niet
doet, al te naturalistisch; en bovendien toont Adam zich hier een al te onbeduidend
man. Weldra vervalt hij tot jammerlijke wanhoop; en dan komt de flinke,
veerkrachtige persoonlijkheid van Eva heerlijk uit.
Eva.
‘Waer blijft uw hoogh vernuft, dat naer de starren draeft?
Waer is het helder licht van uw verlichte reden?
Indien mijn traenen, en ootmoedige gebeden
U niet bewegen, zoo vergunme, op mijn geklagh,
Dat ick aen uwe zijde, en teffens sterven magh:
Want 't lust me zonder u genootschap niet te leven.
'k Ontken geensins dat ick dit misdrijf heb gesteven,
Mijn snoeplust u vervoerde in dezen droeven staet.
Zoo laet ons t'zamen dan de schult van zulck een quaet
Oock boeten. Woudtghe door de dootschult my behaegen?
'k Zal haer verdiende straf gewilligh leeren draegen.
Daer is mijn hant. Ick ben de doot getroost. Vaer voort.
Nu suf niet langer. Tre my voor. Nu sta uw woort,
Als een rechtschapen man. Geen doot zal my vervaeren,
Te ploffen van een rotse, of in de zoute baren
Te plompen, hant aen hant. Ick troude deze hant.

Adam.
Och liefste, 't is mijn schult. Mijn troost, mijn waertste pant,
Ick wil mijn leven, u ter liefde, noch verlengen.
Wisch af dees traenen, die de bleecke blaên besprengen
Van uwe kaecken. Zet uw edel hart gerust.
Schoon hier geen levens lust meer overschiet, noch lust
My 't leven om uw gunst, en aenschijn. Mijn getrouwe,
Gy zult niet, in den schijn van eene weduvrouwe,
Den eersten bruiloftsdagh beschreien, en alleen,
En dootsch, en hangends hoofts, op eenen kouden steen
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Gezeten, klaegen dat uw man, van rou verwonnen,
De handen aen zich zelf mistroostigh heeft geschonnen.
'k Wil mijn mistroostigheit intoomen, en al stil
Verwachten 't uiterste, en wat hier op volgen wil.
Eva.
Wat hoore ick daer? Een storm begint hier op te steecken,
De donckre en zwangre lucht onstuimigh uit te breecken.
De bladers ruischen uit vier hoecken heene en weêr.
De bulderende wint smijt bosch en boomen neêr.
Het aerdtrijck davert, dreunt, en loeit, en huilt van onder.
Het blixemt blick op blick. Op 't weerlicht rolt de donder.
De donderklooten door de wolcken slagh op slagh,
En d'avontschaduw jaeght den ondergaenden dagh.
Adam.
Hoe beeft het hart van schrick! Hoe sidderen mijn leden,
Van eene kille koortse en dootschrick hardt bereden!
Mijn haeren rijzen. Al het bloet treckt snel by een.
d'Alziende rechter, om het gruwzaem overtreên
Van zijn gewijde wet, te trots geterght tot toren,
Genaeckt. Waer vluchten wy? Hy komt, en laet zich hooren.
Mijn liefste, vlught met my ten bosch in, daer noit zon
Haer aldoordringend licht en straelen schieten kon.
Geen web van vijgeblaên kan onze naecktheit kleeden.
De hartekenner ziet, van boven tot beneden,
Van top tot teen, niet heels aen lichaem en aen ziel.
Hoe kort treet 's hemels straf het misdrijf op den hiel!
Duick onder, liefste: ick zal u met mijn schaduw decken.
O lust! O appelboom! O schande! O lastervlecken!
O bosch, bedeck ons, zoo uw schaduwe iet vermagh!
Het hoogh gerecht verschijnt. O droeve bruiloftsdagh!’

Waarom is het geheele stuk niet in dien toon geschreven?
Als men ziet, hoe die vrouwen bij Vondel, eene Eva of Badeloch, in de ure des
gevaars haren mannen zoo krachtig een steun zijn, dan is het, of men een blik in de
binnenkamer van den melancholischen, zwaartillenden Vondel slaat, en liefelijk
treedt ons het rustige beeld van Maike de Wolff te gemoet.
Het stuk is nooit vertoond, ofschoon, blijkens de opdracht, Vondel het daarvoor
geschreven had; maar de naaktheid, waarin de hoofdpersonen optreden, alleen gekleed
‘in het zuivere gewaet van onnozelheit en rechtvaerdigheit,’ maakte hun optreden
zelfs voor het publiek van die dagen onmogelijk.
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Zungchin of Ondergang der Sineesche Heerschappye, in 1666 in 't licht verschenen,
is wel het zwakste van alle tooneelstukken van Vondel. De behandelde gebeurtenis
moge, volgens zijne eigen opmerking in de opdracht van het stuk (X D., bl. 494),
‘heldendichteren rijcke stof (geven), om eene Ilias hier mede te stoffeeren,’ 't was
een misgreep haar tot een treurspel te bezigen.
De Chineesche keizer, die zijn naam aan 't stuk geeft, wordt in Peking door rebellen
belegerd. Verraad baant hun den weg binnen de stad. Zungchin's eerste gedachte is
nu te vluchten. Als dit onmogelijk blijkt, wil hij zich met den moed der wanhoop op
de vijanden werpen; maar als 't ook hiertoe te laat is, doorsteekt hij zijne dochter, en
hijzelf zoowel als zijne echtgenoot hangen zich met hun kouseband aan een
pruimeboom op. Ook de Rijksbestuurder verhangt zich bij de mare der overwinning
van de rebellen, tot welke daarentegen de Aartskanselier terstond overloopt.
Te midden van dit alles vertoont zich nu en dan Vader Adam Schal, Hoofd der
‘missie’ in China, verzeld met een rei van priesters. Hij neemt geen deel aan de
handeling dan om herhaaldelijk 's hemels zegen voor den keizer en zijn rijk in te
roepen.
De Tegen-Keizer schijnt in alle opzichten beter dan zijn voorganger: hij heeft
althans meer moed, beleid en wilskracht. Ook hij belooft aan de Christenzendelingen
zijne bescherming.
Ten slotte verschijnt de geest van den Heiligen Xaverius, den Apostel van Japan,
om te verkondigen, dat het nieuwe bewind geen stand zal houden, maar door de
Tataren verdreven worden: eindelijk zal de hel, ‘dol van nijt,’
‘Bestaen den Godsdienst straf te dreigen en vervolgen.’

Met dit weinig troostrijk vooruitzicht is het stuk ten einde. - Niets anders dus dan de
geschiedenis, ik had haast gezegd het verhaal, van de verovering eener stad en het
tegronderichten van het regeerend stamhuis, zonder eenige leidende zedelijke
gedachte, bijna zooals in den Gysbreght, aan welk stuk Zungchin in de verte herinnert;
‘wat alles,’ gelijk Van Lennep terecht opmerkt (X D., bl. 559), wat alles zeer akelig
is, doch niemand byzonder treft; want niemand bekreunt zich om dien keizer en zijn
laffen hofstoet, die niets gedaan hebben om den overweldigden troon te verdedigen;
terwijl bovendien de soort van dood, die pruimeboomen
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en die kousebanden onwillekeurig de lachspieren in beweging brengen, in plaats van
een traan van medelijden af te dwingen.’
Toen volgden nog drie vertalingen uit het Grieksch; terstond na Zungchin, in 1666,
Ifigenie in Tauren; twee jaar later de Feniciaansche, beide naar Euripides, en Hercules
in Trachin van Sofokles, over welke vertalingen wij hier niet te oordeelen hebben.
In 1667 had hij zijn laatste oorspronkelijk treurspel Noah of Ondergang der Eerste
Weerelt geschreven. Het ‘stichtzaem’ doel, daarmee beöogd, was, gelijk hij in de
opdracht zegt (XI D., bl. 26), ‘een voorbeeld van Godts rechtvaerdige oordeelen, ten
nutten spiegel der aenschouweren, openbaer ten toon te stellen.’ Zien wij, hoe de
dichter zich van zijne taak gekweten heeft.
Het geheele menschelijk geslacht, gedurende eene eeuw tot berouw aangemaand,
eindelijk om zijne ongerechtigheden van den aardbodem weggevaagd, dat is
ongetwijfeld eene bij uitnemendheid tragische gedachte. Maar was zij, in de
verhoudingen, die zij eischte, in een drama te verwezenlijken? Zeker niet zonder een
helder bewustzijn van de eischen van Drama en Tragedie.
Het geheele menschdom kan natuurlijk alleen voor ons optreden door enkelen
vertegenwoordigd. Heeft Vondel zoodanige vertegenwoordigers gekozen, in wier
handelingen het algemeene zedebederf zóó uitkomt, dat wij een duidelijk inzicht
krijgen in die geheel bedorven maatschappij, waardoor de straf gebillijkt wordt,
terwijl we toch door de persoonlijkheid der helden eer worden aangetrokken dan
afgestooten? Dit valt te betwijfelen.
Eene eerste fout, waarin de dichter ook hier weer vervalt, is, dat de grootvorst en
de grootvorstin, die de misdadige maatschappij vertegenwoordigen, niet handelen.
Er wordt wel over hunne vergrijpen gesproken, maar men ziet er niet veel van.
Buitendien, hetgeen er ons van wordt medegedeeld, is in 't geheel niet van dien aard,
dat ons de straf evenredig moet voorkomen aan de tekortkomingen, die toch wel
gruweldaden hadden behooren te zijn. Daarbij komt, dat die straf al sinds honderd
jaar is aangekondigd: zij is dus nauwelijks als eene vergelding aan te merken voor
hetgeen zij persoonlijk misdreven, en dit verzwakt natuurlijk de tragische
belangstelling in zeer sterke mate.
En waarom worden zij eigenlijk gestraft? Omdat hunne levens-
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opvatting verschilt van die van een Asceet. Want men verlieze niet uit het oog, dat
Noah ons wordt voorgesteld als een middeleeuwsche vertegenwoordiger van het
ascetisme,
‘Die noit wou luisteren naer 't vleien van gemack,
Terwijl hy 't lichaem temt, en schuw van huis en dack,
Blootshoofts, en barrevoets, met moedernaeckte beenen,
In ope lucht, langs 't velt, door 't slijck en scherpe steenen
De raeuwe voeten quetst, in 't waschbadt noit gestooft.
By wijlen slaet hy eens een schaepevacht om 't hooft
En schouders.’

Achiman, de Grootvorst, wordt ons daarentegen geschilderd als de vertegenwoordiger
van een levenslustig, naar zingenot hakend geslacht, dat zich weinig bekommert om
een ‘hier namaals,’ waaraan het eigenlijk niet gelooft. Zoolang evenwel die
philosophie niet tot gruweldaden voert, kan ze, op het tooneel vooral, hen niet zoo
bijster strafwaardig doen voorkomen. En wat wordt hun als het grootste, ik zou haast
zeggen het eenige vergrijp toegerekend? Dat zij toegeven aan de, ook bij de Joden
in zwang gebleven, veelwijverij.
‘Te reuckeloos verhangtghe uw ziel aen schoone vrouwen,’

roept de boetgezant hun toe; en dat is de ‘oorsprong der elende.’ De galanterie is de
bron van zooveel ander kwaad: daaruit is een geslacht voortgekomen, dat
‘boosaerdigh
Een pest en vlegel streckt van 't menschelijck geslacht,
Een afkomst, die noch wet, noch recht, noch regel acht,
Geene andre Godtheit kent dan 't zwaert, op zy gehangen.
...... 't Gewelt, een afgodin,
Geeft wellust, eer en staet, en sleept den rijckdom in.’

Maar van dat alles blijkt nauwelijks iets; ja, zelfs met de veelwijverij schijnt het,
gelijk wij straks zullen zien, ook niet al te ernstig gemeend.
Achiman haalt de schouders op over den ouden man, die zich
‘verkort
Dit leven met vergeefs te huilen en misbaeren.’

Hij kenschetst hun verschil in zienswijze aldus:
‘Zy neemen 't hier te naeu, of wy te ruim.’

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

309
Intusschen, als hij bericht krijgt van een ongewonen springvloed, begint hij te
twijfelen, of Noah misschien de waarheid voorspelde, toen hij met een zondvloed
dreigde. Hij denkt er aan zich met Lamech's zoon te verzoenen. Urania, de
Grootvorstin, komt daar tegen op: eerst met ironie, dan met een beroep op zijn
verstand. Maar hij is geheel moedeloos en heeft berouw, dat hij, ter liefde van haar,
schatten en kostbaarheden heeft bijeengesleept; want
‘Zy slickt een weerelt in, aen ringen, en cieraet,
Juweelen, perlen, gout, gesteente, en pronckgewaet.’

Eindelijk herinnert zij hem aan de eerste tijden hunner liefde en werpt ten slotte den
ondankbare hare kostbaarheden voor de voeten, terwijl zij hem toeroept:
‘Ghy trouwelooze, ga nu heen,
Ga heene, bergh uw lijf in Noahs beestekist.’

Tegen die hooghartigheid is hij niet bestand en hij buigt zich weer onder het zoete
juk.
Wil men zich een juist denkbeeld maken van dat tooneel, men hoore Vondel zelf.
Urania.
‘Ghenadighste, heet dit uw gasten onderhouden?
Achiman.
Nu stort mijn staet, waeraen alle Asianen bouden.
Urania.
Wat onraet jaeght u naer ons cedren lustbosch heen?
Achiman.
't Geberghte en 't laege lant, in 't harnas tegens een.
Urania.
Wat 's oirzaeck van krackeel? zy leefden eerst in vrede.
Achiman.
Dees droeve lantplaegh sleept een' staert van plaegen mede.
Urania.
De kudden weidden eerst gerust in 't groene velt.
Achiman.
Aertsvader Noah heeft dien springhvloet lang gespelt.
Urania.
Begintghe Noahs droom, een klucht, geloof te geven?
Achiman.
Het water rijst. wie kan de waerheit tegenstreven?
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De zee vloeit herwaert aen. al 't lantvolck schreit om hulp.
Men dient te vlughten, eer de zee ons overstulp'.
Urania.
Zoo dientghe in Noahs kist uw leven flux te bergen.
Achiman.
Dat komt van vrouwenminne, en 's hemels roe te tergen,
Urania.
De vrouwen draegen dan de schult van deze straf?
Achiman.
De vrouwen dompelen al 't menschdom in een graf.
Urania.
Het water kon weleer een lantgewest verdrincken.
Achiman.
Nu schijnt al d' aerdtkloot in den afgront wech te zincken.
Urania.
Natuur regeert het al. dees stuurvrou zit aen 't stuur.
Het vloeiende element volght eeuwigh zijn natuur,
En komt van boven naer zijn middelpunt toerollen.
Achiman.
Nu steigert het ten bergh. De muren staen geswollen.
Urania.
..................
..... Laet zich onweetenden vergaepen
Aen beelden van een wolck, of schricken voor een' schicht
En staertstar, root van vier, en schittrend wederlicht
Van blixemstraelen, en het baldren van den donder;
Met zulck een statetgrijns houdt men kleene kinders onder
De roe: maer wie natuur in 't wercken onderkent,
Beseft waer zy begint, en voortstapt, en volendt.
Gy plaght de liefste al uwe opmerckinge in te scherpen,
En rietze zich natuur gehoorzaem onderwerpen,
De dertle toghten wijs involgen met een lust.
Zoo voelde 't lijf geen smart: zoo bleef de geest gerust:
Terwijl men, tusschen wiegh en graf, bevrijt voor treuren,
Gebruickte al wat den mensche in 't leven magh gebeuren:
En wortghe nu misleit van eenen guighelaer,
Belachen van elk een, omtrent de hondert jaer?
Achiman.
Wy volghden u dus lang, helaes, gelijck een slave.
Uw schoonheit staet ons dier.
Urania.
De schoonheit is een gave
Aen weinigen gegunt.
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Achiman.
Wy zijn door haer misleit,
Vervallen in Godts toorne. ô smart, ô onbescheit!
O schendigh misbruick van veel schoone vronwen t'zamen!
...................
Het is geraên dat ik uw bedtgenootschap vlught',
Gelijck een adder, die bevrozen, na 'et verwarmen,
Een die haer koestert in den boezem, onder d'armen,
Naer 't slaepend hart steeckt, en in zijnen slaep vermoort.
Verleister, toveres, wat tovergrijns bekoort
Mijne oogen, datze blint op schoonheit zich verslingeren!..
Urania.
Indien u 't lastren lust, beschuldigh ons met reden.
Achiman.
De vrouwenmin alleen is oirsprong van al 't quaet.
Ick gorde in haren dienst, niet wettigh, als soldaet
En grootvorst, 't zwaert op zy, maer eer gelijck een roover
De landen stroopende, gaf u den roofschat over,
En goot in uwen schoot, tot 's nabuurs harteleet,
Den nooddruft, die hem stont op arbeit, bloet en zweet.
Urania.
Zoo droegh de lantsheer schult, en d'onderzaet most bloeden?
Achiman.
Om uwe hoovaerdy te stercken, en te voeden,
Uw hoofsche pracht en prael en dartele overdaet
Te houden in haere eere, en achtbaerheit, en staet.
Mejoffer laet zich met den nootdruft niet genoegen.
De heer maeit 's anders oogst, al zou 'er 't hart af wroegen.
Zy slickt een weerelt in, aen ringen en cieraet,
Juweelen, perlen, gout, gesteente, en pronckgewaet.
Haer dartelheit bedijt by 's armens bloet en traenen
En jammeren. zy leert den wegh ter boosheit baenen,
Met woecker en gewelt insleepen wat men kan.
Zoo Godt de weerelt straft, wie is hier oirzaeck van?
Uw schoonheit, slechts een schijn van schoonheit, in het leven.
Ghy weet afzichtigheit een' glimp, een verf te geven,
Gebreck t' ontveinzen, en beguighelt ons gezicht.
Wie, door 't ontveinzen ziende, u dit momaenzicht licht,
Beklaeght dat hy zijn ziel verhingh aen goude snoeren
Van joffrevlechten, die kranckzinnigen vervoeren.
Urania.
Is dit u danckbaerheit voor lang genote deught?
Heel anders zongtghe, toen wy 't eêlst van onze jeught,
De roos des maeghdoms, voor den daeu noch toegeloocken,
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En 's levens dageraet, noch nuchtre en onbesproocken,
U offerden daer ghy, van top tot teen verzaet,
Verruckt wiert buiten u door wellust, zonder maet.
Wy hingen, mont aen mont, en arm in arm gestrengelt,
Twee zielen beide in een gesmolten en gemengelt.
Wat zwoertge niet! de zon van straelen eer berooft
Te zien dan 't minnevier in uwe borst gedooft.
Is dit het jaergety der bruiloftsstaetsi eeren,
Met reuzen, maghtigen, geweldigen, en heeren,
Steeckspeelen, renstrijt, en tooneelpracht noit voorheen
Zoo heerlijck toegerust! de morgenzon bescheen,
Noch zagh, oprijzende uit het heldere oosten nimmer
Zoo groot een heerlijckheit, noch schooner vrouwentimmer:
Daer wy, de schoonste van 't opwassende oostenrijck,
Ons zouden zetten op het bruitsaltaer te prijck,
En, blaeckende onderling van minnegloet, verzaemen.
Durf nu de grootvorst dus zijn grootvorstin beschamen
Voor al de weerelt! och een schantvlack, eene smet,
Met geenen oceaen te wisschen uit ons bedt.
Ghy rouwelooze, ga nu heen: vervloeck de vrouwen:
Verlaetze: maer ick zweer het zal u eeuwigh rouwen.
Daer leggen oorcieraên, de trouring, van mijn hant
Gestreecken, in het slijck, juweelen, halskarkant,
Uw vrybuit, ons ter gunst, behaelt al t'onrechtvaerdigh.
Tast aen, en eigenze u: wy zijn deze eer onwaerdigh.
Ghy waert te lang verleit, vervoert door vrouwelist.
Ga heene, bergh nw lijf in Noahs beestekist.
Achiman.
Wat raet, helaes, wat raet? het schijnt haer ernst te scheiden.
Och liefste, sta een poos.
Urania.
De tijt verbiet te beiden.
Het water rijst ten bergh. bidt Noah om gena,
En bergh uw leven, eer de zon te water ga.
Achiman.
'k Beken, het is mijn schult, en wilze dubbel boeten.
'k Verneêrme ootmoedigh aen het outer van uw voeten,
Van uwe schoonheit, waert gedient en aengebeên.
Urania.
Zoo spraeckghe flus niet.
Achiman.
Och ick wert vervoert, bestreên
Van wederzy, gelijck een bergheick, out van daegen,
Met eenen lantorckaen ter neder wort geslagen.
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Uw liefde rucktme hier, daer Noahs dreigement.
Hy is genade waert, die zijne schult bekent.
Urania.
Rechtschape helden staen geen vrouwen ter genade,
En vrouweliefde wordt gekocht met schande en schade.
Van wederzijde dreight u een gewisse doot.
Wat scheelt het ofghe sterft in eenen vrouweschoot,
Of in het water? zoeck geene adder aen te queecken,
Die u al slaepende het hart dreight af te steecken.
Achiman.
Te reuckeloos is my een onheusch woort onts ipt.
Een onderlinge min wort nimmer naeu bestipt.
Zij kan ten minste een woort verteeren en verduwen.
Urania.
Een joffrenhaeter leere in tijts een adder schuwen,
En duizent plaegen, door een overtolligheit
Van vrouwenmonstren, al de weerelt door gespreit.
Achiman.
Waer vintmen balssem, om dees hartquetzuur te heelen?
Urania.
Gy hoeftme langer niet te vleien, niet te streelen,
Verloochenaer van liefde, en toegezwore trou.
Meineedige, verlaetme, en kies een liever vrou.
Achiman.
Gebeurtme langer geen genade te verwerven;
Ick troostme van uw hant, op staenden voet, te sterven,
En legh dien blooten dolck voor uwe voeten neêr,
En ruck den boezem op. ghy mooght met dit geweêr,
Dit koude lemmer vry mijn brandend hart afstooten:
Of weigert gy 't, verkies uit al dees bedtgenooten
De strengste, die het vecht uitvoere streng en straf,
Naerdien ick u te brusk in 't hart dien smaetsteeck gaf.
Urania.
Ick neme u in genade, uit enckel mededoogen,
Omhelze u als voorheen. ghy hebt mijn hart bewogen.
Steeck op, steeck op den dolck, en overleef mijn tijt.
Hervat uwe eerste trou, in 't aenzien van den nijt.’

Men zal wel niet ontkennen, dat dit tooneel even levendig als boeiend is; doch het
verhoogt onze achting niet voor den geheel onzelfstandigen sensualist. Van den
anderen kant echter komt er weinig in voor, dat op gepleegde gruweldaden wijst. Er
is eigenlijk ook geen sprake van veelwijverij: Urania is en blijft voor Achiman
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de eenige, innig geliefde vrouw. Wèl wordt in het volgend tooneel over het al of niet
voegzame der polygamie getheoretiseerd; maar dat is niet voldoende om den indruk
weg te nemen, dat de grootvorst het geheel met Noah eens is:
‘Wat is natuurlijcker dan twee verliefde herten,
Verknocht door eenen bant van ongeschende trou!’

Maar de driften zijn gaande geraakt, en de grootvorsten trachten den brand te steken
in Noah's Arke, welke toeleg hun echter mislukt. En als nu de aartsherder komt
verhalen, welke verwoestingen de bruischende watervloed aanricht, en hoe aller
leven bedreigd wordt, werpt Achiman den rijksstaf weg en ook Urania vervalt tot
wanhoop. Ten slotte verschijnt de wraakengel Uriël: de Vorstin smeekt om genade,
maar hij roept haar toe:
‘Dees naklaght komt te spa.
Vertreckt uit ons gezicht. ghy zijt in d'ongena
Te diep verzeilt; doch komt ghy met berou te sterven,
Zoo kuntghe, hier gestraft, genade omhoogh verwerven.’

Mij dunkt, dat het aangevoerde voldoende de uitspraak rechtvaardigt, dat deze
tragische stof onder Vondel's handen geene waarachtige tragedie geworden is.
Het kon ons doel niet zijn Vondel's treurspelen in alle bijzonderheden te ontleden en
te beoordeelen: daartoe ontbrak het hier aan ruimte. Maar dat was ook niet noodig.
Waar het vóór alles op aankwam, was, in het licht te stellen, of Vondel al dan niet
een juist inzicht, of liever de kunstenaarsintuïtie had betrekkelijk den aard van drama
en tragedie. En zoo we de ondankbare taak hebben volbracht, in de meeste zijner
tooneelstukken het gebrekkige der opvatting aan te toonen, dan was het zeker niet
om het treurige genoegen te smaken een groot Dichter eenige misslagen te kunnen
verwijten, om ‘aan zynen lof te knabbelen.’ Maar wij meenden het aan een man als
Vondel verschuldigd te zijn, ons oordeel met bewijzen te staven; terwijl van den
anderen kant onze aesthetische opvoeding, ook onder het beschaafd publiek, achterlijk
genoeg is om te rechtvaardigen, dat wij de eischen der tragedie wat meer in
bijzonderheden in het licht stelden.
Nu wij een overzicht van Vondel's dramatischen arbeid hebben,
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kunnen wij beter vatten, wat hij zich eigenlijk onder eene tragedie dacht. Dat
handeling er de hoofdzaak, de ziel van was, zooals zijn leermeester tot vervelens toe
herhaalt, heeft hij niet in het oog gehouden. Hij meende, dat niets anders werd
vereischt dan de dialogische voorstelling van een treffend geval: bij voorkeur de
‘veranderingen van Staeten en doorluchtige personaedjen,’ zooals de brand van
Amsterdam, de val van Faëton, de dood van Burgerhart. Vandaar dan ook, dat hij
het tweede boek der Aeneis van Virgilius noemde ‘het wijt befaemde Trojaensche
treurspel, vol hartroerende treurspeelen’1). Daarop, zegt hij in de opdracht van
Zungchin (X D., bl. 494), ‘draven de treurspeelen doorgaens ten tooneele, die, naer
datze van te grooter nadruck zijn, te heerlijcker boven de minderen uitsteecken.’ Om
die reden stelde hij Adam in Ballingschap en Noah, waarin de ondergang eener
geheele wereld, of de verdoeming van geheel het menschelijk geslacht geschilderd
wordt, boven alle andere.
't Valt niet te ontkennen, dat, bij zoodanige opvatting het tragische alleen gezocht
wordt in eene schildering van smart en lijden, die op pathologische wijze de zenuwen
der toeschouwers schokt. Maar wat droevig en aandoenlijk blijkt, is daarom nog niet
tragisch. Het medelijden, hetwelk lichamelijke smart, eene wond of beenbreuk,
opwekt; zelfs dat, hetwelk wordt teweeggebracht door wat Vondel, met Heinsius,
noemt treffende ‘staetveranderinge,’ is nog het medelijden niet, dat de tragedie beoogt.
Het waarachtig tragische ontstaat eerst daar, waar de van het heldenkarakter
onafscheidelijke eenzijdigheid tot handelingen vervoert, die den ondergang des helds
doen voorzien. Het daardoor opgewekte medelijden is niet meer het gewone
medegevoel uit het dagelijksche prozaleven. En juist in den ondergang der
menschelijke grootheid, in die ‘staetverandering,’ die niet zonder eigen schuld wordt
geleden, openbaart zich de kracht, de macht der Voorzienigheid, de verzekering der
zedelijke wereldorde; en daarom gaat de smartelijke aandoening van den toeschouwer
in een gevoel van verzoening, van berusting over, des te onvermengder, naarmate
de tragische personage zelf zich meer helder bewust is, dat hij zijne straf verdiend
heeft.

1) In de opdracht aan P.H. De Graef, Werken, VI D., bl. 717.
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Met de noodzakelijkheid van dat verzoenende bestanddeel blijkt Vondel in theorie
bekend (boven, bl. 222); maar dat hij er zelf niet van doordrongen was, volgt even
duidelijk uit het feit, dat het zoo dikwerf in zijne drama's ontbreekt. En ziet, omdat
hij niet voelde, dat het lot van den tragischen held in het Drama hoofdzakelijk bepaald
wordt door de eigenaardigheden zijner individualiteit, waardoor de hartstocht, welke
hem beheerscht juist op de daad, welke hij pleegt, moet uitloopen, daarom kwam het
ook niet bij hem op, de karakters zóó te schilderen, dat zij ons de noodwendige
wording verklaren van de daad, in den vorm waarin zij geschiedt, en geen anderen.
Zoo nauw hangt de uitwerking der deelen met de opvatting van het geheel samen.
Het is dat minder juiste inzicht van den Dichter, dat de veroordeeling zijner
tooneelstukken wettigt, ja, eischt. En het zij nogmaals herhaald, dat wij hem daarmee
geen onrecht doen. Vooreerst voldoet hij in de practijk doorgaans zelfs niet aan de
eischen, die men in zijn tijd aan de tragedie stelde. ofschoon hij ze ook in theorie
beaamde. Maar wij doen hem ook geen onrecht, wanneer wij meer eischen dan wat
in de stelsels van zijne dagen misschien voldoende geacht werd; wanneer wij ons bij
de beoordeeling op een ander standpunt plaatsen dan waarop hij stond. Wij
veroordeelen niet, omdat zijn tooneelwerk al of niet aan zekere willekeurige eischen
van deze of gene school voldoet; maar omdat het kwalijk overeenkomt met datgeen,
wat alleen het Drama overal en te allen tijde aantrekkelijk en genietbaar maakt. En
men vergete niet, dat het publiek van Vondel's dagen, zij het ook met minder helder
bewustzijn, en in anderen vorm, datzelfde oordeel heeft uitgesproken. Het bleef bij
de tragedie van Vondel koud en ging er ter nauwernood meer heen.
Te laat, om er in mijne beschouwing over Vondel's treurspelen doorloopend gebruik
van te kunnen maken, gewerd mij de vlijtig bewerkte studie van Dr. Jan Te Winkel
over Vondel als treurspeldichter1). Zij zou mij zeker wijziging in sommige onderdeelen
hebben doen maken, waardoor evenwel geen verandering in de hoofdstrekking van
mijn betoog zou zijn gebracht. Ik mag echter

1) Zij maakt het tweede stuk uit van zijn werk, getiteld: Bladzijden uit de Geschiedenis der
Ned. Letterk., bl. 135-343.
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dit gedeelte van mijn onderzoek niet besluiten zonder een enkel punt uit die
verhandeling te bespreken.
In den meest beleefden en bescheiden vorm geeft Dr. Te Winkel te kennen, dat
hij het niet eens is met mijn oordeel over Vondel's dramatisch talent. Ja, hij verwijt
mij, dat ik den dichter groot onrecht doe. Zien we, wie van ons gelijk heeft.
Waarom, vraagt hij, boeien Vondel's treurspelen ‘vele beschaafde menschen, aan
wie men geen goeden smaak kan ontzeggen, niet meer?’ (bl. 227). Omdat men ze
toetst aan ‘eigen subjectieven smaak.’ - ‘Men herinnert zich bekende dramatische
regels, waaraan zij niet meer voldoen, of bepaalt er zich toe, de stukken te vergelijken
met andere stukken, welke men wèl met genoegen heeft gelezen, stempelt de punten
van afwijking met den naam van gebreken, en maakt de gevolgtrekking: in hun
geheel, d.i. als treurspelen zijn Vondel's stukken gebrekkig.’ - ‘En dat is de groote
fout.’
Als het oordeel alleen rustte op de vergelijking met andere stukken, dan kon de
schrijver wel gelijk hebben. Zijn betoog is evenwel te veel op dit gedeelte zijner
argumentatie gebouwd; en hij vergeet, dat hij ook gewaagd heeft van zekere ‘bekende
dramatische regels,’ waaraan die heterodoxen vinden, dat Vondel's stukken ‘niet
meer voldoen.’ En daarop komt het toch hoofdzakelijk aan.
Hij erkent (bl. 223), dat zoo men Vondel ‘als karakterteekenaar’ met Shakespeare
vergelijkt, onze dichter ‘een zeer mager figuur’ maakt, en ‘men geneigd zou zijn
hem een zeer zwak dramatisch schrijver te noemen, als’ - let wel - ‘men maar
overtuigd was, dat ieder soort van drama volstrekt op dat van Shakespeare moet
gelijken.’
Maar wie heeft dat beweerd? Ik zeker niet. Maar ik houd vol, dat elk drama,
classiek of romantisch, zal het ons kunnen behagen, aan zekere wetten moet voldoen,
die in het wezen van het drama zijn geworteld. Waar het op deze wetten aankomt,
gaat het, dunkt mij, niet aan, eenvoudig den aangehaalden volzin te besluiten met
deze woorden: ‘Vondel's drama's zijn geheel iets anders, en eischen dus ook eene
geheel andere wijze van beschouwen.’
In Vondel's tijd zei men: handeling is de ziel van het Drama; en wij spreken niet
anders.
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‘Toch zou men zich bedrogen vinden, indien men handeling alleen of in de eerste
plaats bij Vondel wilde zoeken.’ Het is Dr. Te Winkel, die ons dit op bl. 224
verkondigt. ‘Een tooneelstuk van Vondel kan het best vergeleken worden bij eene
harmonisch aaneengeschakelde rij van beeldengroepen, een groot beeldwerk, dat
eene geschiedenis voorstelt. Ieder fragment er van is als 't ware een groep of een
tafereel. De personen, die optreden, schilderen zich zelf of geven in een verhaal ons
eene beweeglijke schilderij te zien!’
En hoe schilderen zij zich zelf? Leest bl. 222. Nadat is aangewezen, dat Vondel
de personen in zijne stukken wel vergelijkt bij figuren eener schilderij, volgt er:
‘Evenals de schilder in de eerste plaats het uiterlijk voorkomen zijner personen tracht
weêr te geven, en van hun karakter alleen die trekken kan aanduiden, welke zich
door eene zekere gelaatsuitdrukking, liefst een blijvenden plooi in het gelaat,
openbaren, zoo ook besteedt Vondel zijne grootste kunst aan het schilderen van het
uiterlijk voorkomen zijner helden, en doet hij alleen sterk sprekende karaktertrekken,
als onveranderlijke eigenschappen zijner helden, goed uitkomen. Fijnheid van
karakterteekening, vooral het weergeven van de geleidelijke ontwikkeling der
karakters, moet men bij hem niet zoeken. In de kunst om een ingewikkeld karakter
te ontleden, en de samenwerking der deelen te doen zien - het geheim van Shakespeare
- heeft hij het niet ver gebracht; maar het was er hem ook niet om te doen. Hij wilde
veeleer plastisch voorstellen, wat er met de personen in zijne stukken gebeurde, dan
de drijfveeren en beweegredenen opgeven, die hen zus of zoo deden handelen.’
Ik laat daar, dat het punt van vergelijking niet juist door den criticus is uitgewerkt,
daar hij ‘dien blijvenden plooi in het gelaat,’ die aan de beeldhouwkunst past, op de
schilderkunst overbrengt, wier karakter juist beweeglijkheid is. Maar ik druk
destemeer op de hier aan Vondel ontzegde fijnheid van karakterschildering.
In gelijken zin spreekt hij ook later, bl. 272: ‘Het Pascha is voor ons hoogst
belangrijk.... omdat het als treurspel en drama type van Vondel's treurspelen mag
genoemd worden.... In geen stuk komt het karakter van Vondel's tragische kunst over
het algemeen zoo duidelijk uit, als in dit.’ En waarin bestaat dit karakter? Op bl. 275
leest men: ‘De personen in het stuk beteekenen weinig en zijn niet gekenmerkt door
scherp geteekende
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karakters, intrigue ontbreekt er geheel aan, zelfs de ontknooping mag op haren naam
eigenlijk geene aanspraak maken.’
Als ik deze stellingen overweeg, dan kom ik mij zelf niet al te overmoedig voor,
wanneer ik verklaar, dat ik er niet door overtuigd ben, dat ik mij bij de beoordeeling
van Vondel als dramatisch Dichter op een onhoudbaar standpunt plaatste.
Zie ik zoo verkeerd, als ik meen te ontwaren, dat Dr. Te Winkel mij eigenlijk,
tegen wil en dank, volkomen gelijk geeft?
Dat, wat ervaring en analyse ons geleerd hebben tot de meest noodzakelijke
eigenschappen van het drama te behooren, handeling en karakterteekening, zonder
welke een drama onmogelijk den gewenschten indruk kan maken bij eenig publiek,
- daarnaar heeft Vondel, volgens zijn getuigenis, niet gestreefd. Wat hij heeft gewild:
is eenvoudig (bl. 229) ‘eene opeenvolging van beeldengroepen en schilderingen van
tafereelen, die met elkaar eene geschiedenis voorstellen.’
Dit is volkomen waar. Doch is dit genoeg om iemand te bevredigen? Ik zeg niet
hem, die over de natuur van het Drama heeft nagedacht; maar elk schouwburgpubliek,
dat toch alleen belangstelling kan gevoelen voor het lot van menschen, die waarachtig
menschen zijn, met eene sprekende individualiteit; en dat alleen dan met ingehouden
adem ziet en luistert, als die menschen handelen onder den machtigen invloed van
den hartstocht; als het met een beklemd hart den afloop te gemoet ziet van dien
bewogen handel, die den eenzijdigen held ten verderve moet voeren?
Ik durf hierop in gemoede geen bevestigend antwoord geven.
Ten slotte erkent de schrijver ook nog, dat Vondel, ofschoon hij zich met alle
kracht op de studie van Aristoteles en zijne commentatoren geworpen had, evenwel
ver beneden de tragedie der Ouden gebleven is, omdat (bl. 316) ‘hij van den eenen
kant hen al te slaafs als op den voet volgde, terwijl hij van den anderen kant niet
genoeg was doorgedrongen in het wezen hunner kunst.... De oorzaken, waardoor
Vondel belet werd, treurspelen te schrijven, die in alle opzichten de vergelijking met
die der ouden kunnen doorstaan, zijn door Camper m.i. juist opgegeven1). Vondel
vatte de tooneelwetten van Aristoteles te veel naar de letter, te weinig naar den geest
op. Hij had ze aangeleerd, niet opnieuw voor zich

1) P. Camper, Dissertatio de Justo Vondelio, Poeta Tragico. Lugd.-Bat. 1818.
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ontdekt, met dit gevolg, dat, waar hij ze toepaste, ze hem eer belemmerden dan
voorthielpen.’
Heb ik iets anders geleerd? Het is verrassend, hoe wij langs verschillende wegen
tot dezelfde slotsom komen. Ik mag dus vooralsnog mijn oordeel handhaven, dat
Vondel op dramatisch gebied geen meester is geweest.
Niet al zijne stukken zijn ten tooneele gebracht; en van de meeste, die werden
vertoond, is het nooit tegengesproken, dat ze zich nimmer in grooten toeloop mochten
verheugen1). Brandt schrijft dit alleen toe aan uitwendige oorzaken. Het is meer dan
1) Onderstaand lijstje, door den Heer J.H. Rössing opgemaakt, uit Wybrand's mededeeling in
de Dietsche Warande, geeft aan, hoe dikwijls tijdens het leven van den dichter zijne
treurspelen op den Amsterdamschen Schouwburg zijn vertoond. Het jaartal wijst het eerste
jaar der vertooning aan.
1638.

Gysbreght
van Aemstel

119

maal.

1638.

Josef of
Sofompaneas,
(vertaald uit
het Latijn
van Hugo de
Groot)

64

maal.

1639.

Electra,
(vertaald uit
het Grieksch
van
Sophocles)

32

maal.

1640.

Joseph in
Egypten

40

maal. ongev.

1640.

Joseph in
Dothan

44

maal.

1641.

De
Gebroeders

46

maal.

1647.

De
Leeuwendalers

5

maal.

1650.

Salomon

29

maal.

1660.

De
Maeghden

5

maal.

1655.

Lucifer

2

maal.

1657.

Salmoneus

7

maal.

1659.

Jeptha

11

maal.

1660.

David in
Ballingschap

5

maal.

1660.

Samson

3

maal.

1661.

David
herstelt

5

maal.
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waarschijnlijk, dat de hevige predikatiën van Ds. Wittewrongel en anderen vele
vromen van het bezoeken van den Schouwburg terughielden, vooral wanneer daar
‘Bijbelstof’ werd behandeld. Uit Vondel's Tooneelschilt weten wij, hoe de dominés
tegen het tooneel in 't algemeen en tegen aan de Schrift ontleende onderwerpen in 't
bijzonder bleven uitvaren; maar niet een ieder liep aan den leiband van de predikanten.

1663.

Batavische
Gebroeders

3

maal.

1665.

Palamedes

3

maal.

1665.

Edipus
vertaald uit
het Grieksch
van
Sophoeles

3

maal.
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Vondel zelf beklaagde zich, naar 't schijnt, dat Jan Vos, Hoofd of Bestuurder van
den Schouwburg zijnde, de rollen zijner stukken aan onbekwame spelers gaf, die
daarenboven ‘in ongerymde en oude verslete klederen’ ten tooneele kwamen1). Dit
zou geschied zijn uit ‘nydicheit,’ of, zooals Brandt het uitdrukt, omdat Vos er op uit
was ‘zynen roem te vergrooten, met anderen te verkleenen.’ Daaraan schreef hij 't
voornamelijk toe, dat er bij Vondel's stukken ‘weinig toeloops volgde.’ Zou men
evenwel de zaak niet kunnen omkeeren, en de vraag doen, of de weinige zorg aan
de vertooning besteed, ook een gevolg was van den geringen toeloop, dien deze
treurspelen verwierven? Welke reden bestond er toch voor Jan Vos om jaloersch te
zijn? Het treurspel, waarmee hij in 1641 zijne loopbaan begon, werd uitbundig
toegejuicht, bleef op het tooneel, en verwierf hem zulk een naam, dat hij kort daarop
door Burgemeesters tot Regent van den Schouwburg benoemd werd. Buitendien
stond hij met Vondel op een goeden voet2). Hij noemt hem ‘den Koning der Poëeten’3).
Wij zagen (bl. 151) hoe hij hem in 1646 tegen zijne belagers verdedigde; en hoeveel
hij in 1653 als tooneeldichter met hem ophad, blijkt uit het vers, dat hij maakte op
Vondel's beeltenis, in dat jaar door Govert Flinck geschilderd, waarin het heet4):
‘De treurtooneelen zijn door dit vernuft herbooren
En daavren door zijn pen vol traanen, bloedt en gal.’

Toen ‘de Burgemeesteren en Regeerders der Stadt Amsterdam 't vertoonen van
Vondels Salomon met haar Ed. byzyn vereerden,’ (waarschijnlijk bij de eerste
vertooning in 1648) heette Vos hen welkom met een gedicht, dat een lofdicht op
Vondel was, waarin onder anderen gewaagd wordt van ‘Van Vondel's fenixveêr,’
waarmee hij Salomon gemaald had5). In dat alles is geen zweem van nijd te ontdekken.
Het is waar, na 1659 vinden wij geen spoor meer van onderlinge welwillendheid
tusschen de beide mannen, en het kan geen

1) Zie Brandt, Leven van Vondel, bl. 89; en verg. Dr. G. Penon, Historische en bibliographische
Beschouwing van Vondels Hekeldichten, bl. 196-199.
2) Zie beneden, Hoofdst. X.
3) Gedichten, I D., bl. 797
4) Aldaar, I D., bl. 155.
5) Aldaar, II D., bl. 457.
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verwondering baren, dat het groote verschil van richting op kunstgebied hen
gaandeweg van elkander vervreemd had. Is daarvan evenwel het gevolg geweest,
dat Jan Vos door onwaardige middelen Vondel's stukken van het tooneel heeft trachten
te weren? Brandt zegt het, en hij steunt daarbij op een brief van Antonides, waarvan
hij, uit vijandschap tegen Vos, den inhoud nog vrij wat verscherpt heeft1). Maar ook
op de verzekering van Antonides valt nog al wat af te dingen. Over de slechte plunje
der tooneelspelers kunnen wij niet oordeelen; maar wat het toekennen der hoofdrollen
‘aen onbequame personadiën’ betreft, dit moet worden tegengesproken. Op het
voetspoor van Wybrands heeft Dr. J.A. Worp aangetoond2), ‘dat althans in het speeljaar
1658-1659 de rollen van Vondel's stukken niet alleen niet slecht waren bezet, maar
dat zij door dezelfde tooneelspelers werden vervuld, die in het treurspel [Aran en
Titus] van Vos de voornaamste rollen hadden. Nu is het mogelijk, maar niet zeer
waarschijnlijk, dat dit later anders is geworden. Immers waar, zooals dat aan den
Schouwburg het geval schijnt te zijn geweest, een blijvend personeel is, wordt de
rolverdeeling slechts zeer zelden veranderd. Al is het dus niet zeker, toch schijnt het
wel, dat de klacht van Vondel over de ‘nydicheit’ van den ander op niet zeer vasten
grondslag rustte.’ Buitendien weten wij uit de statistiek door C.N. Wybrands
opgemaakt3), dat gedurende het Regentschap van Vos de treurspelen van Vondel alles
behalve van het tooneel geweerd werden, daar zij, zelfs in de eerste jaren na de
verkoeling, telkens 19, 17 of 11 malen zijn vertoond, terwijl na den dood van Vos
terstond die getallen tot 2, 1, 11, 0, 0, 0, 2 worden teruggebracht4).
Men heeft het bekende distichon:
‘Wie wroet des Amstels Schouburgh om?
Een Akervercken bot en dom,’

in het jaar 1664 gesteld, en het als op Jan Vos doelende aangemerkt5); maar het komt
reeds voor in 16596). Daar het met de

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zie Dr. J.A. Worp, Jan Vos, bl. 101.
T.a. pl., bl. 102.
In de Dietsche Warande, X D., bl. 423 vlgg.
Zie het lijstje in Worp's aangehaald boek, bl. 104.
Verg. Dr. G. Penon, Vondels Hekeldichten, bl. 190.
Aldaar, bl. 192.
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vertooning van den Gysbreght in verband staat, zal het ook wel van het jaar 1637
zijn1); en het kan dus niet op Jan Vos slaan. Aan wien moet men dan denken? Dr. Jan
Te Winkel heeft ons bekend gemaakt met eenige schotschriften, waarin aan Simon
Engelbregt, die in 1637 Regent van den Schouwburg was, den bijnaam gegeven
wordt van ‘de man met zijn slagtanden.’ Op hem past dus volkomen de uitdrukking
Akervercken (wild zwijn), door Vondel gebezigd, zooals de genoemde geleerde zeer
juist heeft opgemerkt2).
Neen, zoo de Schouwburg bij de vertooning van Vondel's stukken ledig bleef, dan
moet daar eene andere, innerlijke oorzaak voor geweest zijn; en wel deze, dat die
stukken niet populair konden worden. Daaraan ontbrak, wat het publiek lokt:
levendigheid van handeling en hartstocht. ‘De verhevenste zedeleer, betoogend
voorgedragen, maakt den aanschouwer geeuwerig en onverschillig’ (Snellaert).
Brandt erkent dat naïef genoeg, als hij het publiek verwijt, dat het de voorkeur gaf
aan ‘speelen, meest uit het Spaensch vertaelt, die door 't gewoel en veelerley
verandering, hoewel 'er somtydts weinigh kunst en orde in was, den grooten hoop
(zich aan 't ydel gezwets en den poppentoestel vergaapende) zoo behaagden, dat men
kooper boven goud schatte, en Vondels treurspelen achter de bank wierp.’
De gedachte kwam niet bij hem op, dat hij hier de werking eener vaste wet
waarnam. Toch is het zoo, en zelfs Van Lennep, die vroeger eene andere theorie
huldigde3), moest dit later zelf erkennen, toen hij schreef4):
‘Wat zoekt de menigte wel inzonderheid in den schouwburg? Men lette op het
woord schouwburg zelf, op dat van spectacle, van theatrum, men lette op de klagt
van Horatius over het Romeinsch publiek, op die van Brandt in het leven van Vondel
over de Amsterdamsche volksmenigte, op die van onze hedendaagsche tooneelkijkers
en men zal vinden, dat het volk in den Schouwburg meer de vermaken van het gezicht
dan die des gehoors komt zoeken.

1)
2)
3)
4)

Aldaar, bl. 193.
Bladzijden uit de geschiedenis der Ned. Letterk., bl. 132 en Worp, Jan Vos, bl. 100, aant. 3.
Zie boven, XVIIe Eeuw, I D., bl. 306.
Leven van C. en D.J. Van Lennep, IV D., bl. 150.
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Het is wat ongepast, dunkt mij, hiertegen als tegen een verbasterden smaak te
schreeuwen. Naar mijn inzien is het even natuurlijk dat de menigte dit, als dat het
kleinst en meer beschaafd gedeelte des publieks iets anders [?] verlangt.’
Voor den lezer behoudt Vondel's tooneelpoëzie altijd groote waarde om de
schoonheden van détail, die er ontegenzeggelijk in voorkomen. Zij munt over 't
geheel uit door kracht en sierlijkheid van taal en meesterlijke behandeling van de
techniek der verzen. Bovendien ontmoet men er, behalve zoo menig dichterlijk beeld
of menige treffend uitgedrukte verheven gedachte, niet zelden beschrijvingen en
lyrische ontboezemingen, in de verhalen en reien, die, op zichzelf beschouwd,
meesterlijke brokstukken zijn; ja, nu en dan komen er geheele tooneelen, of, wil men,
samenspraken in voor, die door levendigheid van voorstelling boeien. Wij hebben
daarvan een paar proeven bijgebracht, die gemakkelijk waren te vermeerderen, indien
ons bestek het gedoogde.
Maar dit alles stempelt Vondel's tragedies nog niet tot ‘meesterstukken.’
En als wij nu ons oordeel over Vondel zullen samentrekken, dan moeten wij bekennen,
dat hij ons als mensch achting en sympathie afdwingt. Hij moge al bij Hooft
achterblijven in hoofsche vormen, in geestigheid en luim, als karakter staat hij
oneindig hooger. Hij was, zooals Van Lennep terecht heeft opgemerkt, (IV D., bl.
443) ‘levendig, rusteloos, onvermoeid strijdende voor hetgeen hij waarheid achtte
te zijn, en by dien strijd niemand ontziende, vooral zich nimmer terug latende houden
door gedachten aan eigen voordeel, aan eigen gevaar.’ Niet zelden wat al te eenzijdig,
al te openhartig; maar nooit zonder diepe overtuiging. Daarbij was hij arbeidzaam,
nederig, oprecht, eerlijk en braaf. Zijn geheele leven en zijn werk geven, als Antonides
het uitdrukte,
‘Blijk
Van 't vroom en kuisch gemoed, zich zelfs alom gelijk.’

En als dichter zal niemand hem den roem betwisten van te zijn
‘Een paerel der Poëten,
Van sterker geest als anderen bezeten,
Des Amstels roem,’

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

325
zooals Westerbaen hem, zij het dan ook met ironische bedoeling, teekende. Hollander
en Amsterdammer tot in het merg van zijn gebeente, neemt hij in alles deel, wat zijn
vaderland en zijne vaderstad tot roem en eer verstrekt, en verheerlijkt die met zijne
kunst. En toch, daar hij in zichzelf gekeerd was van natuur, vierde hij in de lyriek
zijne schoonste triomfen. Innigheid van gevoel is zijne meest karakteristieke
eigenschap. Zijne verbeelding draagt denzelfden stempel: zij leidt hem meer tot beeld
en vergelijking, dan tot het scheppen van veelzijdige persoonlijkheden of toestanden.
Toch neemt zij vaak te hooge vlucht om in Holland waarlijk populair te worden. Als
hij wezenlijk geïnspireerd is, blijft hij, bij al zijne verhevenheid, echter eenvoudig
en natuurlijk. Hij moge dikwerf den smaak des tijds gehuldigd, en zich in het classieke
harnas der Patriciërs gewrongen hebben ondanks den eerbied, dien hij als burgerman
voor de ‘Heeren’ koesterde, was hij zelfstandig en waarachtig dichter genoeg, om
natuur en eenvoudig gevoel, waar het aanging, het woord te gunnen boven voorname
gekunsteldheid.
Zijn vorm is meesterlijk. Wat Hollandsche taal, stijl en versbouw onder zijne hand
geworden zijn, ziet men 't best, als men zijne vroegere met zijne latere gedichten
vergelijkt.
In Vondel bereikte de Nederlandsche dichtkunst haar zenith. Toch wordt hij in
onze dagen meer geprezen dan gelezen. Is dit niet beschamend voor het levend
geslacht? Mocht de dag spoedig aanbreken, waarop de Geschiedenis met waarheid
kon getuigen, wat Brandt zei (Leven van Vondel, bl. 108): ‘Al wat Hollandsch spreekt
of verstaat, en Poezy bemindt, gewaaght nu van zynen lof.’ Misschien kan alleen
eene critische volksuitgave van zijne werken het Nederlandsche volk daartoe in staat
stellen. Mocht eene bevoegde hand ons die weldra schenken!
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IX. Vondel's school.
De invloed van een buitengewoon man doet zich altijd gevoelen: ook dan, wanneer
hij door zijne tijdgenooten in 't algemeen niet gewaardeerd wordt, zooals hij verdiende,
en dus niet populair is.
Die opmerking wordt niet het minst bewaarheid op het gebied der letterkunde; en
het voorbeeld van Vondel zoowel als dat van Bilderdijk is daar, om ons daarvan te
overtuigen.
Vondel moge al door het gros der natie als dichter beneden Cats gesteld, en in
zijne omgeving waarschijnlijk meer om zijn karakter geëerbiedigd dan om zijn genie
geprezen zijn; door de letterkundigen van zijn tijd werd hij naar waarde geschat,
vereerd, en - zij het ook van verre - nagevolgd. Vooral en hoofdzakelijk was dit in
Holland het geval: daar vormde hij eene school, en wij dienen met de vermaardsten
onder de volgelingen van ‘den grooten Agrippyner’ kennis te maken, althans met
Anslo, Brandt, Oudaan, Vollenhove en Antonides.
Reyer Anslo werd in 1626 te Amsterdam uit Doopsgezinde ouders geboren. Zijne
familie stamde uit Noorwegen; zijn grootvader zag te Oslo (later: Christiania) het
levenslicht: vandaar de tot Anslo verbasterde geslachtsnaam. Zijne moeder Hestertje
Willemsdr. ging in 1631 een tweede huwelijk aan met Jan Rodenburg, en zoo kwam
het praatje in de wereld, dat onze Reyer ‘van zijne moeders, Hester Rodenburgs
wege, uit adelyken stamme’ was. Hij was een eenvoudige burgerzoon, uit eene
lakenkoopersfamilie1); en zelfs zijn stiefvader was niets anders dan een plebeïsche
koekebakker2).

1) Verg. van Lennep's Vondel, III D., bl. 169.
2) Zie Mr. W.J.C. Van Hasselt in De Dietsche Warande, VI D., bl. 260.
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De jonge Reyer werd met zorg opgevoed: hij volgde de lessen van den beroemden
rector Adrianus Junius, aan wien hij in 1646 een zijner eerste gedichten opdroeg. In
datzelfde jaar was hij door den doop tot de kerkelijke gemeente zijner ouders
toegetreden; maar twee of drie jaar later werd hij door de Paters Jezuïeten tot het
Katholicisme bekeerd.
Nog in 1647, in zijn gedicht ‘Aan de Volmagtigden der Vrye Nederlanden tot
Munster,’ veroordeelt hij ‘Albaas zielendwang,’ herinnert aan de noodzakelijke
vrijheid van geloofsovertuiging, terwijl
‘Spanje met gewelt dat godtlyck recht bestormen’

dorst, en herdenkt de ‘dierbre marteldroppen,’ die hier gevloeid hadden. Maar spoedig
werd het anders. Vanwaar die plotselinge ommekeer? Ik waag eene gissing. In 1647
of '48 schreef hij een treurspel: de Parysche Bruiloft, dat alles behalve voortreffelijk
was, en dat hij alleen liet drukken ‘ter gunste van een, die my zoo lief is als het licht’
(Poëzy, bl. 382). 't Is bekend, dat hij het handschrift ter keuring had aangeboden aan
de letterlievende jonge vriendin van Barlaeus, ‘Mejoffer Magdalena Baak.’ Dit
geschiedde met een zeer vleiend gedicht (bl. 269). Is het nu zoo onaannemelijk, om
in haar, die van gelijke jaren was als de Dichter1), degene te zien, die hij lief had als
het licht? Zij is ongehuwd gestorven. Heeft zij wellicht een huwelijksaanzoek van
hem afgeslagen, en opende dit zijn oor voor de lokstem der Paters, die hem tevens
uitzicht gaven om zich aan het priesterlijk coelibaat te kunnen wijden? Hij werd
althans spoedig ‘bevangen met een tocht tot reyzen,’ en begaf zich in September
1649 naar Rome; misschien ook wel om de opspraak, die zijn overgang tot de
Roomsche Kerk moest verwekken, te ontloopen. Hij schijnt daar den geestelijken
stand omhelsd te hebben, werd Secretaris van den Kardinaal Caponi, en stierf te
Perugia in 16692).
Men heeft vroeger en later Anslo's poëtische gave hemelhoog verheven: zijn vriend
Six van Chandelier noemde hem ‘Prins der Amstelsche Poëeten;’ Brandt begroette
in 1646 zijne eerstelingen

1) Verg. Van Lennep's Vondel, XII D., bl. 185.
2) Zie over hem het zeer verdienstelijk artikel van J.A. Alberdingk Thijm in De Dietsche
Warande, V D., bl. 475 vlgg.
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als ‘hemelsche gezangen’1), en latere beoordeelaars roemen zijne Poëzy als ‘krachtig
en vol van fijne en oorspronkelijke gedachten’ (Jer. De Vries).
't Is waar, hij legde zich reeds vroeg op de dichtkunst toe, en behaalde daardoor
aldra eer. Zijn gedicht op het ‘Nieu Stadthuis,’ dat meer proza dan poëzie ademt,
maar akelig fleemend is voor de Heeren Burgemeesters, werd van stadswege met
eene zilveren schaal vereerd. Door bemiddeling van den Zweedschen Resident
Michiel Leblon, had hij kort daarna aan Koningin Christina een lofdicht aangeboden,
‘de Zweedsche Pallas’ getiteld, en zij schonk hem daarvoor een gouden keten,
‘Een keten, daar de Vorsten zelfs meê proncken!’

Toch komt het ons voor, dat men te veel ophef van hem heeft gemaakt. Slechts zelden
heeft hij waarlijk poëtische gedachten in een daarmee overeenstemmend kleed gehuld;
doch waar hij dit doet, toont hij buitengewonen aanleg. Doorgaans is het anders.
Terwijl hij naar 't verhevene streeft, schrijft hij niet zelden bombast, afgewisseld
door het platste proza. Zoo b.v. in het uitgebreide gedicht ‘De Pest tot Napels,’ dat
hij in Rome vervaardigde. Met verbazing ziet men het door de meeste beoordeelaars
roemen als ‘een waarlijk verheven stuk, waarin men rijkdom van denkbeelden, zoowel
als hooge dichterlijke vlucht bewonderen moet.’
Doorgaans geeft hij meer klinkklank dan de uitdrukking van waar gevoel.
Gedeeltelijk is dit daaraan te wijten, dat hij veel ophad met (bl. 203)
‘Het dichters erfgebruik van goden en godinnen.’

Zijn ‘Zweedsche Pallas’ b.v. (Poëzy, bl. 185) is vol mythologischen bombast; en als
men in ‘Muiden in Rou’ leest (bl. 362), dat de Drost moest sterven, want
‘Dat Klio droef van hart Apol niet kon bewegen,
Noch 't noodlot wederstaan, toen zij voor 't veege bedt
Dus sprekende den Drost zoo garen hadt geredt:
‘O voesterheer Apol, stel nu te werk uw zinnen,
Om Pallas, ryk van geest, om negen zangheldinnen

1) G. Brandt's Poëzy (uitg. in 4o van 1688), bl. 540.
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En zoo veel andre goôn; om 't Hooft van uwe kunst
Te toonen in zyn' noodt een teeken van uw gunst...
En lydt ge, dat zy nu, die hem heeft aangegrepen,
Uw gaven, hem verleent, met hem in 't graf zal slepen?
't Is of ge u niet bekreunt, dat gij uw kunst te werk
Niet legt om dien pilaar van uw Apolloos kerk;’

blijkt daaruit dan niet voldingend, hoe onnatuurlijk de rol is, die de heidensche goden
in de Hollandsche poëzie spelen, en hoe ze dienen om door rammelende klanken het
gebrek aan gevoel en verbeelding te verbergen? En toch veroorzaakte Hooft's dood
hem, naar zijn zeggen, een ‘diepe hartquetsuur’ (bl. 264)!
Met meer innigheid herdenkt hij Barlaeus en Vossius nevens Hooft, in ‘Het
gekroonde Amsterdam’ (bl. 240 vlgg.): dit waren trouwens de mannen, naar welke
hij zich als dichter gevormd had. Maar bovenal had hij zich Vondel ten voorbeeld
gekozen, op wiens gedichten dan ook herhaaldelijk toespelingen bij Anslo voorkomen,
en wiens stijl en manier hij zich trachtte eigen te maken1). Geheel in den besten
Vondeliaanschen toon is b.v. zijn gedicht: ‘Op de tweedragt der Christenen en den
Turkschen oorlog’ (Poëzy, bl. 171), of zijn ‘Zegetempel voor Fredrik Hendrik’ (bl.
175). De huiselijke trant, aan zoo velen zijner tijdgenooten eigen, achtte hij beneden
zich: hij was als het ware voor heldenverzen in de wieg gelegd. Maar toch munten
ook deze stukken nog meer door vorm dan inhoud uit. Het beste, dat hij schreef, was
wellicht zijn ‘Afscheit van Amsterdam,’ den 12en September 1649 ‘by 't Bingerlogh’
ontworpen, en door Alberdingk Thijm terecht ‘zoo eenvoudig, zoo zuiver van gevoel
en zoo roerend’ genoemd. Ik neem het in zijn geheel over ook als document voor
zijne levensgeschiedenis:
‘Hier, daar de Ryn met radde watreu stroomt
Door bergen hardt van steenen, vol geboomt,
Of wyngaartranken,
Hier reize ik heen, maar gy, myn voestervliet,
Myn Amstelstroom, al zie ik u hier niet,
Ik wil u danken

1) Zelfs zijn valschen smaak volgt hij na, b.v. als hij (bl. 8 spreekt van ‘'t Geronnen bloedt
gestremt tot vlammende robynen.’
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Voor al uw gunst, waar van ik roem en boog.
O Waternimf, gy zyt my uit het oog,
Niet uit het harte.
't Is waar, myn stadt, dat ik van u niet lang
Ben afgeweest, maar 't is mij reets te bang
En groote smarte:
Myn hart wordt flaau, als 't denkt om al zyn bloet,
Om vrient en vreemt, in myn zoo teer gemoet
Zoo diep gekropen;
Ik acht my aan myn bakermat verplicht,
En toen ik nu uit Hollant en het Sticht
Was uitgeloopen,
Toen keerde ik my heel twyflend langs de brug
By Nieuwersluis tot driemaal toe te rug
Naar Amstels vesten,
Tot dat myn geest, bevangen met een' tocht
Tot reizen, my weêr aan het reizen brocht,
En sprak op 't leste:
Op, maak u op, om met een' hoogen toon
Te Rome voor des Tybers Myterkroon
Latyn te spreken.
Ik stond verbaast, en even als die geen,
Die voorwaarts dryft, en door de stroomen heen
Niet ziet te breken,
Maar ziet nogh eens, zoo ver nu van den kant,
Zoo deerlyk om naar 't lieve vaderlant,
Zoo waardt als 't leven;
Zoo is 't met my, die om het Roomsche feest1)
U, die zoo lang my zyt zoo lief geweest,
Nu moet begeven.’

Veel meer bekend dan Anslo bleef zijn vriend Geraert Brandt, die zich èn als
uitstekend prozaïst en historieschrijver (boven, XVIIe E., I D., bl. 358) èn als
kernachtig dichter een goeden naam had verworven.
Hij werd mede in 1626 te Amsterdam geboren, maar zijne familie stamde ook al
uit Antwerpen, waar zij in goeden doen schijnt geweest te zijn. De vader had zich
genoodzaakt gezien eene broodwinning bij de hand te nemen, en had zich te
Amsterdam als horlogiemaker neergezet, in welk beroep ook de zoon

1) Het jubeljaar 1650.
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werd opgeleid. De vader was sedert 1642 een der Hoofden van den Schouwburg1),
waaruit volgt, dat hij een letterlievend man moest zijn. Dat de zoon zich op de letteren
toelegde, is dus niet onnatuurlijk; evenmin, dat hij in 1643, op zijn zeventiende jaar,
de baan der poëzie betrad met een treurspel De Veinzende Torquatus getiteld2). Dit
stuk gaf hem naam, en baande hem den weg tot de vriendschap van Barlaeus, die
ook een Antwerpenaar was, en met wien de familie misschien vroeger al in betrekking
had gestaan. Dezen beschermer hing hij steeds hartelijk aan. Hoezeer ook onder den
invloed van den Professor, Brandt bleef van diens Paganisme vrij. Dit blijkt uit de
gedichten zijner jongelingsjaren. Maar zij hebben op hooger lof aanspraak, want zij
zijn vol van echt poëtische gedachten, in krachtigen vorm vervat3).
Al zeer vroeg zou hij ook de eerste proeve geven van zijn meesterschap in 't
Hollandsch proza.
Hooft was den 21en Mei 1647 in Den Haag ontslapen, en den 27en te Amsterdam
begraven. Den volgenden dag sprak Adam Vangermez4) ‘een der welsprekendste
tooneelspeelderen zijner eeuw’ (Brandt), in den Amsterdamschen schouwburg, ‘ten
aanhooren van een ongelooffelijk getal van menschen,’ eene lijkrede op den Drost
uit. Zij was door den twintigjarigen Brandt vervaardigd, zooals hij voorgaf; maar
eigenlijk was het eene onbeschaamde letterdieverij, daar het geheele stuk, voor
zooveel mogelijk, letterlijk was vertaald naar de Oraison funèbre van Ronsard, door

1) Wagenaar, Amsterdam, in-fo, II D., bl. 398.
2) Het stuk is blijkbaar ontleend aan het zesde deel der eerst onlangs weder bekend geworden
verzameling van vertaalde Italiaansche Novellen, die, onder den titel van Tragedische ofte
klaechlycke Historiën, omstreeks 1618 het eerst het licht zagen, en in 1650 werden herdrukt.
Zie het merkwaardig opstel van Jhr. Mr. J. De Witte van Citters in De Nederl. Spectator van
3 Mei 1873, bl. 140 vlg., in 't bijzonder bl. 142.
3) Zie zijn ‘Uitvaart van Hugo de Groot,’ Poëzy in-4o, bl. 361, en vooral ‘Het Klagend Holland
op d' uitvaart van zijn Hoogheit,’ bl. 368, beide o.a. in Penon, Dicht- en prozawerken IV, bl.
297 vlg.
4) Zie over zijn persoon en deze schrijfwijze van den naam, die gewoonlijk Van Sjermes luidt,
J.A. Alberdingk Thym, Portretten van Vondel, bl. 134-135; en vooral zijn opstel in Dr. J.
Van Vloten's Nederl. Kunstbode van 1874, bl. 81-83.
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den (lateren) Kardinaal Du Perron opgesteld. Slechts enkelen waren met deze
omstandigheid bekend, en bijna allen juichten de lijkrede toe. Zoo zij hen ‘opgetogen’
deed staan, 't was, omdat, zooals Anslo het uitdrukte:
‘Zijn tong kon harten treffen.’

Onder de toehoorders bevonden zich Huygens, Van Baerle, Vondel en Anslo. Deze
laatste haastte zich aan zijn vriend Brandt te melden, hoe ‘des Amstels treurpoëet’1)
in den lof des jongen lofredenaars had uitgeweid. Hoe, had Vondel gevraagd,
‘Hoe eer ik best voor Amstels lofaltaar
Met lof en dank haar' eersten redenaar,
Die vry van taalgebreken
Haar 't schoonste Duitsch leert spreken?....
Dat nu de ziel van Muidens grooten Drost,
Ontbonden en van 's lichaams pak verlost,
Mogt met haar hemelsche ooren
Haar' eigen lyklof hooren!
Zy waar' verheugt. Dees heeft Natuur te baat,
Het zy hy schryft op maat, of zonder maat.
Zyn oordeel is ervaren!
't Verstant quam voor de jaren’2).

Hoe die lof voor Vondel pleit! Hij had moeten aanhooren, dat de spreker met de
‘beroemde naamen’ van ‘den wyzen Zuilichem’ en den ‘schrandren Barlaeus,’ zijne
rede eindigde, en hem, Vondel, met stilzwijgen voorbijging! Hij had moeten
aanhooren, dat Hooft de ‘Hooft-poëet der Hollanders’ genoemd werd; ‘dat de
Hollantsche Poësie, die met den Ridder Hooft geboren was, ook met hem gestorven
is;’ dat de Drost ‘d' eenige Poëet (was), die d'Amstel heeft voortgebracht,’ ‘d' eenige
Fenix der Dichters;’ dat ‘zijn lofgerucht den roem van al de Poëten zijner tijdt in zijn
leeven te booven ging.’
Wat was de reden van die miskenning, die grievende behandeling? Zij wordt niet
verklaard door de gissing, dat Brandt alleen uit kieschheid Vondel hier geheel zou
verzwegen hebben, zooals

1) Van Lennep schrijft, Vondel, V D., bl. 469: Keurpoëet.
2) Anslo's Poëzy, bl. 265.
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door een talentvol geleerde beweerd is1). ‘De verhouding van Vondel en Hooft - dus
schreef hij ten betooge van die stelling - was in de laatste jaren niet zoo geweest, dat
allen beider naam samen konden hooren noemen zonder daaraan te denken. En in
een Lijkrede zou toch Brandt gaarne elken wanklank willen vermijden.’ Het eerste
gedeelte dezer redeneering moge volkomen waar zijn, het slot verklaart noch het
doodzwijgen van een man als Vondel, noch de voor dezen kwetsende verklaring, dat
Hooft de eenige dichter was, dien Amsterdam had voortgebracht. Te minder, daar
andere levenden, die ook onder des sprekers gehoor zaten, met lof vermeld werden,
waardoor de zaak eerst ergerlijk werd. Dubbel ergerlijk, daar voor hen, die de
verhouding kenden, Vondel juist werd voorgesteld als Hooft's vriendschap niet
waardig. Immers eenmaal, zegt de lofredenaar, zou Hooft zijne geliefden weerzien:
‘dan zal hy bereit staan om met oopen armen t' ontvangen, al die zijn vriendschap
waardig waaren.... Onder deeze verdienen d'eerste plaatzen, gy, o wijze Zuilichem!
en gy, schrandre Barlaeus, Hooft der Latijnsche Poëten! die d'uitgang des
doorluchtigsten Drost, de laatste eer beweest: gedoogt dat ik met uw beroemde
Naamen mijn Reeden eindig!’ Men ziet daaruit, dat het ook niet aangaat, Brandt van
alle hatelijk opzet vrij te pleiten op grond, dat hij het oorspronkelijk Fransch op den
voet zou gevolgd zijn. Dat deed hij hier en daar juist niet2). Daaruit volgt dan ook,
dat het in 't geheel niet opgaat, wat Dr. Matthes beweerde3), dat men uit die lijkrede
‘geen besluiten aangaande Brandt's.... verhouding tot Vondel mag trekken.’
Nog eens, wat mag de reden geweest zijn, dat de jonge schrijver zoo heftig tegen
Vondel optrad?

1) Dr. G. Penon, Historische en Bibliographische Beschouwing van Vondel's Hekeldichten, bl.
182.
2) De lijkrede is, met den Franschen tekst van Du Perron daar tegenover, in 1874 gedrukt door
Dr. J.C. Matthes, achter zijne uitgave van Brandt's Leeven van Hooft. Hoe ook geneigd om
veel op rekening van het Fransche origineel te stellen, moet Dr. Matthes toch herhaaldelijk
bekennen, dat Brandt er zich niet altijd aan hield. B.v. bl. X: ‘Dat durft Brandt zoo niet over
te nemen;’ en bl. XIII: ‘Hij wijzigde natuurlijk, wat met het oog op den Hollandschen dichter
verandering behoefde.’
3) T.a. pl. Inleiding, bl. XV. Ook bl. 101. ‘De Lijkreeden bewijst niets.’
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Het is bekend, dat er gedurende zekeren tijd tusschen beiden ‘verwijdering’ heeft
bestaan: maar van wanneer dagteekent ze, en waardoor is zij veroorzaakt geworden?
Het antwoord op deze vragen is niet gemakkelijk te geven; men moet zich voor een
groot deel met veronderstellingen behelpen. De hier volgende komen mij voor eene
groote mate van waarschijnlijkheid te bezitten.
De eenige, hoezeer ook weinig duidelijke aanwijzingen, die ons ten dienste staan,
zijn van Brandt zelf afkomstig. In zijn Leven van Vondel zegt hij1), dat deze ‘weleer
ten aanzien van de dichten zyner [Brandts] jeught, en de lykrede op den Drost Hooft,
met lof en gunst sprak. Doch (zoo gaat hij voort) de verscheidenheit van Godtsdienst,
en eenigh ander geschil, elders gemeldt, veroorzaakte sedert wat verwydering,
vermindering van genegenheit, en een langdurigh zwygen: tot dat d' oude liefde, toen
hem Brandt in zynen hoogen ouderdom somtydts bezocht, weêr boven quam.’
Sedert: op welken tijd ziet dit? Blijkbaar na 1647, en waarschijnlijk geruimen tijd
daarna, althans wat de ‘vermindering van genegenheit’ van den kant van Vondel
betreft; want in Brandt's boezem was de genegenheid al veel eer gebluscht. De
‘verscheidenheit van Godtsdienst,’ was bij dezen misschien al vroeger in het spel:
bij Vondel begon zij misschien eerst levendig gevoeld te worden, toen in 1657
Brandt's boeksken, getiteld Verlaet uw eigen Vergaederinge niet, werd uitgegeven.
Zooveel is zeker, dat in 1652 beiden nog niet openlijk van elkander vervreemd waren,
want in dat jaar maakte Vondel nog een gedicht op het portret van Brandt's bruid2).
Wij weten ook, dat Brandt den 24en November 1654 nog vriendschappelijk met
Vondel omging en toen zekere verklaringen omtrent zijne hekeldichten uit zijn mond
opschreef3). Dit wordt ons bevestigd door een brief van Antonides aan Oudaan van
20 Maart 1673, waarin hij zegt, dat toen de beteekenis der toespelingen in den
Palamedes van Vondel niet te vernemen waren, ‘alzooze zijne E. door den hoogen
ouderdom meest ontvallen en

1) Uitgave van Verwijs, bl. 105.
2) Van Lennep's Vondel, VI D., bl. 113. Dezelfde opmerking had Matthes reeds gemaakt, Leeven
van Hooft, bl. 101, maar hij haalt er de onjuiste gevolgtrekking uit, dat Brandt toen Vondel's
vriend was.
3) Verg. Dr. G. Penon, Historische en Bibliographische Beschouwing van Vondels Hekeldichten,
bl. 180.
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zyne uitleggingen daer van raedsels zyn. Doch (zoo vervolgt hij) Ds. Brant heeft een'
Palamedes, die van regel tot regel, in het beste van Vondels tyt, uit zijnen monde is
aengetekent, en alles op de rechte geschiedenis toegepast’1). Evenwel was hij, naar
Brandt's eigen getuigenis, drie jaar later nog in staat dezen belangrijke mededeelingen
te doen; want, zegt hij, ofschoon zijn geheugen verzwakte ‘heeft hy echter, op myn
vraagen, verscheide dingen openhertig gemelt, die hy voor henen plagh te bedekken:
rondt uit bekennende dat het Hanekot, het liedt van den Otter, en Reyntje de Vos,
met verscheide andere gedichten, in voortyde zonder naam gedrukt, pylen uit zyn
kooker waaren. In dat jaar 1676 verklaarde Brandt dan ook, dat hij van plan was van
den ‘inhoudt en bediedenis’ van het Treurspel eerlang te spreken2). Dat hij aan dit
plan althans een begin van uitvoering gegeven heeft, en dat uit zijn nagelaten
handschrift de aanteekeningen, bij de z.g. Amersfoortsche uitgave gedrukt, zijn
voortgesproten, heeft Dr. Penon in het vierde hoofdstuk van zijn straks aangehaald
werk bewezen.
Tot in 1654 was Vondel Brandt's vriend: in 1676 wederom. Tusschen die twee
datums schijnt het tijdperk van verwijdering te vallen. Zien wij, of wij daaromtrent
iets naders kunnen vaststellen.
In 1644 waren Vondel's verspreide kleine gedichten verzameld en gedrukt onder
den titel van J. v. Vondels Verscheide Gedichten, waarin echter de hekelverzen niet
voorkwamen. In Januari 1647 werd te Rotterdam een zoogenaamd Tweede deel van
Vondels Poezy, zonder diens voorkennis uitgegeven3). Daarin vond men

1) Zie den brief in Dr. G. Penon's Bijdragen enz., II D., bl. 153. Antonides had het handschrift
van Brandt alleen mogen ‘zien en lezen ten zijnen huize, zonder het te mogen naeschrijven;’
daarom durfde hij er niets uit mededeelen.
2) Dr. Penon, Hist. en Bibl. Beschouwing van Vondels Hekeldichten, bl. 164.
3) J. v. Vondels Poesy, ofte Verscheide Gedichten. Het tweede Deel. Tot Schiedam, Gedruckt
voor den Autheur, 1647. Zie over beide uitgaven den Catalogus der Vondel-Tentoonstelling,
no. 154 en 155. Ik heb twee verschillende uitgaven van ‘het tweede Deel,’ van hetzelfde jaar,
met denzelfden titel, behoudens de toevoeging ‘Den tweeden druck verbetert en vermeerdert,’
voor mij liggen; beide uit de bibliotheek van den Heer Unger. In de tweede editie zijn de
drukfouten der eerste verbeterd, en zij bevat 55 bladzijden meer, en daarin zeker enkele
gedichten, die niet van Vondel zijn, b.v. de Jacht van Cupido, waarover zie boven XVII
Eeuw, I D., bl. 66.
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‘verscheide dichten, die de Dichter naa zyn afwyken tot het Pausdom verwierp, en
liefst hadde gesmoort’ (Brandt). Aan dat deel was eene voorrede toegevoegd, waarin
gelijk wij zagen1), Vondel in de grievendste taal werd over den hekel gehaald ‘over
syne verandering in den Godtsdienst, van 't Mennist tot het Remonstrantsch, en van
't Remonstrantsch tot het Paapsch.’ Tevens werd hem te laste gelegd, dat hij bij het
uitgeven van het boeksken, getiteld Grotius Testament, ‘in 't by een stellen en
vertaalen niet ter goeder trouwe hadt gehandelt,’ ‘dewyl hy uit de Groots schriften
alleen hadt getrokken 't geen hem meê, en verzweegen 't geen hem tegen ging: dat
hy zommige plaatsen, 't zy uit onkunde, of uit drift en yver voor zyne kerke, quaalyk
hadt vertaalt, verdraait of vervalscht’2).
Wie was de schrijver dier voorrede, welke met eene P. was geteekend? Vondel,
wien dit alles ‘smertelyk viel,’ ried er te vergeefs naar. Eerst verdacht hij er Pieter
De Groot van, later weer anderen, ‘zonder den rechten man te konnen vinden.’
Brandt geeft ons eene aanwijzing, die, ofschoon niet volkomen helder, toch
doorschijnend genoeg is. ‘'t Was (zegt hij) een jongeling van twintig jaaren, dien hy
korts te vooren, op verkeert aanbrengen, t' onrecht en scherp hadt bekeven, 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 verscheide vrienden, ook aan Vondel zelf, heeft betuight, hoe
leedt hem was dat hy zulk een vermaarden man zoo schendig hadt doorgestreecken’3).
Men heeft wel eens gedacht, dat Oudaan hier te beschuldigen viel4); maar die
gissing is voldoende weerlegd5); en ook mij komt het bijna onmogelijk voor, hier niet
met Van Lennep, Eelco Verwijs en Alberdingk Thijm aan te nemen, dat Brandt
daarmee ‘eene bekentenis omtrent zich zelven’ heeft afgelegd. Hij was in 1646 juist
twintig jaar.

1)
2)
3)
4)
5)

Boven, bl. 149-151.
Brandt, Leven van Vondel, bl. 71, 72.
Brandt, Leven van Vondel, bl. 73.
A.D. De Vries Az. in Van Vloten's Ned. Kunstbode van 1874, bl. 101.
Door J.A. Alberdingk Thijm, t.a. pl., bl. 108.
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Wat de aanleiding geweest is, dat Vondel den jongen man ‘scherp bekeven’ had, ligt
in 't duister. Men heeft de volgende gissingen in 't midden gebracht: In 1645 had
Vondel zijne Altaer-geheimenissen uitgegeven. Daarover werd hij hevig aangevallen
door Westerbaen in een gedicht, getiteld: Kracht des Geloofs van den voortreffelijken
ende vermaarden Nederduytschen Poeet Joost van Vondelen, te speuren in de
Altaer-geheimenissen, waarin hem ook al de hekeldichten, die een geheel anderen
geest ademden, worden voor de voeten geworpen en ‘ieder woord als wapen wordt
gebruikt, en de dichter met zijne eigene woorden wordt gehekeld’1). Daarachter had
een onbekende, die zich P. teekende, het smadelijke puntdicht doen drukken, dat wij
boven, bl. 154, hebben meegedeeld.
‘Kan nu ook,’ vroeg Verwijs2), ‘aan Vondel zijn aangebracht, dat de jonge Brandt
hiervan de maker was, en hierop de scherpe lichtgeraakte man den jongeling, dien
hij wegens zijne talenten zich had aangetrokken, duchtig hebben doorgehaald? Brandt
ontkende de aantijging ten sterkste.... Hierop diep gekrenkt zinde hij op wraak, en
meende geene betere te kunnen vinden dan een tweede deel van Vondels Poëzie uit
te geven, waarin’ enz..... ‘Brandt, ten onrechte door Vondel bestraft over het puntdicht,
waarvan hij de maker niet was, onderteekende nu de Voorrede met diezelfde letter
P., om den dichter geheel en al van het spoor te brengen.’
Dit is zeker vernuftig uitgedacht, maar alles behalve bewezen. Deze gissing rust
op eene andere: namelijk, dat Westerbaen's gedicht vóór de uitgave van het Tweede
deel van Vondels Poëzy het licht zag, en dat is in 't geheel niet uitgemaakt, of liever,
het tegendeel staat vast.
De Altaer-geheimenissen heeten gedrukt te zijn Te Keulen in de Nieuwe Druckerye.
Westerbaen's gedicht heeft op den titel Tot Schiedam, in de Oude Druckerye. De
qualificatie der drukkerij is natuurlijk eene tegenstelling met die van Vondel's werk;
maar vanwaar de plaatsnaam? Is die ontleend aan den titel van het Tweede deel van
Vondels Poëzy, dat ter zelfder plaatse uitgegeven

1) Dr. G. Penon, Hist. en Bibl. Beschouwing van Vondels Hekeldichten, bl. 98.
2) In zijne inleiding op Brandt's Leven van Vondel, bl. XV.
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heet, hoewel Brandt in het Leven Rotterdam noemt? Of is niet juist het tegendeel het
geval? Westerbaen's gedicht werd eerst afzonderlijk uitgegeven in een 4o boekje van
16 bladzijden. De Kracht des Geloofs loopt tot bl. 13: op de volgende pag. leest men
de toevoegsels, door Van Lennep vermeld, Vondel, IV D., bl. 614-615, onder anderen
het vierregelig puntdicht met P. geteekend. Maar het merkwaardigste is, dat men op
bl. 13 aan den voet van het hoofdgedicht, deze vier regels leest:
‘Getrocken uyt de Registers van de Besoignes by droomen ende in-beeldinge,
voor-vallende op den Berg Helicon, Fol. o. ende gesonden aen den uytgever van het
Tweede Deel van Vondels Poëzy, door last van de H. Vergadering’1).
Dat er met beide uitgaven een gelijk doel werd beoogd, is reeds elders opgemerkt2),
en er is tusschen beiden blijkbaar connexiteit3). De P uit het eene stuk schijnt mij
dezelfde als de P uit het andere; en dat achter die P. de jonge Brandt schuilde, die er
van hield zich achter andere letters te verbergen4), schijnt mij niet voor redelijke
tegenspraak vatbaar. Hetgeen mij in die meening versterkt, is de opmerking, dat een
Latijnsch puntdicht van omstreeks 1650, en waarvan men Brandt voor den dichter
houdt, geteekend is met het woord Prudenter5), dat geheel Brandt's karakter uitdrukt,
en welk woord ik meen terug te vinden in de P, waarmee hij elders onderteekende.

1) Dr. Penon had daarop al min of meer de aandacht gevestigd, schrijvende, dat in den herdruk
van Westerbaen's gedicht van 1651, in de Verscheiden Nederduytsche Gedichten, de volgende
noot voorkomt: ‘gezonden aan den uitgever van het Tweede Deel van Vondels Poëzy.’
Bijdragen tot de Geschiedenis der Ned. Letterkunde, I D., bl. 58.
2) Dr. G. Penon, Vondels Hekeldichten, bl. 98: ‘De Hekeldichten worden (door Westerbaen)
tegen den vervaardiger zelven gewend, en de uitgave van het Tweede Deel van Vondels Poëzy
had dan ook alleen deze bedoeling.’
3) Brandt's geraaktheid was, toen Vondel hem had bekeven, ‘door een ander voort gaande
gemaakt.’ Was die ander ook de Heer van Brandwijck? Er is, dunkt mij, heel wat te zeggen
voor eene bevestigende beantwoording dier vraag.
4) Dr. G. Penon, Bijdragen, I D., 48, 50, 51 enz.
5) In den Catalogus der Vondel-Tentoonstelling lees ik onder no. 8: ‘Portret van Vondel,
vermoedelijk van omstreeks 1650.... Ets door J. Lievensz., met onderschrift ‘J. Livius
deliniavit,’ en een vierregelig Latijnsch vers door ‘Prudenter’ (waerschijnlijk G. Brandt),
uitgegeven bij A. De Wees.’
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Maar hoe dit ook zij, 't is hoogst onwaarschijnlijk, ja onmogelijk, dat de oorzaak van
't geschil in het puntdicht moet gezocht worden, en daarmee valt Verwijs' vernuftige
gissing. Wij weten nog altijd niet, wat aanleiding tot Vondel's bestraffing heeft
gegeven1). Zeker is het, dat Brandt voortging met Vondel slecht te behandelen.
Weinige maanden na de uitgave der Voorrede schreef hij de Lykreeden op Hooft,
waarin ik de uiting van kwalijk bedwongen wrevel niet kan voorbijzien. En het bleef
daar niet bij. In 1651 deed Brandt een nieuwen aanval op zijn ouden vriend. In dat
jaar verscheen het eerste deel van de Verscheyde Nederduytsche Gedichten, en na
het betoog van Dr. Penon in zijne Bijdragen kan niemand er aan twijfelen, of Brandt
was van dien bundel de hoofdverzamelaar en uitgever. Men weet, dat de schilder G.
Pz. Van Syl een portret van zijne aanstaande, Susanna Van Baerle, had geschilderd
en hem ten geschenke gegeven: welnu, de opdracht, waarin de schrijver zich ‘de
uitgever’ van het boek noemt, luidt aan dien Schilder, en daarin heet het, dat hij
gaarne deze gelegenheid aangrijpt ‘om uw E. Gedichten voor schildery en woorden
voor verwen aan te bieden. Dit zijn de Verscheyde Dichten die ik u opdraegh en
onder uwen naem den dagh laet sien: niet soo seer om al wat Neêrduytsch spreekt
genoegen en vermaek te geven, als om niet ondankbaer te schijnen by uw beleeftheyt.’
En hij was het, die een exemplaar van het pas verschenen werk met een vers aan
zijne Susanna zond, terwijl in

1) De Heer A.D. De Vries Az. heeft in den Nederlandschen Kunstbode van Dr. J. Van Vloten,
I jaargang (1874), bl. 108, gevraagd: ‘Kan het geschil ook samenhangen met de
Lucifer-beweging? Brandt was tijdens het ten tooneele voeren van den Lucifer (Febr. 1654)
regent van den Schouwburg..... Had Brandt in den strijd over den Lucifer (die na twee
voorstellingen van het tooneel werd geweerd) wellicht niet genoegzaam partij gekozen voor
Vondel? Zelfs een lijdelijk aanzien van de hatelijkheden zijner oude vijanden, de predikanten,
kon voor Vondel genoegzame reden zijn geweest om met Brandt te breken.’
Ik acht die gissing niet gegrond. In eene noot heeft Dr. Van Vloten er reeds op gewezen, dat
Brandt, die toen al predikant was, geen Regent van den Schouwburg kon zijn, en dat men
waarschijnlijk aan zijn vader moet denken. Maar buitendien moet het geschil niet in 1654
maar al vóór 1647 zijn ontstaan, toen de slechte behandeling van Vondel door Brandt een
aanvang nam.
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den bundel zelf al een paar gedichten, aan haar gericht, zijn opgenomen.
Alberdingk Thijm heeft nog een ander onwraakbaar bewijs bijgebracht1). Hij wijst
er op, dat Brandt ‘ten jare 1647, tot over de ooren in Hooft zat;’ en als hij hier den
lof der gematigdheid van De Groot verkondigt, door de getuigenis, dat hij een Christen
was, ‘die, ziende veel van 't oudt voor oovergeloof, veel van 't nieuw voor neuswijs
aan, en scheuring uit scheuring spruiten, zoude geerne tusschenbeide heen, met
grondtpunten alleenlijk, den wech der waarheidt gebaakt hebben,’ - hij daarmee eene
plaats uit Hooft's Nederl. Historiën aanhaalde. En nu is het merkwaardig, dat Brandt,
die met deze woorden zeer ingenomen was, ‘ze nog twee-maal heeft aangehaald, of
eigenlijk in zijne opstellen versmolten. Op bl. 261 van het eerste deel des tweeden
druks zijner Historie der Reformatie, zegt hij Hooft.... dezelfde woorden weder
letterlijk na; en bovendien zegt Brandt onder 't portret van Cassander - op wien
Hooft's woorden in de Historien slaan - het volgende, geteekend G.B.
“.... 'k zagh veel van 't oudt voor waanVoor wan- voor by-geloof, van 't nieuw vóor neuswijs aan.
Uit scheuring, scheuring sproot. Hier trad ik tusschen beiden,
Grondpunten zijn alleen de baakens, die ons leiden.” ’

Terecht trekt hij er dit gevolg uit: ‘Het zoû al heel verwonderlijk wezen dat [twee
verschillende personen] zich zoo ontzaglijk in die plaats van Hooft verkneukeld
hadden;’ en de aanhaling in de Voor-reden moet dus wel van Brandt afkomstig zijn.
Bovendien heeft Dr. Van Vloten al gewezen2) op het ‘bijna alles afdoend bewijs,’
dat in die Voor-reden eene zinsnede wordt overgenomen uit een brief, in April 1645
door Hooft aan Van Baerle geschreven (Brieven IV, bl. 182) ‘en door Van Baerle
dus zeker aan Brandt meêgedeeld.’
Welnu, in dien bundel werd niet alleen Westerbaen's Kracht des Geloofs opnieuw
afgedrukt, maar natuurlijk ook de daaraan toegevoegde, daarmee samenhangende
gedichten: onder anderen

1) In Dr. J. Van Vloten's Nederl. Kunstbode van 1874, bl. 109.
2) In eene noot op bl. 109 aldaar.
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de Copye van eenige Veerzen, by de E. Heer Joost van den Vondel voor dezen
uitgegeven, ende gebracht in een gedicht dat hy gemaekt heeft op de Doodt van
Koning Henrik de Groote. Het zijn namelijk zestien regels, die de Katholieke Kerk
en kerkleer hekelen. Nu leert ons Dr. Penon1), dat Vondel's gedicht Uitvaert van
Henricus de Groote voor het eerst gedrukt werd in De Vernieuwde Gulden Winckel,
van 1622, ‘maar daar ontbreken de bedoelde zestien regels.’ ‘In den tweeden druk
van het [door Brandt bezorgde] Tweede Deel van Vondels Poësy komt het geheele
gedicht Uitvaert enz. voor, en DAAR vinden we de zestien besproken regels.’ Vóór
dezen tweeden druk van het Tweede Deel Poëzy en vóór Westerbaen's Kracht des
Geloofs was de Uitvaert slechts ééns gedrukt, in 1622, en in dien druk ontbreken de
zestien regels. In 1650 nam Vondel de Uitvaert, schoon met veranderden titel, in
zijne Poesy op: maar ook daar ontbreken die verzen. Blijkt uit dit alles niet, dat ze
niet van Vondel zijn, maar hem door Westerbaen-Brandt toegedicht zijn enkel om
hem met zichzelf in tegenspraak te brengen en hem te krenken? Wanneer Westerbaen's
gedicht en de bedoelde verzen, met de bijvoeging, dat ze door Vondel ‘voor dezen
uitgegeven [waren], ende gebracht in een gedicht dat hy gemaekt heeft op de Doodt
van Koning Hendrik de Groote,’ in 1651 weder worden afgedrukt, dan is de bedoeling
niet twijfelachtig: men wilde op hetzelfde aanbeeld slaan als vroeger, en met het oog
op de tweede uitgaaf van Vondel's Poesy van het vorige jaar, was dit als het ware
eene insinuatie, dat deze NU de bedoelde verzen eenvoudig had weggelaten.
De onvriendelijke houding van Brandt tegenover Vondel ook nog in 1651 is
duidelijk; maar op hetzelfde oogenblik bijna geeft Vondel door zijn gedicht op het
portret van Susanna Van Baerle het bewijs, dat hij van die kwaadaardige aanvallen
Brandt niet verdacht hield, die dan ook alles gedaan had om zijne betrekking tot de
Verscheide Gedichten te verheimelijken. En drie jaren later verkeert hij met den
ouden man op denzelfden vertrouwelijken voet en komt achter het geheim van de
toespelingen, door hem in zijne hekeldichten bedoeld! Dit alles werpt geen schitterend
licht op het karakter van Geraert Brandt. Hoe geheel anders had

1) Bijdragen, I D., bl. 59.
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men zich de zaak voorgesteld! Hooren wij Verwijs1): ‘Na het schrijven der Voorrede
hield Brandt zich natuurlijk verre van Vondel: den man toch te zoeken, dien hij,
onder een masker verborgen, had weten te treffen, kon hij niet van zijn hart verkrijgen.
Vondels naam werd in zijne Lijkrede opzettelijk verzwegen; want maakte hij van
hem gewag, het moest met lof en roem zijn. Vondel, - dien Verwijs zich reeds als
op Brandt vergramd voorstelde - Vondel zoude dan zeker den jongen kunstbroeder
de hartelijke vriendenhand weder hebben toegestoken, en kon, mocht Brandt die
aannemen met de schuld der Voorrede op zijn geweten? Juist de lof, door Vondel
den jongeling toegezwaaid, moest den rechtgeaarden Brandt nog huiveriger maken
voor nadere aanraking, en geen wonder dus dat hiervan “verwijdering, vermindering
van genegentheit en langdurigh zwijgen” tusschen beide mannen het gevolg was.’
Wanneer Brandt zich later bezadigd, en ‘rechtgeaard’ getoond heeft, in zijne
jongelingsjaren liet hij zich door wrok en onverdraagzaamheid verleiden tot eene
onwaardige houding tegenover Vondel. Hoe lang heeft dit geduurd? Totdat, Brandt
‘tot meer jaaren gekomen’ was. Alvorens te onderzoeken aan welken tijd wij daarbij
moeten denken, dient eerst de vraag beantwoord: van wanneer dagteekent de
‘verwijdering,’ dat wil zeggen de verbolgenheid van Vondel, en wat was hare
eigenlijke oorzaak? Ik stel mij de zaak zóó voor. Het beter ik was eindelijk bij Brandt
boven gekomen, hij schaamde zich zijner dubbelhartigheid, had er berouw over, en
bekende toen aan Vondel wat er was gebeurd. Ligt het nu niet geheel in Vondel's
karakter om vertoornd te zijn, meer nog over de huichelarij dan over de kwaadaardige
aanvallen? Dat hij niets meer van Brandt weten wilde, hem zijn huis verbood, zal
geen verwondering baren, en dat dit lang duurde nog minder, daar Brandt zelf getuigt
(bl. 106), ‘dat hy 't misnoegen, eens opgevat, langsaam afleî, en 't gewaande ongelyk
niet licht vergat.’ Dat alles had plaats na 1654, misschien wel na 1657, wellicht eerst
omstreeks 1665, zoo Brandt toen op het standpunt gekomen was, geschilderd in zijn
Vreedzame Christen, in dat jaar uitgegeven2).

1) Brandt's Leven van Vondel, Inleiding bl. XVI.
2) Verg. Verwijs, Brandt's Leven van Vondel, Inleiding bl. XVII.
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Dan bleef er nog tijds genoeg over om de klove lang te doen gapen, want eerst in
Vondel's ‘hoogen ouderdom’ werd het geschil bijgelegd, en dat wijst wel naar het
jaar 1676, waarin wij boven zagen1), dat de oude vriendschap hersteld was.
Ofschoon Brandt zich dus, naar onze opvatting, in de drift zijner jeugd zwaar tegen
Vondel vergrepen had, heeft hij, eenmaal man geworden, mannelijk zijn ongelijk
erkend en bekend, zoowel aan Vondel zelf als aan diens vrienden. Dat de oude Dichter
zich ten slotte met zijn aanrander verzoend heeft, was zeker daaraan toe te schrijven,
dat hij zich overtuigd hield van de innigheid van Brandt's berouw; en deze heeft
trouwens na des Dichters dood, in 1683, door zijn Leven van Vondel ruimschoots
het lang verleden en reeds vergeven misdrijf geboet.
Dat hij daarbij het gebeurde in een zekeren nevel hulde en alleen verstaanbaar
wilde zijn voor hen, die van de zaak afwisten, zal niemand hem euvel duiden. Vandaar
dan ook de onzekerheid omtrent de eigenlijke toedracht der zaak, waarin men zoo
lang verkeerde. Heb ik licht in dien schemer ontstoken? Ik geloof ja; maar toch, voor
hoe waarschijnlijk ik ze ook houde, ik heb niets anders kunnen neerschrijven dan
veronderstellingen.
Intusschen ging Brandt voort met het beoefenen der poëzie, en schreef eenige verzen,
waarin hij ‘de boeyens van het rym’ versmaadde, zooals b.v. in het gedicht ‘De
eeuwige Vrede’ (Poëzy, bl. 487). Ofschoon dit stuk veel schoons bevatte, vond het
evenwel (naar 't zeggen van zijn levensbeschrijver, bl. 10) ‘geenen ingang by
Hollantsche ooren, die aen den rijmklank op het einde van 't vaers gewent, geenen
smaek konden vinden in het rijmeloos.’ 't Is echter de vraag, of bloot ontstentenis
van 't rijm den opgang belette: dit laat zich wellicht met meer grond daaruit verklaren,
dat bijna alle regels enjambeeren, waardoor de melodie van 't vers geheel verloren
raakt en er volslagen gebrek aan harmonie tusschen vorm en inhoud ontstaat.
Kort daarop stierf zijn Maecenas Van Baerle, en hoe smartelijk hem die dood trof,
voelt men onder 't lezen van het roerend vers, waarin hij zijn ‘harteleet’ uitstortte
(bl. 376). Eene der dochters

1) Bl. 334, 335, en verg. Brandt's Leven van Vondel, bl. 93.
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van den overledene had des jongen Dichters hart gestolen zoowel door haar ‘rijp
verstant’ als door ‘schoonheid, jeught en deught’ - zoo kenschetst haar Vondel; en
Brandt zelf schilderde haar bij haar dood (Poëzy, bl. 402) als
‘Verzien van geest, verstant, van gaven
En deugden, die veel hooger draven
Dan 't peil van 't vrouwelijk geslagt.’

Dit blijkt werkelijk uit de niet onaardige verzen, die zij maakte, en waarvan wij er
een paar kennen1). Hoewel zij hem wederkeerig lief had, ‘stondt haer zijn beroep,
namelijk horlogiemaken, geweldigh tegen,’ en op haar aandrang ging hij, ofschoon
reeds twee-en-twintig jaar oud, in de theologie studeeren. - Na vier jaren inspanning
werd hij tot predikant beroepen en huwde zijne Susanna.
De theologie nam hem haast geheel in beslag: voor poëzie bleef weinig tijds over.
‘Met veel ander werks verkropt,
Werdt die ader toegestopt,’

schreef hij aan zijn zwager (bl. 284); en men zal dit begrijpen, als men nagaat hoeveel
arbeids hem zijne Historie der Reformatie gekost heeft, die hij omstreeks het jaar
1657 aanving. Toch liet hij de Muzen niet geheel varen, en de vrucht zijner jongste
oefening waren de Stichtelijke Gedichten, die hij in 1665 het licht deed zien. Zij
moesten de rijmen zijner jeugd, ‘die van geen of weinig stichtinge waren,’ en die in
1649 buiten zijn weten waren uitgegeven, vervangen en doen vergeten. Zij geven
blijk van meesterschap over den vorm. Het merkwaardigste daaronder is het
uitgebreide leerdicht: ‘De vreedzame Christen,’ dat, zoo 't al geen hooge poëzie
ademt, van echt Christelijken geest, den geest der liefde en verdraagzaamheid,
doortrokken is. Hij zag
‘Hoe boze twist hier eendraght kon verdelen,
En wat styfzinnigheit de tweedraght staande houdt;’

1) Ze zijn afgedrukt in het II D. van Penon's Bijdragen, bl. 95 en 103. Men zie ook de plaats
uit Brandts Leven door Joan De Haes, afgedrukt t.l.a.p., bl. 85.
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en daartegen trok hij te velde. Sprak hij uit het hart, en niet om te declameeren? En
was 't hem ernst, toen hij in de opdracht zei (Poëzy, bl. 157): ‘Het komt hier, gelyk
ook omtrent alle deughden, op het doen voornaamelyk aan: 't is niet genoeg, dat men
de vredelessen hoore, weete en schryve, men moetze betrachten en beleven?’
Men heeft Brandt, op grond van dergelijke uitingen, voor een verdraagzaam en
gematigd christelijk schrijver en mensch gehouden: Moonen noemde hem ‘de
Vrededichter’ en zijn levensbeschrijver J. De Haes stelt hem anderen in dat opzicht
ten voorbeeld, zeggende, dat zijne deugd ‘den dichteren en opbouweren onzer
moedertale t' eenen spiegel kan dienen’ (bl. 30).
Zijne Historie der Reformatie getuigt zeker niet van zijne vredelievendheid. De
Remonstrantsche Broederschap had ‘zoo lange geroepen en zoo zeer geijvert om
eene Remonstrantsche Historie’1) en het schrijven daarvan eindelijk, in 1657, aan
Brandt opgedragen. Deze wilde niet, dat het publiek zich zou houden aan de
voorstelling van Baudaert en anderen, en de Broeders ‘voor een deel oproermakers
en luijden zonder religie achten.’ Die ‘loogenen en lasteringen’ moest men flink aan
de kaak stellen, en daarbij noch Regenten noch Contra-remonstranten ontzien.
Het eerste deel dier Historie, met spanning verwacht, verscheen in 1668. Het
behandelde de gebeurtenissen vóór 1600 en vond weinig tegenspraak.
‘Maar bij het Tweede deel, in 1674, brak de storm los. Om den inhoud: want het
geheele deel liep over den strijd van “Gommer en Armijn,” en om de opdracht aan
de Leeraren der Publieke Gereformeerde Kerken in Holland.’
Rulaeus beweerde ervan: ‘Brandt geeft vrede voor, maar heeft oorlog in den zin;
hij bekleedt het altemaal met den dekmantel van vrede en eenigheid in de Religie,
maar hij heeft voor heerschappij te gebruiken over Staten, Magistraten, den Prins
van Oranje, Kerkeraden, Synoden, en alle Predikanten: hij wil vrede met hen houden,
ja, als zij hunne vroegere daden herroepen en condemneren, en de Arminianen in
haar Landt beroerende....

1) Woorden van Brandt in een brief van 1660, afgedrukt bij Dr. G. Penon, Bijdragen enz., II,
bl. 154 vlgg.
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dwalingen justificeren.’ Als men de verklaringen van Brandt zelf in het oog houdt,
dan mag er wel waarheid schuilen in Ruyl's beschuldiging. En terecht zegt Dr. Penon1):
‘Men bedenke zich eerst, voordat men weer over Brandts “vredelievendheid,”
“zachtaardigheid” en “verdraagzaamheid” den een of anderen volzin neerschrijve.’
Maar hij was niet alleen een weinig verdraagzaam kemphaan: ook van zijn karakter
in het algemeen valt maar weinig goeds te zeggen: integendeel, dit was zijne zwakke
zijde. Wij zagen dit reeds in zijne houding tegenover Vondel. Ook bij andere
gelegenheden heeft hij zich van geene heel gunstige zijde doen kennen. Voor de
Historie der Reformatie heeft hij herhaaldelijk gebruik gemaakt van inlichtingen en
mededeelingen, hem door Oudaan verstrekt, gelijk wij uit diens brieven weten2); maar
nimmer heeft hij zijn naam genoemd, ofschoon, zooals zijn zegsman meende, ‘onze
vriendschap in de jaren onzer jeugt haren aanvang heeft genomen’3), en
niettegenstaande Brandt zelf in de voorrede tot het werk verklaarde: ‘Mij dunkt, dat
het geen oprecht man betaemt t' ontveinsen van wien hij zich diende’4).
Op later leeftijd schijnt hij tot beter inzichten bekeerd te zijn: toen bekende hij
Vondel hetgeen hij jegens hem misdaan had, en misschien bracht hij de schoone
gedachten, in zijne verzen glimmende, ook in practijk, en toonde, denkelijk wel tot
verbazing van wie hem vroeger gekend hadden, dat mannen van verschillende
inzichten elkander konden achten en liefhebben. Althans toen hij met zijn vriend,
den orthodox-Gereformeerden Predikant Joannes Vollenhove, hun beider lofdichten
op den overleden Vondel gezamelijk zouden uitgeven, schreef de laatste schertsende:
‘De liefhebbers hadde 't misschien vermaakt, dat de kunstgenootschap der poëzye
Remonstrantsche en Contraremonstrantsche Predikanten aldus kon vereenigen in 't
verheffen van een' poëet, als poëet,

1)
2)
3)
4)

T.l.a. pl., bl. 162.
Die brieven zijn afgedrukt in Dr. G. Penon's Bijdragen enz., II D., bl. 109 vlgg.
Aldaar, bl. 109.
Verg. aldaar, de noot op bl. 130-131, en zie nog een ander geval vermeld in de noot op bl.
165.
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die zeer hardt en bygelovig Paapsch was, en by geen' van die beide daar in te pryzen’1).
Geen wonder, dat Brandt, de man, ‘die van nature zelf bang was “in haaperinge
te raaken” ’2), door den storm, dien zijne Historie der Reformatie onder de orthodox
Gereformeerde predikanten deed opsteken, zich genoopt vond om zich niet verder
met theologisch geschrijf in te laten en zich geheel aan de Letteren te wijden. Reeds
in 1666 had hij de Historie van Enkhuizen te boek gesteld, en kort daarop de
Latijnsche brieven van Barlaeus, die kostbare bron voor de geschiedenis der Letteren,
in het licht gegeven. Ook van Hooft's Gedichten en Nederlandsche Historiën, bezorgde
hij een nieuwen druk, zoowel als van de Poëzie van Vondel (1682). Eindelijk schreef
hij zijn meesterstuk, het Leven van de Ruiter, waaraan hij honderd dagen lang veertien
uren daags besteedde3).
Welke verdiensten hij als prozaschrijver bezat, hebben wij reeds aangestipt4). Als
dichter had hij buitengewone gaven, en men moet het betreuren, dat hij van meening
was, zich als Predikant niet te mogen afgeven met wereldsche poëzie, met ‘ydelen
arbeit,’ wellicht ‘zijn ambt onwaardig.’ Hij verontschuldigde zich zelfs, dat hij zich
aan ‘stichtelijke rijmen’ schuldig maakte. Daardoor is de keus zijner onderwerpen
en het getal zijner gedichten zeer beperkt. 't Is werkelijk te bejammeren, want de
gespierde verzen zijner jongelingsjaren boeien door oorspronkelijke, mannelijke,
verheven poëzie, en wekken het vermoeden, dat hij voortreffelijke kunstwerken zou
geleverd hebben, als hij onbeschroomd aan zijne dichterlijke verbeelding den teugel
had durven vieren. Thans moest hij zich bepalen tot onderwerpen van huiselijken
aard, die hij niet zelden aantrekkelijk maakte door den eenvoud der behandeling en
het innig gevoel, dat er in leeft.
Maar binnen zoo enge grenzen vermocht hij zijn dichtvuur

1) Brief van Vollenhove achter Het Leven van Brandt door Johan De Haes, bl. 201.
2) Dr. G. Penon, Historische en bibliographische beschouwing van Vondel's Hekeldichten, bl.
102.
3) Zie de Inleiding en twee fragmenten daaruit in Penon, Nederl. dichten prozawerken, IV, 310
vlg.
4) Boven, XVII Eeuw, I D., bl. 358.
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kwalijk te beperken, en allerlei onderwerpen van meer beteekenis trokken hem aan.
Durfde hij ze niet in epische breedte behandelen, hij sloeg een middenweg in en
vervaardigde daarop een aantal bijschriften, die hem den naam verworven hebben
van onzen kernachtigsten epigrammatist.
Twee opmerkingen dringen zich als vanzelf bij de lezing zijner verzen aan ons
op: vooreerst deze, dat de geest, dien deze poëzie ademt, in zoo opmerkelijke
tegenspraak is met hetgeen wij van 's mans karakter weten; ten anderen, dat de
mannelijke gespierdheid zijner jeugd niet geheel te gronde is gegaan in het likken
en verschaven, dat hem gaandeweg eene behoefte was geworden1).
Brandt stierf als predikant te Amsterdam den 12en October 1685.
De poëzie was erfelijk in zijn geslacht: zijne zonen Kasper en Joannes zijn als
dichters bekend, maar doen in oorspronkelijkheid en kracht voor hunnen vader verre
onder.
Onder de navolgers en leerlingen van Vondel heeft altijd eene groote plaats bekleed
Joachim Oudaan. In zijne ‘Lykgedachtenis van den grooten Agrippyner’ noemt hij
zich zijn ‘dankbaar leerling’ (Poëzy, III, 506); en in zijne brieven gewaagt hij van
‘onzen heerlijken Voorganger’ of ‘onzen Patroon’2), ofschoon hij erkent (bl. 520,
517),
‘Wy kruipen slegts van verre hem in zyn schaduw na,
En oogen waar hy vliegt......
Wie nu dien Adelaar, in 't zweven op zyn wieken,
Meent in te winnen, of door volglust aangenoopt,
Hem te achterhalen, op zyn voetspoor, daar hy loopt,
't Zij hoe grootmoedig zich die trant verheffe in 't schryven,
Die komt, als Ikarus, op wasse vleugels dryven’3).

1) Zeer juist is de opmerking van Dr. G. Penon, Bijdragen enz., II D., bl. 31: ‘Bij Brandt, die
veel van verbeteren en schaven hield - in sommige opzichten een model-dichter voor de
dichters der achttiende eeuw - zijn veranderingen in latere drukken talrijk. Hij maakte
afschriften en omwerkingen, en de nieuwe redactie verschilde soms vrij wat van het
oorspronkelijke gedicht.’
2) Zie den brief van 11 Dec. 1682 aan Brandt, bij Dr. G. Penon, Bijdragen,. II D., bl. 141, 142.
3) Zie het geheele gedicht in Penon's Dicht- en prozawerken IV, bl. 339.
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De man, die zoo sprak, was een bakkerszoon van Rijnsburg, waar hij den 7en October
1628 geboren werd. De vader was Rotterdam ontweken tijdens de hevige vervolging
der Remonstranten, en sloot zich aan bij de bekende Rijnsburger Collegianten, van
welke fijne sekte zijn schoonvader, Jan Van der Kodde, de stichter was. Het kan dus
niet vreemd schijnen, dat de zoon een streng Protestant en ijverig anti-paapsch was1).
Joachim toonde al vroeg grooten aanleg van geest: dit bracht hem te Leiden op de
Latijnsche school, waar hij van Rijnsburg dagelijks heen wandelde. Desniettemin
bleef hij zijn vader in de broodbakkerij helpen. De jonge man trok aldra de aandacht
der geleerden, en Scriverius, die blind begon te worden2), nam hem bij zich in huis
als secretaris en voorlezer. Hier vond hij ruimschoots gelegenheid om zich in de
kennis der Oudheid te oefenen, van welke studie in later dagen zijn boek over de
Roomsche Mogentheit, dat ‘tresoor van ongemeene geleertheit,’ de vrucht was.
Tengevolge van zijn huwelijk verplaatste hij zich later naar Rotterdam, waar hij de
steenbakkerij van zijn schoonvader overnam, die hij tot kort voor zijn dood (1692)
bestuurde.
Ondanks zijn prozaisch bedrijf3) ontwaakte reeds in zijne jeugd in hem de zucht
voor Poëzie. Als bijna al zijne tijdgenooten begon hij met een treurspel. Vondel's
Maria Stuart, in 1646 in 't licht verschenen, had veel ergernis gewekt en tal van
tegendichten in

1) In een brief van 1669 van Brandt schrijft hij (bij Penon, Bijdragen, II D., bl. 110): ‘Ik weet
niet door welke ingebore neiging, of erfbezit mijner Voorouderen, door een bykomende
overweging en redenmatigheit gesterkt, ik voele zodanigen ingedrukten afkeer, en vergruwing,
van alles, wat die Roomsche Kerk, als zodanig, eigen is, (gelijk ik, opdat ik dit in 't voorbygaan
zegge, in 't korte, zoo my d' Almaghtige hiertoe het leven spaart, door eenig werk, althans
by my onder handen, noch nader hoop te toonen) dat het my niet anders als ten hoogste
welsmakelijk is, 't geen met reden haare in den gront verdorventheit voor de werelt ten toon
stelt, om alle menschen daar van af te schrikken.’ - Geen mooie volzin, voorwaar, voor een
poëet!
2) Zie boven, XVII Eeuw, I D., bl. 58.
3) W. Van Heemskerk spreekt hem aldus toe (Oudaan's Tooneelpoëzie, vóór den Konradyn):
‘Gy die, voor mond en maag, door hand en voeten,
De broodkorst kneed, en treed, en maakt tot kruym...!’
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het leven geroepen1). ‘De beste critiek,’ zegt Van Lennep, ‘welke op het stuk
geschreven werd, was die van den jeugdigen dichter Joachim Oudaen, die, als een
tegenhanger van het treurspel op Maria Stuart, mededingster en slachtoffer der
Protestantsche Elizabeth, een treurspel schreef op Johanna Gray, mededingster en
slachtoffer der Katholijke Maria Tudor, welk stuk twee jaren later het licht zag.
De Johanna Gray is evenwel een dor en smakeloos stuk, zonder handeling of
karakters. Evenzoo de Konradyn, die een jaar later in druk verscheen. Het
hoofdtooneel in het eerste drama is eene tweespraak over de voortreffelijkheid van
het Protestantisme boven de Katholieke leer, en de Konradyn is vol lange historische
verhalen, voor een Hollandsch publiek alles behalve boeiend. Midden in de deftige
Alexandrijnen stoot men daarenboven vaak op de platste uitdrukkingen of
vergelijkingen.
Vele jaren later, in 1671, misschien omdat ‘de genegentheit tot de rijmkonst, een
poos lang by (hem) als verstorven gelegen heeft’2) - schreef hij Het verworpen huis
van Eli, dat in aanleg en bewerking overal de sporen draagt van op de leest van
Vondel's Gysbreght geschoeid te zijn.
De Hoogepriester sterft, ‘om eene te lafhartige en verwaarloosde kindertucht zoo
strengelijk gestraft:’ als hij verneemt, dat de Bondsark in de handen der Filistijnen
is gevallen, bezwijmt hij (bl. 238), en
‘Is te heffen noch te wenden,
Mits zijn zwaarlijvigheid, en 't knakken van zijn lenden,
Waarop hy nederploft, en deerlijk breekt den hals.’

Na dit staaltje zal men het billijken, dat wij niet langer bij deze tooneeldichten
verwijlen, die met de Kunst niet veel uitstaande hebben, daar ‘het eenige oogmerk
is.... dat deze dingen ons tot voorbeelden geschied en beschreven zijn, op dat we tot
het quade geenen lust en zouden hebben,’ gelijk het in de Uytleiding heet.
Men had reeds terstond op zijne verzen vrij wat aan te merken,

1) Verg. Van Lennep, Vondel, V D., bl. 512 en Nalez., bl. 10.
2) Naar zijne eigen woorden, bij Penon, t.a. pl., II, bl. 111.
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zegt zijn levensbeschrijver Dav. Van Hoogstraten; maar hij verontschuldigt hem
wegens ‘de schaersheit van goede voorgangers, zynde meestal wat men toen zagh
geschoeit op de leest van den Ridder Jakob Kats, die alle huisgezinnen met zijne
gedichten vervult had’ (bl. 19). - ‘Hier las men,’ gaat hij voort, ‘vaerzen van
mannelyke kracht, en eenen anderen trant van muzyk, dan daer de ooren aen gewent
waren.’
Oudaan oefende zich in 't Hollandsch door vertalingen, en trachtte Hooft op zij te
streven, ‘wiens manier van schryven, hoewel veelsins hart en stram, hij stelde boven
al wat 'er oit was uitgekomen’ (bl. 21). Later evenwel verklaarde hy (Poëzy III, 517):
‘Zoo iemant ook een styl in onrym zich verkoze,
Ik ken geen majesteit die boven Vondels Proze
Zich heffe in rykdom, kracht, of helderheid van taal.’

Ofschoon Poot van Oudaan zegt, dat hij ‘door de kunstkenners altyt onder de
vermaertste Poëten van Nederlant getelt is,’ valt er toch op de voortreffelijkheid
zijner gedichten vrij wat af te dingen. Van Lennep, een bevoegd rechter, geeft dat
toe (Vondel, IX, 611): ‘Schoon men aan zijn vaerzen geen kracht noch soms verheffing
betwisten kan, zoo zijn zy over 't geheel behebt met zekere stroefheid en duisterheid,
die het lezen er van vermoeiend, en - wat mijn indruk daarvan is - verveelend maakt.’
Dit was reeds erkend door zijn levensbeschrijver (bl. 61), die het ook met Van Lennep
eens is (bl. 67), dat de vertaling der Psalmen en de ‘uitbreiding van het boek van
Job’ zich gunstig onderscheiden ‘door de kunst om de zangmaten, waar hy zich van
bedient, af te wisselen en daarvan partij te trekken.’
De duisterheid was voor een deel toe te schrijven aan de jacht op ongebruikelijke
woorden, waarin hij eenig is. Maar duisterheid en stroefheid zijn niet zijne grootste
gebreken. Het laatste betreft slechts den vorm en heeft toch niet belet, dat die vorm
uitmunt door eene technische afronding, die misschien meer dan iets anders de
uitspraak van Van Hoogstraten (bl. 62) wettigt, dat ‘het klaer bleek, dat niemant
Vondel zoo na wist te komen als hy.’
Tegen den inhoud zelf, of, wil men, tegen de inkleeding, kan menig gewichtig
bezwaar worden ingebracht. Over het algemeen
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zijn zijne gedichten onbeschrijfelijk koud en vervelend: 't is, of er lood in die verzen
zit. Wel is de toon deftig en de uitdrukking brommend, maar toch is de man arm aan
dichterlijk gevoel en phantasie. Hij schrijft proza in technisch onberispelijke
versregels.
Hoe weinig begrip de vrome Dichter eigenlijk van poëzie had, blijkt uit de reden,
die hij opgeeft, waarom hij Vondel boven Homeer en Maro stelt (Poezy, III, 513):
‘Homeer en Maro zyn in Vondel beide herboren:
Maar met een' bet'ren zwier van schikking, min verkragt
Van onnatuurlykhe'en......
By Vondel word geen schild van een' Eneas ooit
Met een geheel gevolg van eeuwen opgetoit;
Dry hondert tempelen in eene stad besloten;
De gantsche zee bedekt met vyandlyke vloten;
Daar 'tschip des hoofdmans, en de hoofdman op zyn schip,
En kenlyk word om 't hoofd de scheepskroon van Agrip(?);
By Vondel zwetst geen spies, noch spreken geene paarden;
Zyn richtdraad houd doorgaans gevoegzaamheid in waarden.’

Zulk een Dichter bezong natuurlijk even gaarne ‘het konststuk der brandspuiten’
(Poezy, II, 192) als den ‘Vader des Vaderlands’ (bl. 150) of de ‘Lykgedachtenis van
den grooten Agrippyner’ (III, 505). Maar bij voorkeur ontboezemt hij vrome
bespiegeling; want, zegt hij (II, 219):
‘Gods eer te vord'ren, en zyn waarheid in myn werk
Oit voor te staan, was steeds myn opperste oogemerck;
En heb ik dat, gelyk ik hope en wensch, bekomen,
En wachte ik eer by God, en prijs by alle vromen:
Wat dees of die van my nu vonnist of gevoelt,
Dat raakt my niet, ik weet waarop ik heb gedoelt.’

Zijne vroomheid had op zijne gedichten althans dien gunstigen invloed, dat zij er het
Paganisme uit weerde, ‘waarmede hy ront uit zeide dat Godts naem geschonden en
onheilig wiert,’ getuigt zijn levensbeschrijver (bl. 55). En zijne gedichten staven die
uitspraak. ‘Men vermeie zich in d'Oudheid,’ roept hij uit (III, 523);
‘Maar dat men zich zoo diep hier in verzinke, en duik',
En zoo gemeenzaam werde in zynen goden-hemel,
Dat telkens ons dien broei voor de oogen male, en wemel,
En 't brein bemachtig', dat die drift haar kracht ontdekk',
Dat 's ver de paal voorby, en buiten 't vroed bestek.’
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Ja, hij schreef zelfs een geheel gedicht: ‘Het Godendom ontdekt’ (I, 31), om de
‘hedendaagsche dichters’ te waarschuwen tegen die
‘Queeksels van den nacht,
Op vleermuis-vleugelen ter wereld ingebracht’ (II, 331).

Onder de vernuften dier dagen, die hun tijd tusschen theologie en dichtkunst
verdeelden, en zich een dichterlijken naam verwierven, behoort hier nog te worden
genoemd de Haagsche predikant Joannes Vollenhove. Hij werd in 1631 te Kampen
geboren, huwde tweemaal, werd vader van veertien kinderen, bracht in 1674 als
gezantschapsprediker verscheiden maanden in Londen door, en besloot zijn overigens
onbelangrijken levensloop te 's-Gravenhage, waar hij in 1708 overleed.
Volgens Brandt1) liep Vondel zeer hoog met hem, en getuigde, ‘dat hy niemant
kende, zonder pluimstrykery gesprooken, die hem in dit renperk (der poëzie)
voorbystreefde.’ De ‘Lykklagt’ op Serini (Vollenhove's Poezy, bl. 255), die dezen
lof uitlokte, rechtvaardigt dien niet. Maar men bedenke, dat Vondel acht-en-zeventig
jaar oud was, toen hij zoo sprak. In 't algemeen verdient Vollenhove den roep niet,
die van hem uitgaat, en dien hij vooral aan de familie Brandt verschuldigd is2).
Trouwens de dichterlijke aandrift schijnt eerst betrekkelijk laat bij hem te zijn
ontwaakt,

1) Leven van Vondel, bl. 104-105.
2) De oude Geraert Brandt rangschikt hem in zijn Leven van Vondel, onder de weinigen, die
zijn held ‘in styl allermeest geleeken,’ en laat zich vertellen, dat Vondel hem zijn ‘zoon in
de kunst’ noemde. In zijne Poëzy roemt hij hem wel (bl. 348) als
‘Vermaarde man, cieraat van Nederlant,
Doorluchtig door uw wonderbaar verstant,
Uw' grooten geest, geleertheit, deugt en zeden;’
maar van zijne groote poëtische gaven zwijgt hij. Zijn zoon Kaspar begroette hem (Poezy,
bl. 203) als
‘Edel puikjuweel
Van 't Statenhof, ons geestryk 's Gravenhage,’
en bl. 226 als ‘Neerlandts licht en luister;’ terwijl Johan in zijne gedichten (bl. 27)
Vollenhove's poëzie looft als
‘Die zoo vol krachts en geurs na Hoofts en Vondels tyden
Geen ouden hoeft hun eer noch luister te benyden.’
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daar hij een gedicht van 't jaar 1655 noemt (bl. 409) ‘eene onrype vrucht van myne
jonge jaren.’ 't Is waar, dat hij ‘in stijl’ Vondel zeer nabij komt1); maar dit ziet alleen
op het uiterlijke der verzen. Van zijn ‘Kruistriomf,’ zijn voornaamste werk, verklaarde
Witsen Geysbeek, dat ‘het geheele dichtstuk door, kracht en gevoel op eene
meesterlijke wijze gepaard is.’ Ik heb er dit niet in kunnen vinden. 't Is veeleer eene
met groot gemak berijmde stichtelijke verzuchting, die meer klatergoud dan krachtige
poëzie ten toon spreidt. De ‘Gezangen,’ die er op volgen, bevatten eenvoudig
Christelijke gemeenplaatsen en weinig dichterlijks; maar de verscheidenheid van
maat, waarin ze zijn gerijmd, pleit voor Vollenhove's meesterschap over den vorm.
Hetzelfde geldt van zijne kunstige sonnetten. Zijne ‘Heldendichten’ zijn waardig
van toon, maar missen den geest van Vondel. Zijne huiselijke stukken klinken
predikantelijk deftig, en steken wonder af bij den natuurlijken toon van Westerbaen.
Zijne brieven zijn zoo prozaïsch mogelijk, en enkele gedichten zoo overplat, dat ze
aan klappermans-rijmelarij doen denken2). Hij heeft wel gelijk, als hij zijne poëzie
noemt (bl. 135):
‘Behaaglyk voor geen al te keurige oren.’

Maar altijd en overal is hij meester van den vorm: de taal is duidelijk en de rhythmus
vloeiend. Hij maakte daarvan ook bijzonder werk en onderwierp zijne verzen vaak
aan de vijl van zijn vriend Brandt. Hoe angstvallig hij over woordenkeus en toonval
peinsde, leeren zijne brieven3). Men ontwaart duidelijk, dat de knutselgeest, die lijmde
en vijlde, plooide en polijstte, die den vorm boven alles stelde, die bezieling en
waarachtige poëzie deed verflauwen en wegteeren, al begint op te doemen. Weldra
werd dit de geest der eeuw.

1) Hoeveel hij met Vondel ophad, blijkt onder anderen uit het aandeel, dat hij met Brandt nam
aan de uitgave van den Franekerschen druk van 's grooten Dichters Poezy in 1682. Zie Dr.
G. Penon, Historische en Bibliographische Beschouwing van Vondels Hekeldichten, bl. 143.
2) B.v. de ‘Geboortekrans voor myn schoonmoeder,’ bl. 192.
3) Achter het Leven van Brandt door Johan De Haes. Zie vooral den brief, bl. 148, betreffende
het gedicht ter eere van Hooft, in zijne Poezy, bl. 468.
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In den kwartijn van 792 bladzijden, dien de Dichter ‘op des boekverkopers verzoek’
maar aanvulde met ‘alles bykans wat (hij) onder (z)yne papieren vont,’ ‘om het boek
wat te vergroten,’ zijn maar zeer weinig stukken, die verdienden bewaard te blijven.
Onder de besten behoort de ‘Brant van Londen’ (bl. 182) en ‘Op den gruwzamen
nachtstorm van 1660’ (bl. 188)1), die dan ook in alle bloemlezingen voorkomen. Ook
de ‘Klagte over den Kerktwist’ bl. 337)2), het innige verjaardicht op zijne vrour (bl.
194)3) en het lofdicht ter eere van Hooft (bl. 468) zijn zeer waard aan de vergetelheid
te worden ontrukt.
Vollenhove was een geleerd en verlicht man, de vriend van Brandt en diens zonen,
aan een van welke hij schreef:
‘Hoe ons Kerkles ooit verscheelde,
Trekt Parnassus zich niet aan;’

hij was een braaf predikant, wiens kanselwerk geroemd wordt; maar een groot dichter
was hij niet. Zijne Poëzy rechtvaardigt volkomen de uitspraak van Jer. De Vries4),
hier ‘ziet men duidelijk zekere verflaauwing en koelheid insluipen, die den dichttrant
van dien tijd merkelijk benadeelt: de inspanning en verheffing van geest is minder,
de ware hoogdravendheid zeldzamer; iets gelijkmatigs en eentoonigs begint veld te
winnen; eene beschroomdheid, om tegen taal of juiste uitdrukking te zondigen, brengt
eene angstvalligheid te weeg, die der Dichtkunde ook in later tijd zeer nadeelig
geweest is.’
Vondel had van Vollenhove gezegd: ‘Jammer dat hij een Predikant is.’ En waarlijk,
de theologie heeft op menigen dichterlijken aanleg schadelijk gewerkt. Het voorbeeld
van Geraert Brandt is daar om dit te bewijzen. En waar zij geen beperking van den
dichterlijken horizon met zich bracht, daar heeft haar geredekavel doorgaans iets
dors en pruikerigs in de plaats gesteld van de frissche phantasie. Immers niet een
ieder werd daarvoor, zooals

1)
2)
3)
4)

Zie Penon, Nederl. Dicht- en prozawerken IV, 359.
Als boven, bl. 373.
Als boven, bl. 362.
Proeve eener Geschied. der Ned. Dichtk., I D., bl. 254.
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Camphuysen, door zijne onvergelijkelijke natuurlijkheid en naïveteit behoed.
't Is een waar genot buiten dien deftig gebeften poëtenkring weer eens een
onbevangen, waarachtig dichter te ontmoeten.
Die naam kan niet onthouden worden aan den laatsten dichter der heldenperiode,
eene ster van bijzonderen glans onder de vele planeten, die de twee of drie zonnen,
omgeven; hem, dien de oude Vondel gemeenlijk zijn zoon noemde, en van wien men
aanneemt, dat hij den ‘Agrippijner’ het naast op zij streefde. 't Is die Jan Antonisz.,
meer bekend als Joannes Antonides Van der Goes, welken naam men hem ried aan
te nemen, omdat men daarmee voegelijker dan onder het burgerlijke patronimicum
‘de vermaertheit te gemoet’ kon gaan.
Hij was in 1647 te Goes geboren, maar te Amsterdam opgevoed, waarheen zijne
ouders, ‘eenvoudige doopsgezinde burgeren,’ in 1651 verhuisd waren. De knaap
kreeg eene geletterde opleiding - hij was, evenals zijn schoolmakker en vriend
Broekhuizen, voor de apotheek bestemd, - gaf de eerste proeven van dichterlijken
aanleg in Latijnsche verzen, maar werd aldra door den roem van Hooft en Vondel
geprikkeld om ook in de moedertaal zijn gevoel uit te storten.
Naar de gewoonte dier dagen waagde hij zich terstond aan een treurspel. Ik weet
niet, wat aanleiding gaf, dat de overheersching van China door de Tataren in 1647
hier op eenmaal eene geliefkoosde ‘treurstof’ werd; maar Vondel behandelde haar
in zijn Zungchin, die in 1666 het licht zag (verg. boven, bl. 306); en terwijl hij daarmee
bezig was, vernam hij, dat een zeventienjarige knaap zich hetzelfde had onderwonden.
Hij zocht hem op, maakte kennis met zijn werk, het treurspel Trazil of overrompelt
Sina, en was er zoo mee ingenomen, dat van dien tijd de innige vriendschap tusschen
die beiden dagteekent. Hoe die onderscheiding den jongen Dichter voortstuwde op
de ingeslagen baan! Op twintigjarigen leeftijd werd hij op eens beroemd door het in
1667 uitgegeven gedicht op den vrede, getiteld: Bellone aen bant, onder hetwelk
‘d'oudste en grootste poëet’ verklaarde zijn naam wel te willen zetten. Het gedicht
werd als verslonden en ‘van vele geestryke jongelingen van buiten geleert.’ In 1671
verscheen De Ystroom, ‘tot verwondering van al de werrelt (zegt D. Van
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Hoogstraten), die in hare eerste opgetogenheit riep, dat de kunst nu in dezen jongen
helt haer hoogsten top bereikt had.’
Een vermogend Maecenas, Dirk Buisero, Secretaris van Vlissingen, trok zich nu
den Dichter aan, liet hem te Utrecht in de Medicijnen studeeren, en verbond later
den jongen Dokter aan zijn persoon. Zelf lid van de Admiraliteit op de Maze (te
Rotterdam) geworden, bezorgde hij zijn beschermeling eene betrekking bij dat college,
waardoor hij onbekrompen kon leven Maar Antonides had er niet lang genot van:
hij werd den 18en September 1684, in den ouderdom van slechts zeven-en-dertig
jaren, door eene bloedspuwing uit het leven gerukt.
Ofschoon wij thans moeten erkennen, dat Antonides bij zijn leven wel wat
overschat is, kon toch Joan De Haes in zijn lofdicht met het volste recht zeggen:
‘Gy zyt naest d'agrippynsche zon
De roem van onzen Helicon.’

Hij was een waarachtig dichter. Reeds de Trazil leert, hoe uitstekend zijn aanleg was.
De taal is echt dichterlijk, te dichterlijk zelfs; en in de techniek had die beginner
reeds het meesterschap bereikt. Maar bovendien is dit treurspel als zoodanig
ongetwijfeld het beste, wat van dien aard in Holland geschreven was. Hier is
handeling, die overal bij onze Classieken gemist wordt. Blijkbaar voelde de jonge
Dichter dit gebrek en sloot zich daarom bij de school van Coster en Jan Vos aan.
Maar ofschoon hij er niet voor terugdeinst om verschillende personnages op het
tooneel te doen verworgen en op het hart te trappelen, is toch zijn stuk niet zoo
monsterachtig als b.v. de Aran en Titus. Dit is ook daaraan toe te schrijven, dat het
verzoenend element der Tragedie hier nog duidelijker op den voorgrond treedt.
De regeering van Zunchin, waaraan Trazil een eind maakt, was eene ‘euvele
regering,’ ja, eene ‘wreede tieranny.’ De Koning, die van den troon gebonsd en
gedood wordt, was een ‘bloedhond,’ een ‘aertstieran,’ die de edelen zijns lands deed
ombrengen of in ballingschap zenden: hij had zijn lot verdiend. Maar hij had een
edelen zoon, die zeker zou hebben goedgemaakt, wat de vader had misdaan, hadde
hij slechts den troon beklommen. Trazil trad hem in den weg. Deze was een dapper
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krijgsheld, die roemrijke overwinningen bevochten had; maar 't was niet aan hem
den Koning te straffen, nog veel minder om zich in zijne plaats te dringen.
Zunchin had hem uit nederigen stand opgeheven - hij was waarschijnlijk een
bastaardlid van het koninklijk geslacht - en hem met weldaden overladen. Toch
schroomt de ‘ondankbare’ niet den Vorst op 't ledikant met eigen hand, uit louter
‘kroonzucht,’ te vermoorden. Hij toont zich verder ijdel en wreed. Hij doet den edelen
Namolizant en diens zuster, 's Konings kinderen, ombrengen; en het blijkt, ook uit
zijne betrekking tot zijne boel Celione, dat hij zich door zijne booze hartstochten laat
beheerschen. Als hij den Prins de oogen heeft doen uitsteken en eindelijk verworgen,
'tgeen zelfs zijn ruwen veldheer tranen afperst, zegt het ‘godloos basterzaet’ heel
koel:
‘Hy leit'er toe: dat 's uit; nu zijnwe buiten noot.’

Ten slotte, als hij, verwonnen, de schimmen zijner slachtoffers voor zich ziet rijzen,
en de Priester hem toeroept:
‘'t Zyn de goden,
Ondankbre ryxpest, die u pynigen, geen dooden,’

gaat hij heen om zich te verhangen.
Nog een ander had besloten aan de heerschappij van Zunchin een einde te maken:
de gewezen Veldheer Simkio, in wiens plaats waarschijnlijk Trazil gesteld was. Maar
hij is niet door den Koning beweldadigd: integendeel; hij werd ‘in ballingschap ter
ryxstede uitgejaegt.’ Hij handelt uit rechtmatige wraak, ‘en die is loffelyk.’ Hij levert
de stad in handen van de Tataren. Doch hij is eene edele natuur: hij weifelt en klaagt
zichzelf en zijne ‘versteende ziel’ aan; hij is diep bewogen bij het lot der Prinses.
Wellicht ware hij nog teruggetreden; maar hij is zwak en laat zich voortdrijven door
Hungian, wiens vader door den Koning vermoord is, en die er daarom op staat om
zich te wreken,
‘Zoo datmen noit den naem van dat vervloekt geslacht
Meer hoore.’

De figuur van den zwakken, doch niet verdorven Simkio, die evenwel een ‘verrader’
heet, en ten slotte zijne zwakte met den
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dood boet, dient blijkbaar om, door de tegenstelling, de laagheid van Trazil nog meer
te doen uitkomen. En juist het verraad van den eerste dient om de rechtmatige straf
aan den tweede te voltrekken.
Xunchi, de Tataren-Khan, wordt met de schoonste kleuren gemaald. Hij is van
nature geen veroveraar: Trazil heeft indertijd den oorlog tegen hem uitgelokt, en de
overwinnaar is zichtbaar het werktuig van de straf in de hand der Voorzienigheid.
Uit dit alles blijkt, wat zelfs Van Lennep niet durft ontkennen1), dat Antonides
‘meer dan Vondel inzicht had in hetgeen het theater-effekt vereischt.’ Evenwel er
blijft nog veel aan te merken. Er is overmaat van wat Van Lennep ‘horreurs’ noemt;
maar vooral, karakteristiek is meer aangestipt dan uitgewerkt, deels ook ten gevolge
daarvan, dat alle personen altijd dezelfde hoogpoëtische taal spreken. Men vergete
echter niet, dat de Dichter nauwelijks den kinderschoenen was ontwassen. En men
zal Van Lennep wel willen toestemmen, dat ‘ware hy in 't leven gebleven, had hy,
op den ingeslagen weg voortgaande, nieuwe dramaas geschreven, zich daarby,
evenmin als in het vorige, te streng aan eigendunkelijke tooneelwetten gehouden,
maar zich, door een meer gekuischten smaak, door een meer bezadigd oordeel’ - en
ik voeg er bij, door dieper karakterstudie - ‘laten leiden, hy onze grootste
tooneeldichter geworden ware.’
Maar hij verkoos het episch-lyrische genre. Hij was geen man van huiselijke
poëzie: het Verhevene was bij uitnemendheid zijne zaak. Hij was voor het heldenvers
geboren: in ‘Zegezangen’ vooral schittert zijne Muze. Reeds in zijne jeugd toonde
hij dit. ‘De Zeetriomf der Venetianen’2), de ‘Nederlaeg der Turken’3), zijn Vondel
waard. ‘De Teems in brant’ en de ‘Vrede tusschen Frankrijk en de Nederlanden’
handhaven dien roem. Maar ook zijne bruiloftsdichten zijn niet van een alledaagschen
rijmer, en onder zijne lijkzangen zijn er die voortreffelijk mogen heeten. Ik herinner
slechts aan dien voor Gregorius Mees ‘op het overlijden zijner Gemalinne’ (bl. 180)4).
Die op Vondel daarentegen is zwak.

1)
2)
3)
4)

Vondels Werken, X D., bl. 562.
Bij Penon, Nederl. Dicht- en prozawerken IV, 383.
Aldaar, bl. 388.
Aldaar, bl. 412.
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Hij heeft ook enkele treffende bijschriften geleverd: dat op Tromp (bl. 304)1) is even
geestig als pittig.
Ondanks den lof, hem zoo kwistig toegezwaaid, bleef hij nederig. Daarvan overtuigt
ons het fraaie vers, aan Brandt gericht ‘op zijn verzoek dat ik mijn gedichten weêr
uit zou geven’ (bl. 255)2).
Bij de onbetwistbaar groote dichterlijke verdiensten, die hij heeft, kleven hem
gebreken aan, die niet mogen worden over 't hoofd gezien: gebreken, van dien aard,
dat zij het genot, dat hij schenkt, merkelijk temperen. Het grootste verwijt, dat hem
kan worden gedaan, is, dat hij zijne vurige verbeelding niet altijd genoegzaam weet
te beteugelen, waardoor het verhevene niet zelden in gezwollenheid of bombast
ontaardt. Hij zingt, om de woorden van den Ystroom te gebruiken (bl. 70):
‘Met dreunende geluit en een' verheve trant
Van spreken, die my lang noch daeverde in mijn ooren,
Als of hy bromde door de boghten van een' horen.’

Dat brommende gaat soms zoover, dat men onwillekeurig aan Swaanenburg denkt,
wien het lustte
‘Op een bas, met hart gespanne snaaren
Van styven wind gezweept, den aerdbol om te vaaren.’

Daarbij komt het overmatig gebruik, men kan wel zeggen misbruik, van de heidensche
mythologie. Nergens vindt men zooveel Goden, zooveel classieke klanken bijeen,
als bij hem; en de Ystroom maakt daardoor niet zelden denzelfden indruk als de
gemaniëreerde titelprenten van Romyn de Hooge, waarmee het werk geïllustreerd
is. Dat ligt in den geheelen aanleg van het gedicht, 'tgeen als het ware een
kaleidoskoop is van de meest afwisselende tafereelen ter verheerlijking van het
‘kooprijk’ Amsterdam, tafereelen, door éénen mythologischen band
aaneengestrengeld. Dit gebrek treft ons echter meer dan het voorgeslacht, dat, hoezeer
enkele stemmen er zich tegen begonnen te verheffen, als sieraad bewonderde, wat
ons als klinkklank koud laat.
Eindelijk moeten wij nog opkomen tegen de al te kwistig aan-

1) Aldaar, 402.
2) Aldaar, 413.
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gebrachte en daardoor niet zelden gezocht schijnende vergelijkingen, die eer afmatten
dan opwekken.
Met dat al doet het goed, te midden onzer redeneerende en theologiseerende
rijmschrijveren ook eens een talent aan te treffen, dat zondigt door overmaat van
stoutheid der gedachte en weelderigheid van inkleeding. Te eer, als men tevens
geboeid, opgetogen of geroerd wordt door echt dichterlijke schilderingen en
voorstellingen, waaraan eene krachtige, welluidende taal, gegoten in smijdige
Alexandrijnen, vol afwisseling van snede, het gewenschte relief geeft.
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X. Minnedichters.
Antonides is de laatste, maar schitterende onmiddellijke navolger van Vondel. Met
heldenverzen op classieke leest is het uit; en in dat opzicht sluit hij het bloeitijdperk
onzer letterkunde in de zeventiende eeuw af. Weldra komen de voorloopers van de
achttiende, aan het woord, en de periode van knutselarij begint.
Wij moeten evenwel, alvorens dat tijdperk van achteruitgang in oogenschouw te
nemen, onze aandacht nog wijden aan twee eigenaardige uitingen van het poëtisch
gemoedsleven onder ons volk: het minnelied, en de romantische terugwerking tegen
de classieke tooneelpoëzie; en eindelijk spreken over den Proza-Roman.
Het is bijna ongelooflijk, hoe onder dit kalm, nuchter, practisch, handeldrijvend
en winstbejagend volk1) het Minnelied gebloeid heeft. In het tijdperk van ontluiking
der zeventiende-eeuwsche poëzie en ook later hebben wij er meermalen op gewezen2),
en gedurende dit geheele tijdvak zien wij die zangerigheid zich handhaven. Te recht
kon dan ook een der dichters, die zich op dit gebied een naam heeft gemaakt, de
Nederlanden roemen3) als
‘Landen, die de Min-Godinne
Boven Eryx schynt te minnen;
Landen, die haar keurig Kind
Boven Cyprus heeft gezint.’

1) De Decker, die wel bekend was met den Amsterdamschen geest, schrijft in de Lof der
Geldzucht, bl. 173, niet zonder eenige overdrijving:
‘In 't winnen acht myn volck zoo hoog een zoet te steken,
Dat geen verwyt hoe snood, geen' hoon, geen' lastersteken
Het worden toegedouwt, die 't niet heel koel verzet
Niet gretig op en kaeut voor suiker en banket,
Wanneer het slechts daer by wat voordeels mag gebeuren...
't Heeft liever op zyn bors dan op zyn' eer te passen.’
2) Zie XVII Eeuw, I D., bl. 54, 92; II D., bl. 124.
3) Roozelyns Oogjes, ontleed door Dan. Jonctys, 3e druk, bl. 119.
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Wij hebben hier ter plaatse te wijzen op drie minnedichters, die zich nauwelijks op
ander gebied hebben bewogen en die in de periode van luister niet misplaatst zijn.
De dichter, die in dit kunstgenre in de eerste plaats onze aandacht verdient, is Daniël
Jonctys.
Uit de zooeven aangehaalde verzen blijkt reeds, hoezeer hij tot de Classieke School
behoort: als zoodanig reeds moet hij vóór zijne meer romantische vakgenooten gaan,
wier oudere in jaren hij buitendien ook was. Hij werd in 1600 te Dordt geboren en
vormde zich tot arts. Een banvonnis, door den Kerkeraad over hem uitgesproken,
tengevolge van zijne dichterlijke satyre De hedendaagsche Venus en Minerva, waarin
hij ook aan de theologen vrij harde waarheden gezegd had, deed hem in 1643 naar
Rotterdam vertrekken, waar hij weldra zoo geacht was, dat men hem tot lid der
schepenbank verkoos. Hij overleed in 1654. Hij heeft verschillende gedichten en
prozageschriften in het licht gegeven, maar zijn roem alleen te danken aan zijne
minnedichtjes, die hij tusschen 1620 en 1623 uitgaf onder den titel Roozelyns Oogjes
ontleed.
‘Als bevallig minnedichter bekleedt hij eene aanzienlijke plaats onder zijne
beroemde tijdgenooten,’ zei Witsen Geysbeek1); en alle Critici wedijveren in zijnen
lof. Alleen Van Kampen was niet zoo ‘verrukt.’ Hij oordeelde, dat de denkbeelden
van dezen Dichter niet zoo nieuw zijn als werd beweerd, en dat zijn ‘geheele
verdienste in de liefelijkheid der uitdrukking bestaat.’ Maar is dit eigenlijk niet lofs
genoeg, waar het een onderwerp geldt, zoo oud als de wereld?
Jer. De Vries heeft Jonctys wellicht wat al te hoog geschat, door te verklaren, dat
zijne gedichten ‘allerwege overvloeijen van nieuwe wendingen, geestige vonden,
beschaafde uitdrukkingen, roerende beelden en overliefelijke tegenstellingen’2).
Natuurlijk hebben de 59 dichtstukjes, waaruit de bundel bestaat, niet alle evenveel
waarde, noch door vorm, noch door opvatting; maar toch is de indruk over 't algemeen
zeer bevredigend. Ligt er al iets eentonigs in den inhoud - de zestigmaal herhaalde
verheerlijking van een paar oogen, - dit wordt vergoed door de verscheidenheid van
wending en dichtvorm.

1) Biogr., Anthol., Critisch Woordenboek, IV D., bl. 21.
2) Proeve eener Geschied. der Ned. Dichtk., I D., bl. 203.
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Met dat al ligt er iets onbeschrijfelijk afmattends en ook stuitend onnatuurlijks in die
voortdurende verpersoonlijking van Amor. En dat het aanhoudend optreden van de
zinledige figuren van den Olymp en van de Classieke herders en herderinnen, Tyter
en Galathee, maar al te dikwerf valschen smaak en gemaaktheid in zijn nasleep heeft,
zal men gemakkelijk begrijpen. Die ‘geestige vonden’ wekken het vermoeden, en
dit is de grootste grief, die men tegen hem kan inbrengen, dat deze gedichtjes meer
kinderen zijn van het vernuft, dan uitvloeisels van het hart.
Ziehier een enkel proefje van gemaaktheid (bl. 97):
‘Ondoorgrondelijke gronden!
'k Gaa niet veilig, zonder nood;
'k Ben niet vrolijk, zonder wonden,
'k Kan niet leven, zonder dood.
't Zijn twee oogen die my geeven
Dood, en doodelijke wond:
En dat dooden doet my leven;
En dat wonden maakt gezond.
Hierom, op dat ik zou moogen
Hoeden my voor doods gevaar;
Zoek ik stadig naa deeze oogen,
Om gezond te zyn van haar.
Zoete wonden, zonder sterven!
Lieflijk sterven, zonder dood!
Aardig steelen, zonder derven!
Wonder derven, zonder nood!’

Maar de billijkheid eischt ook iets beters onder de oogen onzer lezers te brengen. Ik
kies eene der kortste proeven (bl. 71):
‘O, waardige oogen, aardig licht,
Die heete harte-vuurtjes sticht,
Die wonderlijke vonkjes giet,
Die zonderlinge lonkjes schiet!
Doordien den Minne-God uw gloed
Acht hooger dan hy Gnidum doet,
En maakt van u zyn hemel-zaal;
Zeg, met hoedanig eeren-taal
Zal ik u groeten? Want, ik zie 't,
Gemeene oogjes zyt gy niet.
Geen oogjes? Neen. 't Zyn starren, wis,
Daar zo een God gelegert is.’

Ofschoon mede tot de Classieke school behoorend, is Joan Van
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Broekhuizen lang niet zoo eentonig, en gemaakt. Hij was een echt Dichter, wiens
gevoel zich in natuurlijke beelden en zangerige verzen uitstort1). Zijne herinnering
mag niet verdwijnen, al is de bundel, dien hij ons naliet, gering van omvang. Hij
heeft meer Latijnsche dan Hollandsche verzen geschreven, maar die weinige
Nederlandsche stukjes verzekeren hem voor altijd eene plaats in de geschiedenis
onzer Letteren.
Broekhuizen werd in 1649 te Amsterdam geboren, en tot apotheker opgeleid, want
ook hij was een burgerzoon. Hij kreeg echter al spoedig weerzin in dat beroep, begaf
zich in den krijgsdienst en bracht het tot Kapitein. Toen hij in 1697, na den vrede
van Rijswijk, ontslagen was, zette hij zich buiten, bij Amstelveen, neer. Gedurende
zijne krijgsmansloopbaan, ook in het veld of op 's Lands vloot, had hij steeds veel
werk van de dichtkunst gemaakt: 't is niet meer dan natuurlijk, dat hij zich nu
onverdeeld aan haar overgaf. Van lieverlee trok hij zich geheel uit de wereld terug
en legde zich met alle krachten op de studie der Classieken en de poëzie toe, totdat
hij ziekelijk werd naar lichaam en geest, studie en dichtkunst liet varen, om zich
alleen in stichtelijke lectuur en vrome overdenkingen te verdiepen. Hij bezweek op
't eind van 1707.
Op het gebied der vaderlandsche Letterkunde nam hij Hooft tot voorbeeld, met
wien hij zoo hoog liep, dat hij zelfs zijne gebreken navolgde. Ook Vondel was hem
eene baak in zee. D. Van Hoogstraten, die zijn leven beschreven heeft, wijst er op
(bl. 15), hoe zijne ‘aenminnigheit van zeden zich ook zien liet in zyne gedichten,
waer in geen gemaektheit, geen neuswysheit, geen pyniging van verstant, maar een
natuurlyke zwier en wondere bevalligheit, die hem alleen scheen te voegen, te
bespeuren was.’
Hij heeft zich vooral op het gebied van het minnelied en wat daaraan grenst,
bewogen. Zijne liefde voor de schoone en geestrijke Charlotte Lochon, die geene
onbevallige dichteres was, schijnt daartoe aanleiding te hebben gegeven2).

1) Zie over hem Dr. H.E. Moltzer, Studien en Schetsen van Nederl. Letterk., bl. 55-100 en Jan
van Broekhuizen's Nederl. gedichten uitgegeven en toegelicht door R.A. Kollewijn.
Amersfoort, 1883.
2) Zie over haar en andere geliefden van Broekhuizen en zijn proces met Susanna Borremans,
de weduwe van Antonides van der Goes, Nederl. Spectator, 1881, bl. 390 en 403
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De herderszangen, die den kleinen bundel openen, zijn ietwat gemaniëreerd: er ligt
een waas van Latijnsche deftigheid over. Maar hoe liefelijk is de minnezang, getiteld
‘Aan de Moezel’ (bl. 20), hoe aantrekkelijk die ‘Zang’ (bl. 31), waarin hij zijn
zielsverlangen naar de geliefde uitstort; hoe frisch, hoe echt dichterlijk, die
‘Morgenzang’ (bl. 36), waarin het landelijk tafereel met de stift van Hooft en Vondel
geteekend is! Maar ook in gelegenheidsstukken toont hij zich een waarachtig dichter:
men vergelijke slechts zijn gedicht op den dood van Antonides (bl. 51) met dergelijke
ontboezemingen van anderen. Even zoo toont de bruiloftszang, waarboven hij ‘De
ontwapende Mars’ schreef (bl. 55), ondanks de in onze oogen smakelooze
woordspelingen op den naam der bruid (Geertje Poort), welke uitnemende variatiën
een echt talent op zoodanig afgezaagd thema weet te spelen. Hoe jammer, dat het
geheele bundeltje slechts 58 bladzijden in-8o beslaat.
Welk eene tegenstelling met de beide voorgaanden, vooral met Jonctys, maakte Joan
Luyken, in hoevele opzichten hij ook met hen overeenstemme, zooals uit den aard
van het onderwerp volgt; want ook hij was een minnedichter.
't Is onbegrijpelijk, dat Jer. De Vries, die zoo terecht, ‘dat vrije, bevallige en
liefelijke’ in zijne poëzie wist te waardeeren, ten slotte toch verklaart, dat hij als
dichter Hooft, Jonctys en anderen ‘niet kan op zijde treden,’ maar hen alleen ‘met
vasten tred volgen.’ Mij dunkt, eene ernstige vergelijking moet er toe leiden, om
Luyken onvoorwaardelijk boven Jonctys te stellen.
Vooreerst tintelt hier overal die natuur, die wij bij den Dordtenaar missen, terwijl
de veelzijdigheid van zijn talent zich in de groote afwisseling van onderwerpen, en
niet minder in de groote verscheidenheid van opvatting, verraadt.
Luyken werd in 1649 te Amsterdam geboren en tot schilder opgeleid1). Hij heeft
zich vooral als etser en plaatsnijder roem verworven2), maar was ook, volgens een
tijdgenoot, ‘van natuur

1) Men vergelijke vooral de studie van H. Italie in Oud-Holland (VI), Jan Luykens
jongelingsjaren en zijne Duytse lier. Eene biographisch-litterarische studie.
2) In 1884 werd te 's-Gravenhage eene verzameling gravures, etsen, teekeningen enz. van Jan
en Caspar Luyken geveild, waarbij o.a. eene verzameling van bijna 400 boek- en plaatwerken
met etsen en gravures van hunne hand.
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een Poëet’1). Op zijn zes-en-twintigste jaar trok hij zich uit het gezellige leven geheel
terug, werd overvroom en leefde zoo karig mogelijk van hetgeen hij met zijne etsnaald
verdiende: ‘in alle getrouwheid, 't geen boven zyn geringe nooddruft was2), zyn
behoeftigen naesten blymoedig mededeelende.’ Den 5en April 1712 heeft hij te
Amsterdam ‘dezen stoffelijken rok uitgetrokken.’
Evenals vroeger bleef hij ook in zijne latere levensperiode, toen hij ‘den Heere in
veel dorheit gediend’ heeft, de dichtkunst beoefenen, en gaf een aantal stichtelijke
bundels uit. Daarin moge hier en daar nog een sprank van Poëzie glinsteren, zij
kunnen gerust in de schaduw blijven; en zij zouden zeer zeker der vergetelheid geheel
zijn prijs gegeven, waren zij daarvoor niet bewaard door de etsen, die ze versieren.
Anders is 't gesteld met een bundel uit zijne vroegere jaren: de minnedichten, die
hij onder den titel van Duytse Lier in 1671 in 't licht gaf, en die verdiende meer
gewaardeerd te worden dan geschiedt.
Toen hij, tot mystieke vroomheid vervallen, de wereld verafschuwde, trachtte hij
ook de exemplaren van dat werk zijner frissche jeugd te vernietigen, hetgeen hem
evenwel niet gelukte. Men mocht uit die veroordeeling allicht opmaken, dat die
gedichten onkiesch en wulpsch waren: men zou zich bedriegen. Er zijn in 't geheel
slechts twee stukjes, waarin het realisme al te vrij te werk gaat: overigens heb ik
nergens in de Duytse Lier een zinnelijken geest gevonden, ‘die haar verontreinigt’
(Hofdijk). Ja, ik durf gerust zeggen, dat ze, met die geringe uitzondering, ook thans
nog herdrukt kan worden: zij is dat dubbel waard3).
Wat de gedichten van Luyken in de eerste plaats gunstig onderscheidt, is de natuur,
die er in leeft. Men ziet duidelijk,

1) Kort verhaal van het godvruchtig leven van J. Luiken, vóór zijn werkje getiteld: Des menschen
Begin midden en einde.
2) ‘Hij sloeg den weg van verloochening met groote getrouwheid in, kloekmoedig afstervende
al wat de natuur lief was, dezelve niets geevende, als dat hy niet ontberen konde, naauwelyks
bloote nooddruft neemende van spys, drank, slaapen, kleeding, enz., hoewel hy 't zelve
rykelyk konde missen; om dus zyn Heer en Meesters voetstappen op 't beste na te volgen.’
Kort Verhaal.
3) Een nieuwen druk bezorgde Van Vloten er van in het Letterk. Pantheon. (Schiedam, 1860).
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dat innerlijke aandrang hem tot zingen noopte, dat zijne verzen de echo zijn van
hetgeen in zijn gemoed omging.
Zijne levensopvatting was toen alles behalve zwaarmoedig. Men leze b.v. het
stukje (bl. 25)1), dat aldus aanvangt:
‘'t Is een vermaak, 't is een vermaak te minnen,
Ik schat die vreughd veel hooger dan het gout;’

om te eindigen met de verklaring: laat de schoone mij lang zonder weermin gaan,
‘Ik scheyd er van, ik laatze, ik spoel die minne
Ik spoel die smart
Slechts rustig van het hart
Met eene kroes vol wijn
Geswollen aan den Rijn.’

Dit leidt wellicht tot het vermoeden, dat hij ‘vry wat wild en los’ geleefd had: vooral
als men zijn vromen levensbeschrijver hoort verhalen, dat hij later ‘zyn oud en slecht
gezelschap verlaatende, zich voegde by de vroomen van dien tyd.’
Men zou zich denkelijk ook hier bedriegen; althans de Duytse Lier leert het
tegendeel. In dat uit het hart gewelde afscheidslied aan zijn vriend Joan van Rozendaal
(bl. 100) leeft een andere geest2). Wel herinnert hij ook hier, hoe zij
‘De zorgen van het harte spoelden
Met Liber, die de doffen maakt verblyd;’

maar hij wijst toch bij voorkeur op eene andere ‘zoetheyd:’
‘Hoe dat wy met de Zang-godin,
Wiens schoonheyd ik zoo hoog bemin,
Niet ver van daar het Y koomt bruysen,
Zoo liefelyk gedooken in het riet,
Uyt aller menschen ogen lagen,
Gekoestert naar ons wel behagen,
Van niemant dan de weste wind bespiet.’

En hoe ware met de gewraakte opvatting dat liefelijke, huiselijke tafereel te rijmen,
zoo vol gezonde levensfrischheid, dat hij

1) In Penon, Nederl. Dicht- en prozawerken IV, bl. 420.
2) t.a.p., bl. 428.
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ons penseelt in zijn gedicht: ‘Op het verjaren van Nik. De Vree’ (bl. 104)1)? Trouwens,
welke kunst hij ook vereerde, op de vraag: ‘welke de beste kunst zy?’ antwoordt hij
(bl. 108):
‘Wel-levens kunst word noyt volpresen,’

en hij werkt dit denkbeeld in vier coupletten uit.
Zijne erotische dichtader sluit dan ook geen echtelijke liefde en huwelijkstrouw
uit, die hij integendeel in verscheiden zangen viert. En dat is nog al natuurlijk, daar
hij eerst sedert twee jaar met de uitmuntende zangeres Maria De Oude gehuwd was.
De Duytse Lier bevat eene rijke verscheidenheid van stof. De meeste stukjes zijn
wel eigenlijke minneliederen, maar daarnevens staan idyllen, verhalen, romancen,
sprookjes, en zelfs eene enkele maal eene ernstige, wijsgeerige beschouwing.
Ook hier komen classieke herinneringen voor, maar zij dringen zich niet op den
voorgrond; integendeel, tegenover het Classicisme van Jonctys ademt Luyken's
Duytse Lier onmiskenbaar den romantischen geest. Soms vallen enkele romances,
b.v. die van ‘Dooraltus’ (bl. 114) in het ultra-romantische; maar van den anderen
kant, hoe innig en naïef kan hij zijn! B.v. in het gedicht: ‘Het wout heeft ooren’ (bl.
69), waarin men een echo uit de beste tijden der middeleeuwen waant te vernemen.
Daarentegen is er weer iets antieks in dien schoonen beurtzang op bl. 74. En overal
tintelt poëzie, ofschoon het hem nu en dan wel faalt aan goeden smaak, en hij niet
bijzonder kiesch is op het rijm.
Een enkel staaltje moge ons oordeel bevestigen. Is er iets liefelijkers te denken
dan dit couplet (bl. 78):
‘De dageraat begint te blinken,
De roosjes zijn aan 't open gaan;
De nucht're zon komt peerlen drinken,
De zuyde wind speelt met de blaan:
Het nachtegaaltje fluit,
En 't schaapje scheert het kruyt;
Hoe zoet
Is een gemoet,
Met zulk een vreugd gevoet!’

1) t.a.p., bl. 431.
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En zou de Drost zich het volgende geschaamd hebben?
‘Och Leliana! och al mijn goet,
Die mijn hartje branden doet
Door uw lonkjes,
Vol van vonkjes,
Vonkjes, die van 't lodder oog
Quetzen, als pijltjes van een boog.
Schoone, waar schuylje hier in 't groen?
'k Moet my laven met een zoen,
Voor de tipjes
Van uw lipjes,
Lipjes, die als rooze-blaan,
Zijn met een zoete dauw belaan.
't Rijzend zonnetjen gaat my voor,
Wenkt mijn lusjes, om zijn spoor
Na te reppen
En te leppen
't Vochtjen van uw montjen zoet,
Als hy 't van zijn Laura doet.
Nu dan, mijn waarde, sla geluyt,
Steek uw hooft ten groenten uyt:
Met dit wachten
Mijn gedachten
Raaken in een diep gepeyns,
Lelienhalsje, dat 's geen reyns.
Of hebt gy uyt boertery
Voorgenomen, dat je my
Wat zoud quellen
En eens stellen
In een vuur van ongedult,
'k Sweer datje 't my betalen zult.
Als ikje nu maar vinden kan,
Prille Nimph, zo moetj'er an,
Hondert kusjes
Zijn mijn lusjes
Niet genoegzaam tot een wraak:
't Gelt dan u halsjen, mont en kaak.’
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De Nederlandsche letterkunde in de zeventiende
eeuw.
Derde boek.
Tijdperk van achteruitgang.
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I. Terugwerking van het romantisme.
Jan Vos.
Vondel was de dichter van de aristocratie des geestes. Zijne streng classieke richting
maakte zijne werken, vooral zijne tooneel-poëzie, tot de schoonste uitdrukking van
‘de Renaissance in het Nederlandsch,’ waarvan Hooft zeer te recht ‘de Vader’ is
genoemd1). Zijn buitengewoon dichterlijk talent, zijn genie had er vooral toe
bijgedragen om die richting, niet slechts in Amsterdam, maar in het beschaafdste
gedeelte van Nederland te doen zegevieren.
En toch, over dien triomf werd niet algemeen, zeker niet door de burgerij en het
volk, gejubeld. Vandaar dan ook, dat zich daartegen eene sterke reactie moest opdoen.
Reeds ten tijde van Vondel's hoogsten bloei begon het tijdelijk onderdrukte
Romantisme het hoofd weer op te steken, en op het tooneel had het geruimen tijd
den toeloop.
Intusschen heeft ten slotte het Classicisme in den geest van ons volk de bovenhand
gehouden. De geschiedenis onzer letterkunde werd er tot op onze dagen geheel door
beheerscht. En geen wonder: de meest ontwikkelden onder ons werden op de talrijke,
voor ‘fatsoenlijke’ beschaving onontbeerlijke, Latijnsche Scholen met den classieken
zuurdeesem doortrokken. In het bloeitijdperk der zeventiende eeuw behoorden al de
dichters van genie en talent tot die richting. Na hen gaat onze zelfstandigheid te loor,
en wij bepalen ons tot het nahinken van vreemden. De voorstanders van

1) Cd. Busken Huet, in zijn artikel over ‘Hooft's Poëzie,’ in De Gids 1881, I, bl. 418.
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het Romantisme mochten al in den geest der meerderheid werken, het ontbrak hun,
vooral in de tweede helft der eeuw, aan talent. Ook door zich vast te klampen aan
Lope de Vega en Calderon vermochten zij zich niet op het tooneel of in de
belangstelling der meer en meer in beschaving winnende burgerij te handhaven. De
Romantische school werd op nieuw naar den achtergrond gedrongen door een
bentgenootschap, dat zich in 't gareel van het nieuwe Fransche Classicisme liet
spannen, en dat door gekuischten vorm boven hunne tegenstanders uitmuntend, zich
voor den beschermer van poëzie en beschaving wist uit te geven, en zoodoende alom
meester werd van het letterkundig veld, door bemiddeling der dichtgenootschappen,
waaraan hun voorbeeld het aanzijn schonk. Het romantisch streven werd weldra, als
de aandacht van alle beschaafden onwaardig, zelfs uit het geheugen gewischt, en het
conventioneele Classicisme werd de eenige toetssteen voor onze letterkunde.
Latere onderzoekingen hebben allengs onzen gezichtskring uitgebreid. Men haalt
thans tegen de uiting van den volkssmaak den neus niet meer op.
Wij zullen dan ook onze aandacht hebben te wijden aan het kortstondig herleven
van het Romantisch Drama.
De voorstanders dier school volgden deels het spoor, hun in het begin der eeuw
door de Amsterdamsche ‘Geesten’ gewezen, deels sloten zij zich aan bij het in geheel
Europa veldwinnend Spaansche drama, waarin dezelfde geest leefde.
In de eerste plaats hebben wij ons bezig te houden met den man, die op de
terugwerking tegen het Renaissance-Classicisme den grootsten invloed heeft geoefend.
In November 1641 werd in den Schouwburg een treurspel vertoond, dat algemeen
opzien verwekte. Het stuk was getiteld: Aran en Titus, of Wraak en Weerwraak. De
dichter was een burgerjongen, een glazenmaker, zonder eenige kennis van de
Grieksche, Latijnsche of eenige vreemde taal; zijn naam, toen nog geheel onbekend,
luidde Jan Vos. Sommigen schreven het stuk aan Vondel toe1), en Professor Barlaeus
was er zoo mede

1) Zie Dr. J.A. Worp, Jan Vos, bl. 38.
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ingenomen, dat hij den dichter zelfs gelijk stelde met Sofokles. Op zijn aansporen
gingen zijne vrienden het zien spelen: Hooft en Van der Burgh stonden verbaasd, en
Vondel verklaarde, dat de dichter een genie was. Van Baerle zelf kon zich aan de
tragedie niet zat zien: zevenmaal achtereen ging hij zich daaraan vergasten. Hij was
er zoo vol van, dat hij er brieven over schreef aan zijne vrienden1), en Huygens
uitnoodigde over te komen om haar te bewonderen. De geheele Oudheid had, volgens
hem, geen zoodanig treurspel aan te wijzen: het wekte echt tragische aandoeningen
op en was geschreven in de taal van Hooft en Vondel. Eindelijk wijdde hij er een
Hollandsch gedicht aan, dat geen meesterstuk is, en aldus eindigt:
‘Ik stae gelijk bedwelmt en overstolpt van geest.
De Schouburg wordt verzet, en schoeyt op hooger leest.
Rijst Sophocles weêr op? stampt AEschylus weêr hier?
Of maekt Euripides dit ongewoon getier?
Neen, 't is een ambachtsman, een ongelettert gast,

1) Den 10en November 1641 schreef hij aan Wicquefort: ‘Zulechemi Domino me totum offer,
et dic Tragoediam hic recitatam, authore vitriario, homine omnis litteraturae et Graecae et
Latinae ignaro, cujus vix pudeat ipsum Sophoclem. Stupent mecum Hoofdius, Burghius,
Vondelius, et quibus-cunque vis est tanta dignoscendi.’ Epistolae, p. 854-5.
En den 15en December aan Huygens zelf: ‘Diviniore oestro hic vitriarius noster, homo
illiteratus, tragoediam scripsit, fictilicet argumenti. Recitata est saepius, nec adhuc saturari
auditor potest. Ego audivi septies, praeter morem meum, qui istis actubus non nisi semel
aures commodo. Audivit, me hortante, Hoofdius, et stupuit. Audivit van der Burchius, et
haesit attonitus. Audivit Vondelius, et portentosi ingenii virum dixit. Verbis loquitur quibus
Zulechemus, Dominus Satrapa, Vondeliusque loquuntur, et scribunt. Sententiae graves sunt
et densae et plane πρ ς διόνυσων [ad rem]. Nullam habet tota antiquitas Tragoediam magis
tragicam. Et forte ob hoc unum frontem corruget rigido censori, quod nimis tragica sit. Interim
duos Tragoediae partes mirifice explet, τ
θικ ν [mores] et τ παθητικ ν [affectus].
Totam tragoediam, prout recitata est, memoria circumtulit per semestre, postea dictavit.
Tragoedias nostratium, etiam scripta tua omnia ad unguem callet et recitat. Digna est, quam
vel audias coram, vel legas, est enim sub proelo. Ubi huc veneris, pulsabit in tui gratiam
orchestram Andronicus, praecipuum Tragoedia drama. Ego versiculos aliquot Belgicos illi
scripsi, ut quid de authore et opere sentiam, publice testarer..... De Tragoedia judica ex choris,
quos mitto, ut salivam tibi moveam.’ l.l. p. 858-9.
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Die nu de gantsche rey van Helikon verrast.
Die noyt gezeten heeft aen Grieks of Roomsche disch,
Wijst nu de weerelt aen, wat dat een Treurspel is.’

De ‘seldsaeme glasmaker,’ zooals Huygens hem noemt1), schreef bijna te gelijker
tijd de bekende klucht van Oene, die niet veel beter is dan het slechtste, wat men in
dat soort vertoonde; maar 't schijnt, dat men zoo verlekkerd was op al wat hij
voortbracht, dat men zelfs dit platte stuk hemelhoog verhief2). Hijzelf was verstandiger,
en wilde het in 1662 niet opgenomen hebben in de verzameling zijner gedichten.
Toch was het zeer gewild bij het publiek, want er zijn niet minder dan dertien drukken
van bekend, en daarvan zijn er twee opmerkelijk gewijzigd en vermeerderd3). Door
zijne tragedie werd hij op eens beroemd. Letterkundigen zoowel als patriciërs trokken
zich zijner aan. Hooft noodigde hem ‘eens voor al’ op 't Huis te Muiden4); en hij
schijnt van die uitnoodiging drok gebruik te hebben gemaakt, ofschoon het
merkwaardig is, dat in de brieven van den Drost nooit van den glazenmaker gewaagd
wordt. Wij treffen hem te Muiden nu eens in gezelschap van Tesselschade, dan met
Van der Burgh, Barlaeus, of Huygens; en bij die gelegenheden werd er meestal
muziek gemaakt, waarvan Vos zoowel als Van der Burgh en Huygens een groot
liefhebber was5). Hij werd daar niet alleen gastvrij ontvangen, maar de grijze Hooft
zag vaak het werk des jongen Dichters na.
Van zijne dankbaarheid voor den Drost geven dan ook een aantal puntdichten
getuigenis. Dat Van Baerle mede zich veel aan

1) Hooft's Brieven, IV D., bl. 45.
2) Barlaeus schreef aan Huygens in 't begin van 1642 (Epistolae, p. 868): ‘Comoediam jocularem
scripsit, quae sub proelo est, tam densa facetiis et e media plebe petitis salibus, quam tragoedia
graviter dictis.’
3) Opgesomd door Dr. J.A. Worp, Jan Vos, bl. 74. Dr. R.A. Kollewijn heeft (Ned. Spect., 1882,
bl. 167) aangetoond, dat Vos de stof van zijne klucht 't zij middellijk of onmiddellijk aan
een Engelsch blijspel heeft ontleend.
4) Zie het puntdicht no. 754 in J. Vos' Gedichten, I D., bl. 550.
5) Die muzikale aanleg zat in de familie. Van zijn vader heet het:
‘Hij minde maatgezang, deurmengt met klank en snaaren,’
(Ged. II, 393); en van zijne zuster Anna getuigt hij:
‘Haar brein was vol van geest: haar keel van nachtegalen.’
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hem liet gelegen zijn, is natuurlijk. Bij diens dood belette de smart zijn beschermeling
‘een treurdicht te zingen;’ maar hij spreekt hem hartelijk toe in het kort daarop
verschenen gedicht op den Vrede, en roemt
‘Den mondt, die mij zoo vaak met spreuken onderhiel.’

Met Vondel raakte hij van den beginne af aan in vriendschappelijk verkeer. 't Is
bekend, hoe deze eenige verbeteringen maakte in den Aran en Titus, voordat het stuk
gedrukt werd; en uit het 293e puntdicht van Vos blijkt, dat beiden later ook op
vertrouwelijken voet verkeerden. Van de ingenomenheid van Vos met de ‘Rijnzwaan’
hebben wij al eenige staaltjes bijgebracht (boven, bl. 321). Ook andere dichters
bejegenden den glazenmaker met achting, en wederkeerig zond elk den ander zijne
werken toe. Dat was, om een voorbeeld te noemen, zelfs met Huygens het geval1).
Maar ook de voorname lui maakten hem het hof, en boden hem allerlei kleine
geschenken: wijn, suikerwerk, banket. Wij vinden hem nu eens op eene
vastenavondpartij bij Mevrouw Van Vlooswijk, dan weer noodigt de jonge
Huydecoper hem ter jacht of aan zijne tafel, of hij gaat ter maaltijd bij diens
echtgenoot. De oude heer Huydecoper, de bekende Burgemeester, die zoo groot
aandeel in de gebeurtenissen van 1650 had, was zijn bijzondere beschermer; en men
kan haast zeggen, dat Vos diens huispoëet geworden was. Herhaaldelijk vinden wij
het bewijs van 's Dichters aanwezigheid op des Burgemeesters buitenplaats
Goudestein; en niet alleen de leden der familie werden vaak door hem bezongen,
maar ook allerlei kleine huiselijke bijzonderheden.
Het beste bewijs van de bescherming, die hij genoot, was zijne benoeming in 1647
tot een der zes Hoofden of Regenten van den Schouwburg. In die betrekking vooral
heeft hij grooten invloed geoefend. Alvorens daarover te spreken, een enkel woord
over hem als Mensch en Dichter.
Hoe kwam Jan Vos in de Amsterdamsche wereld zoo gevierd, verre boven Vondel,
die hem toch in talent hemelhoog overtrof? Daar werkten allerlei redenen toe mee.
Vooreerst de patricische

1) Zie over de verhouding van Vos tot de dichters van zijn tijd meer in bijzonderheden: Dr.
J.A. Worp, Jan Vos, bl. 8 vlgg.

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

378
ijdelheid. Jan Vos bleef bovenal glazenmaker en werd veel meer beschouwd als de
beschermde gunsteling dan Vondel, wiens karakter zich zoo iets niet liet aanleunen,
tegen wien men min of meer opzag, daar bij hem de Dichter den burgerman deed
vergeten. Vondel schaamde zich zijnen burgerlijken stand niet (boven, bl. 173): Vos
liep er, zij het ook niet zonder ijdelheid, wel wat mee te koop; en hij boog diep. Van
schilderkunst en poëzie zegt hij ergens:
‘Deez' twee zijn by de Grooten groot geacht;’

maar hij wist blijkbaar zeer goed, dat dit vooral het geval was, als zijne kunst die
‘Grooten’ verheerlijkte.
‘Wie lof van andre schrijft heeft dubble kracht bedreeven.
De Dichters leeven als zy anderen doen leeven.’

Wat pluimstrijkerij maakte hem gewild1), en verwierf hem zeker bij Mevrouw
Huydecoper-Koeimans den naam van ‘Apol.’ Toen haar echtgenoot in 1661 gestorven
was, ging die pluimstrijkerij zoover, dat ze hem in 's Burgemeesters grafdicht (II D.,
bl. 373), deed zeggen:
‘Waar geen Meceenen zijn versterven alle gunsten.
Men schrijf dan op zijn graf; hier leit hy die de kunsten
Handthaafden’ enz.

‘Alwie in Amsterdam hooge ambten en waardigheden had, schijnt door Vos te zijn
bezongen’2).
Voorts heeft het hem stellig gediend, dat hij, met opoffering zijner burgerlijke
individualiteit, op end' op een slaaf der patricische classieke phraseologie was, door
Vondel te vaak afgeschud. Maar bovendien was hij geestig en vroolijk, vol
zelfvertrouwen, en hield er van met allerlei slag van menschen op een goeden voet
te

1) Dat hij daarvoor bekend stond, blijkt uit het versje, waarin het heette:
‘De Vos is vol van snootheyt,
Hy voegd hem na de tijt, hy hout het met de grootheyt,
Al was de Duyvel baas, hy badt die vlytich aan,
Als Schouwburg maar in Eer, en hy in gunst mach staan.’
Zie Dr. G. Penon, Bijdr. tot de Gesch. der Ned. Letterk. I D., bl. 67, noot.
2) Dr. J.A. Worp, t.a. pl., bl. 16.
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staan. Zijne Roomschheid sloot hem dan ook geene enkele deur, want hij zelf was
alles behalve uitsluitend; ja, geheel het tegenbeeld van den leerling van Marius. Op
maatschappelijk en staatkundig gebied trok hij ééne lijn met de Politieken.
Veel levensbijzonderheden zijn ons niet van hem bekend: men weet zelfs niet, in
welk jaar hij geboren werd; doch dit schijnt tusschen 1615 en 1620 te mogen worden
gesteld1). Hij was in 1639 gehuwd, maar zijne vrouw ontviel hem al vroeg en liet
hem één dochtertje na. Zijne vrienden noopten hem dikwijls tot een tweede huwelijk.
Hij hertrouwde evenwel niet, omdat hij zijn eenig kind geen ‘stiefmoer’ op wou
dringen; want
‘Het tweede huwlyk baart vervloekte huiskrakeelen,’

schreef hij aan Vondel. Aan Govert Flink gaf hij als reden op, dat hij ‘de schoonst'
en wijst' der vrouwen’ beminde, namelijk de Dichtkunst. Dies, zegt hij,
‘Dies stel geen ander voor; ik wissel niet in 't minnen’2).

Toch is er reden om te twijfelen of dit wel de ware oorzaak geweest is. Hij heeft
althans een aantal verzen, gloeiende van liefde, gedicht op een meisje, dat hij Laura
noemde; geen denkbeeldig wezen, daar zij met hem in verkeer stond, en hem
omtwijfelbare bewijzen van wederliefde gaf3). Hij stierf in Juli 1667, en werd den
11en dier maand in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven4).
Ofschoon Vos slechts een gering deel van zijn tijd aan de poëzie kon besteden,
heeft hij toch een aantal heuchelijke gebeurtenissen in uitvoerige gedichten bezongen:
de Vreede van Munster, den Zeekrijgh met Engeland in 1652, waartoe ook behoort
de Scheepskroon, ter eere van de Ruiter en Tromp, wegens de lauweren door hen in
dien oorlog behaald5); het Ontzet van Koppenhaven

1) Zie Dr. J.A. Worp, Jan Vos, bl. 1.
2) Verg. zijne Gedichten, II D., bl. 390; I D., bl. 450, 551.
3) Verg. zijne Gedichten, I D, bl. 497; II D., bl. 451, 460, 478, 488, 495, 505; I D., bl. 540, 491,
520. Zie ook Dr. J.A. Worp, t.a. pl., bl. 4.
4) Zie A.D. De Vries Az. in den Ned. Spectator van Mei 1879, bl. 152.
5) Bij Penon, Nederl. dicht- en prozawerken IV, bl. 283.
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door Wassenaer; voorts de Vergrooting van Amsterdam, de Inwyding van het
Stadthuis. Daarbij voege men de Zeege der Schilderkunst en de beschrijving der
buitenplaats Kommerrust van Mr. Joan Uitenboogaardt.
Op den aanleg van bijna al die stukken is vrij wat aan te merken, vooral op het
misbruik van allegorie en mythologische namen; maar niet zelden boeien zij ons
door zeer levendige beelden en schilderingen, die, ofschoon al te hoog gekleurd, ja,
soms tot bombast toe gezwollen, toch de tolken zijn van een buitengewonen
dichterlijken aanleg, die alleen beschaving, besnoeiing van al te groote weelderigheid,
behoefde. Gunstig steken de twee genoemde gedichten op onzen zeeroem af, vooral
de Scheepskroon: beide hebben een veel meer Hollandsch karakter. Het is overigens
eene verdiende lofspraak, als Dr. Worp van hem getuigt: ‘Hij maakt eene uitzondering
op de meeste dichters van zijn tijd, in wier bundels het wemelt van stichtelijke liederen
en gedichten’1).
Vos is vooral plastisch. De lyrische innigheid, waardoor Vondel schittert, ontbreekt
bij hem geheel. In zijne grootere gedichten streeft hij naar weelderigheid van
beschrijving: in de kortere is hij epigrammatisch. Hij heeft een tal van bijschriften
op afbeeldingen en schilderijen nagelaten, waarvan niet veel te zeggen is. Hij hield
veel van puntdichten, maar is doorgaans in dit genre meer stekelig of grof dan puntig
en geestig. In al zijne verzen, die wat hooger toon aanslaan, is hij slechts zelden los
en natuurlijk: hij was te veel gewoon op stelten te stappen, en zijne stoute verbeelding
werd niet getemperd door gekuischten smaak. Hij schijnt daar ook niet naar gestreefd,
maar zijne eigenaardigheid steeds in zekere bandeloosheid gezocht te hebben. Het
was dus geen gebrek in zijn talent, maar veeleer in zijne natuur. Hij wist zeer goed,
wat er bij Hooft, Huygens en Vondel te leeren viel, want hij kende hunne gedichten
van buiten; maar hij wilde er zijn voordeel niet mee doen.
De beteekenis, die Jan Vos voor onze letterkunde heeft, ligt dan ook minder in
zijne dichtwerken dan in den invloed, dien zijn smaak op het tooneel en de
dramatische poëzie heeft geoefend.
Wij wezen reeds op de plastische richting van zijn geest. Die

1) T.a. pl., bl. 32.
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eigenaardigheid openbaart zich ook in zijn smaak voor schilderijen en zijn omgang
niet schilders, maar zij komt vooral uit in het aandeel, dat hij had in de verschillende
vertooningen, waarop bij plechtige gelegenheden de Amsterdamsche gemeente door
de Overheid werd onthaald.
Zoo werd b.v. de Munstersche vrede luisterrijk gevierd. Op Den Dam stonden drie
tooneelen opgericht, waarop verschillende vertooningen plaats hadden. De
samenstelling daarvan was opgedragen aan Samuel Coster, Geraert Brandt en Jan
Vos. Op het tooneel, door dezen gestoffeerd, zag men afwisselend voorgesteld en
met verzen toegelicht: ‘'t Gewapende Europe, 't Woedende Oorlog, Afgestrede
Vorsten, Omhelsde Vrede, Eeuwige Vryheidt, Bezwoore Vreede, Geboeide Belloone,
't Veilige Neederlandt, Moeder der Vreede.’
Hij schijnt den smaak voor dergelijke vertooningen in stand gehouden en
verlevendigd te hebben, althans komen zij onder zijne leiding meer en meer in zwang.
Zoo luisterde hij de ‘blyde inkomst’ op van Gerard Bikker als Drost van Muiden,
ten verzoeke der drie steden van diens Baljuwschap, door een optocht van ‘zes
tooneel-waagens’ met zinnebeeldige figuren, die door de stad van Muiden trokken1).
En dat was nog niet genoeg: in den Amsterdamschen schouwburg werd het feit met
drie allegorische vertooningen begroet.
De vrede met Engeland in 1654 werd door tien vertooningen op Den Dam
opgeluisterd. Bij het bezoek, door de Prinses Douairière van Oranje met verscheiden
aanzienlijke personages, aan Amsterdam gebracht, trokken zestien ‘staatcywaagens’
met allegorische groepen en dichterlijke bijschriften door de stad; en in den
schouwburg werden drie allegorische tafereelen te harer eer vertoond. Toen in 1660
de Prinses met haar zoon te Amsterdam kwam, vertoonden zich weder twintig
‘staatcywaagens’ met groepen, die nog al ergernis gaven2). En zoo bij verschillende
andere gelegenheden3). En dat Jan Vos met die inrichting niet bloot belast werd, maar
de aanlegger daarvan was, valt in 't oog, als wij hem ook bij eene

1) Zie de uitvoerige beschrijving in zijne Gedichten, I D., bl. 569 vlgg.
2) Verg. Van Lennep's Vondel, VIII D., Nalez. bl. 3.
3) Jan Vos, Gedichten, I D., bl. 561 vlgg.
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andere gelegenheid aan dien smaak zien botvieren. Op gelijke wijs handelde hij bij
het huwelijk van Joan Hinlopen met de dochter van zijn beschermer Huydecoper1);
en het gedicht op de vergrooting van Amsterdam is op zijn bestel ‘op
d'Amsterdamsche Schouwburg, door meer dan tachentig persoonen uitgesproken en
vertoont’2). Trouwens, wij weten uit zijn eigen mond, dat hij met die vertooningen
veel ophad.
Men kan gemakkelijk gissen, welken invloed die smaak op het tooneel moest
hebben, zoodra de dichter daarmee in aanraking kwam. En dat bleek terstond bij zijn
eerste optreden. De Aran en Titus is, wat geest en richting betreft, geheel de
tegenvoeter van Vondel's rustige classieke Tragedie, en sluit zich veel meer aan bij
Coster en de Romantische School.

1) Aldaar, II D., bl. 289.
2) Dat hij voor dergelijke bemoeiingen door den Magistraat met geld beloond werd, kan niet
verwonderen. Een voorbeeld daarvan geeft Verwijs in eene noot op Brandt's Leven van
Vondel, bl. 110. Zoo weten wij uit het 58e puntdicht, dat bij een dier gelegenheden
‘Burgemeesteren van Amsterdam [hem] eenigh zilverwerk, daar haar wapen op stondt,
vereerden.’
Maar ook gedichten werden hem betaald. Voor dat op de vergrooting der stad ontving hij
van de Regeering vijftig gulden. (Verwijs, t.a. pl., bl. 111). De Prinses Douairière van Frederik
Hendrik schonk hem eene gouden medaille met het beeld van haar gemaal (Gedichten, II
D., bl. 499); en hoe hij daarmee ingenomen was, blijkt, wijl hij haar niet alleen terstond met
een gedicht daarvoor bedankte, maar er nogmaals op terugkomt in dat op haar dood (II D.,
bl. 361).
Ook bijzondere personen gaven hem wel hunne dankbaarheid door geschenken te kennen.
Zoo weten wij uit het 127e puntdicht, dat zeker heer ‘[zijn] dochtertje zeekere goude
gedenkpenning aan dwong,’ die ‘zwaar van wicht’ was, en voor welke ‘mildheidt’ de vader
haar ‘driemaal dank’ deed zeggen.
De vraag rijst, of hij voor particulieren ook gedichten voor geld schreef? Hij had er den naam
van, maar ontkende het herhaaldelijk. Zoo in dit puntdicht (468):
‘Gij vraagt of ik ooit dicht om geldt; 't heeft blijk noch schijn.
Ik mis: ik dicht om geldt: maar 't moeten glazen zijn.’
En in een vers aan Huygens, niet in de latere uitgaven zijner Gedichten opgenomen, maar
in die van 1662, bl. 850, voorkomende, zegt hij, met toepassing op zijne nering:
‘Ik dicht het best om niet, en 't slechtst' dicht ik om geld.’
Maar waarom behoefde hij zich op dit punt zoo te verdedigen?
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De Romeinsche veldheer Titus Andronicus viert zijn triomf over de Goten. Hij wil
hun overwonnen veldoverste Aran, een Moor, aan Mars offeren; maar de gevangen
koningin Thamera redt dezen, die haar minnaar was, van den dood, door den keizer
Saturninus hare hand te schenken. Aran wreekt zich op Titus op de gruwzaamste
wijs. Hij haalt de zonen van Thamera over om Bassianus, des keizers broeder, die
met Titus' eenige dochter Rozelyna verloofd was, te vermoorden, de maagd te
schenden en haar, opdat het schelmstuk niet mocht uitlekken, tong en handen af te
snijden. Hij weet het vermoeden van den moord van Bassianus op twee zonen van
Titus te wentelen, die daarvoor ter dood worden veroordeeld. De boosaardige Moor
beduidt den vader, dat hij zijne zonen kan redden, als hij zijne rechterhand afhakt en
die den Keizer levert. Dit geschiedt; maar in plaats van zijne zonen worden hem
hunne hoofden gebracht. Eindelijk wordt Titus met de ware toedracht van zaken
bekend, en nu doodt hij de zonen van Thamera, doet ze braden en zet die spijs aan
de moeder en den Keizer voor. Dan doorsteekt hij zijne dochter Rozelyna, om haar
voor verder leed te bewaren, verbrandt den Moor en doorsteekt diens medeplichtige,
Thamera. De Keizer velt daarop Titus neer, maar wordt zelf door diens zoon Lucius
afgemaakt, die zich daardoor de heerschappij over Rome verwerft.
Van Lennep had wel gelijk, dat hier ‘het tooneel herschapen werd in een bloedblad,
waar, op 't laatst, bijna niemand overbleef om de overigen te begraven.’
Het onderwerp is hetzelfde als dat van het aan Shakespeare toegekende treurspel
Titus Andronicus. Hoe Jan Vos, die geene vreemde talen verstond, er mee bekend is
geworden, ligt in 't duister; maar ondanks zeker verschil in de détails heeft hij stellig
zijn stuk aan dit treurspel ontleend. Waarschijnlijk zag Vos het drama door Engelsche
tooneelspelers in Amsterdam vertoonen1). In karakterteekening staat het nog bij het
Engelsche achter.

1) Verg. Dr. J.A. Worp, Jan Vos, bl. 51-53. Later (in zijn opstel: De invloed der Engelsche
letterkunde op ons tooneel in de 17e eeuw, Tijdspiegel, 1887) oordeelt dr. Worp, dat men
niet tot een direct verband tusschen den Aran en Titus en den Titus Andronicus kan besluiten.
Vgl. hierover ook hiervoor dl. I, bl. 83 noot.
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Merkwaardig is het, dat, ondanks de afgrijselijkheden, waarvan het vol is, dit treurspel,
zoowel te Londen als te Amsterdam den grootsten toeloop had van het publiek; ja,
het Hollandsche stuk werd daarenboven in het Latijn vertaald1). Te verklaren is echter
die opgang wel. Immers de geleerden en de dwepers met hetgeen men een ‘Romeinsch
bedrijf’ heette, waren opgetogen over de vele herinneringen uit de classieke
Mythologie en de geschiedenis van Rome, die de oorspronkelijke samensteller had
aaneengelapt, en waaruit een geheel ontstaan was, dat zelfs Seneca de loef scheen
af te steken. En wat het groote publiek betreft, het ‘kijkgrage volk,’ zooals Gervinus
het noemt, dit werd aangetrokken door de veelheid der feiten, die voor zijn oog plaats
hadden: het werd geboeid en in spanning gehouden door die elkander opvolgende
bloedige wraakoefeningen, waarvan men met angst het eind verbeidde. Want dat
had dit stuk, vol onnatuurlijkheden, boven het gepolijste Classieke Treurspel vooruit,
dat het de gemoederen in beweging bracht door den toeschouwers het schrikkelijkste
te doen zien. Dit genot zocht men vooral: de Dichter bewijst het ons door een treffend
voorbeeld. In de voorrede tot zijn Medea zegt hij: ‘Zoo menigmaal als Ulysses in
het treurspel van Polixena, door den vermaarden Samuel Koster gedicht, Astianax,
het zoontje van Hektor en Andromache, van de toorentrans wierp, scheen het
nagebootste kint d' aanschouwers zoo hardt op het hart gelijk op d' aardt te vallen:
men zagh de traanen niet min uit d' oogen dan het nagebootste bloedt langs het tooneel
vloejen. Begeert gy starker bewijs?’
Maar niet alleen werden de aandoeningen door Aran en Titus opgewekt, het stuk
toonde evenzeer, hoe de straf altijd op de misdaad volgt. Beide deze eigenschappen
hadden Barlaeus zeer bijzonder getroffen.
Daarbij komt eindelijk nog, dat het, als de meeste van Vos' gedichten, in vloeiende,
soms gespierde verzen geschreven is, en een aantal kernspreuken bevat, die zoo in
den smaak vielen.
Met dat al is de Aran en Titus als dramatisch kunststuk zeer zwak: niet alleen door
de noodelooze opeenhooping van gruwelen of het volstrekt onnatuurlijke van sommige
toestanden, maar vooral

1) Zie het 642e puntdicht van Vos.
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door het volslagen gemis van karakterteekening, tengevolge waarvan het alleen
geschikt is om physische aandoening van het geschokte zenuwgestel op te wekken.
Hoe jammer, dat geen der ontwikkelden, die over het stuk hadden verstomd gestaan,
zich rekenschap heeft trachten te geven van de oorzaak, die het zoo aantrekkelijk
maakte voor beschaafden zoowel als onbeschaafden! Hoe jammer, dat geen hunner
er naar gestreefd heeft om, met behoud van het levenbrengend element, dat aan de
Classieke School ontbrak, het ruwe, bloot zinnelijke dezer richting te kuischen en
de hartstochtelijke daad door het karakter te motiveeren.
Daartoe zou Vondel de man geweest zijn, zegt men wellicht. Ja, mits hij Vondel
niet geweest ware. Want vooreerst bepaalde zijne stichtelijke en mystieke
geestesrichting zijne keuze veelal tot Bijbelstoffen, en wij zagen, hoe dit zijne vrijheid
in 't bewerken van zijn onderwerp aan banden legde. Maar ook uit anderen hoofde
was Vondel er de man niet naar om Holland's Shakespeare te worden. Hij was immers
een volbloed Classicus, die een heiligen afschuw had van al wat naar Romantiek
zweemde. Maar bovendien bracht zijn dichterlijke aanleg het niet mee: hij was van
nature lyrisch dichter, geen dramaturg: meer colorist dan meester in teekening of
compositie. En juist omdat het hem mangelde aan eigen inzicht (intuïtie) in de
waarachtige eischen van het Drama, moest hij wel met zijne hooggeleerde vrienden
te rade gaan en zich aan de wetten der Ouden vastklampen.
Coster had wellicht natuurlijken aanleg en gave genoeg om ons romantisch Drama
te beschaven; maar ook hij was in de classieke school van Heinsius opgevoed, en na
een paar korte zijsprongen keerde hij tot de deftigheid terug; denkelijk ook omdat
hij zich, gelijk wij zagen, door het groote talent van Vondel liet meeslepen.
Daarom bleef de Humanistische Classieke Tragedie, als eene schitterende
uitheemsche plant, door weinige liefhebbers gekoesterd, wel de lieveling der
letterkundigen en der patricische heeren, maar schoot nooit wortel in den nationalen
bodem; en het romantische Drama, aan de natuur overgelaten en van zorg verstoken,
verwilderde meer en meer.
Men stelle zich niet voor, dat Jan Vos met den Aran en Titus
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eene eigenlijke omwenteling op het tooneel tot stand bracht. Het tegendeel is waar:
het waren de Classieken, die tegen den volkssmaak en den opgang, dien de
romantische stukken maakten, trachtten te reageeren. Maar dit kon zelfs een man
van genie als Vondel niet geheel gelukken: hij moge den smaak in salet of
studeerkamer gewijzigd, en in de classieke sleur geleid hebben, op het tooneel is hij
geen overwinnaar gebleven. Eerst later heerschte eene andere classieke Tragedie
oppermachtig; maar toen was het met het eigenlijke leven op het tooneel gedaan.
Met Bredero, Coster en Rodenburg was het romantische drama niet gestorven;
maar het waren geen eigen scheppingen meer, noch talentvolle navolgingen, die den
smaak van het groote publiek bleven streelen en de menigte naar den schouwburg
lokken. Het waren alleen min of meer gelukkig geslaagde vertalingen. Vooral het
Spaansche drama werd daartoe gebezigd; en de oude romantische stukken werden
wederom drok op de planken gebracht1). Omtrent den toeloop, dien de stukken, uit
het Spaansch vertaald, hadden, verwijs ik nogmaals naar het getuigenis van Brandt
(boven, bl. 323), en ik voeg er de opmerking van den tooneelpoëet J. Blasius bij2),
dat het van algemeene bekendheid was, ‘dat veel Fransse, ja verre de meeste,
Tooneelspeelen uit het Spaans overgeset zijn.’
Evenals de Italiaansche letterkunde zekeren invloed had geoefend op het tooneel,
zoowel in Engeland als hier te lande, zoo werd later de Spaansche een belangrijke
factor in de letterkundige ontwikkeling van Frankrijk en Nederland.
Sedert de helft der zestiende eeuw werden Spaansche romans en weldra ook
tooneelstukken in onze taal overgebracht: de eersten doorgaans door bemiddeling
eener Fransche vertaling, zooals wij bij de beschouwing van het proza nader zullen
aanwijzen. Wij zagen

1) Zie omtrent de stukken van Rodenburg, XVII Eeuw, I D., bl. 125 en 160, noot 1. Voorts
verwijs ik naar de lijst door C.N. Wybrands gegeven in Het Amsterdamsche Tooneel, bl. 256
vlgg., waarin al de stukken worden opgenoemd, van 1638 tot 1665 op den Ouden Schouwburg
vertoond.
2) Zie de plaats uit de opdracht zijner Edelmoedige Vijanden, aangehaald door Dr. J. Te Winkel
in zijne studie over den Invloed der Spaansche Letterk., in het Leidsche Tijdschrift,
afzonderlijke afdruk, bl. 46.
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reeds, hoe Bredero zijn Spaanschen Brabander aan eene Nederlandsche bewerking
van den Lazarillo de Tormes ontleende, en sedert zijn Spaansche tooneelstukken hier
bij de vleet vertaald en vertoond. Dr. J. Te Winkel heeft de verdienste, ons op den
Invloed der Spaansche Letterkunde op de Nederlandsche in de zeventiende eeuw
gewezen te hebben in eene zeer merkwaardige studie, al was zij dan ook, naar zijn
eigen getuigenis, niet volledig1). Wij zien daaruit, dat natuurlijk in de eerste plaats
Lope de Vega en Calderon werden nagevolgd; maar bovendien werden vele andere
bekende en onbekende schrijvers aan ons tooneel cijnsbaar gemaakt.
In België viel het classieke Treurspel niet in den smaak, en had er ook onder den
druk der censuur kwalijk kunnen tieren; de Romantiek, gehuwd aan het platste
realisme, heerschte er weldra oppermachtig. Maar er werd vooreerst toch niet vertaald.
Onder de tooneeldichters zijn er maar een paar, die verdienen genoemd te worden.
Jonker Frederico de Conincq streefde er naar om de Spaansche Comedie op
Nederlandschen bodem over te planten: hij stelde zich Lope de Vega ten voorbeeld.
Maar de zeden, die hij schildert, zijn dan ook niet inheemsch: veel intrigue, ‘met
nachtbezoeken, ontschakingen, schoffeeringen, dolksteken, roovers, bravaden’
(Snellaert), is niet genoeg om den lof te doen inoogsten van een goed Comicus te
zijn. Later zullen wij Cornelis De Bie als vertaler van Spaansche tooneelstukken in
België leeren kennen.
Eene volkomen tegenstelling met deze vormt Guilielmus Ogier, wien de lof
toekomt, zijn eigen tijd en zijn eigen volk, zij het ook bij voorkeur de smalle gemeente,
op het tooneel te hebben gebracht.
In 1618 geboren2), schreef hij op zijn zeventiende jaar zijn eerste blijspel:
Droncken-Heyn, later Gulsigheydt getiteld, terwijl hij
‘Noch van reghels (heeft) gheweten
Noch van goedt of slecht gedicht.’

Twee of drie jaar later werd hij lid van de Kamer de Olyf-tack, en hij onderwierp
zijne comedie toen aan de beoordeeling van

1) In het Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterk., uitgegeven door de Maatschappij der Ned.
Letterk. te Leiden, dl. I, bl. 59-115.
2) Volgens M. Rooses, wiens opstel over Ogier in het Nieuw Schetsenboek (bl. 112-159) vele
nieuwe bijzonderheden over dien dichter bevat.
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‘des Camers wyse mannen,’ die er niets van wilden hooren, omdat zij tegen de gewone
regelen zondigde. Het Hoofd der Kamer echter, Joan Janssens, en zekere Van den
Bosch waren van eene andere meening en brachten het stuk in 1639 op het tooneel,
met dit gevolg, dat
‘Onse stadt scheen noyt versaedt
In het zien en in het hooren:
Hondert maal en cond' niet stooren;’

en die toeloop bleef het veertig jaar lang behouden.
Zoo ging het ook met de overige stukken des Dichters, waarvan sommige mede
in Holland opgang maakten en lang op het tooneel bleven1). Tot onderwerp had hij
de hoofdzonden gekozen, waarvan hij er vijf had behandeld. Dertig jaar later voegde
hij er, op verzoek zijner vrienden, de twee overigen aan toe, en gaf ze in eenen bundel
bijeenverzameld uit. In den tusschentijd had hij ‘meer verheven saecken in Rijmery
gestelt,’ waarvan ik beken geen kennis te dragen: waarschijnlijk waren ze van minder
belang voor ons dan zijne comedies2).
En toch zijn die stukken zeer middelmatig van aanleg. 't Zijn niet veel meer dan
platte kluchten, zonder wezenlijke verwikkeling en zeer gebrekkig uitgewerkt. De
personen komen, gaan, keeren terug, zonder genoegzame reden, evenals in de
poppenkast. Karakterteekening ontbreekt geheel. Enkelen doen aan Bredero denken;
maar hoever Ogier beneden hem staat, leert b.v. zijne Hooveerdigheidt, welks
‘Francisco, vermeynde Joncker,’ ter vergelijking met Jerolimo uitlokt.
Toch valt het niet te ontkennen, dat er in verschillende tooneelen onmiskenbare
virtus comica schittert; maar hetgeen vooral aan die stukken zooveel toeloop bezorgde,
was de levendigheid van beweging en de waarheid van kleur dier schetsen uit het
volksleven.

1) ‘Een zijner stukken, De Gramschap of de Moedwillige bootsgezel werd tot laat in de XVIII
eeuw te Amsterdam opgevoerd.’ M. Rooses, t.a.p. 137. Ook ‘Haet ende Nijdt’ hield zich zoo
lang staande op het Amsterdamsche tooneel. Zie Moltzer, Gids 1883, III, 297.
2) Rooses kent alleen zijn ‘Mahomet ende Irene’ (1661) en voorts eene Klucht van het belachelijk
Misverstand ofte Boerengeck (1680).
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Ogier durfde blijkbaar geene andere onderwerpen kiezen, want, zegt hij, ‘te handelen
de Politique ofte Wereldt heerschende saecke, is ongelegen voor gheruste Borgers,
als wesende vol van alle peryckelen, daer geene Vrienden in beschouwt en mogen
worden: want d'open-hertigheyt kan schadelijck wesen, en de gheveynstheyt kan op
den waeghen van Triumphe ingehaelt worden.’
Hij bracht de volkszonden op het tooneel in al hare afzichtelijkheid en met heuren
geheelen treurigen nasleep. Hij had daarmee, dacht hij, ‘met der handt ghevat alles
dat tot vermaeck en leeringh soude konnen dienen.’ ‘Leeringh’ vooral lag in zijne
bedoeling, en hij laat ergens zijne stukken zeggen:
‘Wy dienen, om vermaeck, en by geval te leeren
Het gheen een Predicant ook geiren seggen souw'
Wou maer den wysen stoel, in een Thooneel verkeeren.’

Hij meende dan ook niet beter te kunnen doen dan het kwaad in zijne uitspattingen
en gevolgen met het meest onverbloemde realisme ten toon te stellen. Het verst gaat
hij daarmee in Onkuyscheydt; en toch, dat stuk
‘Beviel de kenders wel, soo gheestelyck als weerelyck;’

want het was waar, wat hij in de voorrede zegt, dat ‘van begin tot het eynde deser
Comedie geen bekoorlijckheydt oft inleydinghe tot ontucht (door vriendelijckheydt
waer langhs dese grouwel sijnen wegh is nemende) en sal verthoont worden: maer
het ongesontste, gevaerlykste ende ten hooghsten het onsalighste: ende dit alles niet
ten halven ghenoegh.’
Daardoor konden zijne stukken der goê gemeente ‘tot eenen Spiegel’ dienen, maar
werden daarom nog geene volmaakte blijspelen. De groote en langdurige toejuiching,
die het publiek er aan schonk, ook in Holland, toont evenwel, dat Ogier de
onmisbaarste eigenschappen van een tooneeldichter bezat, en dat zijn talent maar
behoefde gekuischt en ontwikkeld te worden. Dat is niet geschied, waarschijnlijk
juist omdat hij zich al te veel bezig hield met wat hij te kwader ure ‘meer verheven
saecken’ achtte.
Hij stierf den 20en Februari 1689.
In Noord-Nederland legde men zich, gelijk wij zagen, hoofd-
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zakelijk op vertalingen toe. Ik geef hier, naar tijdsorde, de lijst, uit Dr. Te Winkel's
mededeeling opgemaakt, voor zoover het tijdvak betreft, dat wij thans behandelen,
met inbegrip van enkele vroegere. Het eerste jaartal is dat der vertooning.
1639.

Biron door H. Roelandt, reeds in 1629
gedrukt, maar tien jaar later voor het eerst
te Amsterdam gespeeld. Herdrukt in
1631, 1634, 1651, 1661, 1694, 1700.

1642.

Mendosse (naar Lope de Vega?).

1644.

De Spaensche Heidin, door M. Gansneb
Tengnagel, in 1643, 1657, 1671, 1677,
1718, 17531).

1645.

Vervolgde Laura, naar Lope de Vega,
door A.K. Vangermez; herdrukt in 1679
(2 maal), 1716.

1646.

De Gedwongen Vrient, naar Lope de
Vega, door Isak Vos; herdrukt in 1649,
1678, 1704, 1743.
Thamar's Ontschaking, door J.C.
Meyvogel.

1647.

Het verwarde Hof, naar Lope de Vega,
door L. De Fuyter; herdrukt in 1650,
1665, 1671, 1679, 1699, 1740.

1648.

De beklaeglijcke dwang, naar Lope de
Vega, door Isak Vos berijmd, naar
Barokes vertaling: heeft minstens dertien
uitgaven beleefd: herdrukt in 1655, 1661,
1669, 1677, 1694, 1707, 1720, 1729,
1764, 1780.
Zabynaja of vermomde loosheid, berijmd
door J. Zoet.

1649.

Voorzigtige dolheit, door Joris de Wijze.
De Spaensche Heldin, door C. Dusart
Verwers, gedrukt in 1644.

1650.

De gestrafte kroonzught, door Dirck
Heynk.

1652.

De stantvastige Isabella, door L. De
Fuyter.

1653.

Alexander de Medicis, door J. Dullaert.

1) Vgl. J.H.W. Unger, Mattheus Gansneb Tengnagel (Oud-Holland I), bl. 222 enz.
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Het leven is maar droom, naar Calderon,
door Schouwenbergh, gedrukt in 1647,
1654, 1662, 1668, 1695; 1705, 1707,
1738, 17672). (Reeds Rodenburg's
Sigismund en Manuella behandelt vóór
Calderon hetzelfde onderwerp),

1655.

Don Jan de Tessandier, naar Calderon,
door L. De Fuyter, 1655, 1716.

2) In 1767 verscheen ook eene vertaling van N.W. Op den Hooff. Vgl. hierover en over de naar
Calderon bewerkte stukken: Nederl. Spect., 1881, bl. 182.
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Den geheymen minnaur, naar Lope de
Vega, door Kath. Questiers.
1656.

Casimier of gedempte hoogmoet, naar
denzelfden, door dezelfde.

1657.

Den grooten Kurieen, door Thomas
Asselijn, gedrukt 1657 en 1669.
Den grooten Tamerlan, door Joh.
Serwouters, minstens elfmaal gedrukt:
1657, 1661, 1662, 1665, 1671, 1672,
1678, 1685, 1719, 1736, 1745.

1663.

De glasen Doctoor, herdrukt in 1678,
1679.
Het veranderlijk geval, door D. Heynk.

1664.

Joanna Koningin van Napels, naar Lope
de Vega, door H. De Graef, herdrukt in
1669.

1665.

De toveres Circe, naar Calderon, door A.
Bz. Leeuw, gedrukt in 1670 en 1690.

1668.

Don Luis de Vargas, naar Calderon, door
D. Heynk Pz., herdrukt in 1701, 1707,
1725, 1729, 1762, 1783.

Uit een later tijdperk kent men nog vijf in Noord-Nederland regelrecht uit het
Spaansch vertaalde stukken. In België was het vooral Corn. De Bie, die de Spaansche
Muze op het tooneel bracht. ‘Van de vijf-en-veertig stukken, door hem geschreven,
die meest alle nog bestaan, terwijl van sommige nog maar de titel bekend is.... twijfel
ik niet, of bij nader onderzoek zouden bijna alle in het Spaansch kunnen weergevonden
worden’1). Men kent van hem:
1671.

Armoede van den graeve Florellus;

1672.

Den grooten hertoghe van Moskovien,

1673.

Roelant den Klapper, herdrukt in 1702.

1678.

Den verloren sone Osias, gedrukt 1689.

16..

Het lichtveerdigh Pleuntjen en Gijs
Snuffeleer.

Voorts had Francisco Wouthers te Antwerpen al in 1655 De verliefde Stiefmoeder,
naar Lope de Vega, uitgegeven.
Eindelijk komen nog verscheiden stukken in aanmerking, die wel naar een Spaansch
stuk, maar door bemiddeling van eene Fransche vertaling of omwerking, op het
1) Dr. J. Te Winkel, t.l.a. pl., bl. 38.
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uitzonderingen, tot het volgende tijdvak.
Men ziet uit dit alles, hoe groot de invloed van het Spaansche
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tooneel op het onze was, en hoe lang die zich heeft gehandhaafd. Dr. J. Te Winkel
wijst er dan ook terecht op1), ‘dat wij ten minste reeds eene kleine veertig stukken
uit het Spaansch vertaald kunnen aanwijzen, waarbij men bij nader onderzoek nog
wel een even groot getal zal kunnen voegen.’ En daaronder zijn dan de vertalingen
uit het Fransch nog niet gerekend.
Keeren wij thans tot Jan Vos terug, om in het licht te stellen, dat hij niet slechts door
zijn invloed het romantische drama op de planken gehandhaafd heeft, maar vooral
heeft meegewerkt om aan ons tooneel eene richting te geven, zóó eenzijdig en
verkeerd, zóó tegen alle waarachtige Kunst gekant, dat zij het geheel moest te gronde
richten. Nog minder dan iemand zijner tijdgenooten was hij geschikt of geneigd, om
het naar het Spectakel-stuk hellende volksdrama de fijnere eigenschappen te geven,
die zijne plastische, maar ongepolijste natuur niet aangeboren waren. Van hem was
geene psychologische motiveering der forsche handeling te wachten; en het kuischen
van zijn smaak was een eisch, die met zijne persoonlijkheid in strijd scheen. 't Is,
alsof hij vreesde zijne oorspronkelijkheid te verliezen, als hij anderen eenigen invloed
op zijn aanleg gunde. Hij stelde er prijs op Jan Vos te blijven. Vooral voor classieken
invloed was hij bang. Men had geen Latijn noodig om dichter te zijn, dacht hij, en
speelde met die gedachte in een puntdicht (no. 735). In de voorrede zijner Medea
wijst hij er met welbehagen op, dat Hooft hem weleer het vers van Spieghel had
voorgelezen:
‘Moet juist een Duitsch Poëet nu noodig zijn ervaaren
In Griex, Latijn?’

Wel neen, zegt hij: de taalkunde maakt wel geleerden, geen dichters; zij is ‘een brug
daar men over moet gaan als men een ander zijn wysheidt wil ontleenen, om die voor
zijn eigen uit te geeven. De dichtkunst is geen dochter van uitheemsche taalen, maar
van d' overvloed des geestes, die zich in gedachten uitstorten,’ - en daarmee was hij,
naar eigen overtuiging, genoegzaam bedeeld.

1) T.l.a. pl., bl. 46.
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Maar juist omdat hij den vormenden, beschavenden invloed der Classieken miskende,
is hij in zijn eigenwaan te gronde gegaan, ondanks zijn aanleg en zijne veelal juiste
opvatting van de eischen des Tooneels. In de voorrede tot de Medea, in het jaar 1665
geschreven, vindt men eene geheele dramatische geloofsbelijdenis.
Hij komt op tegen de tirannie der tooneelwetten van Horatius of Aristoteles. De
wetgevers zijn het onderling niet altijd eens: is het derhalve niet beter de Natuur te
volgen, die ‘door oeffening gesleepen, de beste tooneelwetten schrijft?’ Daarom
verklaarde hij zich tegen de eentonige regelmaat der stukken op classieke leest
geschoeid. Die, waarin de meeste verwarring heerscht, mits het niet tegen de natuur
strijde, en zij zich ‘gevoegelijk ontwarren,’ zijn er te beter om. Dat hij zich tegen de
‘eenheden’ verzet, spreekt vanzelf, en hij geeft er goede gronden voor aan.
Ook met betrekking tot den toon, die behoort aangeslagen te worden, plaatst hij
zich op het realistisch standpunt van Bredero en Coster. Een Koning spreke niet
gelijk een burgerman: dit ware ‘een houte schotel op een vorstelijke staatcydisch;’
maar geen onderdaan spreke als een Koning, ‘of men zet een purpere lap op een
hairen kleedt, daar het kleedt, al was de lap meer dan het heele kleedt waardig, door
bedurven wordt.’
Even wanvoegelijk rekent hij alleenspraken, tenzij als iemands gemoed hevig
bewogen is; maar één monoloog vulle vooral geen geheel bedrijf, zooals vaak
geschiedt. Er moet handeling zijn.
Handeling: die is hem alles; of liever, de practijk van de algemeene spreuk: ‘het
zien gaat voor het zeggen.’ Wil men hartstochten opwekken, men geve vooral veel
te zien. ‘Wie het volk in de Schouwburg wil houden, moet hun oog met de koorden
van gevoegelijke bekoorlijkheden aan het tooneel binden.... Wie niet tegen de
gebeurde dingen wil zondigen, moetze, zoo het mogelijk is, na het leven vertoonen,
al streedt het teegens al de wetten der oude tooneeldichters.’ De classieke regel
gedoogde niet, dat iemand op het tooneel gedood werd1). Hij stoorde zich

1) Heinsius: De Tragoediae Constitutione, pag. 68: ‘Et hoc est quod Critici notarunt, Aeschylum,
sine erudita fraude, ope histrionum perturbationes concitasse et affectus. Id fit autem, cum
horrenda, vel commiseratione digna, eo modo spectatoribus repraesentantur; caedes, nempe,
laniatus, aut tormenta: aliaque id genus, quae sunt extra artem. Aut cum in apparatu quaeritur,
quod ex ipsa actionum constitutione petendum.’
G. Vossius, Institutiones Poeticae, cap. IV, p. 16: ‘Siquid in dramate sit turpe visu, atque
indecorum, id vel narrabitur, vel voce aliquâ interius exauditâ significabitur.’

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

394
daar niet aan, omdat hij meende, dat de oorzaak van dat verbod alleen daarin gelegen
was, dat men zoo iets niet natuurlijk genoeg kon nabootsen. Dit moge voor de
Romeinen gelden, zegt hij, gewoon ‘in hun Schouwburgen de menschen van leeuwen,
tigers en beeren zoo te zien scheuren, dat de gereeten ingewanden, noch half levendig
en druipende van bloedt, door de moordtwonden ten buik en borst uitstorten;’ maar
voor ons is de nagebootste moord genoegzaam om de gemoederen in beweging te
brengen. En ‘moordtooneelen’ in natura zijn niet geschikt ‘om 't hart door kunst te
kneên’: dat vermag alleen de nabootsing, omgeven door het waas der Poëzie1).
‘De menschen kan men best door schoone verzen streelen;’

mits het hooren niet boven het zien ga, want
‘De daaden die men ziet, zijn meer dan die men leest....
De waarheidt weet men eer door d' oogen dan door d' ooren.’

Dit werd den volke verkondigd bij de inwijding van den nieuwen Schouwburg, den
26en Mei 1665; en het gebouw was dan ook geheel ingericht om die theorie van het
laten zien in practijk te kunnen brengen.
Zij had er al vroeger toe geleid, om in de classieke stukken zooveel mogelijk
tafereelen, tableaux vivants en balletten te lasschen. In 1660 b.v. werd de ‘Beleegering
en 't Ontzet van Leiden’ ten tooneele gebracht. Jan Vos voegde daaraan een vijftal
‘vertooningen’ toe, ieder bestaande uit eene allegorisch-historische hoofdgroep met
vijf ‘verschieten,’ d.z. tafereelen op kleiner schaal, en waarschijnlijk geschilderd.
Ook de treurspelen van Vondel werden op soortgelijke wijze opgeluisterd. De
‘vertooning’ in den Jeptha leerden wij reeds kennen (bl. 224, noot 3): evenzeer werd
aan

1) Verg. het welkomstgedicht aan Burgemeesteren bij 't vertoonen van Vondel's Salomon, Ged.,
II D., bl. 457, en Inwyding van de Schouburg, aldaar, I D., bl. 176.
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den Lucifer een allegorisch ballet toegevoegd, waarin ‘het vervolg van 't spel, de
goude en zilvere eeuw uitgebeeld’ was. Zelfs de Aran en Titus werkte nog niet genoeg
op de zinnen en werd voorafgegaan van eene ‘vertooning,’ die den triomftocht van
Titus voorstelde: ‘Roomen, dat Wijsheidt, Wakkerheidt en Dapperheidt by zich heeft,
treedt [daarbij] haar veldheer te gemoet..... de Tiber beurt zijn hooft, met
pijnboomblaaderen gehult, uit zijn vloedt, de bosch- en berggooden koomen hem
lauwerieren en kristal opofferen,’ enz.
In den nieuwen Schouwburg werd dat werken op het gezicht hoofdzaak. Bij de
inwijding was een allegorisch stuk vertoond, en waren daarbij den toeschouwers
allerlei tafereelen voor oogen gevoerd, vergezeld van eene poëtische verklaring,
zooals steeds bij de ‘vertooningen’ plaats had. Eindelijk werd aangekondigd, wat
men al zoo op dat tooneel zou zien. Pallas spreekt:
‘Ik zal u noch, eerlang, lusthoven, rijk van vruchten,
En hellen, vol van spook en zielen, die naar zuchten,
En hemelen, vol glans, op 't wonderlijkst, doen zien.
Hier zullen Gooden en Goodinnen komen vliên
Op zwaanen, arenden, en pauwen, vol van oogen.
Men zal Medea, van twee draaken voortgetoogen,
Doen rennen deur het zwerk, dat om haar wagen zwiert.
De menschen zullen hier verscheppen in gediert,
En boomen hart van schors, en boomen weêr in menschen.
Natuur zal uwe kunst, van spijt, in d' afgrond wenschen.
Oudt Roomen, daar de roem van speelen heeft gewoont,
En Grieken, dat om 't Spel met lauwren wierd gekroont,
Vertoonden nooit zoo veel.’

Ja, dit alles, en veel meer nog, kwam in de Medea van onzen Dichter voor, met welk
spektakelstuk de nieuwe Schouwburg geopend werd. De gruwelen, die ook hier den
toeschouwer voor oogen gesteld werden, zijn maar bijzaak, al is 't ook, dat de heldin
van het stuk ‘tot barstens toe vol spijt, dol van gramschap, en overheet naar
weederwraak, haar kinderen van haar waagen, die van vuurbraakende draaken door
de lucht wordt getrokken, op d' aard smijdt, om het brein en bloedt in het aangezicht
van Jazon, de vaader, te doen spatten.’ De hoofdzaak waren blijkbaar de ‘konst- en
vlieghwerken,’ en de tooverijen, die de menigte moesten lokken.
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Om grooten indruk op het publiek te maken, laat Medea het terstond bij den aanvang
van het stuk, ‘donderen en blixemen.’ De lusthof, waarin zij zich bevindt, verandert
op haar wenk in een woest, bergachtig oord; en ‘de boom daar 't guldevlies aan hangt,
stieren, draak, krijgsluiden en Jazon koomen met rook en vlam uit de grondt
opschieten.’ Voorts verandert zij den eenen hofwachter in een pilaar, den anderen
in een boom. Op een nieuwen wenk herneemt de lusthof zijne vroegere gedaante;
maar den pilaar verandert zij in een beer en den boom in een tijger, om hun
gelegenheid te geven zich weg te pakken, terwijl zij zelve ‘van een helsche geest,
die haar te gemoet komt vliegen, opgenoomen, en deur de wolken naar de hel
gedraagen wordt.’
Het derde bedrijf speelt dan ook in de hel, waar Medea even sterke kunsten vertoont
als op aarde. Eerst doet zij Charon's roeispaan rozen dragen, dan vervormt zij een
boom in een naakt kind, dat terstond weder verzinkt. Eindelijk ‘verandert de hel op
haar stampen in een bosch,’ waarin ‘het oordeel van Paris, door vervormde spooken,
in een dans wordt uitgebeeldt,’ waarna ‘het bosch weêr in een hel verandert.’ Cerberus
braakt vuur, Proserpina verschijnt op een wagen, ‘die van spooken voortgetrokken
wordt,’ en vertoont allerlei monsters.
Gelijk in het vorig bedrijf ‘Iris op een vliegende paauw, die een reegenboog in
haar klaauwen heeft, komt daalen,’ zoo ziet men in het volgende ‘een hemelkloot,
die met starren versiert is, van 't gewelfsel daalen, die zich in acht stukken ontsluit,
daar de zeven Planneeten, elk naar zijn eigenschap uitgebeeldt, uit koomen, die na
datze gedanst hebben, weder in de kloot gaan, die zich van zelf sluit en omhoog
verdwijnt.’
Het vijfde bedrijf speelt in den hemel, althans ‘in gedaalde wolken.’ ‘Juno en
Venus verschijnen elk op een waagen, d'een wordt van twee paauwen, door Iris en
Rijkdom bestiert, en d' andere van twee zwaanen, door Kupidoos gement,
voortgetrokken.’ Later komt Merkuur aanvliegen om haar te vertellen, wat er met
Jazon gebeurd is. Ten slotte verschijnt Jupiter ‘op een vliegende arent.’ Hij komt ‘In een bestarnde wolk, van d'opperhemel daalen
Zijn kroon en blixem zijn vol schitterende straalen’ -

om de toekomst zoo wat te voorspellen.
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Bij gelijktijdige schrijvers treffen wij niet zelden de verzekering aan van ‘den
gelukkigen uitslag,’ waarmee de vertooning van dit stuk bekroond werd. Ik wijs ten
voorbeeld op hetgeen A. Leeuw in de voorrede tot zijn Toveres Circe (1665) zegt,
(welk stuk vol konst- en vliegwerken en allerlei herscheppingen was) dat ‘de gelukkige
uitslag, die Medea van Jan Vos voor eenige maanden gehad heeft, een groote
beweegreden is geweest, om een werk van zo moeyelijken omslag met lust bij der
hand te neemen, en met ijver uit te voeren.’ Voorts nog op de voorrede, die L. Meijer
voor zijn treurspel Het Ghulde Vlies (1666) plaatste, waarin hij getuigt, dat de Medea
‘met oversterken toevloedt van anschouwers, en gheen minder voordeel voor den
Schouwburgh ten treurtooneel ghevoert is’1).
Het gevolg daarvan was dan ook, dat eene reeks van soortgelijke spelen als uit
den grond oprezen, en dat de ‘poppentoestel’ hoofd-vereischte werd voor het
Treurspel. Er verscheen geen drama, dat niet op den titel pronkte met de toevoeging:
‘vol heerlijke

1) Merkwaardig is hetgeen hij daarop laat volgen: ‘Zo zoude echter het luttel lofs, welk hy [Jan
Vos] daar meede by den rechtzinnighen konstenaaren, en verstandighen kenneren der
Tooneelpoëzye ingheleght heeft, my t' eene maal afgeschrikt hebben, om een treurspel van
dierghelijken slagh, te weeten, met konst- en vlieghwerken bepronkt, die d' Onduitsche
Machines noemen, by der handt te neemen; indien ik my hadde konnen inbeelden, dat daar
van daan de minachting haaren oorsprong hadde ghenoomen, en uit dien hoofde den
treurspeele overghekomen waare. Maar in teeghendeel zo klaar als de Middaghzonne
bespeurende, en daar by van anderen niet duisterlijk hoorende oordeelen, dat uit die bron,
al 't gheluk, welk het zelve ten opzichte van 't gheloop der kijkers, en 't nut der Armen, te
beurte ghevallen was; en al 't ongheluk van de misprijzing der konstghenooten, en verstandighe
liefhebbers van elders her vloeiden, hebbe ick my verstout met mijne kiel, hoewel op zulk
water noch onervaaren, van landt te steeken.’
Zie een breed overzicht dier voorrede bij Dr. A.J. Kronenberg: Het kunstgenootschap N.V.A.,
bl. 12 vlgg.
Ook de Medea zag zich met de grootste populariteit bekroond; eene reeks van uitgaven zag
daarvan het licht (Dr. J.A. Worp, Jan Vos, bl. 65), en het bleef lang op het tooneel.
Nog in 1762 werd de Medea ‘een geheele week lang’ gespeeld, en, zegt een beoordeelaar
van dien tijd: ‘Het algemeen genoot het grootste genot.’ Zie Joh. Hilman, Ons Tooneel, bl.
101. Over eene Duitsche vertaling van de Medea zie Nederl. Spectator 1886, bl. 332 vlg.
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veranderingen,’ of: ‘met konst- en vliegwerk.’ Onverholen kwam men er voor uit,
‘dat dusdaanighe tooneelspeelen meer voor de ooghen, dan voor de ooren zijn, en
dat derhalven de dichter zo zeer niet doelen moet, om het harte te raaken door aartighe,
en onghewoone voorvallen, welke, met kracht van redeneeringen en teederheidt van
hartstoghten doorsuikerdt, den anschouweren de zielen door d' ooren streelen; als
wel om 't ghezicht te vleyen door heerlijk ghepraal, en verscheidenheidt van konstighe
werken, en prachtighe vertooningen.’ Zoo schreef L. Meijer in 1667. 't Mag dan ook
niet verwonderen, dat dezelfde Schrijver in allen ernst beweren kon, dat een
treurspeldichter, wellicht meer dan in de dichtkunst, bedreven moest zijn in ‘de
schilderkonst, de bouwkonst en de ghezichtkunde’ [perspectief], niet alleen; maar
dat hij daarenboven nog moest bezitten ‘kennis van teeghenwichten, van
beweeghingen over katerróllen en windassen, om de werken te doen gaan, welke
konst de Latijnen met een Grieksche naam Mechanica gedoopt hebben.’
Het Ghulde Vlies van dezen mechanicus is dan ook zoo overladen met katrolwerk,
dat wij verbaasd staan over de hoogte, waarop de tooneel-machinerie het gebracht
had; maar niet minder bedroefd over het diepe verval der eigenlijke Dramatische
Kunst.
Die spektakelstukken zonder eenige letterkundige waarde, en die 't allerminst op
den naam van treurspelen aanspraak hadden, huldigden en bedierven meer en meer
den algemeenen smaak. Is het te verwonderen, dat de Schouwburg leeg stond bij de
vertooning van Vondel's Classieke Tragedie, zonder handeling, en juist alleen
uitmuntend door wat deze dramaturgen en dit publiek gering schatten?
Op dien verkeerden weg had Jan Vos de Kunst gebracht door den invloed, dien
zijn talent en zijne betrekking als bestuurder van den Schouwburg hem gaven. Om
dien invloed heeft hij aanspraak op eene plaats in de Geschiedenis onzer Letteren,
al is het ook niet op die eereplaats, die zijne tijdgenooten hem toedachten.
Wèl werd, van den Aran en Titus af, de richting van Jan Vos bestreden, ja, hevig
aangevallen door de voorstanders van het Classicisme, maar het Hoofd van den
Schouwburg stoorde zich daar niet aan. In zijne zelfgenoegzaamheid wilde hij zelfs
de schotschriften, die tegen hem waren uitgegeven, vóór zijne gedichten
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laten herdrukken; maar het kwam niet bij hem op, zich te verantwoorden1). En hij
had macht genoeg om zijne theorie te doen zegevieren: hij werd gesteund door
Burgemeesters en het publiek.
Niemand onder onze letterkundigen of dichters was in staat den volkssmaak te
kuischen, of dacht er aan, den romantischen stroom binnen de perken der echte Kunst
terug te brengen, door zich van den traditioneelen, voornamen classieken band los
te maken. Meer en meer bleek, hoe gering onze aanleg voor 't heroïsche Treurspel
was, dat evenmin als het Blijspel hier te lande eene schoone toekomst kon te gemoet
gaan. De tijd der vertalingen uit het Fransch was aangebroken en daarmee ging alle
oorspronkelijkheid volkomen te loor. 't Is waar, de vertolkingen der schoonste
tragedies van Korneille (sic) en Racine hadden vrij wat hooger letterkundige waarde
dan de vertooningen uit de school van Jan Vos; maar de ervaring had kunnen leeren,
dat ze, juist door de eigenaardige gebreken van het Fransche Classicisme2), het publiek
koud zouden laten en niet medewerken om een nationaal tooneel in 't leven te roepen.

1) Hij schreef aan de Dichteres ‘Juffrouw Anna Ter Haar’ (Ged., II D., bl. 525):
‘Noch durft de Vos, omheint van bits' en dolle honden,
U naadren met een vaars dat Karels deugd ontleedt.
Wie deugdt van Vorsten schrijft ontziet geen lastermonden.
De leeuw vergramt zich niet, schoon dat hem d' ezel treedt.
Nooit wapent d' arent zich om uilen te verslinnen.
Wie fier is wreekt zich aan geen laf en reedtloos beest.
De leeuwrik kan de spreeuw door zwygen overwinnen.’
2) ‘La tragédie française ne fut, dans le principe, qu'une imitation mal comprise de la tragédie
ancienne: caractères communs, situations banales, peu ou point d'intérêt; l'action simple,
mais froide, réduite à quelques personnages et à des actes fort courts; le style, grave et noble
quelquefois, le plus souvent tendu et trivialement boursoufflé, excepté dans les choeurs, où
il s'élève, s'anime et s'épure.’ J.P. Charpentier, Tableau historique de la Litt. française aux
XVe et XVIe siècles, pag. 260.
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II. De proza-roman.
Was eenmaal de Poëzie alleenheerscheresse, of liever, de rhythmische vorm de
eenige, die gebruikt werd, dit moest uit den aard der zaak anders worden, toen hoogere
beschaving zich bewust werd, dat het iets anders is tot de verbeelding dan tot het
verstand te spreken; dat aan de uitstorting van gemoed en gevoel een eigen kleed
past, en een ander aan de logische ontwikkeling van gedachten, aan wier vorming
vooral het begrip aandeel heeft. Voor het laatste begon men het Proza te bestemmen,
den ongebonden stijl, die ook de vorm van de taal des dagelijkschen levens was.
Intusschen, niet alleen aan huiselijk gebruik of zuiver verstandelijk betoog werd bij
uitsluiting het Proza dienstbaar gemaakt: het werd allengs ook gebezigd als middel
van kunstige schildering.
Door Jan Van Ruysbroeck gevormd, door Marnix en Coornhert veredeld, was het
Hollandsch Proza in de pen van Hooft en de geniale Schrijvers der zeventiende eeuw
tot eene hooge mate van volkomenheid gerijpt, die het geschikt maakte om er de
treffendste en levendigste tafereelen mee voor de verbeelding te tooveren.
Groot was Hooft's invloed en lang heeft die gegolden. Zoo dit zijne goede zijde
had, men mag toch niet voorbijzien, dat de onnatuurlijke, on-Hollandsche deftigheid,
die den Drost eigen was, oorzaak werd, dat zich eene klove vormde tusschen spreeken schrijftaal, waardoor de verwezenlijking van het ideaal eener beschaafde,
algemeene, eenige schrijf- en spreektaal, dat Vondel reeds voor oogen stond1),
gedurende een paar eeuwen werd tegengehouden.
Dat men Hooft vooral in den historischen stijl tot model kiezen

1) Zie boven, XVII Eeuw, I D., bl. 17.
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zou, lag voor de hand: en wij zagen dan ook, hoe eerst Geraert Brandt dat deed met
een talent, hetwelk hem niet zelden boven zijn meester plaatste. Zelfs nog omstreeks
de helft der vorige eeuw heeft Jan Wagenaar dat spoor gehouden.
Wij zullen later zien, hoe de deftige stijl in 't vervolg, bij gebrek aan talent of
karakter, in den plechtig-gemoedelijken water-en-melk toon overging; voor 't
oogenblik hebben wij te onderzoeken, of minder deftige onderwerpen ook niet op
minder statigen trant werden behandeld, en of het Proza niet mede tot iets anders
dan historische geschriften werd gebezigd.
Dat is al vroeg, al in de zeventiende eeuw, beproefd. De eerste toch, wien hiervan
de eere toekomt, is de Haagsche Raadsheer Johan Van Heemskerk (1597-1656).
Zijne minnedichten, zijne navolging van Corneille's Cid1) noemen wij slechts pro
memorie, daar hij alleen als schrijver der Batavische Arcadia is bekend gebleven.
Een zonderling werk, die Arcadia! Het bevat het verhaal van een speeltochtje, dat
een Haagsch gezelschap naar Katwijk doet, en waarin de gevoerde gesprekken
hoofdzaak zijn. Rare gesprekken voor verliefde paartjes, daar de Schrijver ze gebruikte
om in eene romantische lijst ‘alderhande gedenckweerdige geschiedenissen op 't
aerdighste te pas te brengen,’ zooals hij zegt, opdat men ‘onder 't soet van
minne-praetjes, al spelende komen zou tot kennisse van onze Vaderlandsche
gelegentheden, daer niemandt een vreemdelingh in behoort te zijn.’
Men begrijpt, welk een mengelmoes daardoor ontstaat. Herders en herderinnen geheel in den trant der latere opéra-comique - maken elkander het hof op den meest
ziekelijk gemaniëreerden toon van suikerzoete galanterie, dien de schrijver in
Frankrijk aangeleerd had: in ‘een opgeswollen vloed van cierlyke woorden,’ volgens
zijne eigen uitdrukking. Daarbij steken op de potsierlijkste wijze de geleerde
gesprekken af, waarmee deze verliefde paartjes elkander den tijd korten. Niet slechts
houden zij historische verhandelingen over het kussen, dat er nog eenigszins door
zou kunnen; maar zij scheppen niet minder behagen in rechtskundige vertoogen

1) Hoe lang die vertaling op het tooneel bleef, ondanks de verzen, ‘zo stijf als ze zijn,’ ziet men
uit Corver's Tooneel-Aantekeningen, bl. 182.
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en bespiegelingen over heksenprocessen, of vertellen elkander een groot deel der
vaderlandsche geschiedenis. En dat alles wordt opgeluisterd en toegelicht door een
tal van zeer breede en zeer geleerde Latijnsche aanteekeningen!
In 1637 zag de eerste uitgave het licht, die in 1639 door eene tweede, en weldra
door meer andere werd opgevolgd, die een steeds geleerder aanzien hadden. Het ging
den Schrijver als Cats: hij schaamde zich het werk zijner jeugd, en wilde die jeugdige
loszinnigheid onder een vracht deftigheid bedekken.
Nu moge het een lofwaardig streven zijn, om ‘aen onse Hollandtsche Jeught te
verschaffen een inheemsch tijdtverdrijf, dat haer strelende met minnemalligheydtjes,
al mallende, de liefde tot het Vaderlandt, en yver voor de vryheidt soude inscherpen;’
het moge eerbiedwaardig zijn, tegen de pijnbank en onzinnige heksenprocessen te
protesteeren; - waar zoo tegenstrijdige zaken op zoo zonderlinge wijze worden
aaneengesmeed, ontstaat geen navolgenswaardig kunstwerk.
Toch heeft het boek een rist van navolgingen in het leven geroepen1)! En de Critiek
noemde, niet lang geleden, die Arcadia nog een ‘bevallig’ boek, waarin de gesprekken
‘op de geestigste wijze’ gevoerd, en de deftigste zaken ‘op de aardigste wijze’ aan
de galanterie verbonden worden2)!
Overigens is de stijl, waar hij werkelijk vertelt, en de galanterie zoowel als de
dorre kroniek achterwege laat, los en natuurlijk en over 't algemeen kan men zeggen,
dat de Schrijver zijne taal goed meester is.
Maar reeds in de zeventiende eeuw begon zich het Proza op meer stellig
kunstgebied te bewegen, en wel op dat van den Roman.
Er werden hier blijkbaar veel romans gelezen. Eerst vertalingen uit het Spaansch3),
die vooral in de zestiende eeuw het licht

1) Zie over deze het opstel van Elise Soer, Iets over enkele Arcadia's (Nederland 1885 II, bl. 3
vlg.)
2) Witsen Geysbeek, Biogr. anth. crit. woordenboek, III D., bl. 108.
3) Zie Dr. J. Te Winkel, De invloed der Spaansche Letterk. in het Tijdschrift voor Ned. Taalen Letterk., afzonderl. afdruk, bl. 19 vlgg.
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zagen, en waarvan ik alleen de overzetting vermeld van Mendoza's Lazarillo de
Tormes, onder den titel van De Ghenuechlijke ende cluchtighe Historie van Lazarus
van Tormes wt Spaingen, in 1579 te Delft gedrukt, en te Antwerpen uitgegeven.
Daarop kwamen de Fransche romans in de mode, hetzij in het oorspronkelijke of
vertaald. De beroemde Amadis van Gaule was al vroeg, niet uit het Spaansch, maar
naar de Fransche bewerking in het Nederlandsch overgebracht. Reeds in 1546 was
er denkelijk, en wel te Antwerpen, eene vertaling van de vier eerste boeken
verschenen; en stellig in dezelfde stad in 1568 en 1574 eene van dezelfde boeken.
De volgenden werden tusschen 1598 en 1624 op verschillende plaatsen in
Nederlandsch gewaad uitgegeven. In 1645 behoorde deze roman nog tot de
lievelingslectuur1). Van het begin der zeventiende eeuw dagteekenen hier de
navolgingen, als de Palmerijn van Olive, die in 1602 en 1613 te Arnhem gedrukt
werd. Maar het is moeielijk te zeggen, of die werken toen reeds grooten invloed
hebben geoefend. Sedert de tweede helft dier eeuw vindt men in velerlei geschriften
herhaaldelijk van Romans en ‘Ridders-boeken’ gewag gemaakt2).
De middeleeuwen hadden geleefd van de Fransche Letterkunde, en ook later had
deze maar al te veel invloed op de onze. Wij zagen reeds herhaaldelijk de namen van
Du Bartas en Ronsard vermeld onder de dichters; maar ook de Fransche tooneelpoëzie
was, vooral sedert Corneille, hier in den smaak gekomen. Het bleef

1) In de voorrede van Casp. Wachtendorp's Corte Rym-Kronyck, in 1645 te Amsterdam
uitgegeven, heet het: ‘Wy vreesen dat Amadis de Gaule, Lazarus de Tormes, en andere
diergelijke Fabulen en droomen: en oock de ongeschickte Liedt-boeckskens, veele oude en
jonge luyden uyt de handen sullen vallen, die liever de oude Hollandsche Historien, haerer
Voor-ouderen daden lesen sullen, als sulcke vreemde ende monstrueuse vertellingen.’ Ook
Starter ontleende voornamelijk aan hoofdstuk X, XI en XII van de Amadis de stof voor zijne
Dareïde. (Moltzer's Studiën en Schetsen, bl. 203 vlg.)
2) B.v. in De vermakelyke Avanturier (1695) heet het, I D., bl. 142: ‘Sedert ik my op het lezen
van Romans en Ridders-boeken gelegt had,’ enz. Bl. 145: ‘Myn gemoed had door het leesen
van Romans en andere liefdensgeschiedenissen al te lang in de week geleegen’ enz. Dat hier
Fransche romans worden bedoeld, blijkt uit bl. 112.
In den Voyage à Paris en 1657-1658, leest men, pag. 175: ‘Ce jour là nous demeurasmes au
logis et employasmes le temps à lire un roman.’
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daar niet bij, want het weinig aantrekkelijke Romantisme in proza, dat sedert de helft
der zeventiende eeuw in Frankrijk den boventoon had, vond hier wellicht nog meer
bewonderaars.
Op de Amadis-romans volgden de zoogenoemde heroïsche romans van Costes de
la Calprenède en Mademoiselle de Scudéry1), voor de geschiedenis van den smaak
nog steeds niet van belang ontbloot.
De Fransche roman in de tweede helft der zeventiende eeuw had een eigenaardig
karakter. Het was de terugkeer op letterkundig gebied van de middeleeuwsche
ridderlijkheid en galanterie, die door de tijdsomstandigheden uit het werkelijke leven
verbannen waren. Die eigenschappen werden dan ook in eene denkbeeldige, naïeve
maatschappij overgebracht, en het Fransche Proza doet ons hetzelfde verschijnsel
opmerken als de Italiaansche Poëzie: als tegenstelling werd de pastorale geboren.
De Astrée, Clélie, Pharamond, en hoe ze verder heeten mogen, dragen alle min of
meer dien stempel.
Even overdreven van inhoud als in de middeleeuwen de avontuurlijke
Artur-romans, waren het nu die idealiseerende verhalen, waarin even onmogelijke
heldendaden en eene even uiterlijke vrouwenvereering de hoofdrol spelen. Maar
hetgeen ze voor ons eigenlijk ongenietbaar moest doen zijn, was de gemaaktheid
van den vorm, de affectatie van den stijl van dat suikerzoet gekoos. Sedert Frans I
in Madrid had gevangen gezeten, was, vooral door bemiddeling van Antonio Perez,
de Spaansche Estilo culto den Franschen stijl binnengeslopen, zoowel als het
Euphuïsme der Engelschen en de Concetti van Marini.
Het Hôtel de Rambouillet, waar Balzac en Voiture den toon gaven, werd het
brandpunt der nieuwe letterkundige beweging. Zoo de précieuses2), die daar Catherine
de Vivonne omringden, den

1) Van den eersten verscheen Cassandre in 1642, Cleopatre in 1663, Faramond in 1661 (een
Amsterdamsche nadruk in 1664); van de tweede: Ibrahim ou l'illustre Bassa, vier deelen, in
1641; Cyrus, tien deelen, in 1653; Clélie, mede tien deelen, in 1654 (1661, 1666).
2) De naam had vooreerst niet den bijsmaak van ridicule, die er sedert Molière onafscheidelijk
aan verbonden is. In den Voyage à Paris en 1657-1658, leest men, pag 372: ‘Nous allasmes
voir la marquise de la Fayette;... c'est une femme de grand esprit et de grande reputation, où
une fois du jour on voit la pluspart des polis et des biendisants de cette ville.... Enfin c'est
une des pretieuses du plus haut rang et de la plus grande volée.’
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slechten smaak in de letteren hebben ten troon verheven, waarvoor ze door Molière
genoeg gestraft zijn, de toon, die daar heerschte, had evenwel de verdienste de ruwe
manieren en ongebonden zeden uit den tijd van Ligue en Fronde te verzachten, en
ten slotte werd de goede smaak der eeuw van Lodewijk XIV er toch door voorbereid1).
Men zal begrijpen, dat inhoud en vorm beide die werken weinig geschikt maakten
voor het Hollandsch publiek; maar wij hebben altijd de dwaasheid gehad eigen
armoede te bedekken door maar te pronken met hetgeen elders opgeld deed, zonder
te vragen, of het kost was voor onze monden. Zoo worden tegenwoordig de Fransche
tooneelspelen ons opgedischt, alleen maar omdat ze te Parijs grooten toeloop hadden,
ofschoon dikwerf de geschilderde toestanden voor ons onverstaanbaar of ongenietbaar
zijn. Zoo werden in de middeleeuwen de ridderromans aan de Vlaamsche poorters
voorgezet, en in de zeventiende eeuw pastorales, die hier weinig sympathie konden
wekken. Toch werden die boeken niet zelden nagedrukt, doorgaans vertaald, en met
gretigheid gelezen. Ruim eene eeuw bleven zij de geliefkoosde lectuur der lieden du
ton, zooals uit de romans van Wolff en Deken en ook uit Van Effen's Spectator
blijkt2), welke laatste sterk te velde

1) ‘L'Hôtel de Rambouillet eut encore une autre gloire: les moeurs rudes et farouches de la
Ligue et de la Fronde s'y adoucirent. Dans le commerce des femmes, les hommes prirent
cette décence de manières, cette grâce de langage, cette délicatesse d'esprit, qui furent
long-temps le mérite et le caractère de la société française. Les tendresses prétentieuses de
l'Hôtel de Rambouillet, les fadeurs de l' Astrée, étaient un bien; les esprits et les caractères
y perdirent leur rudesse et leur libertinage: ils depolirent et s'ornèrent; la flatterie [l'afféterie?]
prépara la grâce, la recherche le bon goût. Les exagérations ingénieuses et délicates de l'amour
en firent naître la naïveté et la franchise. Les grands sentimens entretinrent la noblesse de
l'âme et la fierté: les subtiles dissertations, le goût des plaisirs de l'esprit. Fléchier et Bossuet
firent à l'Hôtel de Rambouillet leurs premiers essais: le siècle de Louis XIV y naquit.’
J.P. Charpentier, Tableau historique de la litt. franc. aux XVe et XVIe siècles, p. 288.
2) In het 211e vertoog noemt hij eenige helden en heldinnen, ‘der betooverende Romans of
liefdensgeschiedenissen’ van den dag op: Cyrus, Aruns, Pharamond, Rozemond, Clelia,
Cassandra, Cleopatra. In no. 255 heet het: ‘Van kindsbeen heb ik deze myne [romantische]
gaven met de uiterste naarstigheid door 't onophoudelyk leezen van zulke heerlyke
versieringen, geoefent, en aangekweekt, en eer ik noch acht jaren oud was, wist ik alle de
omstandigheid van de Historie der vier Heemskinderen en Ourson en Valentyn zo wel op
myn duimpje, als of ik overal zelfs by geweest waar, en voor 't vermaak 't welk ik 'er in vond,
zou ik niet te bruiloft hebben willen gaan. De wonderlyke Kalloandro heeft my daar na
meenigen schoonen nacht slapens gekost, en in ryper jeugd hebben Pharamond, Cleopatra
en Cassandra my zo vermagert en uitgedroogt, dat niemand twyfelde of ik had de teering
onder de leden.’
Men ziet, hier zijn vooral de straks genoemde romans bedoeld. Van Marini's Prins Kalloandro,
‘zynde een werck van bysondere vindingh en vol-geestige aerdigheid, omtrent de voorstelling
van veelerley seldsaeme en seer aengenaeme geschiedenissen,’ zooals op den titel staat,
verscheen in 1672 eene vertaling van Simon De Vries, die een jaar te voren De weergadeloose
Stratonica van Luca Assarino had in 't licht gegeven.
Van Effen klaagt nog in zijn 116e vertoog over de ‘romans en grollen, waarvan de
tegenwoordige eeuw zodanig overvloeid, dat men daaruit klaar bemerken kan hoe zeer de
smaak van onze landsgenoten bedurven is.’ En in no. 215 gewaagt hij van personen, die hun
‘toevlugt nemen tot die grote meenigte van onstichtelyke romans, en andere beuzelgrollen,
welke onze landen sedert korte jaren als overstroomt hebben, en die ten uitersten nadeelig
zijn voor de goede zeden.’
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trok tegen die ‘Schryvers der ouwerwetsche en nieuwmodische Romans en
levensgevallen, die 't meest tot het publiek tydverdryf toegebragt hebben of nog
toebrengen,’ zooals ‘de beruchte Heer en Juffrouw Scudéry’1).
Niet alleen was de stijl dier werken onnatuurlijk en gemaakt2), de inhoud was nog
dwazer door overdreven sentimentaliteit. De hoofdzaak was avontuurlijke galanterie,
opgeluisterd door gevechten, duëls, schaakpartijen, serenades, wanhopige omdolingen,
en wat dies meer zij. Van Effen heeft ons eene alleraardigste schets-parodie van zulk
eenen opgeschroefden, gemaniëreerden ridderroman geleverd in zijn 255e vertoog;
en daarmee ‘willen bespotten de dwaze aankleving en drift voor die volumineuse
versieringen, schoon ze krielen van de buitensporigste en walgelykste ongerymt-

1) Hollandsche Spectator, 274e vertoog.
2) Wolff en Deken noemden dat ‘den Celadonschen styl van Mademoiselle Scudery’ (Willem
Leevend, IV, 23), welk epitheton zij (VIII, 37) vertalen door ‘romanesq.’
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heden, die de waarschynlykheid een openbaren oorlog kunnen aandoen’ (no. 274).
Toch werden ze verslonden, niettegenstaande de vertalingen daarenboven doorgaans
bitter slecht waren, deels ten gevolge van de eigenaardige ‘deftigheid’ onzer
schrijftaal, deels door de onkunde der vertalers.
Het gevolg daarvan was vooreerst, dat wij meer en meer verfranschten; ons meer
en meer aan voor ons zinledige voorstellingen en uitheemsche zedeschilderingen
gewenden; naar geen waarheid of diepte meer vroegen, terwijl onze letterkundige
smaak meer en meer bedorven werd; en in de tweede plaats, dat bij hen, die het
oorspronkelijke met de vertaling konden vergelijken, de meening veld won, dat het
Hollandsch als letterkundige taal volmaakt onbruikbaar was1).
Dat die ‘dwaze aankleving’ eindelijk ook tot min of meer oorspronkelijke
navolgingen moest leiden, spreekt vanzelf. De Batavische Arcadia gaf ons daarvan
reeds een voorproefje. Maar de eerste eigenlijke nabootsing verscheen in 1668 onder
dezen weidschen titel: ‘De Wonderlijke Vryagien en Rampzaalige, doch bly-eyndige
trouwgevallen van deze tijdt, tusschen Arantus en Rosemondt, Grannadus en Cielinde,
Coredon en Leliana, Fierandus en Leonora,

1) In het 14e vertoog van den Spectator zegt de schrijver, ‘dat het aan een volk tot luister kan
strekken, dat zyne moedertaal in zekere opzichten gebrekkig zy.’ Wij kunnen er roem op
dragen, dat het met onze taal ‘schraal gesteld is, wat aangaat geschikte woorden, om af te
beelden al 't geen betrekking heeft op 't geen de levendige Fransjes galantery noemen.... Hoe
flaauw, stijf, en dor onze taal zy, wanneer zy zich met diergelyke stoffen wil bemoeijen,
blykt aan alle die gene, die in 't Fransch, en in onze moedertaal Romans hebben gelezen. Het
onderscheid tusschen beiden is zo tastelyk, dat onze juffertjes, die 't meest op die gevaarlyke
schriften verlekkert zyn, zodra zy dezelven in 't Nederduitsch doorloopen daar van walgen,
en met een dwaas vooroordeel tegens de gantsche Vaderlandsche taal worden ingenomen.’
Zoo schreef hy in 1731.
Hoe slecht de vertaler zich soms van zijne taak kweet, leerde mij de vergelijking van één
stuk althans, De Musket-draagende Heldin, waarvan de tweede druk in 1680 verscheen, met
L' héroïne Mousquetaire, waarvan ik een Hollandschen nadruk van 1678 gebruikte. Ik haal
dit boek aan, omdat uit een der Economische Liedjes van Wolff en Deken (II D., bl. 105)
blijkt, dat het in 1781 nog zeer in de mode was, als ‘kostlyk werk, geprezen by elk een.’
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Herkelus en Narsise, voorgevalle in het roem-ruchtigh Hollandt, herwaerts in weynigh
jaeren, door B.B.’1).
Een zestigtal jaren later behoorde deze roman nog tot de modelectuur, ofschoon
de toon volkomen overeenstemt met den inhoud: hij is vol van het walgelijkst
overdreven sentimentalisme, van hyperbolen en mythologisch klatergoud. Evenwel
ploft de schrijver ieder oogenblik van zijne stelten neer in het proza der meest
alle-daagsche bijzonderheden van het gewone leven.
De helden van het boek, wier avonturen wel worden ineengestrengeld, maar niet
met elkander in verband gebracht, zijn meest Hollandsche koopmanszonen; en het
laat zich wel aanzien, dat de origineelen van de verdichte romantische namen onder
de werkelijke jeunesse dorée van dien tijd te vinden waren.
Ook dit was eene navolging van Fransche voorbeelden; want aan de meest gevierde
heroïsche romans gaven de toespelingen op de tijdsomstandigheden, of herinneringen
uit het leven van bekende personen juist een ongemeen aantrekkelijken geur2), evenals
thans met de romans van Alph. Daudet plaats heeft.

1) De schrijver was waarschijnlijk de Amsterdamsche ‘Boekverkooper in de Niezel,’ Baltes
Boekholt, bij wien het boek werd uitgegeven.
2) Ziehier eenige citaten, die ik ontleen aan J.P. Charpentier, Tableau historique etc., p. 399:
Boileau, Lettre XXIV, à Brossette: ‘Je vous répondrai au sujet de la Clélie, que c'est, en effet,
une très-grande absurdité à la demoiselle, auteur de cet ouvrage, d'avoir choisi le plus grave
siècle de la république romaine pour y peindre les caractères de nos François; car on prétend
qu'il n'y a pas dans ce livre un seul Romain ni une seule Romaine qui ne soit copié sur le
modèle de quelque bourgeois ou de quelque bourgeoise de son quartier. On en donnoit
autrefois une clef qui a couru.’
Talemant des Réaux, p. 275, t.v.: ‘Vous ne sauriez croire combien les dames sont aises d'être
dans les romans, ou, pour mieux dire, qu'on y voie leurs portraits.’
Patru, Eclairc. sur l'histoire de l'Astrée, t. II, p. 597: ‘Pour vous dire donc le peu que j'en
sais, vous observerez, s'il vous plait, que toutes les histoires de l'Astrée ont un fondement
véritable; mais l'auteur les a toutes remaniées, si j'ose user de ce mot: je veux dire que, pour
les rendre plus agréables, il les a toutes mêlées de fictions, qui quelquefois sont des fictions
toutes pures; mais le plus souvent ce ne sont que voiles d'un ouvrage exquis dont il couvre
de petites vérités, qui autrement seroient indignes d'un roman.’
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De Schrijver was volkomen verstoken van talent, zoowel wat de samenstelling van
het geheel als wat zijn stijl aangaat. De minnedichten, waarmee het boek, blijkbaar
naar 't voorbeeld der Arcadia, doorweven is, zijn niet beter dan de rest.
Gunstig steekt daarbij een andere roman uit deze school af, die na 1675 werd
geschreven1), maar eerst in 1695 in het licht schijnt gekomen te zijn2), en waarvan de
titel luidde: ‘De vermakelyke Avanturier, ofte de wispelturige en niet min wonderlyke
levensloop van Mirandor.’ Leendertz zei niets te veel, toen hij verklaarde, dat ‘hoe
grof en onkiesch deze roman ook op vele plaatsen moge zijn, hij uitmunt door
geestigheid en levendigheid van stijl.’ Het is een echte roman picaresque, in den
trant van Lesage's Gil-blas of den door hem vertaalden Guzman d' Alfarache, de
zonderlinge en sterk gekruide avonturen bevattend van een vroolijk jonkman van
geringe afkomst, die gezegd wordt zijn levensloop aan den Schrijver te hebben
medegedeeld, welke ‘deselfde styl, die hy in 't verhalen gebruikt hadt’ in zijn geschrift
volgde, waardoor er wel eens wat in wordt aangetroffen, dat ‘wat te vrypostig’ is.
Het verhaal boeit ons door levendigheid van voorstelling: altijd wordt er
geschilderd, niet geredeneerd. Daarbij is de trant van den Schrijver geestig en
schalkachtig, zijn stijl ongedwongen, los en natuurlijk, slechts hier en daar wat al te
plat van uitdrukking. Toon en taal zijn steeds in overeenstemming met het behandelde
onderwerp, waardoor eene aangename afwisseling van vorm ontstaat. Men kan
zeggen, dat hier voor 't eerst met talent de taal van het dagelijksch leven in een boek
is overgebracht3).

1) Op bl. 95 van het eerste deel wordt de dood van Turenne (1675) als niet lang geleden herdacht,
en op bl. 273 komt eene toespeling voor op de ‘afgebrande dorpen van Bodegraven en
Swammerdam.’ Dr. J. Ten Brink zegt en m.i. op goede gronden (dr. Nicolaas Heinsius Jr.,
Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman der 17e eeuw, Rotterdam, 1885, bl. 35):
‘Juist de jaren 1695 en 1696 schijnen als aangewezen voor het bewerken der beide romans.’
2) Zie P. Leendertz Wz. in den Navorscher, VII D., bl. 193.
3) Men vergelijke over dezen roman vooral 't boven aangehaalde werk, waar dr. Ten Brink (bl.
204 vlg.) o.a. opgeeft, wat Heinsius aan anderen ontleende. Ook wordt er - bl. 216 vlg. gehandeld over een tweeden, naar 't Fransch bewerkten roman van Heinsius, die evenwel
veel lager staat dan de vermelde Avonturier.
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De Schrijver, die zijn naam slechts met de letters N.H. (stellig Nikolaas Heinsius)
aangeeft, was een belezen man, met Fransche en Nederlandsche Letterkunde bekend,
waarover hij een vrij juist oordeel velt. Met de opvolgers van Cats, Huygens en
Vondel loopt hij niet hoog1). Hij maakt zelf een zeer goed minnedicht (I, 171) en
parodiëert op de aardigste wijze den Rederijkerstrant (I, 275) zoowel als den gewonen
romanstijl (I, 154), aan welke laatste soort van boeken hij in de voorrede verwijt, dat
zij door het verhaal van ‘ongelofelijke dingen’ het ‘gesondt oordeel doen misbruiken’.
Als een echt Hollandsch Schrijver wilde de auteur zijn ‘vermakelijk’ boek doen
dienen tot stichting zijner medeburgers, gelijk hij nadrukkelijk op den titel vermeldt2).
Zijne spreuk was: ‘Ridendo dicere verum’.
Men zegt, dat zijn werk in vier talen werd overgezet3), en dat Fielding hem zijn
meester noemde. Hier te lande beleefde het boek acht uitgaven, waarvan de laatste
in 1756 het licht zag.
Hoe Fransche zeden afbreuk deden aan de Hollandsche huiselijkheid en
degelijkheid, leeren de dames-clubs, die allengs ontstonden. Coenraad Droste wijst
er in zijn Geheugchenis, vs. 6287 op, dat er in 1684 zekere dames-sociëteiten
ontstonden4).

1) Zie b.v. I D., bl. 139. Bl. 223 zegt hij, van de poëten sprekende: ‘het handwerk is nu zoo
gemeen, en de stad van Amsterdam zoo overvloedig in Poëten, datse al de tabakspinders en
kruideniers van de stad met hun werken in vuil papier onderhouden konnen, die hen voor
het pond van hun versen niet meer als ten hoogsten twee blanken geeven. Ook is my onlangs
van een geloofwaardig man verhaalt, dat hy al de werken van den doorlugten en sinryken
lauwerdrager, Jan Van der Stok zaliger, by een spek-koper had vinden leggen, die hem op
zyn verdoemenis swoer, dat hy voor de zes pond van zyn werken niet meer, als zeeven
stuivers gegeven had, hoewel daar over de agt aan vuil papier aan was.’
2) Het heet daar, dat de ‘klugtige en vermakelyke bejegeningen, wonderlyke toevallen,
aangename amourettes ofte vryeryen’ verzeld zijn van ‘nuttelyke aanmerkingen op den
hedendaagschen werelds-loop; strekkende tot aanwysing en bestraffinge der meest in swang
gaande lasters, swakheden en sotternyen van veelderley stands-personen.’
3) Dr. Ten Brink heeft (t.a.p., bl. 210 vlg.) maar twee vertalingen, eene in het Fransch en eene
in het Italiaansch kunnen vermelden.
4) Zie de aanteekening van Dr. R. Fruin op die plaats, bl. 509.
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Hij noemt ze elders ‘Maetschappy van lanterfanten’. De Fransche geest en de
Engelsche onzedelijkheid uit den tijd van Karel II waren allengs Holland
binnengeslopen. Fruin haalt het volgende aan uit de aanteekeningen van L. Saen:
‘Niettegenstaende de oorlogen en zware tijden nam de dertelheyt in Hollant seer toe,
daervan Zeelant ook niet vrij was, alwaer men geheele societeyten maeckte om des
avonts te sitten spelen, en daer men tot 11 à 12 uuren in den nacht sat..... Daer wierd
ao 1696 van alle fraeye, bedaerde luyden seer geklaegt, dat de Haegsche juffers soo
dartel wierden en in alle ydelheit de juffrouwen van de nabuerighe natiën navolghden,
niets doende als salet te houden, te spelen en te gaen kuyeren, wat lekkers te eten,
sonder haer te becommeren hoe sulcx gewonnen werd en toebereyt, en wie het maeckt,
wordende het huyshouden by haer voor een schande gereeckent’; enz.
Deze clubs gaven aanleiding tot een boeksken, hetwelk in datzelfde jaar 1696 het
licht zag, en dat in den vorm is gegoten van een roman, ofschoon het blijkbaar niet
veel anders is dan wat wij een blauw-boekje zouden noemen. De titel luidt: Het Leven
en Bedryf van de hedendaagsche Haagsche en Amsterdamsche Zalet-Juffers,
vertoonende in veelderhande Geschiedenissen, vreemde voorvallen en aanmerkelijke
zaken, haar geveinsden handel, listig beleid, aardige volvoeringen, snode bezigheden,
ondoorgrondelijke gedagten, bedriegelijke aanleidingen, valsche vertooningen, en
verfoeyelijke doortrapte bedrijven. t' Amsterdam bij Tim. ten Hoorn, 1696.
Het zijn vooral ‘de juffers van het Hof’ (bl. 123) in Den Haag, die hier aan de kaak
gesteld, ja, aan de algemeene verachting prijsgegeven worden: op eene zoo ergerlijke
wijze, dat wij het boeksken de eer der vermelding niet waard zouden hebben geacht,
zoo het niet in verband stond met een merkwaardig teeken des tijds.
De feiten, die hier geschilderd worden, zijn echter zoo schandelijk, dat de schrijver
voor niets anders dan een pamflettist van de laagste soort, een gemeenen lasteraar,
mag gehouden worden, die waarschijnlijk de ten tooneele gevoerde personen zoo
heeft geschilderd, dat men aan vermeende origineelen kon denken, terwijl ook
sommige feiten wellicht op sterk overdreven waarheid
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steunden. Ik geef in de noot een uittrekseltje, dat wellicht de drift voor deze clubs in
een niet al te overdreven daglicht plaatst1). Overigens beveelt zich dit samenlapsel
van avonturen noch door inkleeding noch door stijl aan. Het wijst op schromelijken
achteruitgang in zeden, in smaak en in kunstzin.

1) Eene der dames maakt op deze wijze eene nieuwelinge met den aard harer vereeniging bekend
(bl. 79): ‘Wy zijn Juffrouwen uit de voornaamste van 's Gravenhage, en niet alleen negen in
getal als gy hier ziet, maar de gantsche Stad is 'er vol af; want die van eenige qualiteit en
middelen is, tracht sonder ophouden onder ons gild te zyn, en verwerpt liever geen dingen,
hoe eerloos of kwaad die in zich zelfs zijn, om daar toe te komen, als dat zy zich daar af
uitgesloten soude zien. Den een die door gebrek van geld hier af wanhoopt, soekt liever door
een eerlijke diefstal van alle menschen eeuwig schuldig te zijn hier toe gelegenheid, als dat
hy daar af door zijn eigen brood te eten, en alle menschen te voldoen, ontslagen blijft. Een
ander stelt zich liever des nachts ten dienst aan die veel geld over werpen als balling van ons
te blijven; en een derde eet eens om de drie dagen om zich van kleederen te versien, die de
waardigheid van onsen staat vereischen. Dese besteeld haar Vader, een ander bedriegd haar
Moeder; sommige leven op de beurs van haar Minnaars; en verscheiden zijn ten ruïne van
vrienden en maagen, en duizend dingen meer om de eer te hebben van onder onse
konstgenoodschap te zijn, gelijk wy ons Collegie met recht noemen, alzo daer uit een reeks
van duisend listigheden voortkomt. Men geeft aan ons de titel van Zalet-juffers, een naam
die ons niet zeer onëigen is, mits wy geen andere vergader-plaats hebben als het zalet van
die onder ons gild zijn, daar wy den anderen onderwijsen, oeffenen, léren en bekwaam maken
om onse wet t' onderhouden.’
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III. Nil volentibus arduum.
De zeventiende eeuw neigde ten einde. De flauwheid der achttiende kondigde zich
reeds aan. Nog had Vondel zijn hoofd niet ter ruste gelegd, en reeds was het met den
luister onzer letterkunde gedaan. Toen die zon ter kimme neigde, werd het nacht.
Zelfs de dichters uit zijne school waren, met uitzondering van Antonides, over het
algemeen meer navolgers van zijn vorm dan erfgenamen van zijne dichterlijke
bezieling geweest. Weldra zou ook de laatste echo uit het heldentijdperk verstommen.
De zuidelijke gewesten sliepen onder het Oostenrijksche bestuur den langen
winterslaap geruster dan ooit. En wat het Noorden betreft, de prikkel der
verjongingskuur, welke men daar op het eind der zestiende eeuw ondergaan had,
toen het warmer zuidelijke bloed zich met het onze vermengde, had sedert lang
uitgewerkt, zonder blijvende gevolgen. Maar toch zullen wij hier ten minste nog
sporen van leven, zij het ook van dommelend leven, aantreffen.
De verheffing van onzen Stadhouder tot Koning van Groot-Brittanje sleepte ons
mee op de Europeesche slagvelden; maar ofschoon wij medewerkten om der Fransche
politieke overheersching paal en perk te stellen, begonnen wij al meer en meer onder
den invloed van Fransche zeden, mode en smaak te komen. Toen de herroeping van
het Edikt van Hendrik IV ons land met Fransche uitgewekenen overstroomde,
verfranschten wij geheel en al.
In de Letterkunde was dit antinationale zwak al veel vroeger aan den dag gekomen,
een zwak, dat niet slechts ons gebrek aan zelfstandigheid, maar vooral ook ons
volslagen gemis van oorspronkelijkheid in het licht stelde.
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Gedurende het tweede Stadhouderlooze tijdperk verdwijnt alle veerkracht op elk
gebied: flauwheid en onmacht zijn de eenige kenmerken zoowel van onze Staat- als
van onze Letterkunde.
De kloof tusschen Patriciërs en Plebejers verbreedt zich gaandeweg. Terwijl de
eersten in domme zelfgenoegzaamheid steeds hooghartiger op de laatsten neerzien,
maar niet minder op wetenschap en kunst, beginnen deze zich meer met wetenschap,
en weldra ook met staatkunde bezig te houden. Maar terwijl de kleine burgerij
aanvangt zich te roeren, wordt het filisterachtige, dat haar aankleeft, de geest des
tijds. In de letterkunde vooral openbaart zich de ongehoordste kleingeestigheid.
Nationaliteit en zelfstandigheid werden in den Franschen leiband verstikt, terwijl
in den vorm, op de kleingeestigste wijs gepolijst, vergoelijking gezocht werd voor
gebrek aan grootschen inhoud: of liever nog, elke oorspronkelijke gedachte ging
onder de vijl verloren. IJver had de plaats van 't genie ingenomen: knutselarij en
handwerk gingen voor kunstoefening door. Dichtgenootschappen, door de krachtige
persoonlijkheden van de zeventiende eeuw op den achtergrond gebannen, prijkten
weldra weer in den vollen glans van het klatergoud, als voorloopers of tegenhangers
van politieke clubs of zoogenoemde leesgezelschappen. Mannen als Dr. Meijer en
Andries Pels werden toongevers op den Hollandschen Parnas.
Wij hebben er reeds op gewezen1), hoe het tal van rijmers, van ‘onnut lettervolk’,
dermate toenam, dat daaruit gevaar ontstond voor de kunst. Dubbel deed zich dat
bezwaar gevoelen, toen, tengevolge van toenemende gegoedheid, allerlei slag van
lieden begonnen zich met letteroefeningen af te geven. De Decker heeft daarvan een
levendig tafereel opgehangen in zijn Lof der Geldzucht (bl. 153). Dat middelmatigheid,
filisterachtige pedanterie en ijdelheid nauw samenhingen met die overproductie, zal
niemand vreemd vinden. De qualiteit ging in de quantiteit onder.
Zoo deze stemming der gemoederen het ontstaan van de ondichterlijke
dichtgenootschappen bij ons ‘vergaderziek volk’ (Reesema) verklaart, in Amsterdam
leidden nog bijzondere omstandigheden tot het stichten van eene vereeniging van
letterkundige dwinge-

1) Boven, bl. 106-107.
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landen, die eene eeuw lang loodzwaar op de kunstontwikkeling des Lands gedrukt
heeft.
Nergens leert men duidelijker de waarheid inzien van het: Vatum iritabile genus,
dan in de geschiedenis der letterkundige twisten te Amsterdam. Persoonlijke vriendof vijandschap heeft er niet zelden op lettergebied een overwegenden invloed gehad;
ja, soms zelfs eene geheele omwenteling teweeggebracht.
Bij de schildering der jongste lotgevallen van de Dramatische Poëzie (boven, bl.
374) zagen wij, hoe het classieke Treurspel overvleugeld werd door de
spektakelstukken met konst- en vliegwerk, uit de school van Jan Vos; en wij
betreurden het, dat niemand in staat scheen den volkssmaak met betrekking tot het
ernstige Drama te veredelen. Het was aan gekwetsten eigenwaan voorbehouden
daartoe eene poging te wagen.
Den strijd tusschen de Classieke en Romantische school zagen wij met afwisselend
geluk strijden; maar de strijders waren gaandeweg in gehalte verminderd.
Oorspronkelijkheid was, zoowel op tragisch als comisch gebied, zoo goed als
verdwenen: vertalers hadden alleen het woord1).
Men begon meer dan ooit het oog op de Fransche tooneeldichters, vooral op
Corneille, te slaan; maar het waren in de eerste plaats stukken in den trant zijner
‘pièces à machines’, zooals La Toison d'or (1661), die nagevolgd werden; en daarbij
kwamen, zooals wij gezien hebben, niet weinig vertalingen uit het Spaansch.
Die navolgingen waren daarenboven doorgaans bitter slecht, en leverden niet
zelden het bewijs, hoe weinig de bewerker de taal van het oorspronkelijke verstond.
Het waren hoofdzakelijk de romantische tooneelspelen en spektakelstukken, die
door de Regeering in bescherming genomen en door de Hoofden van den Schouwburg
op het répertoire gebracht werden, waarschijnlijk omdat ze het meest in de gunst van
het publiek bleken te staan.
Onder de ijverige lofredenaars en navolgers van Jan Vos merkten wij Dr. Lodewijk
Meijer op, wiens, aan Corneille ontleend treurspel Het Ghulde Vlies, dat in 1668 het
licht zag, doch

1) Verg. boven, bl. 390.
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waarschijnlijk al eenige jaren ouder is, wij ter loops bespraken (bl. 398). Deze
onbeduidende taalgeleerde, wiens Woordenschat evenwel een aantal uitgaven beleefde
en nog flauw bij enkele vakmannen bekend is, deze geleerde was ook, althans in
eigen oog, een groot Dichter.
‘Na de vertaalinge van twee tooneelspeelen’ gevoelde hij lust er ook ‘een van
eigen maaksel ter weereldt te brengen’. Hij had in 1658 De Looghenaar (Le Menteur,
1644) gegeven, en op een mij onbekenden datum Heraclius, beide naar Corneille.
In 1668 verscheen Het Ghulde Vlies, dat hij geheel voor eigen werk schijnt te willen
laten doorgaan, ofschoon ook hier Corneille nu en dan over zijn schouder komt
kijken. Maar reeds veel vroeger had hij de hand aan 't werk geslagen om een
zoogenoemd oorspronkelijk treurspel te bewerken. In 1652 had hij De Verloofde
Koninksbruidt ‘opghezet’, toen hij nog geheel van den geest van Jan Vos was
doordrongen, en zich door den opgang, dien Aran en Titus maakte, geprikkeld voelde
tot navolging. Hij had, ‘met nutter en noodigher beezigheeden meêrmalen
bekommerdt, by hooy en by ghras, als 't spreekwoordt zeidt, daar aan ghewerkt, en
het (had) somtijdts gheheele jaaren na elkanderen, achter de bank gheleeghen’.
Eindelijk voltooide hij het, en vond het zoo voortreffelijk, dat hij hoopte ‘van het
gheluk te zullen ghenieten, om daar meede het hermaakte Tooneel in te zien wijen’.
Maar, zoo klaagt hij, ‘dat heeft my ghemist, en die, welken dat bewindt, en opzicht,
te dier tijdt, aanbevoolen stondt, hebben een ander tooneelspel tot dat werk waerdigher
ghekeurdt’. En dat waardiger stuk was geen ander dan de Medea van Jan Vos. De
Koninksbruidt werd ‘een half jaar na (s)ijn Ghulde Vlies’ uitgegeven.
Daarbij kwam wat later nog iets anders, dat des teleurgestelden wrok ten top
voerde. Hij was in het jaar 1665 onder de Regenten van den Schouwburg opgenomen1);
maar in 1668 weder uit dat college ‘gebonst’: waarschijnlijk omdat hij er, na den
dood van Jan Vos, den baas wilde spelen, en er zijne vrienden of creaturen in
brengen2).

1) Blijkens de Regenten-lijsten, medegedeeld door C.N. Wybrands, op bl. 229 van zijn werk
Het Amsterdamsche Tooneel.
2) Zie hieronder.
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Dat baas spelen openbaarde zich ook in pogingen om de richting, die hij nog onlangs
hemelhoog had verheven, van het tooneel te bannen. Hij had, naar het schijnt, twee
medeleden op zijne hand; maar na heftigen strijd wonnen zijne tegenstanders het
pleit, drongen hem en zijne aanhangers uit het bestuur, en kozen zijn ergsten vijand,
Mr. Johan Blasius, tot mederegent1).
Die miskenning heeft Dr. Lodewijk Meijer Jan Vos en den Regenten van den
Schouwburg nooit kunnen vergeven. Het duurde nu ook niet lang, of hij liet de
vroeger gehuldigde theorie varen, daar ‘het licht der konst (hem) nóch onlanks’, d.i.
omstreeks 1668, ‘eerst toegescheenen’ had. Hij, die eenmaal de meest radicale
Romanticus geweest was2), werd toen de fanatische aanbidder van de Fransche
classieke regelmaat, wierp zich als oppermachtig kunstrechter op en veroordeelde
al het bestaande.
Als kunstenaar stond hij niet hoog. De Verloofde Koninksbruidt, waaraan hij zoo
lang geknutseld had, was alles behalve een meesterstuk. De aanleg had vrij wat
overeenkomst met Aran en Titus. Veel tegenstrijdige aandoeningen brengen de
gemoederen der ‘toekykeren’ in beweging; maar de onhandige wijze van bewerking
maakt, dat wij er geheel op moeten toepassen, wat wij bl. 384 van den eersteling van
Jan Vos gezegd hebben. Den inhoud had hij ‘ten deele van anderen ontleendt, ten
deele zelf verdicht’3): hij plunderde namelijk Corneille's Rodogune zoowel als Seneca's
Thyestes. Dit geschiedde, naar zijn eigen getuigenis, omdat hij ‘noch onkundigh in
de tooneelwetten, en reeghelen

1) Verg. Dr. A.J. Kronenberg, Het Kunstgenootschap N.V.A., bl. 94.
2) Hij vergat toen, dat hij in de Voorrede van Het Ghulde Vlies geschreven had: ‘Wy leeven in
een andere lucht en eeuwe, als de Ghrieken, en Romeinen. 't Geen hun behaaght heeft, zal
onzen tydtgenooten en landtslieden mooghelijk mishaaghen. De Oude hebben in hunne
Tooneelspeelen weinigh persoonen, luttel werkelijkheidts en ghewoels, en meest al langhe
alleen- óft samenspraaken van twee óft ten hooghsten dry, óft vertellingen ghebracht, 't welk
hunnen toehooreren misschien niet onaanghenaam viel! De onze daarenteeghen zijn van
eenen heelen anderen gheest ghedreeven, willen korte reedenen; veel leevendighe beelden
op het tooneel, en in de zelve veel ghewoel en werkelijkheidt, en te ghelijk ooren en ooghen
hun vermaak verschaft hebben.’
3) Voorreeden van De verloofde Koninksbruidt.
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der Konst’ was. Er waren dan ook niet weinig ‘gheen gheringe misslaghen’ in het
stuk, waarvan zeker de voornaamste in zijn oog wel moest zijn, dat het naar het model
van het beroemde stuk van Jan Vos geknipt werd1). Sedert was immers zijn ‘oordeel
in Tooneelwerken wat ryper geworden’, en ‘het licht der Konst’ had hem eindelijk
‘toegescheenen’.
Hij gaf daar blijk van in eene zeer uitvoerige Voorreeden, bij de uitgave in 1668
vóór het stuk geplaatst, waarin hij vertelt, hoe hij het treurspel van gebreken gezuiverd
en volmaakt had2), en het toetst aan de tooneelwetten, vooral die, door Corneille
aangenomen, welke hij zeer in 't breede uiteenzet.
‘Dit alles,’ zegt hij ten slotte, ‘dus wijdtloopigh, en van de ghrondt op te haalen,
heeft ons niet ongheraaden ghedacht, om den tooneelbeghonstigers, en
kunstghenooten, die door ongheleeghenheidt haarer bezigheeden gheen tijdt, ófte
door onkunde der taalen, gheen gheleegenheidt hebben, om de reeghelen der
tooneelkonst naauwkeurighlijk te doorsnuffelen, en na te vórschen, wat lichts in hun
oordeel, en arbeidt, toe te straalen: opdat, de rechtschapene kennis eens volmaakten
tooneelspels, en in de maakers, en in de kykers, de overhandt krijghende, de
tooneeldichter niet meêr, door onkunde der wetten van de konst, ófte

1) In de Voorreeden heet het: ‘Wy willen wel niet ontkennen, dat wy, toen dit werk eerst
opghezet wierdt, ziende eenighe tooneelspeelen, daar veel moorden, en wreedheeden in
ghepleeght wierden, met ghrooten toeloop van Kijkers, en lóf der Dichters vertoonen, op
zulk een dwaallicht t' zeil gheghaan zijn; Maar sints heeft de ervaarenheidt gheleerdt, dat
ook, zonder zulke vertooningen, de Anschouwers te behaagen, en in den Schouwburgh te
lokken waaren.’
2) Karakteristiek voor den man zijn de volgende woorden: ‘Eindelijk hebben wy daar in veele
gheen gheringe misslaghen verholpen; veel, dat doof en dóf van ghlans was, luister by ghezet;
veel, dat te slecht voor een treurspel, en te laf vloeyde, met wat deftigheidts hooger doen
draaven, eenighe verouderde zinryke woorden, daar toe uit den schimmel voor den dagh
ghesleept, en andere nieuwghesmeede invoerende; veele rouwigheeden beschaafdt; veel, dat
zenuwloos bezweek, met kracht en nadruk gheschoordt.’
Verder over zijne misslagen sprekende, heet het: ‘Dóch wy verhoopen dat de kracht van
vaerzen, daar deeze klaghten meede afghebeeldt worden, de naauwkeurighe konstkenners
eenighsins de ooghen zal blindtdoeken, om deeze misghreep over 't hoofd te zien.’
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om groot gheloop voor zijn werk te verwerven van de onverstandighe, die ghewoonlijk
den ghrootsten hoop uitmaaken, vervalle, om wanschepsels van schouwspeelen ten
tooneele te voeren’.
Behoeft het nog gezegd, dat hij laag neerzag op de stukken, die gespeeld werden,
en meende onzen tooneeldichters zoowel als den bestuurders van den Schouwburg
eene les te moeten geven? En hij had vrienden, die eenstemmig met hem dachten.
Zij sloegen de handen ineen om de kunst te redden.
In het najaar van 1669 legde Meijer met eenige andere jongelieden ‘de gronden’
van een ‘Kunstgenootschap’, dat, naar 't schijnt, eerst de zinspreuk Latet Utilitas1),
maar weldra de meer hooghartige Nil volentibus arduum aannam. Het bestond uit
de volgende leden: Dr. Lodewijk Meijer, Mr. Andries Pels, Mr. Willem Blaauw,
David Lingelbach, Johannes Antonides, Ysbrand Vincent, Dr. Joh. Bouwmeester,
Dr. Ant. van Coppenol, Dr. Moesman Dop, Dr. Reynier van Diephout en Denijs
Wynants2). Dr. Meijer, van wien het denkbeeld schijnt uitgegaan, werd weldra hunne
vraagbaak; en buiten den kring gold hij voor hun hoofd, ‘den Ammiraal Generaal,
die de groote vlagh van de steng voerdt3).’ Bijna allen waren miskende genieën.
Men vergaderde tweemaal in de week: eerst ‘in den Burg op de Cingel, te dier tyd
Stil Malta genaamt’; sedert 1676 ‘in het huys van den schilder Laresse’. Tien jaar
lang bloeide het genootschap, maar reeds in 1679 begon het ‘veel van haar glans te
verliezen, doordien eenige leden al dood, en Pels, Meijer en

1) Verg. echter Dr. A.J. Kronenberg, Het Kunstgenootschap N.V.A., bl. 42, noot.
2) De meeste bijzonderheden van feitelijken aard betrekkelijk het Genootschap vindt men in
het Zedig en Dicht-lievend onderzoek op Aran en Titus, Amsterdam 1718, van bl. 27 tot 31.
In 1671 liet zich Laurens Bake, Heer van Wulverhorst onder de leden opnemen. Ter
vervanging van leden, die het genootschap waren ontvallen, werden in 't begin van 1676 Dr.
Stoppelaar, Lucas Watering en Philip van Papenbroek aangenomen; in 1677 Reynier La
Clee; in 1697 Van Gileyn en Thomas Arends, ‘dien grooten dichter!’ Voorts vind ik genoemd
Jac. van Rijndorp en P.A. de Huibert, Heer van Kruiningen. Verg. Dr. A.J. Kronenberg, t.a.
pl, bl. 83.
3) Zie het Nabericht achter De Griekse Antigone. (1670).
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Bouwmeester aan het bewind van de Schouwburg gekomen waren, Vincent na
Vrankryk vertrokken; en dus hebben deze.... vergaderingen van tyd tot tyd beginnen
te cesseeren’.
De werkzaamheden bestonden deels in het houden van redevoeringen ‘in het
openbaar1), deels in letteroefeningen van verschillende soort2), waarbij men elkanders
werk beoordeelde. Zoo b.v. werden in de vergadering van 15 April 1670 de leden
Pels, Meijer, Blaauw en Bouwmeester belast met het ‘nazien en verbeteren’ van den
Ystroom van Antonides, en het schijnt, dat de rol, die zij daarbij dachten te spelen,
aanleiding gaf tot de oneenigheid, welke dezen dichter noopte uit de bent te treden,
en hem tot hun onverzoenlijksten vijand maakte3).
Hoofdzakelijk hield men zich met tooneelarbeid bezig, waarbij zelden iets
oorspronkelijks, maar veelal vertalingen geleverd werden4). Zij traden daarbij
voornamelijk op als hervormers van het

1) ‘Zo heeft Mr. Andries Pels op den 8 Novemb. 1672 tot veragtinge van 't misbruyk van de
Mode geredenkavelt, Dr. Meyer agt dagen daaraan volgende van de natuur der goedheid en
quaadheid der dingen gesproken: op den 29 November daaraan volgende liet David Lingelbach
zich over de natuur en eygenschap der Heel-konst horen. Den 20 December daaraan hield
Dr. Bouwmeester een reden-voering over de waerheid: Den 20 January des volgenden jaars,
heeft Denys Wynants tot veragtinge van den Oorlog geredeneerd: Den 24 hier op volgende,
hoorden zy Mr. Andries Pels tot Lof der Vley-kunst spreken, 't geen hy ook daar na in
geschrifte heeft overgegeven, en, zo ik my niet bedriege, wel haast nog het licht zal zien.’
Zedig en Dichtlievend Onderzoek, bl. 30.
2) ‘Het was op den 29ste December 1671, dat Dr. Koppenol op zig nam om Justinus over te
zetten, Dr. Dop om het eerste Capittel der Klaagliederen Jeremiae in vaerzen te paraphraseeren,
Scheepen Blaauw het eerste deel Del Duca Valentino over te zetten, Mr. Andries Pels La
Tirannide del Interesse in vaarzen te brengen, David Lingelbach een Treurspel op te maken,
Dr. Meijer zijn Grammatica Generalis in 't net te brengen, Vincent L' Art de plaire etc. te
vertalen, en Dr. Bouwmeester het leven van Hay Eb ben Jokdan, uyt het Arabisch over te
zetten.’ Aldaar, bl. 29-30.
3) Verg. Dr. A.J. Kronenberg, Het Kunstgenootschap N.V.A., bl. 103.
4) In 1671 schreef Meijer ‘aan Dr. Vallan, als doen te Madrid zynde en verzogt Zijn Ed. alle
de beste Spaansche Tooneel-stukken voor het Konstgenootschap te willen kopen.’ Zedig en
Dichtlievend Onderzoek, bl. 29.
Over de geringe waarde hunner vertalingen zie Dr. A.J. Kronenberg, t.a. pl., bl. 66, 70, 72.
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tooneel. En er viel heel wat te hervormen in de stukken, die toen ter tijd werden
toegejuicht, maar zoowel ten opzichte van den vorm als van den inhoud verre beneden
het middelmatige bleven. In den beginne schenen zij aangaande de te volgen richting
nog niet recht te weten wat zij wilden: slechts één ding stond bij hen vast: ‘het den
Schouwburgregenten lastig te maken, en zelf invloed te krijgen’1). Zij streefden er
echter aldra naar om zichzelf de regels, die gevolgd moesten worden, duidelijk te
maken. Zij begonnen met een Naauwkeurig onderwijs in de Tooneel-poëzy en eenige
andere deelen der Kunst, zo wel van de Oude als van de Hedendaagsche Dichters
op te stellen, waarvan de verschillende hoofdstukken den 17en December 1669 onder
de leden verdeeld werden. Zoo kwam het werk binnen twee jaar tot stand, en werd
toen door Dr. Meijer en Dr. Moesman Dop ‘naagezien, en in éenen stijl gebragt’;
maar dit werd eerst in 1765 in het licht gegeven2).
Intusschen waren zij reeds in het begin van November van dat jaar 1669 met een
manifest opgetreden, dat tot ‘de E.E. Heeren Regénten van het Weeshuis en
Oudemannenhuis’ gericht werd. Daarin beklaagden zij zich, dat de Bestuurders van
den Schouwburg slechts stukken deden vertoonen, bestemd om ‘den meesten hoop,
het graauw’ te behagen, waarin het er dan ook niet op aan kwam, ‘óf de manier van
spreeken duidelyk, óf onverstaanelyk; het rédeneeren krachtig óf laf; de stelling goed,
óf kwaad zy; wanneer maar veele kóstelijk toegemaakte poppen met de armen veel
gezwiers, én met de tong veel gesnors maaken’.
En daarbij was ‘die schaadelyke gewoonte ingekroopen’, dat men niet de Dichters
uitnoodigde, maar de stukken speelde, die den Regenten werden aangeboden. En
door wie! Deels door de zoodanigen, die een verkeerd pad hebbende ingeslagen, en,
ofschoon ‘hunne dwaaling mérkende, liever verdoold willen blyven, dan met moeite
én verdriet op den réchten wég keeren’; deels door dezulken, ‘die meer domme drift,
dan geoeffenden yver, én meer geest dan verstand hebbende, branden om eens een
boek

1) Dr. Jan Te Winkel, Mr. Joan Blasius, in zijne Bladzijden uit de Gesch. der Nederl. Letterk.,
bl. 113.
2) Verg. Dr. A.J. Kronenberg, Het Kunstgenootschap N.V.A., bl. 45.
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in de waereld te bréngen, én méde onder de Schryvers óf Dichters getéld te worden...
En die twéderlije slach van Liefhebbers, hebben meest van alle tyden, dóch
voornaamlyk nu, die plaats in, die den Burgeren tót leerzaam tydverdryf, én het
Wees- én Oudemannenhuis, tót onderstand van hunne Armen vergund is’.
Het grootmoedig denkbeeld was bij hen opgekomen om eens te toonen, dat zij het
beter verstonden dan die sukkelaars; en daartoe deed zich spoedig de gelegenheid
op, toen ‘het lóffelyk Tooneelstuk van den Heer Quinault (Agrippa), hoewél
jammerlyk vertaald zynde, én slordig berymd, zo vérre zelfs dat aan de vyf
Hoofdpersonaadjen, geene uitgezonderd, récht verkeerde karakters gegeeven waaren,
échters vólgens de sleur, door gunst op beê verleend, tot verdriet van alle verstandigen,
op het wyd beroemde Schouwtooneel verschynen zou’.
De vrienden haastten zich eene betere vertaling te vervaardigen, met het erkende
doel, zooals het in de voorrede voor den derden druk heet, om ‘het voordeel te
bezórgen van den Schouwburg, dat menigmaal door onkunde, én kwaad bewind,
belet wordt; én in het voortzetten der Dichtkunst, als méde om de Nederlandsche
spraak, reeds door braave vernuften tót grooten luister gebragt, vérder op te bouwen,
te polysten, én te beschaaven’. En zij aarzelden niet te verklaren, dat zij van hun
kunstvermogen ‘wéder proeven gegeeven (hadden) in dit Treurspel.’
Het schijnt, dat deze vertaling grootendeels het werk was van Antonides, gelijk
hij in verscheiden andere stukken de hand had1); en dit was waarschijnlijk de reden,
dat Vondel op den ‘welvertaalden Agrippa’ een vierregelig lofdichtje maakte, waarin
dit treurspel aan de ‘kunstkenners’ werd aanbevolen, want
‘Zo schuift men lompen aen een kant.’

Dat stuk droegen zij aan de Regenten van het Wees- en Oudemannenhuis op; en het
is uit die opdracht, dat wij eenige zinsneden hebben aangehaald. Verder werden de
Heeren daarin aangemaand, om zich ‘niet te laaten wysmaaken, als óf'er Dichters én
diens vólgens Tooneelstukken gebrék zouden zyn, indien men geene breekebeenen
te wérk stélde’. Ten einde op dat punt

1) Verg. Dr. Jan Te Winkel, Mr. Joan Blasius, bl. 114.
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alle vrees weg te nemen, was de schrijver, Dr. Dop, grootmoedig genoeg, om uit zijn
naam en dien zijner ‘medehelpers’ te beloven, ‘dat zy hun zaad gaarne in (den) akker
zullen werpen, wanneer die behoorelyk gewied wordt, én zy dienst te doen geächt
worden, die goede Tooneelstukken léveren, in plaats dat men 't altyt tót gunst gerékend
heeft die aan te neemen.’
Zij meenden, dat dit den toeloop naar den Schouwburg zou bevorderen, en ‘iets
loffelyks in plaats van iets verächtelyks schaffen aan zoo voortreffelyke lieden, als
Amsterdam bewoonen, én die nu door gebrék aan eerelyk tydverdryf, dat hunner
oordeel waardig is, zo zélden in den Schouwburg komen.’
Dr. Te Winkel maakte uit dit stuk de zeer juiste gevolgtrekking op, dat de leden
toen ‘nog niet in richting van de Schouwburgregenten verschilden; tegen den inhoud
der stukken treden zij nog niet op’1). Had men hen uitgenoodigd de stof voor den
Schouwburg te leveren, de strijd zou misschien niet zijn uitgebarsten; maar de
Regenten gingen voort met vertalingen van hunne eigen vrienden te doen vertoonen.
Zij van hun kant haastten zich nu tegenvertalingen te maken, zoodra zij hoorden,
dat een nieuw stuk in den Schouwburg zou worden vertoond. Zoo lieten zij terstond
tegenover het Blijspel Dubbel en Enkel van Joan Blasius (1670), de Gelyke
Tweelingen, naar de Menechmen van Plautus, (door Antonides) als tegenstuk berijmen;
en zij zeiden het zelf, dat de liefhebbers uit de vergelijking der twee bewerkingen
‘klaar hebben konnen zien, dat hy (Blasius) zelfs met de gemeene Rymers, niet op
eenen dag is te noemen; maar als een onnozele kreupel onder de sléchtste
spéllemaakertjes behoort geplaatst te worden.’
Ongeveer ter zelfder tijd zonden zij Het spookendt Weeuwtje in de wereld, als
tegenhanger van De nachtspookende juffer, door Adriaan Peys naar het Fransch,
L'Esprit follet, berijmd; en bij die uitgave beloofden zij bij dergelijke gelegenheden
‘eene Critique ofte naauwkeurige Aanwyzinge der gebreken van 't wérk onzer
tegenpartyen te laaten uitgaan’. Zij kwamen al spoedig die belofte na bij het Het
huwlyk van Oroondates en Statira, ‘bly-eindend-

1) Dr. Jan Te Winkel, Mr. Joan Blasius, bl. 116.
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Treurspel’, door denzelfden Blasius in 1670 uitgegeven1). Zij schijnen het vooral op
hem gemunt te hebben, omdat hij onlangs ‘verheven (was) tót een Lidt van eene
Vergadering, aan wie de keur staat om de Tooneelspelen ten tooneele te doen voeren,
of daar af te houden’.
Hij was namelijk in dat jaar tot Regent van den Schouwburg benoemd2). Het meest
hadden daartoe bijgedragen Tobias Domselaer en Simon Engelbrecht. Op dezen
laatste vooral was Meijer gebeten, die hem zelfs in zijn graf nog met zijn haat
vervolgde3); en daarom werd diens beschermeling de man, tegen wien het
kunstgenootschap vooral te velde trok. De strijd, waarin hij zoodoende gewikkeld
werd, heeft zijn naam aan de vergetelheid ontrukt, die hij als poëet dubbel verdiend
heeft4).
Tegen zijne vertaling stelden zij de hunne over (1670) niet alleen, maar zij deden
die voorafgaan door eene voorrede, waarin op onuitstaanbaar hoogen en waanwijzen
toon de gebreken van Blasius scherp werden gehekeld5). Men was al eens tegen hunne
laatdunkendheid opgekomen in de voorrede tot Den Dollen Ammiraal, en tegen dit
stuk spuwden zij nu hunne gal op de meest onkiesche wijs uit; maar vooral Blasius,
en in 't voorbijgaan ook ‘zyne in de Konst doorgeleerde amptgenooten’, moesten het
ontgelden.
Zij, die zoo aangevallen werden, konden daar natuurlijk niet in berusten, en zij
lieten er geen gras over groeien om van zich af te bijten. Na weinige maanden reeds,
den 1en October 1670, werd hun ongezouten antwoord openbaar gemaakt. Dit
geschiedde

1) In 1651 was al een stuk, getiteld: Orondates en Statira, op den Schouwburg vertoond. Zie
Wybrands, bl. 230.
2) Zie Wybrands t.a. pl., en verg. Dr. Jan Te Winkel, Mr. Joan Blasius, bl. 120.
3) Zie het venijnige klinkdicht op zijn dood bij Te Winkel, t.a. pl.
4) Deed Dr. Jan Te Winkel zijner onbeduidende persoonlijkheid niet te veel eer aan door hem
eene monografie van 150 bladzijden te wijden?
5) Dr. Jan Te Winkel zegt in zijn Joan Blasius, bl. 124: ‘Het oordeel is alles behalve gunstig,
en de toon, waarop het wordt uitgesproken, zoo weinig beleefd, dat het de vraag is, of wij
hier niet van ‘slechte manieren’ mogen spreken, die zich te allen tijde bij de kunstrechters
hebben geopenbaard welke persoonlijke grieven te wreken hadden.’ - ‘Te allen tijde!’
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bij den herdruk van het treurspel De Griekse Antigone, waarvoor zij een Bericht aan
alle Beminnaars der Poëzy plaatsten, waarin onder anderen gezegd werd, dat ‘eenige,
by afzonderinge, onder den anderen hebben opgerecht, (gelijk zy 't noemen) een
Reedenschool, daar het doch, ten rechten genaamt, niet anders is, als eene Poëetische
Inquizitie, ofte een slaafachtige onderzoeking der Kunst, waar by alles, (wat niet met
den Kanon, ofte reegel van dat Concilium over een komt;) werdt verkettert, ende
verworpen, als onwaardig tot eenigh nut;’.... ‘dat zy voorgeven de Schouwburg te
zullen herstellen, terwyl daar, by mangel van wat goedts, niet dan vodden en werden
vertoont, en dat door gebrek van kennisse, en quaade directie der Regenten, de goede
dingen, (waar door de Schouwburgh zoude berucht worden) aan een kant geschoven,
en niet dan wanschepselen aan den dagh gebraght werden.’
Merkwaardig vooral is deze plaats, waarin den bentgenooten verweten wordt, dat
zij handelden ‘'t zy uit een bezondere wraak, van datze niet en hebben konnen
bereyken het wit van hun voorneemen; ofte inwendigh getroffen zijnde met zodanige
wonde, waar van hun de smart en de pijn gedurigh byblijft; ofte dat hun eenige
onverwachte smaatheidt is voorgekomen, waar door hun de spijt en de knaaging
bynaa als verteert.’
De laatste beschuldiging werd niet weersproken in het later door het Genootschap
gegeven antwoord, ofschoon hier duidelijk gedoeld werd op Meijer's bedrogen hoop
bij de inwijding van den Schouwburg, op zijn verloren Regentenzetel, en den niet
vervulden wensch van twee andere leden des Genootschaps om tot Regenten van
den Schouwburg te worden benoemd1).

1) Dit leert ons de toespraak tot N.V.A. door Asselijn vóór zijn Moordt tot Luyk geplaatst, waarin
hij zich verdedigt tegen de beschuldiging van zelf naar het Regentschap te hebben gestaan,
en dan aldus de ‘vrienden’ toespreekt:
‘Maar dat een uwer voornaamste beschermers, doenmaals regent zijnde, voor had, om twee
(zijnde als nu medeleeden van uwe Kunstgenootschap): den eenen om de voet dwars te zetten
van die weerdigheyt niet te bereyken, en den anderen met alle kracht daar in te dringen, om
een plaats te vervullen die leedigh stondt. Doch niet denkende, dat zijn val zelfs zoo naaby
was, uyt den stoel met armen wierdt gebonst; is altoos zeker en waar. En vertrouwe dat dien
Heer van dien onverwachten slagh noch eenighsins gevoeligh is.’

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

426
Ten slotte moest de man het ontgelden, die als het Hoofd der bent werd aangezien,
en het eerst met dat critische ‘muggesiften’ was begonnen. Dit geschiedde in het
Nabericht, achter het stuk geplaatst. In 't algemeen werden de Nil-Volenters
uitgemaakt voor ‘Windbrekers die hinkten aan dat zelfde zeer, en te meer, alzoo zy
van 't hoofd tot de voeten, zelfs niet dan met sweeren en stinkende etter-buylen bezet
zijn, zoo dat 'er niet gezondts aan 't heele lichaam kan gezien werden;’ en die ‘in den
draf van laatdunkentheyd en eygen inbeeldinge leggen.’ En dat wordt bewezen door
een heftigen aanval op Dr. Meijer's Verloofde Koninksbruidt, terwijl Antonides en
Pels in 't voorbijgaan een snauw krijgen.
Men hoopte nu, dat de Kunstgenootschappers ‘hier door wat tot stilligheyt (zouden)
gebracht werden;’ maar men rekende buiten den waard. Een Antwoord op het Voorén Naabericht by de Antigoné gevoegd zag aldra het licht. Daarin werd eerst
geïnsinueerd, dat de aanval van de Schouwburg-Regenten zelve kwam, terwijl vrij
duidelijk werd te kennen gegeven, dat men Thomas Asselijn voor den schrijver hield.
Deze werd zeer uit de hoogte behandeld, en hem verweten, dat, zoo hij ‘geduurig
roept om eigene vindingen’1), dit alleen geschiedde ‘dewyl hy, niet meêr als zyn
moeders taal kennende, én de andere, naar 't loffelyke voorbeeld van Jan Vos,
verachtende, al lang verzwooren (had) iets anders, dan eigene vindingen, voor den
dag te brengen.’
Wat zijn raad betreft, dat zij maar moesten beproeven den Regenten goede stukken
aan te bieden, die dan wel zouden worden aangenomen, dien wijzen zij met verachting
van de hand; want zij waren ‘geen lieden om mét neêrgeslaagen oogen te keeren na
een plaats, die, zo lang zy niet beter gezuiverd wordt, voor alle verstandige verachtelyk
moet zyn.’
De verdediging der Verloofde Koninksbruidt lieten zij aan den Dichter zelf over,
die ze vrij uitvoerig te berde bracht, om zijner tegenstanders ‘onnozelheid dén
Liefhebberen klaar te doen zien, én van hen vrygesprooken te worden.’ Hij vergat
daarbij natuurlijk

1) Hij had dat gedaan in de opdracht van zijn Mas Anjello (1669), zie noot 2 op bl. 455. Op
Thomas Asselijn komen wij weldra terug.
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niet Asselijn allerlei grofheden te zeggen, en op te merken, dat ‘hy die groote Meester
niet is daar zyn domme aanhang hém voor aanziet;’ dat hij integendeel niets anders
was dan ‘een domme duitsche klerk,’ ‘den aap van Jan Vos, dien hy overal als een
Kreupel naahinkt,’ waardoor dan ook de twee treurspelen, die hij geschreven had,
‘zulke twee onbehouwene wanschepsels’ waren.
Dat Asselijn niet weinig verbolgen was, is natuurlijk genoeg. In 't begin van 1671
plaatste hij voor zijn nieuw treurspel: De moordt tot Luik een zendbrief Aan Nil
Volentibus Arduum, waarin hij vooreerst ontkent de schrijver van het Voor- en
Nabericht te zijn, maar toch niet onduidelijk te kennen geeft, dat ze met zijn
medeweten en toestemming het licht hadden gezien. Dan belacht hij Meijer wegens
het zijn ‘vastgeankert aan het overzetten,’ en verwijt hem zijne ‘verwaantheyt en
eygen inbeelding’ om zijne stukken den Schouwburg niet te willen aanbieden, ‘maar
daar toe te willen zijn verzocht.’ En dit, zegt hij, ‘is de grondt van al uwe bitterheyt.
Indien uw Kunstgenootschap waar opgerecht, gelijk de zelve in Vrankrijk werdt
geoefent, dat is, alle misslagen met een bezadight oordeel aan te wijzen, de
Schouwburgh de handt te bieden, en de kunst te voeden; wy zouden niet alleen, maar
veele met ons1) tot u overkomen, daar wy nu, in tegendeel, door al het lasteren,
schélden en raazen, (dat niet, dan alle verwarringen en onorden in de kunst
voortbrengt) van u afgeschrikt werden’.
Maar al genoeg over die persoonlijke veete2): het wordt tijd dit overzicht van de
oorzaak en aanleiding tot het stichten van het invloedrijkste Kunstgenootschap te
besluiten. Ik doe het met de woorden van Pieter Rixtel, die, in de opdracht van zijn
‘Treur-Blyeindend-spel’ Den Grooten Robbert (1672) schertst over de ‘vele Dichteren
onzer eeuwe, die, alleen om in hun Voorreeden elkanderen op een hair te heekelen,
en te scheeren, geheele Tooneelspeelen uitsweeten; dewelke zy niet, als gebeden,
aan den Amstel Schouburg willende opofferen, met zulk een ontsteltenisse, en last
in de

1) Hij had dus wel, zooals Meijer beweerde, ‘zyn aanhang, die hém voor hun Opperhoofd
achtten’.
2) Zie over andere strijdschriften: Dr. A.J. Kronenberg, Het Kunstgenootschap N.V.A., bl. 88
vlgg.
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mage dragen, dat zy daer aan zouden barsten, zoo zy die zelfs niet in alle
gezelschappen uitbraakten, en elk Poëet alleen, voor alle Personagien speelde’.
Uit alles blijkt, dunkt mij, ten duidelijkste, dat gekwetste eigenliefde de
bentgenooten had bijeengebracht en aanleiding tot hun gewijzigd kunstbegrip gegeven.
Ondanks hun talent en hun ijver hadden zij vooreerst het bestuur van den
Schouwburg en steeds het Publiek tegen zich. Dit blijkt uit de verklaring van Asselijn
in 1671, dat, ofschoon ‘de Schouwburg de hervormde zuyvering niet heeft
aangenomen, (hij toch) tegens al uw woelen aangroeyt, in 't vermeerderen van haar
inkomsten, niet tegenstaande, daar niet als vodden, zoo gy zegt, werden vertoont’.
Toch gingen zij voort met woelen en schreeuwen; en eindelijk gelukte het hun in
1677 twee plaatsen in het bestuur van den Schouwburg te heroveren. Het tooneel
werd in 1672, zoo het heette, wegens het vertoonen van aanstootelijke politieke
stukken, gesloten: dit was eene eerste overwinning op Asselijn, wiens treurspelen
zoodoende door de kabaal mede van 't tooneel werden verjaagd1). En toen vijf jaar
later het verbod werd opgeheven, en door Burgemeesteren nieuwe Regenten werden
aangesteld, vindt men onder hen de coryfeeën van de bent, Dr. Lodewijk Meijer, Mr.
Andries Pels, en Dr. Jan Bouwmeester2).
Het bleek intusschen aldra, dat hunne stukken, die nu natuurlijk vertoond werden,
het publiek niet trokken. Want al beweerde Pels, dat er onder zijn beheer jaarlijks
vierduizend gulden meer was overgewonnen dan vóór de sluiting, toch klaagden in
1680

1) Ik maak dat op uit de Tsaamenspraak over de Klucht van Jan Klaasz. waarin men hem, bl.
53, verweet ‘zijn slechte en ongeluckige Spellen, die by al de waereld voor ergerlijk en
oproerig veroordeelt zijn, voornamelijck in die tijden toen ze vertoont wierden’..... ‘gelyck
dat wanschikkelyk Spel van Mas Anjello, dat ellendig en wanordentelijk Spel van Warfuzé,
beide door den zelven Poëet gemaakt. Maar de Heeren Burgemeesteren, willende alle Staaten Kerkgeschillen, en byzondere Persoonen ongeraakt laten, hebben, by wijze van Instructie,
de Regenten der Schouwburg verboden deze voorgenoemde punten niet aan te roeren’.
2) Wagenaar, Amsterdam, in fo. II D., bl. 399; en C.N. Wybrands, Het Amsterdamsch Tooneel,
bl. 233.
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de Regenten van de Godshuizen ‘over 't nadeel, welk de armen leeden, by de
tegenwoordige besturinge’1). Dit had eene wijziging van het bestuur ten gevolge, en
toen, daarmede in verband, een jaar later de Schouwburg verhuurd werd, vinden wij
Dr. Meijer wel aan het hoofd der pachters, maar zij maakten geene rekening, en
moesten in 1687 de zaak laten varen.
Had dit dichtgenootschap niet veel gedaan in het belang der dramatische kunst binnen
Amsterdam, het oefende weldra in het Land den allernadeeligsten invloed, toen eene
reeks van soortgelijke gezelschappen ontstond, die alle in zijn geest en naar zijne
voorschriften het handwerk der rijmelarij dreven.
Reeds van den beginne waren de Arduanen er op bedacht, de wereld met een
algemeen dichterlijk wetboek te verrijken. Het ‘Dichtkunstig onderzoek en oordeel
over het Treurspel van Orondates én Statira’ (1670) wordt besloten met deze woorden:
‘.... onze byeenkomsten, uit de wélke de waare Liefhébbers te zyner tyd te wachten
hébben een Onderwys in de Tooneelpoëzye zo wel van de Oude, als hedendaagsche
Dichters’. Wij hebben reeds opgemerkt, dat dit werk niet door hen werd in het licht
gezonden, daar het eerst in 1765 gedrukt werd (boven, bl. 421). Toen men er mede
bezig was, werd Pels belast met het vertalen van zoodanige plaatsen uit ‘Horatius,
Dichtkunst’, die ‘dienstig waren om de meeste én de voornaamste wetten, die een
Tooneelspéldichter te onderhouden heeft, door het gezag van dien grooten Man te
bekrachtigen’. Dit gaf hem aanleiding het geheele werk over te brengen.
Het duurde evenwel nog een aantal jaren, voordat hij er mee gereed was. Hij gaf
eindelijk zelfs twee poëtische wetboeken uit. Het eene heette: Horatius Dichtkunst,
op onze tyden én zéden gepast, eerst in 1677 in 't licht verschenen, maar al sedert
‘eenige jaaren’ in bewerking. Het andere was getiteld: Gebruik én Misbruik des
Tooneels, en werd in 1681, als een vervolg op het eerste uitgegeven.
Uit die stukken blijken nog nader hun geest en hunne wijze van werken.
De Académie Française, door den Kardinaal de Richelieu gesticht,

1) Wagenaar, t.a. pl., en Wybrands, bl. 141.
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strekte den heeren tot voorbeeld. Nog altijd ‘wiert (door hen) dagelijks gearbeyt tot
voortsettinge van onze Taal en Dichtkunst’. Maar dit was hun eenig doel niet: zij
achtten zich nog steeds miskend. ‘De Dichtkunst heeft,’ zoo leest men in een der
voorredenen, ‘by mangel van hooge aankweekers, schaars haare beminnaars gevonden,
én menigmaal gezien dat haare Voedsterlingen, óf niet, óf kwaalyk beloond zyn. Om
welke redenen ook veelen de lust verging tot het árbeiden én yveren in het geene
vereischt wordt, tot voortzetting van deeze nutte kunst’. En daarom, wil men de
Kunst doen bloeien,
‘'t Voornaamst' zal weezen, dat men toevoege eer en voordeel
Den Kunstenaaren, van érvaarenheid én oordeel:
Want niets is zekerder, als dat men hier te land'
Al wat geen winst geeft, acht voor zonde, ik zwyg voor schand’.

A governo voor de Heeren Regenten van den Schouwburg. In afwachting van 't
geëischte honorarium, trokken zich twee Patriciërs het lot der Pelsianen aan, en Pels
zelf ontving ‘van hooger' hand de lieve last’ om het Gebruik op te stellen. Die Heeren
schenen hun nu, zooals natuurlijk en billijk was,
‘Tot Redders van 't verval des schouwtooneels verkooren!’

Weinige jaren na de oprichting des genootschaps meenden de leden vol zelfvoldoening
te mogen zeggen: ‘Tót voortzetting van Taal én Dichtkunst strekte ook altyd het
oogmérk van ons Konstgenootschap, dat wy vermeinen zeer veel nut én voordeel
gedaan te hebben, zo tót de hérstelling, én het in stand houden van den Schouwburg,
als tót verbétering der taale, en Tooneeldichtkunde; waar toe derzélver Léden altijd
hebben geyverd, onder malkanderen gebruikende eene édele vrijheid over élkanders
Wérken én Schriften, ieder zyn gevoelen openhartig te uiten, te berispen, en alzo
gezaamentlyk, by overlegginge te verbéteren’.
Maar wij zagen, dat de berisping bij voorkeur hen trof, die het genootschap niet
als oppersten rechter op kunstgebied erkenden en niet voor zijne uitspraken bogen.
De bentgenooten wisten het alleen. In de voorrede tot de Dichtkunst verontschuldigt
Pels zich, dat hij de vrienden, en Dr. Meijer in 't bijzonder, sprekend
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invoert1); maar 't is, ‘omdat ik niemand wist te vinden, die zonder eigen belang zo
vrymoedig van schriften, én gedichten oordeelt, als by ons, en hém gewoonlijk gedaan
wordt: want in deeze eeuw is onder de meeste van de weinige, die bekwaamheidt
hébben, die zótte heuschheid van alles goed, óf die érbarmlyke nydigheid van alles
kwaad te keuren’.
Dat zij niet alles goedkeurden, bleek van den beginne. En zij handhaafden met
klem hun recht van spreken, en betoogden, ‘dat niemand zich inbeelde récht te hebben
om aan Dichteren én Liefhebberen de vryheid te beneemen van hun oordeel over
Tooneelstukken, én het wél óf kwalijk uitvoeren derzélve in den Schouwburg, hun
wettig Oeffenschool, eertijds uit grootachting tót de geleerdheid, Academie genaamd,
én tót voortplanting van de Néderduitsche taal en Dichtkunst opgerécht, te betwisten,
én die hoognutte kunsten, uit onkunde, te onderdrukken’.
Maar zij keurden ook niet ‘alles kwaad’: alleen dàt, wat niet uit hunne fabriek
kwam. Als hunne berispers zeiden:
‘Een spél, hoe fraaij gemaakt, deugt langer niet met allen
Of 't moet Nil arduum Volentibus gevallen’,

dan wees men er op, dat men ook werkelijk de wijsheid in pacht had: vooral sedert
de gezegende samenwerking.
‘Onze oude stukken, eer wy kunstgenooten wierden
Zyn vodden, maar die toen het speeltooneel versierden,
Als iets uitsteekends, én te dier tyd hoog geroemd:
Zo dat men die alleen met reden vodden noemt
In vergelyking van onze and're laater stukken,
Waar voor zy moeten, én zeer gaarne willen bukken’.

1)

‘Indien gy een gedicht vertoont aan Dókter Meijer,
Die zal u zéggen, daar, verbéter dit én dat.
Geeft gy tot antwoord, 'k heb al veel papiers beklad,
En twé, drymaal verzócht, òf ik het kon vermaaken,
Maar na vergeefsche vlyt myne arbeid moeten staaken.
Wél, zégt hy, kunt gy 't niet verand'ren, schrab het uit;
Of smeê het, én hérsmeê 't zo lang, tót dat het sluit'.
Maar, zo ge liever, dan verbét'ren, uw' gebreken
Wilt voorstaan, zal hy niet een énkel woord meer spreeken,
Nóch ydel wérk doen; maar hy gunt u mét uw' pop
Alleen te speelen naar uw zin', én schiet u op’.
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De naïeve eigenwaan komt nog duidelijker aan den dag, waar Pels over zijn eigen
werk spreekt. Zijne Dido was, volgens hem, een fraai stuk, en hij wijst er met
welgevallen op,
‘Hoe haar' gevoelige, haar heftige, én verscheiden'
Hartstógten veeler ziel zo troffen, dat men licht
De ontroernis van 't gemoed kon speuren in 't gezicht’.

Maar toch, van achteren bleek van dit treurspel, zoowel als van het comisch
intermezzo van Julfus,
‘'t Zyn échter vodden, laat 'er ons niet lang van leggen
Te maalen; doch alleen dit in 't voorbygaan zeggen,
Dat zulke vodden niet verwérp'lyk zyn, zo lang
Geen beter kénnis van Tooneelkunst gaat in zwang,
Gelyk wy hoopen, dat op 't voorbeeld van de stukken,
In 't licht gebragt door 't Kunstgenootschap, zal gelukken’.

En na die stukken te hebben opgenoemd, besluit hij aldus:
‘Weet onkundige, én leer vry,
Dat uit het onderscheid van die verschaafde Wérken,
Zeer ligt'lijk 't wanstal van hun voorschrift is te mérken,
En, voor die gaauw is, af te kyken op wat voet
Een kunstenaar in zyn verbet'ren aangaan moet’.

Zij hadden al spoedig dat fraaie standpunt ingenomen, dat zij nooit verloochenden.
In 1679 stelde dan ook Oudaan, in zijne Lykgedachtenis van Vondel, hunne
camaraderie aan de kaak. Hij wijst er op (Poëzy, III D., bl. 507 en Penon, Ned. Dichten Prozawerken, IV 339), hoeveel moeite het in had Vondel ook maar van verre te
evenaren:
‘Al achten and'ren Niets bezwaarlyk voor die willen:
Daar d'een den and'ren helpt, met plukken, reiken, tillen;
En 't geene vaarde stut, of Hontje byt-me-niet
Hen by de slippen sleurt, of nabast in 't verschiet:
Men mag hier, zoo men wil, in 't klimmen zich behagen,
Met onderling behulp elkand'ren onderschragen,
Die Klimmers zag men som' neerstorten dat het kraak':
Te reuckeloos bestaan dient and'ren tot een baak’.

Elders (bl. 519) lacht hij hen uit,
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‘Om dat de Dichters thans, 't geen and'ren niet en zien,
Een innig konstgeheim bespieg'len, en bevitten’:

en hij stelt hen (bl. 522) terecht aan de kaak,
‘Die, met Pigmalion, verslingerd op de zwieren
Zyns zelfs-gevormden beelds, te zott'lyk, dat wil vieren;
Het drukt, omhelst, en kust, en spoorloos, eindlyk, op
Uitzinnige wys, boeleert met zyn ivoren pop:
Die dwaasheid loopt te ver’.

Nog veel harder had zich Antonides al in 1671 over hen uitgelaten, ofschoon hij een
tijd lang met hen meegewerkt had, en toen, blijkens het Nabericht achter De Griekse
Antigone (1670), ‘by hun gehouden (werd) voor het orakel der hedendaaghsche
dichtkunst’. Maar hij was die bent eindelijk ontloopen1). Hij wijdt hun eene geheele
satire, Marsias geheeten (Gedichten bl. 269), waarin onder anderen deze regels
voorkomen, die hij Pels in den mond legt, of die hem bedoelen:
‘ ‘Waar vintmen, zegt hy by zichzelven, mijns gelijk?
Wie zal by Marsyas niet wenschen te verkeeren,
Om uit mijn eigen mont zoo groot een konst te leeren,
Die niemant zich verstaet, als ik, als ik alleen?....
My dunkt ik zie nu elk alreê den mont gesnoert,
Die ooit vermetel my zouw durven tegenspreken,
En hun gestraft die naer mijn zangkroon durven steken,
Ten minsten zal ik by mijn Saters hooggeacht,
En mijne Nimfen hier van allerlei geslacht,
Al wieme in 't licht durft staen, haest weten klein te maken
Met bitter en vol nyt by elk hun konst te laken.
Zoo blijft de glorie als in eygendom verpant
Aen my, en hun die my navolgende op dien trant,
Zich onder mijn banier in 't velt van eer begeven;
En weten, dat men maer moet willen, om te streven,
Ten steilte van een konst, daer zoo veel lof aen kleeft...’

1) Zie over de aanleiding daartoe Dr. A.J. Kronenberg, Het Kunstgenootschap N.V.A., bl. 103.
Antonides schrijft aan Oudaan den 28en Sept. 1671 (bij Dr. G. Penon, Bijdragen, enz. II D.,
bl. 150):
‘Uit het gezelschap, bekent met den naem van Nil volentibus arduum, ben ik over eenige
maenden al gescheiden, om redenen, die ik, wanneer mij d'eer van uw gezelschap gebeurt,
gaerne zal openbaren, en die ik gelove dat uwe E. met my zal goedvinden.’
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De Boxvoet, by zijn dom gevolg in grooten naem,
Verbeelt zich, tot de konst is hy alleen bequaem.
Hy daegt elk even stout om tegen hem te spelen.
En komt 'er een, zijn Konstgenootschap spart hun kelen
Al tevens open, schreeut hem voor verwinnaer uit’.

Maar al genoeg:
‘Ruk hem de ruige pels niet verder van het vleesch!’

Keeren wij liever tot de didactische geschriften van het genootschap terug.
Men legde zich in 't algemeen toe op ‘het opbouwen onzer spraak’. In de Dichtkunst
wordt daaromtrent meegedeeld, dat men schreef ‘volgens de régelen, die ons
Konstgenootschap, na lang overlég, daarop gevonden heeft’, en waarover niet breed
wordt uitgeweid, ‘alzo 'er eene Néderduitsche Spraakkunst, waar in van alles
breedelyk én naauwkeuriglyk gesproken wordt, onder handen is’.
Zij is nooit in het licht gekomen1) en ook zelfs niet geheel voltooid; maar dat is
geen ongeluk geweest, want terecht zegt Dr. Kronenberg, die er eenige proefjes uit
aanhaalt2): ‘wanneer dat boek had moeten dienen om op de openbare scholen in
Amsterdam gebruikt te worden - zooals de bedoeling was - zijn de meesters en
scholieren te feliciteeren geweest dat het nooit voltooid is.’ Onder de eigenaardigheid
der schrijfwijze behoort het teekenen der scherpe o en e met een streepje, waarover
Antonides schertste, van Vondel zeggende (Lyk- en grafgedichten, bl. 177):
‘Hij heeft zyn letters met geen spietsen te verweeren,
Zy zyn gehart: niets kan zijn regimenten deeren.’

De taal was intusschen slechts middel: Poëzie was het doel. Gladheid stond daarbij
op den voorgrond, en die verkreeg men alleen door langdurige verschaving, waaraan
soms jaren besteed werden3).

1) Zie Dr. A.J. Kronenberg, t.a. pl., bl. 43, noot.
2) Het Kunstgenootschap N.V.A., bl. 79.
3) In de voorrede tot de Dichtkunst zien wij, dat, toen Pels met zijne bewerking gereed was,
die werd onderworpen aan de critiek der leden, ‘zonder wélker aanmérkingen het wérk vry
ruuwer voor den dag zou gekomen hébben; alzo men 'er, toen het eerst uit myne handen
kwam, zoo veel op te zeggen gevonden heeft, dat my het maaken minder moeite geweest is,
dan het verschaaven, ééne der oorzaken, dat het eenige jaaren later in het licht komt’.
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Dat men op 't poëtische van inhoud of inkleeding niet zoozeer stond, leeren de werken
van den grooten Pels zelf. 't Is waar, hij had er op gewezen:
‘Deeze acht de gladheid in een vaers de grootste luister,
En 't wérk wordt zénuwloos, én laf aan één gestéld’,

maar toch bleef die ‘gladheid’ hoofdzaak:
‘Een dicht zy niet alleen fraaij, sierlyk, maar ook zoet
En vloeijend.....
De Néderduitsche taal wierd haast zo hoog geacht
Als onze Koopmanschap, en alzo vér gebragt,
Wén wy ons maar de moeite, én arbeid van 't verschaaven
Getroosten wilden, én ons wérk niet uit en gaaven
Mét zulk een driftigheid....
Elk woord zy ménigmaal verbéterd, en verschrapt,
Versmeed, veranderd; én 't onnoodige uitgekrabt’.

Dit werd de theorie voor de dichters der volgende eeuw. Die verschavingsmanie
begon echter in de zeventiende reeds algemeen te worden. In zijne dikwerf
aangehaalde monografie over Blasius, deelt Dr. Jan Te Winkel den volgenden raad
mede (bl. 60), door den ouderen dichter Jonas Cabeljau aan Blasius gegeven. ‘Snoey
en schaaf,’ roept hij hem toe,
‘en lek hoe langs hoe meer uw sangen
Van 't minste tot het meest, neem weynig vrijheyd aan.....
So doe ik, en so sie 'k mijn Lauwer daaglijx groeyen,
Gelijk een jonge spruyt tot een volwassen boom.
Dus doende, sal uw naam tot straf des haters bloeyen,
Gij leeft onsterfelijk, hij smoort in Lethes stroom’.

Intusschen was, gelijk wij reeds zagen, tooneelpoëzie het eigenlijk hoofdwit voor
deze Aristarchen: zien wij, hoe zij de Dramatische Kunst opvatten.
Het doel des Schouwburgs is,
‘De Nederduitsche taal, de zeden voort te zetten,
En met voorbeelden van een burgerlyke deugd,
En leeringen 't gemoed van de onérvaarne jeugd
Te leiden, hen de lust van 't volgen in te schérpen,
En hunne tógten aan de reden te onderwerpen’.

Moge al de didactische strekking te veel op den voorgrond gestaan hebben, men
begrijpt, dat de dramaturgen, die onder den
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invloed van Dr. Meijer stonden, niet geheel los konden zijn van de leer, die hij vroeger
in practijk had gebracht. Zoo het Drama gebloeid had, het was, en dit kon men niet
ontkennen, omdat de Dichters er op uit waren
‘Om hunn' gedachten door het oog én oor te drukken
In 't hart, én heviger de zielen te verrukken’;

maar toch zag men voortdurend laag neer op de navolgers van Jan Vos, ‘een
ambachtsman, een ongeletterd gast’, die er slechts op uit waren,
‘Met weidsche ópsnyjery van woorden!, én mét prullen
Van ballingskóppen 't oor, én oog des vólks te vullen’.

Men meende, dat die stukken alleen toeloop hadden gehad om 't klatergoud en het
donderend stemgeluid der vertooners, en men zag de eigenlijke oorzaak van 't succès
voorbij. Tegenover dergelijk Romantisme stelde men
‘Een spél,
Dat stichtend, kunstig, na de régels is, én wél’.

En die had men maar voor 't grijpen bij de Franschen:
‘Laat de fransche ons tót een voorbeeld zyn:
Hoe nét zyn die van taal! hoe zedenryk! hoe fyn
In kunst van schikking, in hartstogten én gedachten’.

Vandaar dan ook, dat men zich bij voorkeur bleef toeleggen op vertalingen, die op
elk gebied aan de orde kwamen: in de eerste plaats overzettingen van Fransche
treurspelen. Vooral moesten de regels nagevolgd, die Corneille daarvoor had gesteld:
altijd vijf bedrijven, eenheid van tijd en van steê, en geen inmengsels van min deftigen
aard. Niet te veel handeling!
‘Sier slechts met hevige hartstógten zó de spelen,
Dat lange redens zelfs de Aanschouw'ren niet vervelen’.

In dat opvolgen der conventioneele regels zat alle heil. Van een genie, dat bij intuïtie
de waarachtige wet van 't Drama voelt en in practijk brengt, had men geen denkbeeld.
Men waarschuwde er tegen:
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‘O Dichter, wacht u dan wanórdentlyke stukken
(Schoon ze op een Schouwtooneel somwylen eens gelukken)
Te maaken; volg, hoewél omzigtiglyk, de Wét
En Régels, op het spél mét overlég gezét....
Gy mist zeer gróf, wilt gy 't gebaande pad verliezen;
Al te eigen wys, een veel gevaarelyker kiezen,
En, met onduurzaam lóf te vréden, doen, gelyk
De groote Rémbrand, die 't by Titiaan, van Dyk,
Nóch Michiel Angelo, nóch Rafel zag te haalen,
En daarom liever koos doorluchtiglyk te dwaalen,
Om de eerste ketter in de schilderkunst te zyn’.

In de keuze van het onderwerp, zoo min mogelijk vrijheid of zelfstandigheid; want
‘Verkiestge ook tót de stóf uws treurspels eigen' vinding,
't Zal wildzang weezen, én vermeetele ondervinding....
Vólg dan Horatius veel liever, min vermeeten,
Die u na de Ilias én de Odysséa wyst,
En dan uwe éd'le drift, ô schouwspéldichter, pryst,
Wén gy die stóffen zo kunt kneeden, draaijen, wénden,
Dat zy nooit eveneens beginnen, loopen, énden’.

En welke opvatting men van het wezen van het Treurspel had, blijkt uit deze
waarschuwing:
‘Het treurspél (laat u tóch het voorbeeld niet verleiden
Van Grieksch, noch van Latynsch treurdichter, noch 't geschreeuw
Der blinde volg'ren) wraakt in déze laater' eeuw
Een' stóf, daar zy gestraft, én in elénde blyven,
Die zonder schuld zyn, óf onweetend kwaad bedryven.
Het treuren, ik beken 't, misvoegt een treurspél niet;
Maar noemt men spél, 't geen ons niet aandoet als verdriet?’

Waren daarmee de meesten van Vondel's stukken veroordeeld, ook uit een ander
oogpunt vonden zij geen genade: zij behandelden veelal Bijbelstof, en het
Kunstgenootschap leeraarde:
‘Op Bybelstoffen, óf op zaaken, die omtrent
Onze eeuw geschied zyn, is 't niet raadzaam zich te léggen’.

Geen wonder dan ook, dat het elders heet:
‘Men hoort dan wél te récht de Prédikstoelen dreunen,
Wén zich het Speeltooneel wil mét Góds woord bekreunen.
Een Leeraar, die dat niet bestraft, vergeet zyn' pligt’.
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Met dergelijke voorschriften hieven zich de middelmatigheid en de bekrompenheid
ten troon. En 't voorbeeld, door Amsterdam gegeven, werd maar al te ijverig
nagevolgd. Lang zwaaide Nil volentibus arduum alleen den scepter: niet alleen in
Amsterdam, maar over het geheele land1), en eindelijk gebeurde op nieuw, wat Pels
van een vroeger tijdperk geboekt had:
‘'t Volk, in liefde ontsteeken
Ter Dichtkunst, wilde dat vermaak ook aan de leeken
Deelachtig maaken, dien men door gansch Nederland
Vergaderplaatsen tot dien einde heeft geplant’.

De Dichtgenootschappen schoten als paddenstoelen uit den grond op: van 1680 tot
1718 verrezen er meer dan dertig. Van de latere, meer bekende, werd te Amsterdam
het ‘Vrijdags gezelschap’ (Libertate et) Concordia in 1734 opgericht; in 1759, te
Utrecht, Dulces ante Omnia Musae; in 1766, te Leiden, Kunst wordt door Arbeid
verkregen; in 1772, in Den Haag, Kunstliefde spaart geen vlijt; om van anderen, die
minder naam of invloed hadden, niet te gewagen. Freule De Lannoy zei dan ook in
1780, dat
‘Nu schier geen stad van rang in Neerland wordt genoemd,
Die op geen Maatschappij van fraaye lettren roemt’2).

Zij zag daarin een bewijs van smaak ‘in deez beschaafde tijden’. Wij denken er anders
over, ziende hoe, en wat er gewerkt werd.

1) Sedert 1690 ongeveer was een lid van het genootschap, Ryndorp, een beroemd tooneelspeler
en schrijver van het blijspel De Geldzucht, en van eene bewerking van Kloris en Roosje,
Directeur van het Haagsche tooneelgezelschap. Mr. L. Ph. C. Van den Bergh, 's
Gravenhaagsche Byzonderheden, I, bl. 26.
Dr. A.J. Kronenberg is in zijn meermalen aangehaald werk, bl. 117 vlg., van meening, dat
N.V.A. geen slechten invloed op onze letterkunde heeft gehad. Het heeft dit goede bedoeld,
‘dat het trachtte, wat vuil en gemeen was, van het tooneel te weren’, hetgeen echter niet
volkomen gelukte. Maar ‘het genootschap heeft die tijden niet pruikerig gemaakt, maar die
pruikerige tijden hebben het bestaan van zulk een Genootschap gewettigd. En dat het 't genie
den kop zou hebben ingedrukt, is onmogelijk: er was geen genie, dus van ‘kop indrukken’
kan geen sprake zijn.’
Omtrent het laatste heeft hij volkomen gelijk; maar het voorbeeld van Amsterdam heeft
aadeelig gewerkt in zooverre, dat het de opkomst der dichtgenootschappen, die scholen der
middelmatigheid, in de hand werkte, zoowel als de navolging van vreemden.
2) Nagelaten Dichtwerken, bl. 37.
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Ik haal als voorbeeld aan een gedicht van Mr. C. Van Lennep, niet den minsten onder
de broederen, waarmee hij den 8en Januari 1784 het genootschap, waarvan hij lid
was, toesprak ‘ter gelegenheid van de jaarlyksche maaltyd’1):
‘Te recht, beleefde Rei van braave Kunstgenooten!
Voegt ons een Vriendenmaal dus, jaarlyks, by elkaêr;
Een onzer (ook te recht heeft dit Uw' Wet beslooten)
Moet vieren met een vaars den aanvang van het jaar.
Dit past een Maatschappy daar Taal en Dichtkunst zamen
De nuttige oef'ning zyn van die daar toe behoort:
Dit kan, dit moet altyd een Dicht'renrei betaamen
Vooräl wen naarstigheid hunn' aller ziel bekoort.
Maar, is het billyk (gunt dat ik U dit moog' vraagen)
Dat elk van ons, zomtyds, een Dichter wezen moet?
Moet ieder, naar het Lot, die last zyn opgedraagen
Dat hy zyn' Broederen met Feestgezang begroet'?
Dit, schoon 't Gebruik dit eischt, klinkt my wat hard in de ooren,
Elk wordt niet evenëens ontstoken door dit vuur;
Het is en blyft steeds waar “Een Dichter wordt gebooren”,
En niemand wierdt dit ooit in weêrwil der Natuur’.

De les was verdiend, maar baatte niet. Overigens geven deze regels, zoowel als de
spreuken, de richting aan, waarin men werkte, ‘'t Was een geest van ijverige, maar
geestelooze deelneming, van gemoedelijke, maar hoogst bekrompen inspanning. Het
was eene stemming, welke zich vleide door onverdroten ijver, met nauwlettende
opvolging van zekere regels van versbouw, maat en rijm, te kunnen bereiken, wat
alleen de rijkste gaven van geest en gevoel geven kunnen’2).
Allen werden door hetzelfde gebrek aan geest beheerscht: navolging was het
hoogste doel. ‘Zoete maar onbeduidende taal, gladde maar krachtelooze verzen,
gerekte, koele redekaveling; - nergens licht, leven, vuur, echte kern van gevoel en
hartstocht’ (Reesema). De pruikentijd was geboren: Pels en het ‘kunstgenootschap’
mochten zich als peters beschouwen.

1) Het Leven van C. en D.J. Van Lennep door Mr. J. Van Lennep, ID., bl. 33.
2) Mr. W.S. Van Reesema, Redevoering over de Dicht- en Letterkundige Genootschappen in
ons Vaderland, bl. 17. Zie vooral ook Het Leven van C. en D.J. Van Lennep, door Mr. J. Van
Lennep, II D., bl. 60.
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IV. Het blijspel.
W.D. Hooft, Isaak Vos, M. Waltes, M. Fockens, A.B. Leeuw, Johan van
Paffenrode, W.G. van Focquenbroch, P. Bernagie, Th. Asselijn.
Is het noodig, is het wenschelijk, stil te staan bij de reeks van treurspelen, die, op de
leest van 't aangewezen stelsel geschoeid, doorgaans uit het Fransch vertaald, in
grooten getale gedrukt en meestal ook voor het Amsterdamsche publiek ten tooneele
gebracht werden? Mij dunkt, wij kunnen volstaan met het noemen van eenige titels
en namen.
Dat de spektakelstukken afnamen, zal niemand verwonderen: toch gaf D.
Lingelbach, die in 1687 een der pachters van den Schouwburg werd, in 1669 er nog
een, getiteld: De liefde van Diana en Endimion, ‘treurspel met konst- en vlieghwerk’;
en De verraderyen van Abiran, door P. Dubbels, in 1668 gedrukt, en in 1671 ‘op
nieuw overzien en verbetert’, wordt op den titel genoemd een tooneelspel ‘vol
heerlijke veranderingen’. De Toveryen van Armida, ‘met konst- en vliegwerken’,
door A. Peys zag in 1695 het licht (herdr. in 1697 en 1751); en in het jaar 1697
Pluymer's Reinout in het betoverde hof (herdr. in 1747) ‘met konst- en vliegwerken,
verscheidene Sieraaden en Baletten’.
Daarbij sloten zich de stukken aan, uit de Spaansche romantische school
overgenomen, waarbij wij reeds hebben stilgestaan (bl. 390). En het is hoogst
merkwaardig te zien, hoe zij, ondanks de aanmatiging en den invloed van het
‘Kunstgenootschap’, zich op het tooneel en in de gunst van het publiek wisten te
handhaven. Hoe taai het leven van het romantische drama was, en hoe weinig
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N.V.A. in den smaak van het volk viel, leeren o.a. de vele herdrukken van die stukken,
zoodat, nog in 1707, Isaak Vos, in de opdracht voor de zesde uitgaaf van De
beklaaglyke dwang, kon zeggen: ‘Het dunkt my ongerymd in het rymen van
tooneelspeelen voor de tegenwoordige tijd, te letten op de voorledenen, nu het oog
neffens de ooren, wil aandeel hebben in hetgeen haar vertoond werd’.
Toch zegevierde gaandeweg het Fransch-classieke Drama. Een van de vroegst
vertaalde stukken is de Cid geweest, in 1640 door J. Heemskerk uitgegeven, en
waarvan Pels getuigt, dat het veel toeloop had:
‘'t Heeft ieders achting steeds doen groeijen, nooit verloren’:

waarschijnlijk omdat het geheel in den trant der Romantische school was behandeld.
Het ‘Kunstgenootschap’ had behalve Agrippa nog Orondates én Statira,
Andromaché, Ifigenie, Cinna, Mithridates, Astrate gegeven, benevens eenige
blijspelen; en de bewerkers zelf getuigen:
‘Men ziet, dat zy het volk als na de Schouwburg rukken;
Zy geeven niet alleen voor een maal, maar zoo vaak
Men ze ophaalt, voordeel, vergenoeging, én vermaak’.

Wij werden reeds tegen die voorstelling van zaken gewaarschuwd; maar hoe dat zij,
ze hebben onzen letterroem niet verhoogd, evenmin als de Brittanicus van Joh. De
Canjonele (1693), Otho of de dood van Galba, ‘uit het Fransch van den Heer P.
Korneille’, van S. Van der Cruyssen (1695), de Nicomedes en de Ariadne door
Kataryne Lescailje (1692 en 1693), Haverkamp's Dood van Nero (1709), de Electra,
naar Crebillon door Ph. Malfart (1714), de Cato van Addison (1715), en zoovele
anderen. Non ragioniam di lor.
Het blijspel, de klucht, verdient eenige nadere beschouwing, omdat op dit gebied
althans een paar dichters opstonden, die zich boven het gewone peil verhieven.
De eigenlijke klucht bleef, vooral in den beginne, even plat, even ergerlijk en
doorgaans ook even weinig echt comisch als ooit. De toeschouwers bloosden niet
zeer spoedig, wat er ook op de planken gebeurde. In de treurspelen kwamen soms
tooneelen
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voor, die thans moeilijk te vertoonen zouden zijn; b.v. hetgeen met Rozelijn in den
Aran en Titus, of ook dat, wat tusschen Jempsar en Jozef voorvalt. Er was evenwel
al eenige vooruitgang, want Pels doet opmerken, dat, zoo dit nog vertoond wordt,
‘'t Geschiedt sléchts in een' hoek van 't Schouwtooneel, én kort,
Zo dat daar naauwelyks acht óp geslagen word’.

Maar de kluchten hingen dikwijls van zulke oneerbare handelingen aaneen, en in
woorden werd het onkiesche nog breed uitgemeten, hetgeen Jer. De Decker in een
zijner puntdichten doet uitroepen:
‘Gy laet uw' dochters gaen tot Kamers en tooneelen,
Alwaer men niet en hoort als ongewassen kout,
Alwaer men niet en ziet als parten van bordeelen’.

En wanneer ze niet oneerbaar zijn, dan vervallen zij niet zelden in zoo walgelijk
vieze aardigheden, dat men zich ter nauwernood kan voorstellen in welke
vuilnisbakken men den prikkel voor den lachlust der toeschouwers zocht. Eene andere
opmerking, die zich aan ons opdringt, is deze, dat het publiek al even weinig gevoel
van eerlijkheid als van eerbaarheid en betamelijkheid schijnt gehad te hebben; want
het bestelen van de ouderlijke kas door kwistzieke en loszinnige zonen, is schering
en inslag dier stukken, maar geeft nooit aanleiding tot eenig vertoog, waaruit zou
zijn op te maken, dat men dit ergerlijk vond.
Het misbruik schijnt echter tot reactie geleid te hebben. Herhaaldelijk werd in
Holland het tooneel verboden: meest uit puriteinsche steilheid, maar ook wegens de
ergernis, die tooneelspelers gaven. Zoo in 1608 in Den Haag, omdat de voorstellingen
waren ‘schandeleus en schadelyk voor de gemeente’1). In 1650 werden daar wederom
alle tooneelvoorstellingen geschorst2) - en dat verbod bleef zeven jaar in stand - vooral
ten gevolge van de onkiesche kluchten, die er vertoond werden, zooals Westerbaen
ons geleerd heeft3). Gedurende de jaren 1672-1678 bleef de

1) Mr. L. Ph. C. Van den Bergh, 's Gravenhaagsche byzonderheden, I, bl. 21.
2) Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der Geschiedenis van 's Gravenhage, II
D., bl. 125.
3) Zie boven, bl, 112.
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schouwburg zoowel in Den Haag als in Amsterdam gesloten, deels om staatkundige
redenen, wijl men er feiten op het tooneel gebracht had, die aan de buitenlandsche
mogendheden aanstoot gaven; maar deels ook omdat, zooals Pels zegt, men zich niet
had ‘bekreund mét kunst noch zeden’, omdat men voordeel gezocht had ‘uit vuile,
uit Bybel- of Staatspélen’. Ziehier hoe hij zich uitdrukt1): Werd de Schouwburg
‘In 't jaar van twé én seventig gesloten,
Uit de oorlóg is alleen zulk sluiten niet gesprooten;
Maar Karel Stuart op het haatelykst vertoond,
En Vrankryk in de Moord des Admiraals gehoond,
't Geen meê begonnen was na Stuarts moord te speelen,
Was eerder de oorzaak van dat sluiten op 't beveelen
Der Burgemeest'ren, die eerst na het vyfde jaar
Op lang, én stark verzoek toelieten, dat men daar
Wéér speelde, dóch, mét veel verbét'ring in de wétten,
Om op de zéden, om op kunst, én taal te létten,
En niet op 't géld; om schémp, én ontucht eeuwig van
't Hérvórmde Schouwtooneel te doemen in de ban’.

Die hervorming schijnt niet zonder blijvenden invloed geweest te zijn, althans op
eene andere plaats (bl. 22) zegt dezelfde schrijver:
‘Onnoodig is het, dat ik honderd kluchten noem',
Die door geen and're drift, als geilheid, zyn beschreeven.
De meeste heeft men van ons Schouwtooneel verdreeven
Sint weinig jaaren. Oene alleen is na de dood
Des Dichters, die zyn' klucht zélf doemde, uit hooge nood,
En groote schaarscheid van verand'ring weêr hérbooren;
Maar had geen uitslag als voorheen: zo waaren de ooren
Alreê gezuiverd door 't afschaffen van die smét’.

En Langendijk gewaagt in een zijner blijspelen van de stukken van vroegere dagen
aldus:
‘Als men de oude kluchten leest van dien tyd, zyn ze niet zoo schandeleus en vuil geschreven,
Dat men ze nu niet zou speelen, zo ze aan den Schouwburg wierden gegeven?’

Zoo er eindelijk verbetering kwam, dan was dit te danken aan de ‘wyze beveelen’,
die de Burgemeesters van Amsterdam in

1) Gebruik en Misbruik des Tooneels, 1681, bl. 30.
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't begin der achttiende eeuw gaven, om ‘alle aanstootelykheden van den Schouwburg
te weeren’, zooals men in opdracht en voorrede leest van het zinnespel de Mode,
door het Konstgenootschap Latet quoque Utilitas in 1732 uitgegeven.
Terwijl de kluchten, die verdwenen waren, zoowel als die, welke nog werden gedicht,
om de aangegeven gebreken, zelfs bij name ter nauwernood bekend zijn gebleven,
hebben ook de ietwat betere blijspelen, die ze vervingen, geen gelukkiger lot gehad.
Zoo ging het met die van Thomas Asselijn, en zelfs met die van het
‘Kunstgenootschap’, hoe hoog Pels ook de verdiensten dezer laatsten opvijzelt1), en
ofschoon zelfs een man als Langendijk ergens gewaagt van ‘dat volgeestig stuk De
gelyke Tweelingen’. Anders was het met de blijspelen van dezen Dichter, die, ofschoon
in den beginne een vereerder en in vele opzichten een opvolger van de wetten van
‘het voortreffelijk Kunstgenootschap Nil volentibus arduum’, gelijk hij het zelf noemt,
toch te veel talent als blijspeldichter aan den dag legde, om in den grooten stroom
te verdrinken.
Maar hij behoort tot een volgend tijdperk. Hier mogen wij echter bij een zijner
voorgangers een oogenblik stilstaan, terwijl wij een paar andere slechts even
vermelden.
In de eerste plaats behoort genoemd te worden Willem Diederikz. Hooft, die van
1635 mee aan 't hoofd der ex-Oude Kamer stond, en terstond in 1637 tot Regent van
den Schouwburg werd aangesteld, welke betrekking hij tot 1641 bekleedde, en voorts
van 1644-1647 en 1651-1652. Van hem zijn vijf kluchtspelen bekend, namelijk:
Andrea de Piere, peerde-kooper, ‘vertoont op de Brabantsche Kamer, anno 1628,
nu weder op nieuws gespeelt op de Amsterdamsche Kamer, anno 1634’, en nogmaals
gedrukt in 1646, Doortrapte Melis (1623), Stijve Piet (1628), waarvan in 1644 de
derde druk verscheen, en wederom een nieuwe in 1682; De Heden-

1) Ziehier hunne titels: Het spookend Weeuwtje, bljspél; De gelyke Twélingen, blyspél; Gierige
Geeraard, blyspél (met een afzonderlijk uitgegeven voor- en naspél), De Vryer in de kist,
kluchtspél; De wanhebbelyke Liefde, kluchtspél; De Dókter tégen Dank, blyspél; De Bekeerde
Alchemist, kluchtspél; Het gedwongen Huwelijk, De Schilder door Liefde, De Verwaande
Hollandsche Franschman, De Gelukte List, blyspelen.

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

445
daegsche verlooren soon, (gedr. 1630, 1640), en Jan Saly (1622) waarvan in 1644
de derde druk verscheen.
Niettegenstaande deze dichter Bredero bijzonder had bestudeerd, missen toch zijne
kluchten alle aanspraak op den naam van comedies. Doorgaans bestaan zij uit eene
aaneenschakeling van grappige, maar uiterst onkiesche of vieze tooneelen, en daarbij
ontbreekt er alle gevoel van zedelijkheid aan. Jan Saly b.v. is de geschiedenis van
een ouden vrek, die een meisje trouwt, dat reeds bij een ander zwanger is. Na eene
maand gehuwd te zijn bevalt zij, en nu verbeeldt Jan Saly zich, dat hij in twaalf
maanden even zooveel kinderen zal krijgen en hij koopt twaalf wiegen.
Alleen bij het eerstgenoemde stuk moeten wij een oogenblik stilstaan, omdat het
allen schijn heeft, dat de dichter een tegenhanger heeft willen leveren op Bredero's
Spaansche Brabander, door de voorstelling, hoe een eerlijke en eerzame Antwerpenaar
in Amsterdam bedrogen wordt.
Andrea de Piere, zoon van een rijk Antwerpsch koopman, komt met vijfhonderd
ducaten naar de hoofdstad van Holland om paarden te koopen. Hij slaagt niet en
houdt dus het geld in den zak. Eene lichtekooi heeft aan zijne oude minnemoer, Besje
Sybrich, allerlei bijzonderheden omtrent zijne familie ontlokt, en maakt daarvan
gebruik om hem te beduiden, dat zij eene voordochter van zijn vader is. Daarmee
lokt ze hem in haar huis en haalt hem over, den nacht daar door te brengen, met het
doel hem te doen van kant maken en zich het geld toe te eigenen. Hij valt door eene
verrotte plank in het ‘sekreet’, kruipt er uit, en raakt zoo buiten het huis. Hij maakt
geraas om ingelaten te worden, maar men wil hem niet kennen. Dieven, die het graf
van een ‘heer-oom’ willen gaan bestelen, vinden hem en dwingen hem in het graf te
duiken, en de kostbaarheden, die het bevat, voor hen te rooven. Hij houdt een rijken
robijnen ring voor zichzelf, en de dieven, gissende dat hij hen bedriegt, sluiten hem
in het graf. Een paar andere nachtwandelaars, op denzelfden buit belust, openen het
graf weer, en zoo vindt hij gelegenheid te ontkomen. Zijn waard voorziet hem van
andere kleeren en dan vertrekt hij voor dag en voor dauw uit de stad, den gestolen
ring meenemende. De snol, die hem bestolen heeft, koopt het stilzwijgen der
buurvrouwen, die het nachtelijk gerucht gehoord hebben, door haar op een lekker
glaasje
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te trakteeren! Men ziet, de zedeleer, die hier gepredikt wordt, is niet zeer fijn. Er zijn
grappige toestanden in het stuk, maar het vieze voorkomen van den bedrogen
Antwerpenaar, die elks reukzenuwen op onaangename wijze aandoet, vormt de groote
aantrekkelijkheid.
Isaak Vos1) begon zijne dramatische loopbaan met eene vertaling naar Lope de
Vega: De Gedwongen Vriendt, welk stuk in 1646, 1678, 1704 en 1743 gedrukt werd.
Hij gaf nog drie vertaalde, en voorts drie oorspronkelijke stukken, die zich lang op
het tooneel hielden en dikwerf herdrukt werden. Ik geef de titels in de noot2) en bepaal
mij tot een enkel woord over Pekelharing in de Kist. Het is eene opera-bouffe, die
geheel gezongen werd, en ‘gespeelt op d' Amsterdamsche Schouwburg’ den 15en
October 1648. Het is eene niet onaardige, maar platte klucht. Eene vrouw ontvangt
in de afwezigheid van haren man Pekelharing; maar op 't oogenblik dat deze aan
zijne verliefdheid denkt bot te vieren, komt een ander minnaar, de vaandrig, hen
overvallen, en nu wordt Pekelharing in eene kist verstopt. Als de snorkende vaandrig
allerlei van zijne reizen opsnijdt, komt onverwachts de man t'huis. De vrouw zegt
tot den bevreesden zwetser, dat hij den degen moet trekken en met veel rumoer een
man zoeken, die hem quasi bestolen heeft. Man en vrouw zweren, dat er zich niemand
in huis bevindt, en zoo raakt de vaandrig de deur uit. Nu komt Pekelharing uit de
kist, en de man denkt, dat hij de vervolgde dief is. De man laaft hem voor den
uitgestanen angst met brandewijn en wil hem wegzenden; maar zijne vrouw beduidt
haren wederhelft, dat het weer te slecht is, en hij laat zich overhalen om hem in huis
te houden. De verloste geeft dan den man een ducaat om eene flesch Spaanschen
wijn te halen, en

1) Zie over hem vooral het opstel van Dr. J.A. Worp, in het Tijdschrift voor Nederl. taal- en
letterkunde III, bl. 63 vlg.
2) De beklaeglycke Dwang, blyeindend treurspel, naar Lope de Vega, gedrukt 1648, 1655, 1661,
1669, 1677, zesde druk 1694, driemaal in 1707, 1720, 1729, 1764; tiende druk 1780;
Pekelharing in de Kist, ‘zingende klucht’, 1650, 1705, 1708. - Iemant en Niemant, blijspel,
1e dr. 1645; 5e dr. 1670; 8e dr. 1706, 1707, 1729.
De klucht van de moff, 1644 (?), 2e dr. 1649, 1660, 1663 enz. - Klucht van de moffin, al
gespeeld in 1642; gedr. in 1644, 1650, 1657, 1662, 1744 enz. - Robbert Leverworst, klucht,
1661, 1699, 1725, 1729, 1739.
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terwijl dit gebeurt, spreekt de vrouw met hem af, wat er gebeuren zal, als de man
slaapt.
Van M. Waltes vermeld ik alleen de Klucht van de Bedrooge Gierigaart, die in
1653 gespeeld, en een jaar later gedrukt werd. Hij bedoelde blijkbaar navolging van
Bredero, maar miste daartoe het noodige talent.
M. Fockens schreef drie kluchten: Dronkken Hansje, den 22en October 1657 op
den Schouwburg gespeeld, en in dat jaar, alsmede in 1663 uitgegeven; De verliefde
Grysert, 1659; De Italiaansche Schoorsteenveger, 1662. Het eerste dier stukken is
een voorlooper van Langendijk's Krelis Louwen. Een dronken schaarslijper wordt
door een Graaf in huis gehaald, en houdt zich gedurende een dag voor een groot heer.
De Dichter pocht op zijne oorspronkelijkheid.
‘Ik doe niet als die kreupele Rymers: ze maakten niet een liedt
Of niet een Bruylofts-digt, of ze hebben 't uit de boeken,
Ze moeten 't uit Vondel, of Krul, of uyt Van der Veen zoekken’.

Het schijnt, dat het derde stuk zekere vermaardheid had, daar in Bernagie's blijspel
Het Huwelijk sluiten, van 1685, gezegd wordt (bl. 31): ‘Je sult een historie zien, daar
de Italiaansche schoorsteenveger prul by is.’
A.B. Leeuw zou met zijne zeven stukken1) geene vermelding verdienen, ware het
niet, dat zijne Klucht van Pyramus en Thisbe, ‘ofte boertig treurspel,’ uit het
Hoogduitsch vertaald, groote overeenkomst had met Shakespeare's Midsumnernights
dream. Leeuw's Pyramus en Thisbe is eene min of meer vrije vertaling van Gryphius'
Peter Squenz.2) 't Is eene dartele grap, nog overdrevener, maar ook vroolijker dan
Gramsbergen's Bedrooge Hartog van Pierlepon 1650), welke klucht ook met een
gedeelte van Shakespeare's genoemd stuk overeenkomt3).

1) Kosroës, treurspel, 1656; Leo Arminius, treurspel (naar A. Gryphius), 1659; De vryerzieke
vryster, of het huwelijk om niet, kluchtsp. 1662, 1671, 1678, 1701, 1725, 1729; Broershert,
kluchtsp. 1668, 1683, 1720, 1729; Pyramus en Thisbe, klucht, (naar A. Gryphius) 1669; De
liefdendoctor, kluchtsp. naar Molière, 2e dr. 1680, 1696; De Toveres Circe, met kunst- en
vliegwerk, naar Calderon, 1670, 1690.
2) Zie Penon's Bijdragen III, bl. 22 vlg.
3) Zie Penon, t.a.p. III, bl. 18 vlg.
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Onder de beteren, die in eene Geschiedenis onzer Letteren niet mogen ontbreken,
rekent men doorgaans Johan Van Paffenrode, ‘Vrijheer van Gussigny, Commandeur
militair der stad van Gorinchem en het quartier van dien, Luitenant Colonel ende
Capitein.’ Hij schreef twee kluchten en eene tragedie. De laatste, getiteld: De
ondergang van Jonkheer Willem van Arkel, heeft niet veel te beduiden, ofschoon zij
herhaaldelijk werd gedrukt (1662, 1669, 1705, 1711). De kluchten heeten: De klucht
van Sr. Filibert genaemt Oud-mal ‘op het spreekwoord: Als Oud-Mal begint te
scheuren, soo is 'er geen stoppen aen.’ Zij werd den 12en Maart 1657 op de
Gorcumsche Kamer Vernieuwt uyt Liefde gespeeld en in dat jaar gedrukt: zoo ook
in 1663, 1669, 1705, 1711. Voorts: Bedroge girigheyd ofte Boertige Comoedie van
Hopman Ulrich, 1661, 1665, 1669, 1705, 1709, 1711. Deze stukkken zijn niet
onaardig, maar zoowel het eene als het andere is, wegens den onkieschen inhoud en
de vuile en gemeene grappen1), ongeschikt om hier ontleed te worden2). Zij hebben
ook niets van een regelmatig blijspel, en geven den schrijver geen recht op eene
eereplaats in de geschiedenis der Letteren3).
Wij zullen ook niet veel woorden verspillen over den burlesken poëet W.G. Van
Focquenbroch, tusschen 1630 en 1636 geboren, en in 1675 gestorven,4) ofschoon de
uitgever van een verbeterden druk zijner werken, A. Bogaert, van hem getuigde:
‘Dees Dichter mag by Hooft, by Westerbaan,
By Brand, by Vos, by Kats en Dekker staan,
Ja zelfs by Vondel.
Zyn Poëzy, een gadelooze schat,
Is niet dan geest en kunsten, t' zaam gevat
Als in een bondel’.

Behalve zijne travesti's heeft hij ook een paar blijspelen geschreven: De Verwarde
Jalouzy en De Min in 't Lazarushuis, naar

1) Er is invloed van W.D. Hooft merkbaar.
2) Verg. Dr. A.J. Kronenberg, Het Kunstgenootschap N.V.A., bl. 27 vlgg.
3) Dr. J.A. Worp wijdde hem eene monografie in het Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterk., I,
blz. 165-190.
4) Dezelfde criticus schreef een opstel over Focquenbroch in de Gids van 1881, III, 499-532.
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Lope de Vega's Los Locos de Valencia bewerkt1). Dr. J.A. Worp oordeelt over dit
stuk wat heel gunstig: hij noemt het ‘één der beste blijspelen van het laatst der
zeventiende eeuw.... De verwikkeling is niet onaardig en de comische tooneeltjes
zijn even menigvuldig als de dwaze zetten, terwijl het stuk niet platter is dan de
andere blijspelen van dien tijd.’ Het is zes maal gedrukt, en was 130 jaren later nog
op het tooneel2). Andere heeft hij misschien onvoltooid achtergelaten, althans Th.
Asselijn heeft in 1692 een kluchtspel berijmd, dat naar ‘den Heer W.G. Van
Focquenbroch gevolgd’ was. Het had gerust achterwege kunnen blijven, want het is
eene uiterst platte klucht, zonder eenige intrigue, waarin het moffen-patois van den
Duitschen kwakzalver en de vieze aardigheden van zijn knecht voor geest moeten
gelden.
Vermelding verdient verder Dr. Pieter Bernagie3), die in 1656 te Breda geboren
werd en zich in Amsterdam als geneesheer vestigde. In 1669 werd hij toegelaten om
‘chirurgicale lessen’ te geven, en drie jaar later tot Hoogleeraar aangesteld. Op het
eind van 1699 stierf hij. Hij heeft vijftien treur-, blij-, en kluchtspelen geschreven4).
De laatsten zijn nauwelijks wat Witsen Greysbeek ze
1) Zie Dr. J.A. Worp in De Nederl. Spectator 1884, bl. 223.
2) Zie t.a. pl., bl. 25-26 van den afzonderl. afdruk.
3) Zie over hem vooral het stuk van Dr. J.A. Worp in het Tijdschrift voor Nederl. taal- en
letterk., III, bl. 123 vlg.
4) Een allegorisch Voorspel werd den 28en December 1683 vertoond, waarin Melpomene en
Thalië, onder het oog der Burgemeesters om den voorrang pleiten: ten slotte bepaalt Apollo,
dat ze hand aan hand moeten gaan. Zie hierover Worp, t.a.p. bl. 128, noot 5.
In 1684 werd zijn treurspel Constantijn de Groote, Eerste Christen Keiser gedrukt: in 1738
verliet het nogmaals de pers, en in 1757 was het nog op het répertoire, ondanks de
afschuwelijke verzen, waarin het geschreven is.
In hetzelfde jaar verschenen verscheiden kluchten van zijne hand: Den Huwelijken Staat,
herdrukt in 1724 en 1785. Toch bevat dit stuk slechts redeneeringen voor en tegen het
huwelijk, zonder de minste intrigue, en is in onmogelijke verzen geschreven.
De belachelyke Jonker, herdrukt in 1724, 1733, 1781, in beter verzen eene aardige beschrijving
der veranderde zeden bevattende, maar ook geen sprankje intrigue.
Het Studentenleven is geene onaardige klucht, waarin althans eenige handeling gevonden
wordt.
Voorts Het betaald bedrog, een onmogelijk stuk, dat evenwel in 1685 en nog eens zonder
jaartal herdrukt werd.
Het jaar 1685 is ook rijk aan voortbrengselen zijner pen. Vooreerst Paris en Helene, dat van
eene Tragedie alleen den naam draagt.
Het Huwelijk sluyten, ‘blijspel,’ in 1739, ja, in 1826 nog herdrukt. Dit is verreweg het beste
zijner spelen, ofschoon dan ook niet meer dan eene klucht in drie bedrijven. Gelijk in al zijne
overige stukken, is ook hier de ontknooping ter nauwernood gerechtvaardigd.
De ontrouwe Kantoorknecht en lichtvaerdige dienstmaagd, heeft ook niets om 't lijf, maar
werd toch in 1737 herdrukt en was dus nog op het répertoire.
De Romanzieke juffer is een zeer overdreven vertoog tegen het romanlezen, zonder handeling.
In 1686 Arminius, Beschermer der Duytsche Vryheid, treurspel, beter dan de vorigen; maar
het verbaast toch, dat het nog in 1725, 1735, 1745 en 1785 werd herdrukt.
De Debauchant, blijspel naar Plautus, in 1747 herdrukt.
De Goe Vrouw, kluchtspel: platte schildering van het leven, zonder handeling, grootendeels
geschreven, terwijl de auteur ‘de Colloquia van Erasmus voor zich had liggen’, zooals
duidelijk blijkt uit de vergelijking door Dr. J.A. Worp ingesteld (Ned. Spectator van 9 Oct.
1880, bl. 326 vlgg.)
De Ontrouwe Voogd is eene niet onaardige klucht, en werd dan ook in 1715 en 1782 weder
gedrukt.
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keurde1), ‘losse, natuurlijke schilderingen der vaderlandsche zeden van zijn tijd’.
Enkele daarvan hebben zich lang op het Amsterdamsche tooneel gehouden, hetgeen
mag bevreemden, ook als men aan zoodanig werk niet al te hooge eischen stelt. Zij
zijn niet ontbloot van comische zetten of tooneelen, maar manten noch door
verwikkeling, noch door karakterschildering uit, terwijl de ontknooping zelden
gerechtvaardigd is. Dr. Van Helten heeft in 1871 het Studenten Leven en De Goê
Vrouw op nieuw uitgegeven2) ‘als de meest aantrekkelijke van het negental blijspelen’.
Toch zijn het niet deze, die het langst op het répertoire hebben gestaan3).
Meer aandacht verdient Thomas Asselijn, die omstreeks 1620 in

Eindelijk wordt hem toegekend: De Mode, Zinnespel, dat ondanks de koude allegorie, in
1698, 1711 en 1751 gedrukt werd. Het werd uitgegeven door ‘het Konstgenootschap Latet
quoque Utilitas,’ en onder deze spreuk had Bernagie steeds geschreven; maar 't valt te
betwijfelen, of hij de dichter van het stuk geweest is. Zie hierover Worp, t.a.p. bl. 159.
1) Biogr. Anth. en Critisch Woordenb. I D., bl. 291.
2) In: ‘Drie Kluchtspelen der zeventiende eeuw.’
3) Zie Worp, t.a.p. bl. 166.
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Dieppe geboren werd, maar reeds zoo jong in Amsterdam kwam, dat hij ‘in merg en
been Nederlander werd’1). Eerst was hij boekbinder, later (1653) werd hij
karmozijnverver, en speelde in die hoedanigheden eene rol in het St. Lucasgilde.
Reeds in 1639 wordt hij genoemd als Hollandsch, dichter. De strijdschriften van Nil
Volentibus hebben ons geleerd, dat hij, ofschoon van eene geletterde opvoeding
verstoken, een man van invloed was in de tooneelwereld; dat hij als Hoofd der
onafhankelijken werd beschouwd, die niet aan den leiband van het Genootschap
wilden loopen2). Tevens is ons niet ontgaan, dat hij in 1683 al een man van leeftijd
genoemd wordt: hij was toen reeds sinds veertig jaren als Poëet bekend. Op hoogen
ouderdom overleed hij in 1701.
In 1653 gaf hij een dichtstuk uit: Op de Vereeniging van Apelles en Apollo oft
Jaargety van St. Lucas, en in 't volgende jaar: Broederschap der Schilderkunst3).
Weinige jaren later (21 Sept. 1657) trad hij voor 't eerst als tooneeldichter op met
een treurspel: Den Grooten Kurieen, of Spaanschen Bergsman, dat zoo onbekookt
van aanleg, en zoo kinderlijk van bewerking is, dat men het ter nauwernood kan
uitlezen. Zijne overige treurspelen4) staan niet veel hooger, en leveren volkomen het
bewijs, dat zijn talent op dat gebied niet lag. Dit was het eigenaardige zijner richting,
dat hij oorspronkelijk wilde zijn en er niet voor terugdeinsde om het realisme te
huldigen ook door eerst onlangs gebeurde historische feiten op het tooneel te brengen5).
Ware hij een tragisch genie geweest, of

1) Zie over hem vooral Dr. J.A. Worp in het Tijdschr. v. Ned. taal- en letterk., IV, bl. 45 en
100, V, bl. 62-65, Ned. Spectator 1887, bl. 165.
2) In een lofdicht van den reeds genoemden A. Bogaert wordt hij geroemd als
‘Die, onafhanklyk van een ander
Op 't Schouwburg plant den zegestander’.
3) Op nieuw uitgegeven in: ‘Asselijn's Werken uitgegeven door Dr. A. De Jager, Ie (en eenige)
deel, bl. 3 vlg. Groningen, 1878.
4) Op- en Ondergang van Mas Anjello, of Napelse Beroerte (1669, 1675, 1685, 1701), De
Moort tot Luyk door den Graaf van Warfusee aan den Burgermeester De La Ruelle (1671),
De Dood van de Graaven Egmond en Hoorne, ‘treurspel, versierd met vertooningen’, (24
Nov. 1685, 1699, 1722, 1738, 1754), Juliaan de Medicis (1691), De belegering van Samaria
(1695).
5) In de opdracht van zijn Mas Anjello aan Joan Van Vlooswyk, Secretaris van Amsterdam,
zegt hij: ‘Ik offer hem U.E.A. dan gants armelijk, en veragt, doch in een vry kleet, van geen
Spanjaardt, noch Fransman ontleent, noch omswachtelt met Poëetsche droomen; maar alleen
naar de waarheyt der zaaken. Wy hebben hier door een spoor trachten te maaken voor onze
kunstgenooten, want willen wy dat onze vaarzen geroemdt zullen werden, en onze
Schouwburgh doorlugtigh werdt, laat ons dan niet sweeten om door 't overzetten van
uytheemsche Tooneelspeelen beroemdt te werden, schoon gy haar van veel gebreeken zuyvert:
of de zelve zoekt te polijsten met cieraat van woorden; ghy en kunt u dezelve doch niet
toeeygenen, wat blokt ghy dan?..... Laat ons dan tragten eygen vindinge voort te brengen,
en toegang neemen tot de Historien, en op alle voorvallen onze bedenkingen laaten gaan.
Wat zoude ons verhindren, dat wy niet zoo wel als de Spaanse, Franse en Engelse zoude
konnen voortbrengen zoodanige gedichten, gelijk ons dagelijks van haar op onze Schouwburgh
werden vertoont? Wy zyn hier dan in voorgegaan, wie my volgt, kan mijn gebreeken myden,
en verbeteren hetgene, 't welk volgens de gemeene keur noch mach deurgaan’.
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had hij ook maar wezenlijk dramatisch talent gehad, hij zou misschien een hervormer
geworden zijn en eene betere toekomst voor ons tooneel hebben voorbereid: thans
kon hij den strijd tegen de classieke vertalers niet volhouden, die ondanks hun
bekrompen stelsel, met behulp der deftige Patriciërs, toch de zege behaalden, deels
omdat zij zich vastklampten aan de werken van Corneille en Racine, deels omdat zij
in letterkundige ontwikkeling zooveel hooger stonden dan hunne bestrijders.
Daarentegen heeft zijne realistische richting hem, zij het dan ook eerst op
gevorderden leeftijd, op een ander gebied gebracht, waar hij zich t' huis gevoelde.
Als comisch tooneeldichter heeft hij immers eenige uitmuntende proeven geleverd,
die zeker verdiend hadden op het tooneel te blijven, wanneer de fijner kieschheid
van later eeuw zich niet gestooten had aan den dikwerf al te platten toon, die er in
heerscht.
Van de twaalf comische stukken, die hij heeft nagelaten, zijn er enkele, die
inderdaad den naam van blijspelen verdienen, terwijl andere slechts kluchten zijn
zonder veel innerlijke waarde1). Dat, waarmee hij in 1682 optrad, en 't geen stellig
zijn beste is, bespreker we straks, met de aanhangsels, wat uitvoeriger: omtrent de
andere slechts eene korte aanduiding.
Vooreerst De Stiefmoer, kluchtspel, in 1684 gedrukt. Hier vindt mcn het
vermakelijk tafereel van een huishouden, waarin een wel-

1) Een - De dobbelaar - bleef alleen in handschrift bewaard. Zie Dr. J.A. Worp, Ned. Spectator,
1883, bl. 125.
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gesteld man uit den kleinen burgerstand een tweede huwelijk heeft aangegaan met
zijne Westfaalsche dienstmeid, die hem nu beheerscht, zijne voordochter mishandelt,
zijne verwanten brutaliseert en haar eigen dochtertje vertroetelt en bederft. Als
eindelijk hare hannekemaaiers-familie mee van de ruif komt eten, loopt de maat over,
en de man weet haar weer op hare plaats te zetten. Het geheel is eene zeer levendige
schildering van de wijze, waarop het, onder zulke omstandigheden, in een Hollandsch
burgerhuishouden toeging1); maar toch niet meer dan eene klucht, waarin de lachlust
hoofdzakelijk wordt opgewekt door de kijfpartijen en het optreden der drie Moffen.
Alle figuren zijn hier ongetwijfeld naar het leven geteekend.
Het schijnt, dat het stuk goed bevallen was: immers hij schreef er een pendant op:
De Stiefvaar, dat hij ditmaal een ‘blijspel’ noemde, en 'tgeen in 1690 en 1784 gedrukt
werd.
Hier is het de weduwe van een voornaam koopman, die tegen den zin harer vrienden
met haar eersten mans knecht gehuwd is. Zij is eene dame, hoewel zeer ruw en plat
in den mond: hij is altijd de oude pakhuisknecht gebleven, met ‘een schootsvel, dat
van traan en smeer wel over end zou kunnen staan’, en altijd bij de nering. Hij eischt
hetzelfde van zijn vrouws voorzoon, een jonkertje
‘Met een deegen op zy, en een rottingje in de hand, en dus gepruikt à la mooden’,

dat erg door Mamaatje bedorven wordt. De man speelt den baas in huis, en terwijl
hij van zijn stiefzoon knechtswerk verlangt, laat hij zijn eigen zoon de opvoeding
van een edelman geven. Dat dit de aanleiding wordt tot ergerlijken huiselijken twist,
begrijpt men: deze loopt eindelijk zoo hoog, dat de vrouw, die alles behalve fijn is,
en hard tegen haar man heeft opgespeeld, eindelijk van hem wil scheiden. Vooral
toen hij door het vergaan van verscheiden schepen alles verloren had, wilde zij van
hem af. De vrienden beduiden haar evenwel, dat men haar met den vinger zou
nawijzen.

1) Ik teeken hier de bijzonderheid op, dat toen nog alleen de Juffrouwen kornetmutsen droegen,
niet de dienstmeiden. Tante Aaltje verwijt Mette: ‘Wat hier al meê kornetmutzen wil!’ En
als Jochem haar later de kleeren zijner eerste vrouw laat afleggen, zegt hij:
‘En die kornetmuts moet ook of, en de heele Juffer uit’.

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

454
Daarop wordt dan vrede gemaakt, op voorwaarde, dat de man in 't vervolg niets zou
doen zonder zijne vrouw te raadplegen.
Voor ons heeft deze klucht weinig aantrekkelijks, waarin noch handeling noch
karakters worden aangetroffen, en waarvan de aardigheid alleen steekt in de tooneelen,
waarin ze elkander uitschelden. Als zedeteekening is ze niet onbelangrijk. 't Is
bijvoorbeeld merkwaardig te hooren, hoe eene vrouw uit den deftigen stand zich
toen erger dan een vischwijf kon uitlaten tegen haar man, wien zij b.v. toevoegt (bl.
16):
‘Zo je me aanraakt, ik vliegje zo dryvende in 't gezicht,
En ik zelje, dat zweer ik je, de oogen uit de kop haalen,
En zo taisteren, al zou ik je een hiel jaar in 't bed houwen, en miesterloon betaalen.
Of mienje dat ik je ontzien zel? begin maar, dunkt het je goed’.

Dat beide stukken, waarin de natuurlijkste toon ter wereld heerscht, waarin sterk
gekleurde figuren optreden, die sommige verkeerdheden uit het volksleven op
kluchtige wijze in het licht stelden, en die vaak comische tooneelen of geestige zetten
bevatten, dat die stukken indertijd met genoegen werden gezien, ofschoon ze het
hoogste niet bereikten, wat het genre geven kan, is natuurlijk.
Weldra volgde, nog in 1690, De Schynheilige Vrouw, welk stuk hij wel een
‘blyspel’ noemt, maar dat inderdaad een der zwakste kluchten is, die hij geschreven
heeft. Melchior Baron de Ossekop (1691) is een vrij plat stukje, waarin twee verloopen
officieren met behulp van een knecht een Duitschen Baron uitplunderen, en dan op
hunne beurt door diens knecht en de meid uit de herberg van de huig gelicht worden.
Alles komt echter weer terecht, ten bewijze,
‘Dat het spreekwoord wel zegt: onrechtveerdig goed en bedyd niet’.

‘Het ‘kluchtspel’ De Schoorsteenveger door Liefde, van 1692, heeft mede niet veel
om het lijf. Een vader heeft niets tegen het huwelijk zijner dochter met Jacomo; maar
op eenmaal krijgt hij den inval ze hem niet te geven, tenzij het hem gelukte haar op
zekeren dag in huis te spreken, niettegenstaande de vader alle maatregelen zou nemen
om het te beletten. Hij zal daarin het bewijs vinden van des jonkmans slimheid en
behendigheid, die hem een waarborg zouden zijn, dat hij in alles ‘wel deur de waereld
raeken’
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zou. Men begrijpt, dat de minnaar onder de vermomming van een schoorsteenveger
alle voorzorgen verijdelt.
Wij hebben reeds opgemerkt1), hoe het Hollandsche publiek zich vermaakte met
de brabbeltaal van vreemden. Asselijn heeft dat gemakkelijk middel om te behagen
herhaaldelijk gebruikt, en zeker niet zonder goed gevolg. Men heeft hier lang een
afkeer van vreemdelingen gehad, en ze altijd gaarne belachelijk afgeschilderd: daarom
verkneukelde men zich, als de ‘moffen’ werden ten toon gesteld, hetzij als hongerige,
winzieke hannekemaaiers (b.v. in De Stiefmoeder), hetzij als zwetsende hoogadellijke
baronnen (in Baron Ossekop). Om dezelfde reden werd ook het Koeterwaalsch van
de ‘rottige Walen’ toegejuicht (in De Schoorsteenveger).
Nog een ander onderwerp was op het tooneel zeer gewild: de overzindelijke en
kijvende huisvrouw, die de meid narijdt, tegen haar man opspeelt, en vooral de baas
wil zijn. In verschillende stukken van Asselijn vervult deze figuur eene belangrijke
rol. Maar er begon zich een ander type te vertoonen: de spilzieke verkwistende vrouw,
en die heeft hij naar het leven geteekend in De Spilpenning (1693, 1726, 1784).
Weinige stukken geven eene zoo allermerkwaardigste schildering van de zeden
en de weelde, die toen in de handelswereld heerschten, als dit ‘blyspel’ in drie
bedrijven.
Van de spilzieke vrouw wordt ons hier een zeer gelijkend, zeer sprekend portret
geschilderd, dat misschien wat sterk gekleurd is, maar daardoor te eer den
gewenschten indruk kon verwekken. Die uitvoerige schildering maakt de
aantrekkelijkheid van het stuk uit. De luttele, weinig beteekenende handeling vormt
niet veel meer dan den achtergrond.
Juffer Joanna kon ‘als een Princes leeven, en houwen een aanzienlijke burgers
staat’. Zij was bemiddeld, en had ƒ 20,000 mee ten huwelijk gekregen; maar dat geld
was haar door de vingers gedropen. 't Was ten gevolge van hare verkwisting zoover
gekomen, dat zij niet alleen op straat wegens schulden werd gemaand, en dat haar
man geld had moeten opnemen; hij moest zelfs van Koopman tot Makelaar, ‘van
Heer tot Knecht’ afdalen: en waar dat geschiedt, is het ‘maar passelijk gesteld’.

1) Boven, XVIIe Eeuw, I D., bl. 292.
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Hoe was die toestand geboren? Dat wordt ons in bijzonderheden, met groote
levendigheid voor oogen gevoerd.
Zij was spilziek in haar gewoon huiselijk bedrijf, en vooral in hare liefhebberijen.
Zij heeft b.v. maanden lang, zonder noodzaak, drie schoonmaaksters in dienst, tegen
het toen zeker hooge loon van ‘twaalf stuivers en de kost toe’. Zij laat, schoon ze 't
ook niet behoeft, ‘fijn gaaren spinnen van drie gulden het pond’. Thee van ƒ 9 het
pond is haar te gemeen. - ‘Daar komt geen thee onder de vyf en twintig gulden in
myn mond’, zegt ze; ja, zij heeft ‘noch een pondje van dertig gulden in besprek’1).
Met ‘samaars’, die zij twee maanden gedragen heeft, durft zij niet meer bij de
menschen komen.
En dan hare liefhebberijen! Zij loopt elk ‘kostelyk erfhuis’ af om kostbare en
onnoodige dingen, vooral ‘wat raars’ te koopen; en ‘te duur kan 't er niet zyn’. De
kooplui van dure snuisterijen en overtolligheden loopen haar huis plat: altijd is er
‘gerit en geloop van uitdraagsters, Postelein verkoopsters aan de deur’, hetgeen men
op vermakelijke wijze te zien krijgt. Als haar man om zaken uit is, geeft zij feesten,
dames-priés, waarop ‘'t zy een verkeertje, of, met de kaart, a lombre, of basette’
gespeeld wordt, waarbij kalkoenen, patrijzen en watersnippen van den kok te pas
komen, en asperges opgedischt worden, die als ‘nieuwe vrucht’ (primeur), drie gulden
de bos kosten. De oesters worden bij zeshonderd te gelijk besteld, waarvan ‘honderd
gebraân’; en gebak, confituren en klein banket bij hoopen; ook ‘botelges met vin
Claret’.
Zoowel haar man als hare ouders hebben haar bij herhaling gewaarschuwd, maar
te vergeefs. Ten einde zich te vergewissen, hoe ver hare verkwisting gaat, en hoe ze
hare ‘kostelijke samaars,’ die wel honderd gulden gekost hebben, voor een spotprijs
verkoopt, om maar aan contanten te komen, verkleedt de moeder zich als eene
uitdraagster en vader en man als Poolsche Joden, hier eenvoudig ‘smouzen’ genoemd.
Zoo blijkt hun alles, en ten slotte wordt de juffrouw te midden van een kostelijk
avondpartijtje met hare vriendinnen verrast.

1) Ook elders, zoowel bij Langendijk als bij Asselijn, wordt van de hooge prijzen der thee
gewaagd.
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Het eind is, dat haar man haar ‘steekind’ maakt, en besluit met den uitroep:
‘Ik wensch maar dat die, welke met diergelyke spilpenningen belast zyn, my daar in volgen
mag!’

Eindelijk gaf Asselijn nog in 1693 Gusman de Alfarache, of Doorsleepene Bedelaars
uit. Maar het is best over deze, weinig vermakelijke episode uit het leven van den
sedert 1732 door de pen van Lesage meer algemeen bekend geworden vroolijken
bedrieger, te zwijgen. Staan wij liever bij het eerste en beste voortbrengsel zijner
comische Muze stil, bij het ‘blyspel’ Jan Klaaszen of Gewaande dienstmaagd, dat
in 1682 (gedr. 1682, 1683, 1709, 1732 enz.) voor 't eerst op het tooneel kwam,
ofschoon het ‘al voor veele jaaren opgesteld geweest was’.1)
Luisteren wij naar den inhoud.
Jan Jaspersz en Diwertje Gerbrants zijn een paar bekrompen, kleingeestige en
zuinige Meniste burgerluidjes, die in 't oudste gedeelte van Amsterdam, op 't Kattegat
woonden. De man is makelaar in granen en verdient een aardigen duit: bovendien
zit hij er warmpjes in, en zorgt zijn goedje ‘deun’ bijeen te houden. Hij steekt niets
in gewaagde handelsspeculatie; want, zegt hij,
‘...... Een koopman is 'er het best ook niet an, die zijn welvaerd by der Zee avontuuren moet,
Den eene tyd is hy 'er hiel boven op, en dan leid hy weer eens hiel onder de voet:
Daerom pleeger myn Vader zaliger in 't minste niet van te houwen,
Van zyn kapitaal zo los an de Fortuin van de zee te vertrouwen;
Hoor, zeide hy, kindren, laet ik je een stuivertje na, volgt hier in myn raed,
Van geen geld te avontuuren dan daer de ploeg gaet;
Brengt het zo veel niet op, je zelt 'et weer door geen storm of onweer verliezen,
Daerom wilje gerust weezen, zoo wilt altoos het zeekerste verkiezen.
En die les heb ik noch onthouwen, daerom volg ik ook diezelfde trant,
Myn middelen bestaen miest in vaste goederen, en in rentebrieven op het land.
Altoos wy bezitten zo veel, dat we 'er mooi en gerust kennen van leeven.
En de maakelaardy, die kan dageliks ook noch wat geeven’.

Hij behoort tot die vromen, die gaarne onder de ‘verdraagzamen en vroeden’ gerekend
werden, en, ook op kerkelijk gebied, voor

1) Laatste uitgave in Penon's Nederl. Dicht- en prozawerken, IV, bl. 409-492.

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

458
opspraak vreesden en den middelweg bewandelden. Zoowel als zijne vrouw, is hij
vooral op uiterlijke netheid, fatsoen en deftigheid gesteld. Diwertje heeft in huis de
broek aan: zij regeert dochter en dienstmeid oppermachtig met eene sterke roede,
altijd met de beste bedoelingen, maar doorgaans op weinig verstandige wijs.
De meid vertrekt, omdat de Vrouw het haar al te lastig maakt, en bovendien, eens
aan 't kijven, hare tong niet weet te bedwingen. Als zij Lyntje zonder reden beschuldigt
van wat licht te zijn, ontstaat er eene twist, waarna men wel genoodzaakt is de meid
op staanden voet weg te zenden. Dat was het begin der ellende, die men beleven zou.
De dochter des huizes, Saartje Jans, wil bijster graag aan den man. Zij heeft een
vrijer, Jan Klaaszen, een rijk jonkman, die wat ruim leefde en misschien wat los van
zeden was, ofschoon wij daarvoor alleen het niet zeer te vertrouwen getuigenis van
Diwertje hebben. Saartje zelf hield hem voor beter:
‘Hy is een eerlyk Jongman, op zyn persoon en valt in 't minst niet te zeggen’,

betuigt ze; en in allen gevalle blijkt duidelijk, dat hij, ofschoon op sommige dingen
niet al te nauwgezet, toch inderdaad nog een eerlijk gemoed bezat.
Driemaal heeft hij Saartje ten huwelijk doen vragen, maar telkens is hij afgewezen:
deels om persoonlijke redenen, want de moeder heeft haar kind niet
‘dus ver met eeren gebrogt
Veur zulken ligtvink, zulken dommenateur, die niet en weet als van verteeren’.

Maar vooral was men tegen zijne familiebetrekkingen gekant: en die waren zeker
niet bijzonder aanlokkelijk; want, zegt de moeder,
‘Je zoud daer onder ien volkje koomen, dat ik noch niet wil hoopen:
Zyn 't niet meest alle Zielverkoopers, of die zo transpoorten en maandceelen opkoopen?
Is zyn neef niet, hier dichte by, in de vergulde pellekaan,
Die zyn eigen vrouw heeft laeten zitten, met ien ander deur egaan?
En om 'er gien doekjes om te winden, gelyk het elk een wel mag weeten,
Heeft zyn oom Jan Stompvoet nou niet by de twee jaaren by de wittebroods Kinderen in 't
tuchthuis ezeten?
En Eevert Platbek, hier buiten in de halve maan,
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Heeft die niet noch korteling om twie valsche verklaaringen t' Amsterdam an de Kaek estaen?
En dit zyn al van zyn naeste vrienden, wel men behoordeze as de pest te schouwen’.

Onder die omstandigheden komen de vrienden van een Kwakersgezin de hand van
het meisje vragen voor Reinier Adriaense, volgens de zijnen, den tegenvoeter van
Jan Klaaszen:
‘.......... 't is een Jongman die de deugd gelijk is,
Vroom en oprecht, hoewel dat hy niet wel zo ryk is
Als Jan Klaasen, maar die echter, by versterven
Van zyn Peet Lysbet en Kourtoom, meê een redelyk kapitael staet te erven;
Geen Tuischer of Dobbelaer, of die werk maakt van krakeelen en twisten,
Een vriend van spaaren, en een vyand van verquisten,
Geen gierigaart, gelyk 'er zyn, die 'er laeten regeeren van 'er goed;
Maar die van zyn overschot, hoe klein dat het is, een arm mensch noch goed doet,
Die de Herbergen haat, niet dat hy van geen eerlyke byeenkomsten zou houwen,
Maar om die onnutte verquisting, en dat dobblen en speulen, en gulzigheit te schouwen,
Snyt hy die teenemaal of, en zo hebben onze Voorouders ook gedaen,
Deur dat middel leidenze kapitaalen op, en konden echter met 'er familie bestaen,
Zo dat het een perzoon is van een net en burgerlyk leeven’.

Maar met al die deugden, was hij, zooals wij later zullen zien, een zoo drooge Klaas,
die 't lachen voor ijdelheid houdt, zoodat zelden iemand minder geschikt kon zijn
om een meisje te behagen.
Dit belet niet, dat de hylikmakers terstond zeer vriendelijk worden ontvangen,
want de familie van den eerzamen jonkman was het paar in 't Kattegat zeer naar den
zin.
‘Zouwen wy zyn geslacht niet kennen!’

roept Diwertje uit:
‘Dien ouwen Adriaan Pietersen dat was een eerlyk man,
Die niemand zou verongelyken, ja hy had een gruwel 'er van
Dat 'er onder de Broederen zo zwakken wierden gevonden,
Die 'er hart an 's weerelds goed zo hadden verbonden,
Dat ze deur oneerlyk gewin zochten te verrijken hunnen staet’.

Buitendien weten we, dat men ieder aanbod zou aannemen om maar van dien Jan
Klaaszen af te zijn. Dit getuigt Saartje zelve:
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‘'t Zou myn Ouwers ook niet verscheelen, hy kwam dan ook wie der maar kwam,
Al was 't een Beedelaer van de straet, 't zou heur al wel weezen, als ik maar Jan Klaasen niet
en nam’.

Van de laatste ontboezeming der moeder trekken de vrome bezoekers partij om een
donker tafereel op te hangen van de kwade praktijken, waardoor velen van de
‘Broederschap’ zich verrijkten, en zij insinueeren, dat Jan Klaaszen ‘meê van dat
zelve stof is opgeleid’. Daarop herneemt Diwertje:
‘Hy myn Dochter hebben? in der eeuwigheid niet, wy houwen 't met de vroomen,
En zullen daar wel een schot veur schieten, zie daer ik zeg 't zo ik het mien,
Dat ik 'er liever na 't Kerkhof zag draagen, eer ik toe zouw laeten, dat dit zou geschiên:
Zulken ondeugenden hoop, die aller goed met bedrog en knevelary hebben gewonnen,
Wat waarenze noch over weinig jaaren? Ze hebben immers met niet begonnen,
En nou is men elk te ryk, in kostelykheid en pracht.
Hoor Tjerk Henderikse, al heeft men 't zo breed niet, zo houw ik noch veel van een eerelyk
geslacht,
Dat men zyn Hoofd by elk een vry en veilig mag opsteeken’.

Ook de Vader is met het aanzoek ingenomen, en hij meet tegen de vrienden de
geldswaarde zijner dochter nog al breed uit, ofschoon 't maar ‘wereldsche dingen’
zijn.
Als de toestemming gegeven is en de boodschappers vertrokken zijn, wordt de
dochter onderhanden genomen; en hoe hard de ouders jegens haar zijn, blijkt uit de
verklaring van beiden.
Jan Jasperz.
‘Ik wilje dat wel zeggen, Saartje, zo jy zo voortgaat met jou eerlyk geslagt dus te schennen,
Dat ik je van deuze uur of veur myn kind niet zel kennen.
En al kwamje te vervallen tot de uiterste armoede en elend,
Zo zel ik geen meerder barmhertigheid met je hebben als had ik je nooit gekend.
Diwertje.
En al zag ik ze van honger vergaen, ja zo, dat ze niet een woord kon uiten,
En ik konder met een stuk brood helpen, zo zal ik 'er myn trezoor veur sluiten.
Laetze met Jan Klaasen dan an de wind loopen, gelyk dat wel meer beurd en dagelyks geschied’.
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't Meisje kan die harde behandeling niet langer verdragen, noch
‘Alle dagen in zulken rusie en onrust te leeven’.

Zij belooft niet te zullen trouwen zonder haar vaders ‘volkomen konsent’; maar zij
wil niet gedwongen worden.
Wel neen, herneemt de moeder,
‘Dwingen, ei hoor, hoe averegts, en hoe verkeerd datze dat trekt,
Is dat dwingen? jou het best veur te houwen?
Daer men so klaar jou bederf in ziet, jy zult na onze sin, en niet na jou zin trouwen’.

Dat Saartje hier niet veel zin in had, zal men begrijpen. Haar minnaar weet haar dan
ook over te halen om zich niet te verzetten tegen het bezigen van een huismiddeltje,
dat hare ouders wel zou noodzaken, hunne toestemming tot het huwelijk te geven.
Zoo zij nog weifelt, het is vooral, omdat het ‘een geroep maken’ zou en ‘een klank
geeven over de heele stad’; maar ook een beetje om den indruk, dien het op haar
moeder zou maken.
‘Ik vrees dat 'et 'er an 'er zinnen zal gaen, in der eeuwigheid zel ze 't niet vergeeten’.

Ofschoon ze, volgens haar eigen vader, wat al te ‘losse zinnen’ had, en de meid haar
nog vrij wat erger verwijt doet, ziet ze toch tegen den gewaagden stap op; maar
Martyntje de ‘besteedster’, die er tevens het bedrijf van koppelaarster bij waarnam,
en met ‘vyftig dukatons’ door Jan Klaaszen voor zich gewonnen was, weet haar door
allerlei drogredenen te beduiden, dat niemand haar ‘iet onhebbelyks’ zou kunnen
verwijten. Saartje is evenwel nog niet volkomen gerust, en ontdekt het beraamde
plan aan haar ‘gebuurtjes’ Marritje Jacobs en Grietje Pieters, die 't wel ‘een overstout
bestaan’ noemen, maar toch, omdat zij er toe gedwongen wordt door de ‘rechte
steiloorigheid van 'er Ouwers’, haar voornemen niet ontraden, en beloven, als de
oude lui heel boos mochten zijn, voor haar in de bres te springen.
‘Ga jy der maer zo op an, Saartje, en komt 'et 'er toe, beroepje slechts op ons, wy zellen ze wel
zien ter neer te zetten.
En ook alle bei met fatzoen, en goede redenen ondergaen’.

Dat geeft het meisje moed: en haar voornemen om zich aan de onaangenaamheden
van het ouderlijk huis te onttrekken, wordt
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niet weinig versterkt, als haar moeder haar over 't lang uitblijven weer hard behandelt.
De ‘gebuurtjes’ doen haar best de zaak van Jan Klaaszen bij Diwertje te bepleiten.
Zij maken haar opmerkzaam, dat men de volgehouden weigering nog wel eens zou
kunnen ‘beschrijen’: wie weet, wat de jongelui uit baloorigheid ‘er wel durven
onderwinden en bestaen’; en de gezondheid van haar kind kon er wel eens erg onder
lijden. Dit wordt met voorbeelden gestaafd. Maar Diwertje antwoordt als ‘een
onverzettelyke vrouw’:
‘Daar kreunewe ons niet an, word ze 'er al dol om, zo wou ik 'er noch liever opsluiten,
Dan dat ik zou zien, dat ze an Jan Klaasen trouwen zou’.

Zij krijgt daarop van Marritje tot bescheid:
‘Dan moetje verwachten wat 'er van komen zal, licht zelje noch wel wenschen om die dag te
mogen zien’;

maar trotseert met een ‘dat moet zijn beloop hebben!’ alle gebeurlijkheden. Over die
‘rechte styfkoppigheid’ zijn de buurvrouwtjes zoo ontsticht, dat Grietje uitroept:
‘Ik zeg dat de jonge lui wel hebben gedaen, dat ze 'er zaak op die wys hebben angeleid,
En ik mien als den bommel nou uitbreekt, dat men Diwertje vry gemakkelyker zei kennen
beleezen’.

Is het publiek zoodoende dubbel en dwars verwittigd, dat de onverstandige
onverzettelijkheid der ouders grootendeels schuld was van 't geen stond te gebeuren,
- en er is al een tip opgelicht van den sluier, die voor ons nog 't geheim bedekt, - het
optreden van den Kwaker Reynier Adriaensz zelf is wel geschikt om Saartje te
verontschuldigen, als zij alles doet om maar van hem verlost te blijven. Geen meisje
zou hem willen hebben. Ziehier hoe vermakelijk de Dichter hem voor ons doet
optreden:
Reinier Adriaensz.
‘Ja wel! kan dat de liefde doen, ik zeg 't zyn wonderlyke dingen!
Hoe krachtig dat ik 'er in den geest tegen stry, nochtans het vleis schynt me te dwingen.
En wil ik het van me wegwerpen, als een waerelds en tydelyk bedryf,
Zo komt het vleis, en verwekt zulken orkaan, en barning in men lyf,
Dat ik, als een vuur, of een oven schyn te blaaken.
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En nou ik 'er in ben, wat raed om 'er uit te raaken?
Zie ik moet bekennen, dat 'er iets inwendig by men is, dat me wederhoud,
En daerom denk ik dan weer by me zelven 't is immers gien zonde dat men trouwd.
Hoewel dat de reinigheid veul volmaaktheid wordt toegeschreeven:
Maar ik denk datze my en de rest slachten, dat de meesten die in schyn, en de minste in der
daad beleeven.
Zie, ik spreek nu in myn swakheid, als deur den vleesche verrukt:
En nou ik die prikkeling, en 't geen my noch meerder drukt
Niet wederstaen kan, zo is het zo ver met me gekoomen,
Dat de geest teenemael verzwakt is, en 't vleis de overhand heeft genoomen,
Zo dat ik het by me zelven nu zo heb overleid,
Om 'er over heen te stappen, en voegen my an de kant van de vleizelykheid:
Te meer, daar is men peet Lysbet die me alle dagen an 't oor leid te teemen,
Hoor, Reinier Adriaanse, zeidze, hylikke moetje, vaâr, of al myn kostelyke goedje zel
vervreemen:
Zo jy geen erfgenaam krygt, vervalt het hiel an een and're kant;
Gelyk an de Kindren van Walligje Symes, en Lobberig Krimps in Water land:
Achter Zusterlings keijeren, die 'er vast op leeg gaen en luyeren,
Daerom volgt men raedt, en gaet nou zo zachjes iens heen kuijeren,
Het spoor is al gemaakt, en van deuze drie hebje noch de keur:
Ofje naer Marten Jacobs dochter wilt gaen, op de Braak in de gouwe Steur,
Of naer 't Weeuwtje in de rykebuurt, in de drie groene Fuiken,
Of naer Jan Jasperses dochter, in 't Kattegat, in de zes stiene kruiken,
Dat is ien eerlyk man, en wel de minste in pracht,
En dat wint uit, vaêr, watje doet, ziet toch nae ien eerlyk geslacht.
De lesten heb ikje toegeleid, alsje daer kend an raaken,
En ik heb't deuzen dag de vrinden ook al bekend doen maaken,
Daer zou ik nou iens heengaen, maar evenwel dit's er van,
't Meisje is vry wat wulps, en gaeren an de man,
En daer by jonk, en dat jonk is wil gemeenlyk wel wat mallen.
Nou, terwylmen de geest zo krachtig 'er niet van en getuigd, wie weet hoe 't noch uit zal vallen’.

In het gesprek, dat hij weldra met Saartje heeft, is de vrijer zoo droog en zoo dwaas
voorgesteld, als maar immer mogelijk. Men hoore, hoe hij, na lang aarzelen, haar
ten huwelijk vraagt. Hij heeft haar herinnerd, dat ‘de vrinden’ de zaak al beklonken
hadden: en als zij daarop antwoordt, dat dit haar niet raakt, herneemt hij:
‘Zo, zo, niettemin hoop ik datje 't van kracht en waerde zelt houwen.
En om alle ydele woorden, die men in 't vrijen gewoon is, te schouwen,
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Gelyk alle andre ontugtigheid, die men dan gemeenlyk wel doed,
Geheel en al verby te gaen, want ziet Saartje Jans, dat stryd tenemael tegens myn gemoed,
Zo kom ik je verzoeken, en dat in deugd en eeren,
En terwyl myn Geest getuigd om jou vleis te begeeren,
Zo kom ik u men zelfs eerbiediglik bieden an,
Op dat gy mogt worden myn echte vrouw, en ik jou wettelyke man,
Om alzo te zamen dit aardsche deel vruchtbaerlyk te beleeven’.

De geest is bij haar intusschen ‘zo vaerdig niet’; maar, zegt ze,
‘Maer zo veul als me die tot noch toe getuigd, is 't maer verlooren arbeid’.

Hij neemt dat nog al kalmpjes op en vertrekt.
Door dit bezoek zijn nu ook alle bezwaren van Saartje opgeheven; en op hetzelfde
oogenblik verschijnt Martyntje met Jan Klaaszen, de laatste als dienstmeid verkleed,
om de plaats van het weggezonden Lyntje in te nemen.
Moeder Diwertje was tegen den gevreesden minnaar op hare hoede: zij had den
luifel van het huis laten afbreken, ‘uit vrees of hyze beklimmen mogt’, want hij is
een gevaarlijk sujet:
‘Hij zou tegen ien muur opvliegen, en wat hy grypt dat houd hy vast’.

Maar tegen de meid heeft zij geen argwaan, ofschoon ze, als zij haar wat aandachtiger
bekeken had, zou bemerkt hebben, dat zij oogen had ‘als een valk’, en al haar aan
de kin begon te krijgen. Zij meende het al heel wijs overlegd te hebben om alle
aanslagen van Jan Klaaszen te voorkomen, door de nieuwe dienstmaagd te gelasten
alle nachten Saartje's slaapkamer te deelen; en zij bindt haar op 't hart toch voortdurend
een oog in 't zeil te houden.
In het derde bedrijf breekt de bom los. Eerst blijkt, dat het nieuwe dienstmeisje
alles verkeerd doet, ‘alliens ofze 'er leeven geen huiswerk had gedaen’; en dat geeft
aanleiding tot een paar potsierlijke tooneelen. Maar eindelijk vertelt de buurvrouw
wat de oorzaak der onhandigheid van de meid is, en: ‘Een knecht, een knecht!’ is al
wat Diwertje kan uitbrengen. Dat de beleedigde ouders hunne aandoening lucht
geven in geen malsche woorden, kan ons niet verwonderen. Te vergeefs vragen de
schuldigen vergiffenis. Eindelijk weet Saartje er niets beters op te vinden dan flauw
te vallen, en dan slaat de schrik de moeder terstond om 't hart, niettegenstaande ze
vroeger in hare onstuimigheid er op ge-

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: de zeventiende eeuw (2)

465
brald had, dat zij hare dochter nog liever dood zou zien dan ze aan Jan Klaaszen te
geven. Zij smeekt nu de buurvrouw:
‘Och! Maritje Jacobs, terwyl 't nou zo leid, wou je men man nu wat zoeken te beleezen’.

Jan Jaspersz verzet zich niet, en nadat hij Jan Klaaszen zijne plichten heeft
voorgehouden, volgt de ouderlijke toestemming tot het huwelijk.
Ik vertrouw, dat de wat uitvoerige en toch nog zoo vluchtige schets hare
rechtvaardiging vindt in het talent, waarvan het stuk getuigt. Er blijkt toch uit, dat
wij hier een wezenlijk en degelijk bewerkt blijspel aantroffen. De toestand is comisch
en in de schildering der bijzonderheden streeft Asselijn Bredero gelukkig op zij. Niet
alleen zijn alle tooneelen levendig en natuurlijk, en de dialoog vloeiend, ook de
verschillende personages zijn met zorg en buitengewoon talent geteekend.
Hoe men met het stuk was ingenomen, en hoe plastisch de personen daarin
geteekend waren, leert de omstandigheid, dat de geestige schilder Troost gemakkelijk
de voornaamste tooneelen door zijne uitmuntende teekenpen terug wist te geven1).
En ieder zal licht begrijpen, dat de comische indruk bij de vertooning volkomen
was: maar juist die levendigheid van voorstelling gaf aanleiding tot groot schandaal.
De vromen verweten den Dichter, dat hij bekende personen naar den lyve had
gekonterfeit; men woelde zoo, dat door Burgemeesters aan de ‘paskwilleuze klucht’
‘tot naader order het Tooneel ontzeyd’ werd. Dit noopte Asselijn, toen al ‘een man
van hooge jaren’, het stuk te doen drukken en zich in eene voorrede te verantwoorden
(6 December 1682). Hij verklaart daarin, dat dit blijspel, niet dan ‘puur verdichtzel’
bevatte, ‘zonder dalderminste gedagten te hebben, van door de Perzoon van Jan
Klaasz. of d'andere Perzonaadjes ymand te verbeelden, of te betekenen’. Zijn er, zoo
besloot hij, ‘zynder eenige die zig dit aantrekken, of toe eigenen, die stellen zich
zelfs, en wy niet ten toon’.

1) Zie hierover: A. Ising, Jan Klaaszen en andere kluchtspelen aan de hand van Troost geschetst,
's-Gravenhage, 1879.
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De exemplaren van dien druk waren spoedig ‘voor ses stuyvers 't stuk’ uitverkocht,
en tal van andere uitgaven volgden.
Nu werden er allerlei boekjes tegen hem uitgegeven1), die hoogst plat zijn, en niet
veel om 't lijf hebben. Men vroeg daarin, ‘of het Thomas Asselyn vry stond, ieders
gebreken en misslagen op het tooneel ten toon te stellen! Een groote onbeschofte
onbeschaamdheid voor een man, die, zo hy het Tydboek van zijn leven eens open
slaat, en zijn bedrijven naziet, genoeghzaam aan en in zich zelf, zal vinden te
berispen’.
Men beweerde, dat in den druk de ergerlijkste plaatsen waren weggelaten en ‘wel
zestien passagien veranderd’; maar er was genoeg aanstootelijks in het stuk
overgebleven, dat vooral ook daarom ‘een ergerlijk ontwerp’ was, omdat de jeugd
er uit kon leeren ‘een nieuwd kunsje, kwansuis beter als met malkanderen door te
loopen, om hun Ouders huis te onteeren, en in spijt van alle schuldige en noodige
voorzorg, hun eigen roekeloze zin te doen’.
Dit alles zou ons waarschijnlijk nog geene aanleiding geven om het stuk te
veroordeelen: toch lokt het eene ernstige opmerking uit. Men staat namelijk verbaasd
over de omwenteling in de volkszeden en zelfs in het volkskarakter, die hier valt
waar te nemen.
De ouders van het meisje hebben zich wel is waar het ongeval, dat hen treft, door
eigen gebreken op den hals gehaald, en die gebreken zijn op comische wijze
geschilderd: vooral de overdreven nettigheid der moeder en hare behoefte om in huis
den baas te spelen, waardoor zij haar Saartje van zich vervreemdt en ruim baan maakt
voor eene nieuwe dienstmeid; niet minder de stijfhoofdigheid van beide ouders om
liever elk ander dan Jan Klaaszen tot hun schoonzoon te kiezen, niettegenstaande zij
het daaruit voortspruitend ongeluk hunner dochter en hunne eigen ongelegenheid
konden voorzien. Maar met dat al is er iets, dat ons doet aarzelen

1) In de ‘Naamrol van Ned. tooneelspellen’ van Van der Marck vindt men, bl. 42, de volgenden
vermeld, waarvan ik alleen het eerste ken:
‘Jan Claesz Blyspel, nevens de samenspraeck en antwoord op de samenspraak, Kristalijne
Bril, en Verdrag of Vredeschrift.
Klucht-praetjen van der bedeckelijcke Hoeren, gedrukt achter Slok-op, daar de Boeren
Schijten, so so, so.
De geestdrijvende so so, of de Klucht van 't Nickers-praetjen’. Zie over deze en andere:
Worp, t.a.p. 70-77.
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die oudjes van ganscher harte uit te lachen. Onweerstaanbaar dringt de gedachte zich
aan ons op, dat in dit echtpaar een vroeger tijdperk van Hollandsche zeden en
gewoonten, ja, het oudhollandsch karakter zelf wordt belachelijk gemaakt.
Zoo Diwertje wat rap is om woorden te gebruiken, die ze niet heel goed
verantwoorden kan, dan spruit dit voort uit een gebrek aan maatschappelijke
beschaving, dat vooral aan een nog niet lang verleden tijdperk eigen was. Buiten
netheid en een onbesproken naam heeft zij geene idealen. De eerste moge zich
gehandhaafd, en eene eeuw later nog het type van Martha De Harde opgeleverd
hebben; aan den laatste begon men op het eind der zeventiende eeuw, naar het schijnt,
al minder te hechten. Geld ving aan ieder gebrek te vergulden en werd de spil, waar
alles om draaide. Men hoore Grietje Pieters:
‘Zou men nou naer geslacht zien? naer geslacht zien? wis niet kind, die hekken zyn al lang
hersteld;
Doet de ronde vry overal, 't woord datje mekaâr in 't oor byt, is geld;
Geld, geld is de leus, 't geld gaet voor alle zaaken,
Daer dat is, gaet men voort, daer de andre zitten en kyken en kennen niet an de man raaken.
Praatje nou van geslacht? ik stae dat metje toe, kan men 't allebei naer zyn zin bekoomen,
Ik zouder meê thuis weezen, maar als 't anders niet en kan, behoorde men van gien zwaerigheid
te droomen.
Jan Klaasen het een schoon kapitaal, Diwertje’.

Dit toont op zichzelf reeds eene verslapping van zeden; maar die blijkt ook van elders.
Men denke slechts aan de streken van den nijveren stand, welke ons Tjerk Hendrikse,
en evenzeer Jan Klaaszen blootlegt, als b.v. de laatste ons een kijkje geeft in de
winkels zijner verwanten:
‘Daer zelje grofgryne en sargje de dames vinden, en al and're stoffen naar advenant;
Maar ik wilje raede wel toe te zien, want ze hebben zomtyds stukken die in de verf of in de pars
zyn verbrand,
Neemd het ook zo ligt niet op 'er woord, want ze vallen zo wat ruim van geweeten;
En als je 't al gekocht heb, zo past wel op 'er handen, ziet, ze zyn zo heel pluis niet in 't meeten.
Zo dat ik je dit zeggen wil, koopje wat, past datje veurje ziet.’
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Zoo waren ze niet allen, en Martyntje, die dus gewaarschuwd was, kent er nog
anderen,
‘Dat zyn eerlyke lui, die in de koopmanschap zyn bedreeven,
Die men op 'er woord gelooven mag, en elk het zyn durven geeven’.

Maar de oneerlijkheid begint het hoofd op te steken, en dat hangt zeker samen met
de toenemende weelderige levenswijs, waarop hier ook enkele toespelingen
voorkomen. Die leidde bij de andere standen tot uitspattingen, waarin eene
ontboezeming van de koppelaarster ons inwijdt. Van 't verschalken van jonge dochters,
zegt ze,
‘O, wat zou ik een register van diergelyke loopjes kunnen op tellen!
Daer heb ik weêr een krytertje tot mynent ekregen om in Waterland te bestellen!
Dat Waterland, dat Waterland! keyeren dat weet wat!
Nou, dit is 'er of, het neemt weêr veul quaede corruptie, zwaere zinkingen weg uit de stad,
Daerom is 't ook vastgesteld, gelyk ik heb hooren zeggen,
Als datze Buiksloot tot Nieuwendam toe zullen uitleggen,
Zo neemt dat woelen toe, en zo groeid die neering an,
En dat zo bedektelyk, dat de Man niet weet van de Vrouw, noch de Vrouw van de Man.
Daerom, dat ik klappen wou, daer zou wat uit komen, zou ik mienen,
En dat 's de reeden, datze my alle rykkelyk van klink klank kloribus moeten geeven, zei ik 'er
trouw dienen;
En al zeg ik 't zelfs, wat is 'er ook al meenig meisje en jongman dien ik op deuze wys bestel,
En zelden neem ik iet voor, of altyd lukt 'et myn wel.
Ik heb 'et ook zo drok, dat ik 'er mooy en rykelik kan van leeven:
En al had ik vier lyven, ik zouze altemael werk kunnen geeven’.

Dat was anders dan toen de Spaansche Brabander uitriep:
‘Zemer 't gemeyne Volck is hier wel rouw en fiel,
Ten maeckt geen onderscheit in een pompeuse ziel,
En eenen grooven fiel, die simpel, slecht en sot is;
Zekers ick bedruyf may dat hier het Volck soo bot is’.

Dien veranderden maatschappelijken toestand heeft Asselijn in zijne stukken trouw
weergegeven. Maar zoo hier de vromen van den ouden stempel belachelijk gemaakt,
en door den guit Jan Klaaszen, met instemming van de geheele buurt, bedrogen
worden, de Dichter bedoelde daarmee toch niets anders dan een gullen lach te
ontlokken door dartele speling met comische toestanden: niet de verdediging of
aanprijzing van het kwaad. Dit blijkt duidelijk uit twee vervolgen
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op dit stuk, Kraambed, of kandeel-maal van Saartje Jans, vrouw van Jan Klaaszen
(30 Dec. 1683, 1684, 1727), en de Echtscheiding van Jan Klaasz. en Saartje Jans’
getiteld (1685), waarin hij dezelfde personages ten tooneele voert, en nu doet zien,
wat er wel worden moest van een huwelijk onder zoodanige omstandigheden gesloten.
Jan Klaaszen is van kwaad tot erger vervallen. Hij heeft zich het mom der
Godzaligheid omgehangen, en eerst eene eerlijke dochter bedrogen, die haar val
besterft; dan ten koste van zijn schoonvader allerlei oplichterijen gepleegd, zoodat
hij eindelijk, onder een toeloop van duizenden menschen, die, zijn eigen femelachtigen
toon parodiëerend, riepen: ‘wel dat is goed, dat is goed!’ naar de gijzeling gebracht
werd, want hij was
‘By 't Ouwe France Padt in de morgen stond by een getrouwde Vrouw op 't bed betrapt,
Die er Man na Koninkxbergen was, om daer wat orden op zijn zaken te stellen’.

En Saartje had zich ook laten beheerschen door hare losse natuur: zij eindigt met
door te gaan met zekeren Dr. Gardenier.
Geen wonder dat Diwertje in deze klacht losbarst:
‘Ziet keieren, dat komd er van trouwen, elk neemd er een exempel aan, gelijk jy hier ziet,
En dat volgd er op als men zo hartnekkig zijn eigen hoofd wil volgen, en lopen al willens in
zijn verdriet:
En datmen niet wil geraden zijn, wat hebben wy wel weers gedaan om het te keeren, en te
stuiten?
Maar neen, men praktizeerden daar een kunsje, waar door dien bedrieger, die guit der guiten,
Tot zijn voornemen kwam, en zo heeft men ons schandelijk bedrogen en misleid’.

Uit die stukken blijkt, hoe groot de populariteit van Jan Klaaszen was, die aan den
banvloek van Burgemeesteren had weten te ontkomen. Dit blijkt ook nog uit De
Schynheilige Vrouw, welk stuk op den titel dit toevoegsel vermeldt: ‘met de uitvaard
van Jan Jasperzen, vader van Saartje Jans’. Die begrafenis namelijk wordt bediend
door een der hoofdpersonen uit het stuk, Barend van Dockum, ‘aanspreeker ter
begrafenisse’. Men ziet er uit, dat het publiek in de familie belang stelde. Wij
vernemen hier ook nog, hoe het met de beide hoofdfiguren afliep. Als de tijding is
medegedeeld, dat Jan Jasperzen ‘het zo heeft afgeleid’, zegt de een,
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Grietje.
‘Hoe zel het Diewertje stellen?
Van Dockum.
Die het noch een lyfrentje inkomen daar ze het meê zel konnen strekken,
Maar van Saartje Jans, daar trekken de vrinden de handen hiel van,
En zederd dat 'er dat Doktertje verliet, isze geweest schier veur alle man.
Tryntje.
Dat was ook een vagebond, eerst 'er te verleijen, en daar na zo schandelijk weêr te verlaaten.
Van Dockum.
En nou, zeggenze, houd zy het met een Sargiant van de soldaaten.
Maar het zoontje van Jan Klazen, na dat ik heb verstaan,
Dat nemen de vrinden na haar, en daar zullen zy meê beraân,
En 't zelven in de Wyk of te Haarlem School besteeden.
Grietje.
Maar, wat hoort men van Jan Klazen toch?
Van Dockum.
Jan Klazen die is al lang in Oostindiën op Batavia in 't siekhuis overleden’.

Uit dit alles blijkt duidelijk, dat het niet in de bedoeling des Dichters lag om
oudhollandsche deugd te bespotten. Integendeel, in het laatste stuk legt hij Grietje
deze woorden in den mond:
‘Daar spreek je recht in, moêr, dat deeze eeuw van de voorgaande geheel is ontaard,
En dat we tegenwoordig een zeer bedorven tyd beleeven,
En gelykje wel zegt, dat dit alleen de kwade opvoeding moet worden toegeschreven’.

Het Kraambed van Saartje Jans, hoewel het niet de verdienste van het eerste blijspel
bezit, getuigt nog van des schrijvers onloochenbaar comisch talent, dat in de
Echtscheiding merkelijk aan het tanen is.
Uit het een en ander zal men ontwaren, dat aan Th. Asselijn geene plaats in de
geschiedenis onzer Letteren mocht worden onthouden. Heeft hij als comisch Dichter
de Kunst al met geene reuzenstappen vooruitgebracht, hij heeft toch verscheiden
stukken geschreven, die iets meer zijn dan oppervlakkige kluchten, ja, die recht
hebben op den naam van comédie de maeurs. Een daarvan heeft zich, om de
voortreffelijke bewerking, in een welverdienden roem mogen verheugen.
Thomas Asselijn was de wegbereider voor Pieter Langendijk; maar die behoort,
als gezegd is, tot een volgend tijdperk.
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Wij zijn aan het eind gekomen van ons tafereel der kunstontwikkeling van het
Nederlandsche Volk in de zeventiende eeuw. Vergelijken we dit tijdperk met het
vorige, dan zien wij, dat eene groote omwenteling is tot stand gekomen, voorbereid
door de didactische dichters der middeleeuwen, en voltooid door de Renaissance en
de Hervorming, onder den invloed van de groote ontdekkingen, die het eind van de
vijftiende eeuw kenmerkten.
De individueele geest is ontwaakt: en geprikkeld door de geweldige gebeurtenissen,
die de nationale zelfstandigheid hebben gebaard, neemt die geest eene ongekende
vlucht. De volksenergie verovert vrijheid, welvaart, macht en aanzien. De nationale
dichters, door diezelfde aandrift gedreven, zingen onsterfelijke zangen.
Geeft in de middeleeuwen het Zuiden den toon aan, thans treedt het Noorden op
den voorgrond; maar de zuidelijke invloed blijft zich doen gevoelen. Evenals onze
grootste staatslieden uit dat tijdperk der grootsche worsteling, met luttel
uitzonderingen, uit Brabantsch en Vlaamsch bloed gesproten waren, zoo stammen
ook onze voortreffelijkste Dichters uit het bloeitijdperk, dat wij beschouwden, uit
dezelfde gewesten. En onder hen de Prins onzer Dichters, Joost Van den Vondel.
Maar toch, ze waren Hollanders geworden met hart en ziel; ze bezongen wat hier de
gemoederen in beweging bracht en de polsen deed kloppen. Hunne lauwers groenden
op Holland's bodem en Noord-Nederland heeft in de eerste plaats recht op de erfenis
van hunnen roem.
De meesten, zij wier namen vooral zijn blijven leven, waren zonen der Renaissance
en voorstanders van den classieken vorm. Had dit zijne goede zijde wegens de
kuisching van den smaak, die er ontegenzeggelijk door bevorderd werd, de
schaduwkant valt misschien nog sterker in het oog. Het invoeren der heidensche
Goden in onze poëzie werkte het gebruik van zinledige klanken in de hand, en maakte
tevens onze verhevenste Dichters onverstaanbaar voor het volk. De classieke opleiding
der Patriciërs deed tusschen hen en de Plebejers eene klove ontstaan, die zich meer
en meer moest verwijden; en toen men in het begin der eeuw pogen wilde de
wetenschap onder het volk te brengen, waren het hoofdzakelijk de Predikanten, die
zich daartegen hebben verzet. Waar de eenheid van ontwikkeling zóó wordt verbroken,
moet de beschaving en veredeling van het Volk schade lijden. De geschiedenis van
het
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tooneel levert daarvan het duidelijkste bewijs. De menigte is kijkgraag; vandaar dat
het romantische tooneelspel hier al sedert de middeleeuwen gewild was. Op het
tooneel heeft het Romantisme den strijd tegen het meer rhetorische Classicisme het
langst volgehouden. Wij hebben dien strijd trachten te schetsen, en zijn ten slotte
getuige geweest van den val van het romantische Drama, maar tevens ook van ons
tooneel. Weldra van de sympathie der verfijnde Renaissancemannen en der
neusoptrekkende Patriciërs verstoken, en aan zichzelf overgelaten, moest het wel
verwilderen. En hoever dit gaan kon, zien wij aan de Klucht. Maar de geschiedenis
leert ons tevens, dat er nog iets anders was, dat het dramatisch leven ten onzent moest
verstikken: dramatische vormkracht schijnt ons ontzegd. Toen het
Renaissance-Classicisme zich niet op de planken kon handhaven, omdat het miste,
wat het publiek boeit, ging ook het Romantische Drama als uiting van den nationalen
geest te niet. Wij moesten ons met vertalingen behelpen, die doorgaans slecht van
maaksel, daarenboven stukken op de planken brachten, van aanleg en inhoud zoo
on-Hollandsch mogelijk. En toen de mode ons weer in het Fransch-Classieke gareel
dwong, deed men zelfs geene poging om oorspronkelijk te zijn, ja, dit werd zelfs
uitdrukkelijk afgeraden. Sedert dien tijd heeft ons tooneel van vertalingen geleefd,
en het is zeer de vraag, of dit, met onzen aanleg, wel ooit anders zal worden.
Eindelijk vraagt men: hoe gedroeg zich het publiek tegenover de Dichters? Het
antwoord is niet moeilijk: Cats' Godzalig maar doorgaans volkomen onpoëtisch
gekwezel werd in tienduizenden van exemplaren verslonden: bij de hooge vlucht
van Vondel bleef men koud. Wanneer de geestdrift zou verkoeld zijn en de
middelmatigheid met haar knutselend gerijmel de plaats der dichterlijke geesten had
ingenomen, kon het niet anders, of stichtelijkheid en langwijlig gefemel moesten het
geestesvoedsel der middelmatigheid worden.
Verheugen wij er ons in, dat in het beste tijdperk der zeventiende eeuw het
waarachtig dichtvuur althans eenigen Nederlanders de borst geblaakt heeft, en laven
wij ons aan de krachtige en liefelijke uitingen van hun genie. De letterkunde der
zeventiende eeuw is en blijft eene bron van aesthetisch genot.
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Register op de XVIIe eeuw.
A.
Abrahams Uytgang (Coornhert's), I, 29.
Academie (Coster's), I, 139, 188.
Academie en Kerkeraad (J.H. Gallée's), I, 147, 172, 180, 252.
Achilles en Polyxena (Hooft's), I, 72, 104, 133, 205.
Adam in Ballingschap (Vondel's), I, 361; II, 299.
Addison, II, 441.
Adonias (Vondel's), I, 264; II, 178, 293.
Aensiet Liefde (De Vlaardingsche Kamer), I, 248.
Agnes (Vondel's lof van Ste.), II, 144.
Agrippa (Quinault's), II, 422, 441.
Aitzema's Herstelde Leeuw, II, 25.
Albonius en Rosemunda (Struys'), I, 186.
Alexander (Rodenburg's), I, 163, 266.
Alexander de Medicis (J. Dullaert's), II, 390.
Allard (H.J.), II, 129, 144.
Allegorie in de Leeuwendalers, II, 261.
Allegorie in den Lucifer, II, 266, 395.
Amadis-romans, II, 403.
Ambacht van Cupido (Heins'), I, 65.
Aminta (Tasso's), II, 251, 258.
Amstels-Eglentiers Klacht (Rodenburg's), I, 117.
Amsterdamsch Tooneel (C.N. Wybrands', Het), I, 19, 140, 160, 180, 181, 184,
192, 193, 252, 360, 386.
Amsterdamsche Hecuba (Vondel's), I, 183, 264; II, 229.
Amsterdamsche Juffertjen (Struys', Het), I, 186.
Amsterdamsche Kamer, I, 186, 191.
Amsterdamsche Musyck Camer, I, 190.
Amsterdamsche Oude Kamer, zie Eglentier.
Amsterdamsche Rederijkers (De), I, 18.
Anachronismen bij Vondel, II, 233.
Andrea de Piere, (W. Hooft's), II, 444.
Andromache (N.V.A.'s), II, 441.
Angeniet (Bredero's), I, 230.
Angillis, I, 60.
Anna Roemers, I, 317; II, 15.
Anslo (Reyer), I, 316; II, 326.
Antidotum vant gebruyck vant Orgel (Calckman's), II, 105.
Antonides, (Joannes), II, 335, 356, 419, 420.
Apollo of ghesangh der Musen, I, 55.
Apollo over de inwyd. van de Acad. (S. Sixtinus') I, 141.
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Apologie (An) for Poetry (Sidney's), I, 200.
Aran en Titus (J. Vos'), I, 83, 240; II, 374, 383, 417.
Arcadia (Batavische), II, 400.
Arends (Th.), II, 419.
Aretino, I, 352.
Ariadne, (Dannecker's), I, 194.
Ariadne (Cath. Lescailje's), II, 441.
Ariosto, I, 164, 166, 246.
Arminius (Bernagie's), II, 450.
Armoede van den Gr. Florellus (C. De Bie's), II, 391.
Arp (J. Van), 186, 187.
Asselijn (Thom.), I, 261; II, 392, 425, 427, 444, 451.
Astrate (N.V.A.'s), II, 441.
Astrée, II, 404.
Auriacus (Heins'), I, 60, 62.
Aurelia (Rodenburg's), I, 126, 189.
Avanturier (De vermakelyke), II, 409.
Avare (Molière's) I, 297.

B.
Baeck (Joost), I, 315, 316, 324; II, 150.
Baerle (Susanna Van), I, 57, 73, 339; II, 66, 98.
Baerle (Susanna Van), II, 344.
Baeto (Hooft's), I, 77, 213, 351.
Bake (L.), II, 419.
Bakhuizen v.d. Brink (R.C.), I, 14, 250, 252, 255, 294, 296, 298, 301, 307; II,
133, 139, 178, 179.
Bakker (P. Huizinga), I, 343.
Balzac (De), I, 11, 60, 63; II, 404.
Ban (J.A.), I, 315.
Banck (J.E.), II, 144, 145.
Barlaoi Epistolae, I, 17, 263, 316, 323, 326, 331, 334, 335, 337, 342, 357, 375,
376; II, 83, 142, 148, 149.
Barlaei Poëmata, I, 9, 322, 325, 329, 330, 333.
Barlaeus, I, 315, 316, 323, 328, II, 35, 82, 86, 103.
Baron Ossekop (Asselijn's), II, 454.
Batava Tempe (Huygens'), II, 90.
Batavierse Vryagie-Spel (Rodenburgs'), I, 125, 133.
Batavische Arcadia (Heemskerck's), II, 401.
Batavische Gebroeders, (Vondel's), I, 264; II, 299.
Battaefsche Vrienden-Spieghel (Kolm's), I, 123, 132.
Baudart's Memorien, I, 250.
Beaumont (S. Van), II, 17.
Becanus, I, 41.
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Bede voor het Walen Weeshuis (Vondel's), II, 199.
Bedroge girigheyd (Paffenrode's), II, 448.
Bedrooge Gierigaart (M. Waltes'), II, 447.
Bedrooge Hartog van Pierlepon (Gramsbergen's), II, 447.
Beeckzangh (Vondel's), II, 200.
Beemster (Vondel's), II, 198.
Beets (Nic.), I, 313, 318, 319, 320, 324; II, 211, 268, 270, 299.
Begroetenis aan Fr. Hendrik (Vondel's), II, 181.
Bekeerde Alchemist (N.V. A's), II, 444.
Beklaeglijcke dwang (Is. Vos'), II, 390, 441.
Beknopte Geschiedenis der Letteren enz. (Van Kampen's), I, 195, 331, 359; II,
220.
Belachelyke Joncker (Bernagie's), II, 449.
Belech van Leyden (Zevecote's), II, 108.
Bellone aen bant, II, 356.
Belegering van Samaria (Asselijn's), II, 451.
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Belgische uitwijkelingen in Holland, I, 5; II, 109, 413, 471.
Bergh (L. Ph. C. Van den), I, 81; II, 438, 442.
Bernagie, II, 449.
Beschrijving van 's-Gravenhage (De Riemer's), II, 111.
Beschrijvinghe der Nederlanden (Kiliaan's), I, 40.
Bespiegeling van Godt (Vondel's) II, 156, 165.
Betaald bedrog (Bernagie's), II, 450.
Bibliotheca Duncanniana, II, 141.
Bibliotheek der Ned. Anonymen, I, 66.
Bidloo (G.), I, 125, 127; II, 158.
Bie (C. De), II, 391.
Biestkens, (C.) I, 13, 139, 148, 291.
Bilderdijk (W.), I, 36, 332; II, 42.
Bilderdijk's Briefwisseling met de Tydemans, I, 26.
Biographisch, Anth., Crit., Wdbk. (Witsen Geysbeek's), I, 97, 331, 359; II, 30,
179, 363, 402, 450.
Biron (Roelandt's), II, 390.
Blaauw (W.), II, 419.
Blasius (Joan), II, 417, 423, 424.
Blinde van Jericho (Coornhert's), I, 29.
Bloei van Holland, I, 3.
Bloei van het Tooneel, I, 148.
Bloei van Wetenschap en Kunst, I, 6.
Bloem-Hof van de Nederl. Jeught, I, 54, 250, 281, 310.
Blommaert (Ph.), II, 108.
Blijspel, I, 281; II, 440.
Boccacio, I, 29.
Boeck-maeck-lust, II, 106.
Boekholt (Baltes), II, 408.
Bogaert (A.), II, 448.
Boileau, II, 448.
Boot (J.C.G.), De Lat. brieven van Huygens, I, 331; II, 49.
Borchgrave (Em. De), II, 54.
Borstwering (Eglentiers Poëtens), I, 117, 119, 160, 173, 184, 200, 361.
Boshuysen (Waelburg Van), I, 134, 152.
Bouwmeester (Joh.), II, 419, 428.
Boxhorn (M.Z.), I, 63, 64.
Brabantsche Kamers (De), I, 20.
Brabbelingh (Roemer Visscher's), I, 32, 38.
Brabbeltaal op het tooneel, I, 292; II, 455.
Brandt (Geraert), I, 332, 358; II, 320, 330.
Brandt (K. en J.), II, 348.
Brandt en Vondel, II, 152, 332.
Brandt's Hist. der Reform., I, 251, 358; II, 344, 345.
Brandt's Leven Van Vondel, I, 15, 100, 263; II, 132, 133, 143, 146, 148, 154,
155, 321, 325, 334, 336, 344, 345, 353, 382.
Brandt's Lijkrede op Hooft, II, 331.
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Brandt's Karakter, II, 341, 346.
Bredero (Gebr. Adrz.), I, 21, 43, 55, 85, 220, 285, 300, 316.
Bredero (Critiek van), I, 306.
Bredius (A.), I, 93, 94.
Breedsprakigheid (Cats'), II, 43.
Brink (Ernst), I, 4, 317.
Brink (Jan Ten), I, 27, 28, 85, 89, 130, 153, 207, 229, 230, 285, 288, 297, 301,
323; II, 260, 409, 410.
Brittannicus (Racine's), I, 197; II, 441.
Broekhuizen (Joan Van), II, 365.
Broershert (A. Leeuw's), II, 447.
Brosterhuysen (J.), I, 315, 316.
Brouwers (J.W.), II, 277.
Bruiloftsdichten (Vondel's), II, 173.
Burger-dichters, II, 115.
Burgh (J. Van der), I, 292, 315, 316, 332.
Burmannus Secundus (P.), I, 58, 329, 331, 335.
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Bruylofts Bancket, I, 48.
Bijdragen enz. (G. Penon's), I, 332; II, 4, 53, 117, 119, 133, 160, 229, 335, 338,
339, 340, 344, 345, 346, 348, 349, 378, 447.
Bijns (Anna), I, 31.

C.
Cabeljau (J.), II, 435.
Calckman (J.J.), II, 105.
Calderon, II, 390, 391.
Campanus (M.) zie M. Van Velden.
Campen (N. Van), I, 192.
Camphuysen (D. Rz.), II, 4, 126.
Canjonele (J. De), II, 441.
Carel van Castilien (Voskuyl's), I, 187.
Cassandra (Rodenburg's), I, 125.
Cassandre, II, 404, 406.
Casimier (K. Questiers'), II, 391.
Catalogus der Vondel-Tentoonstelling, I, 188; II, 144, 335, 338.
Cato (Addison's), II, 441.
Cats (Jacob), I, 344; II, 8, 13, 20, 83, 84, 129, 141.
Cats' Gedichten, II, 32, 42.
Cats' standpunt in de kunst, II, 35, 42.
Cats' karakter II, 22, 31, 141.
Celia (Rodenburg's), I, 112, 124, 126, 272, 273; II, 168.
Charpentier (J.P.), II, 399, 405, 408.
Christliche Ethik (Culman's), II, 302.
Cid (Heemskerck's), II, 401.
Cinna (Corneille's) I, 197; II, 441.
Citters (J.J. de Witte Van), I, 83, 290; II, 331.
Classicisme, I, 12, 310; II, 3.
Classiek en Romantisch Drama, I, 84, 373.
Clee (R. La), II, 419.
Clélie, II, 404.
Cléopatre, II, 404.
Clercq (Willem De), I, 308.
Clucht van Claes Klick, I, 291, 364.
Cluys-Werck (Huygens'), II, 27, 71, 75, 79, 88.
Cohn, I, 80.
Comedie van Israël (Coornhert's), I, 29.
Comische (Het), I, 280.
Comische Drama (Het), I, 280; II, 441.
Comisch intermezzo (Het), I, 224.
Commelin, Beschr. van Amsterdam, I, 128, 132, 161, 185, 188.
Commines (Ph. De), I, 40.
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Concetti, II, 163, 406.
Conincq (Fred. De), II, 387.
Constantiniade (Vondel's), II, 159.
Constantijn de Groote (Bernagie's), II, 449.
Constantijntje (Vondel's), II, 199.
Coomans (Johanna), II, 9, 12, 34.
Coppenol (A. Van), II, 419, 420.
Coornhert (D. Vz.), I, 25, 42.
Corneille, I, 197; II, 73, 415, 416, 417, 436.
Corver (M.), II, 401.
Coster (Sam.), I, 56, 85, 99, 128, 134, 135, 139, 151, 175, 316, 363; II, 386.
Costes de la Calprenède, II, 404.
Costuum op het tooneel, I, 366.
Couranten, I, 351.
Crebillon, II, 441.
Critiek (Roeping der), II, 213.
Critiek (Gebrekkige), II, 219.
Culman (J.), II, 302.
Cyrus, II, 404.

D.
Daget uten Oosten (Bredero's Het), I, 229, 231.
Dagh-Werck (Huygens'), II, 95.
Damme (Is. Van), I, 187.
Dareide (Starter's), I, 93.
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Datheen's Psalmberijming, II, 130.
Daudet (Alph.), II, 408.
David in Ballingschap (Vondel's), II, 288.
David herstelt (Vondel's), I, 264; II, 289.
Debauchant (Bernagie's), II, 450.
Declameeren, I, 366.
Decker (Jerem. De), II, 106, 115.
Decoratief van den Schouwburg, I, 361.
Decretum Horribile (Vondel's), II, 139.
Deftigheid, I, 13.
Diana en Endimion (D. Lingelbach's), II, 440.
Diane (Krul's), I, 185.
Dichterlijke Schoonheden van Vondel's tooneelpoëzie, II, 324.
Dichters uit de XVIIe eeuw, I, 108; II, 8.
Dichtgenootschappen, II, 438.
Dido (Pels'), II, 432.
Diephout (R. Van), II, 419.
Dokter (De) tegen dank (N.V.A.'s), II, 444.
Dolle Bruiloft (Sybant's), I, 83.
Domselaer (T.), II, 424.
Don Carel van Castilien (Voskuyl's), I, 187.
Don Juan de Tessandier (L. De Fuyter's), II, 391.
Don Louis de Vargas (D. Heynk's), II, 391.
Dood van Egmond en Hoorne (Asselijn's), I, 261, II, 451.
Dood van Nero (Haverkamp's), II, 441.
Doodkiste voor de levenden (Cats'), II, 42.
Doorninck (J.J. Van), I, 66.
Doortrapte Melis (W. Hooft's), II, 444.
Dop (Moesman), II, 419, 423.
Dorp (Dor. Van), I, 319; II, 58, 67.
Dorsten (J.C. Van), I, 187.
Dousa (J.), I, 56.
Dozy (Ch. M.), I, 88, 314.
Drama (Aard van het), I, 195, 197.
Droncken Heyn (Ogier's), II, 387.
Dronkken Hansje (Fockens'), II, 447.
Droste (C.), I, 342; II, 410.
Duarte (Francisca), I, 315.
Dubbel en Enkel (J. Blasius'), II, 423.
Dubbels (P.), II, 440.
Duisterheid in Oudaen's gedichten, II, 351.
Dullaert (J.), II, 390.
Duyse (Prud. Van), I, 344.
Duytse Lier (Luyken's), II, 367.
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E.
Echtscheiding van Jan Klaasz, II, 469.
Economische Liedjes van Wolff en Deken, II, 407.
Edmunson, II, 277.
Eemd (G. Van der), I, 184, 211.
Eenheden van het Drama, I, 196.
Eerlycke Tytkorting (Krul's), II, 123.
Effen (Van), II, 405, 406, 407.
Eglentier (De), I, 18, 22, 23, 42, 46, 71, 79, 93, 97, 101, 102, 119, 130, 155,
160, 184, 187, 325; II, 134.
Eglentier en Academie, I, 189, 276.
Eglentiers nieuwe-jaers gift (Rodenburg's), I, 137, 205.
Electra (Ph. Malfart's), II, 441.
Electra (Sofokles'), II, 232.
Elst (Van der), II, 128.
Emblemata (D. Heins'), I, 65.
Enarratio Obsidionis Harlemi (Heinsii), I, 62.
Engelbrecht (S.), II, 424.
Engelsche tooneelisten in Holland, I, 80.
Engelsche tooneelstukken nagevolgd, I, 83; II, 383.
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Engelsche Tragedie (H. Moor's), I, 186.
Epigrammen (Spieghel's), I, 37.
Epos en Drama, I, 195.
Erp (Christina Van), I, 73, 339.
Esprit follet (L'), II, 423.
Estilo Culto, II, 406.
Etymologeticon (Kiliaan's), I, 40.
Eubeërs (Rei van), II, 208.
Euphuïsme, II, 406.
Eymael (H.J.), II, 99, 100.

F.
Faëton (Vondel's), I, 264, 364; II, 299.
Fallet (Gideon), I, 42.
Faramond, II, 404.
Feniciaansche (Vondel's), II, 307.
Fielding, II, 410.
Fischel (A.), II, 277.
Fockens (M.), II, 447.
Fockens (P.), I, 265.
Focquenbroch (W.G. Van), II, 448.
Fontein (B.), I, 185.
Fontein (N.), I, 55, 185; II, 122.
Frederiks (J.G.), II, 66, 71.
Friesche Lusthof (Starter's), I, 94.
Fruin (R.), I, 3, 4, 5, 342; II, 72, 410.
Fuyter (L. De), II, 390.

G.
Galathea (Cats'), II, 36.
Gallée (J.H.), I, 147, 172, 180, 252, 317.
Ganderax (Louis), II, 300.
Geboorte-Klock (Vondel's), II, 65, 183.
Gebrek aan scheppend vermogen, I, 278, 308.
Gebroeders (Vondel's), I, 265, 329, 363, 365, 366, 369; II, 234.
Gebruik en Misbruik des Tooneels (Pels'), I, 362; II, 429, 443.
Gebruyck en misbruyck van tydtlijcke have (Coornhert's), I, 30.
Gebruyck of Ongebruick van 't Orgel (Huygens'), II, 57, 86, 104, 112.
Gedwongen Huwelijk (N.V.A.'s), II, 444.
Gedwongen Vriendt (Is. Vos'), II, 390, 446.
Geest (De) van M.G. Tengnagel in d'andere wereld, I, 107, 110, 168; II, 121.
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Geheymen minnaar (K. Questiers'), II, 391.
Geldzucht (Ryndorp's), II, 438.
Geldzucht (De Decker' s Lof der), II, 119.
Gelukte List (N.V.A.'s), II, 444.
Gelyke Tweelingen (De), II, 423, 444.
Genée, I, 81.
Genootschappen (Dichtlievende), II, 438.
Geeraerdt van Velsen (Hooft's), I, 77, 105, 167, 210, 351, 362; II, 230.
Geraert van Velsen leyende (S. Sixtinus'), I, 141.
Gestrafte Kroonzught (D. Heynk's), II, 390.
Geysbeek (Witsen), I, 17, 99, 331, 359; II, 30, 48, 179, 354, 363, 402, 450.
Gheschier (P), II, 128.
Ghulde Vlies (L. Meyer's), II, 397, 398, 415, 416, 417.
Gids (De), I, 12, 250, 275, 338, 339; II, 212, 253, 259, 260.
Gierige Geeraard (N.V.A.'s), II, 444.
Gileyn (Van), II, 419.
Glasen Doctoor (De), II, 391.
Goe Vrouw (Bernagie's), II, 450.
Gordijn (Tooneel-), I, 364.
Gorp (Jan Van), I, 41.
Gorter (W. De), I, 49.
Gosse (E.), II, 277.
Gouw (J. Ter), I, 298.
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Graef (H. De), I, 391.
Graevius op Florus, I, 330.
Gramsbergen (M.), I, 83; II, 447.
Granida (Hooft's), I, 77, 80, 104, 207.
Gravenhaagsche Bijzonderheden ('s-), I, 81; II, 438, 442.
Griane (Bredero's), I, 98, 136, 226, 370.
Griekse Antigone, II, 419, 425.
Groebe (D.), I, 333.
Groot (H. De), I, 316.
Grooten hertoge van Moskovien (C. De Bie's), II, 391.
Grooten Kurieen (Th. Asselijn's), II, 392, 451.
Grooten Tamerlan (J. Serwouters'), II, 392.
Grooten Robbert (P. Rixtel's), II, 427.
Grotenhuys (J.), I, 102.
Grotius Testament (Vondel's), II, 151, 336.
Gryphius (A.), II, 447.
Guarini, I, 207, 278; II, 75, 251.
Guicciardini, I, 5, 40.
Gusman d'Alfarache (Asselijn's), II, 457.
Gysbreght van Amstel (Vondel's), I, 188, 193, 362, 367; II, 229.

H.
Haeghen (F. Van der), I, 28, 39, 49.
Haes (J. De), I, 201; II, 344, 354.
Harcilia (A. Van Milders'), I, 186.
Harpoen (Vondel's), II, 139.
Hasselt (W.J.C. Van), I, 81, 113; II, 326.
Haverkamp, II, 441.
Hedendaagsche Zalet-Juffers, II, 411.
Hedendaegsche Verloren Zoon (W. Hooft's), II, 444.
Heemskerck (J. Van), II, 401, 441.
Heemskinderen (Historie der vier), II, 406.
Heere (Lucas De), I, 20.
Heerlyckheid der Kerke (Vondel's), II, 156.
Heidensche toon (Barlaeus'), I, 336.
Heidensche toon (Vondel's), II, 162.
Heins (Zacharias), I, 20.
Heinsius (Dan.), I, 9, 45, 55, 59, 215, 318, 344; II, 13, 85, 214, 231, 282, 393.
Heinsius (N.), I, 331; II, 409.
Hekeldichten (Vondel's), II, 137.
Hel en Hemelvaart van Th. en C. (Moor's), I, 186.
Hellemans (Eleonora), I, 74, 339.
Hellwald (F. Von), I, 365.
Helten (W. Van), II, 260, 450.
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Helvaert van Juno (Van Arp's), I, 186.
Hendrik de Groote (Hooft's), I, 77, 342, 353.
Heraclius (Corneille's), II, 416.
Hercules in Trachin (Vondel's), I, 209; II, 307.
Heremans (J.F.J.), I, 39.
Hermans, (C.) II, 131.
Herodes Infanticida (Heinsii), I, 63, 68.
Héroïne (L') mousquetaire, II, 407.
Heroïsche Romans, II, 404.
Herscheppingen van Ovidius (Vondel's), II, 158.
Hertog (C.H. Den), I, 220, 226, 230.
Hertspiegel (Spieghel's), I, 35, 36.
Hervorming der Oude Kamer, I, 102.
Heuiter (Pontus De), I, 39, 354.
Heye (J.P.), I, 315.
Heynk (D.), II, 390, 391.
Hierusalem verwoest (Vondel's), I, 218; II, 228.
Hildebranden (Voskuyl's), I, 110.
Hilman (Joh.), II, 397.
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Hippolitus (Vondel's), I, 183, 264; 229, 239.
Historie der Reformatie (Brandt's), I, 257, 358; II, 344, 345, 347.
Historie van Enkhuizen (Brandt's), II, 347.
Hofwyck (Huygens'), II, 71, 80, 100.
Hoghendorp (Gijsb. Van), I, 141.
Honigh (C.), II, 45.
Hooff (N.W. Op den), II, 390.
Hooft (P. Cz.), I, 70, 101, 312, 323; II, 13.
Hooft (W.D.), I, 295; II, 444.
Hooft en de Muiderkring, I, 312.
Hooft en de Oude Kamer, I, 54, 55, 70, 76, 101.
Hooft als geschiedschrijver, I, 77, 353.
Hooft's Gedichten, I, 56, 77, 346.
Hooft's Karakter, I, 76, 337, 351.
Hooft's Vrienden, I, 314; II, 81, 135, 147.
Hooft's Proza, I, 352.
Hooft's Brieven, uitg. door J. Van Vloten, Passim.
Hoogdravendheid (Vondel's), II, 165.
Hoogstraten (D. Van), II, 107.
Hoop Jr. (A. Van der), I, 332.
Hooveerdigheidt (Ogier's), II, 388.
Hopman Ulrich (Paffenrode's), II, 448.
Horae Successivae (Beaumont's), II, 18.
Horatius Dichtkunst (Pels'), I, 365; II, 429, 430, 434.
Hôtel de Rambouillet, II, 404, 405.
Hout (Jan Van), I, 344.
Houwelick (Cats'), II, 33, 39, 44, 45.
Huet (Cd. Busken), I, 209, 338, 346; II, 373.
Huibert (P.A. De), II, 419.
Huwelijk van Oroondates en Statira (J. Blasius'), II, 423.
Huwelijk sluiten (Bernagie's), II, 450.
Huwelijken Staat (Bernagie's), II, 449.
Huygens (Constantijn), I, 63, 64, 316, 320, 345, 355; II, 16, 52.
Huygens' Volledige Dichtwerken, II, 53, 58, 60, 85.
Huygens' Brieven, II, 24, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 73,
74, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 102, 104.
Huygens' karakter, II, 71, 80.
Huygens' zin voor Muziek, II, 75.
Huygens (Th. Jorissen's Const.), I, 73; II, 53, 60, 62, 67, 72, 84, 94, 96, 98, 99,
102, 104.
Huygens en Cats, II, 84, 99.
Huygens over Vondel, II, 149, 180.
Huygens en de Muiderkring, II, 81.
Hymnus van Bacchus (Heins'), I, 68.
Hymnus op de Scheepvaert (Vondel's), II, 191.
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I.
Ibrahim, II, 404.
Ie blijfd in eele doen, I, 156, 190.
Iemant en niemant (Iz. Vos'), II, 446.
Ifigenie (N.V.A.'s), II, 441.
Ifigenie in Tauren (Vondel's), II, 307.
IJver, Spreuk der Academie, I, 142.
Inrichting van den Schouwburg, I, 360.
Inrichting van het tooneel, I, 360.
Institutiones Poëticae (G. Vossii), II, 214, 216, 218, 221, 394.
Invallende Gedachten (Cats'), II, 42.
Invloed van de Renaissance, I, 9.
Invloed van het Fransch, II, 403.
Invloed van den strijd met Spanje, 2.
Invloed van Hooft op het proza, II, 400.
Invloed van Vlamingen en Brabanders, I, 5; II, 109, 412, 471.
Inwydinge van het Stadhuis (Vondel's), I, 372; II, 143, 191.
Inwyding van het Stadhuis (J. Vos'), II, 380.
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Iphigenie (Coster's), I, 148, 251.
Ipocrito (Aretino's) I, 352.
Isabella (Coster's), I, 166, 168, 243, 362.
Ising (A.), II, 465.
Italiaansche Schoorsteenveger (M. Fockens'), II, 447.
Italië (H.), II, 366.
Itys (Coster's), I, 131, 235.

J.
Jacht van Cupido (Heins'), I, 66, II, 335.
Jalourse Studenten (Rodenburg's), I, 267, 363.
Jan Klaeszen (Asselijn's), II, 457.
Jan Saly (W. Hooft's), II, 445.
Jephthah (De Koningh's), I, 132, 211.
Jeptha (Vondel's), I, 367; II, 281.
Joanna van Napels (H. De Graef's), II, 391.
Joannes de Boetgezant (Vondel's), II, 156, 159.
Johanna Gray (Oudaan's), II, 350.
Jonctys (Dan.), II, 363.
Jonge Van Ellemeet (De), II, 22, 31, 35, 40.
Jonkheer van Arkel (Paffenrode's), II, 448.
Jorissen (Th.), I, 57, 73, 74, 75; II, 53, 55, 57, 60, 62, 67, 72, 84, 94, 96, 98, 99,
102, 104, 233.
Joseph in Dothan (Vondel's), I, 336; II, 235.
Joseph in Egypten (Vondel's), I, 327, 361; II, 235, 238.
Joseph in 't Hof (Vondel's), I, 363; II, 229.
Julfus (Pels'), II, 432.
Juliaan de Medicis (Asselijn's), II, 451.
Juliana en Claudiaen (Krul's), I, 191.

K.
Kalff (G.), I, 88, 89, 226, 230, 285, 290, 359.
Kalloandro (Prins), II, 406.
Kampen (M. Van), I, 67.
Kampen (N. Van), I, 195, 331, 359; II, 220.
Karakter (Cats'), II, 22, 31, 141.
Karakter (G. Brandt's), II, 341, 345.
Karakter (Hooft's), I, 337.
Karakter (Huygens'), II, 71, 80.
Karakter (Vondel's), I, 337; II, 143, 324.
Karakter der Letterk. in de XVIIe Eeuw, I, 7.
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Kerkelijke twisten, I, 182, 250.
Kerkeraad en Academie, I, 147, 171, 179, 180, 253.
Kersliedt (Vondel's), II, 199.
Keijser Otto en Galdrade (Rodenburg's), I, 115, 125, 266, 365.
Kiliaan (C.), I, 40.
Kinder-lyck (Vondel's), II, 198.
Klaes Cloet (Biestkens'), I, 148, 151, 291, 370.
Klaghte op den brand der N.K. (Vondel's), II, 195.
Klockmuzijck (Vondel's), II, 198.
Klönne (B.H.), II, 144.
Kloppenburg, I, 182.
Klucht en blijspel, I, 281.
Kluchten (Starter's), I, 98.
Klucht van de Koe (Bredero's), I, 289.
Klucht van de Meulenaer (Bredero's), I, 289, 293.
Klucht van de Mof (Iz. Vos'), II, 446.
Klucht van de Moffin (Iz. Vos') II, 446.
Klucht van Filibert (Paffenrode's), II, 448.
Klucht (De), I, 281, 374; II, 441.
Kluchten (Bredero's), I, 101, 224, 289.
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Kluchten (Ruwe en platte), I, 231; II, 441.
Kluchtige Tragoedie (Gramsbergen's), I, 83.
Kluyver (A.), I, 40.
Kollewijn (R.A.), I, 101, 144, 146, 167, 169, 175, 220, 254, 285, 365, 376.
Kolm (J. Sz.), I, 20, 55, 123, 132, 184.
Kommerrust (J. Vos'), II, 380.
Koningh (Abr. De), I, 20, 104, 113, 123, 132, 184, 233, 249, 367.
Konradyn (Oudaan's), II, 349.
Konst- en vliegwerk, I, 170; II, 395, 440.
Konstantiniade (Vondel's), II, 159.
Korenbloemen (Huygens'), II, 66, 87, 89.
Kort Begrip enz. der Kamer in Liefde bloeyende, I, 42.
Korte Aen-wijsinge enz. II, 105.
Kosroës (A. Leeuw's), II, 447.
Kostelick Mal (Huygens'), II, 85, 89, 90.
Kraambed van Saartje Jans, II, 469.
Krelis Louwen (Langendijk's), II, 447.
Krombalch (A.), I, 323.
Kronenberg (A.J.), II, 397, 417, 419, 420, 421, 427, 433, 434, 437, 438.
Krul (Jan Hz.), I, 19, 185, 190; II, 120.
Kunst, I, 223.
Kunst in de XVIIe Eeuw, I, 7.
Kunstbode (Dr. Van Vloten's), II, 171, 331, 336, 339, 340.
Kuyssche Roelandyne (Voskuyl's), I, 187.

L.
Laen (G. Van der), I, 257.
Lambrecht (Joas), I, 39.
Land (J.P.N.), I, 315; II, 77.
Langendijk (P.), I, 365; II, 444, 447.
Lannoy (Jonkvr. De), II, 438.
Lantgezangh (Vondel's), II, 201.
Latet quoque Utilitas, II, 444, 450.
Latijn (Heerschappij van het), I, 10, 11.
Laurentius (Petrus), II, 144.
Lavendel Bloem, (De), I, 19, 164, 166, 183; II, 225.
Lazarillo de Tormes (Mendoza's), I, 301; II, 403.
Leden van N.V.A., II, 419.
Ledighe uren (Huygens'), II, 66, 82.
Leendertz (P.), II, 409.
Leendertz' Uitgave van Hooft, Passim.
Leeuw (A.), II, 391, 397, 447.
Leeuwendalers (Vondel's), II, 251, 253.
Leevend (Willem), II, 406.
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Lenaertz (Adriaen), I, 99.
Lennep (C. Van), II, 439.
Lennep (J. Van) op Vondel, I, 112, 127, 167, 211, 218, 252, 260, 263, 264, 274,
296, 314, 317, 326, 327, 328, 329, 337, 360, 362, 363, 365, 366, 372, 373; II,
31, 35, 39, 113, 141, 142, 143, 146, 152, 160, 166, 178, 220, 223, 233, 260,
267, 272, 289, 291, 299, 306, 324, 326, 327, 334, 350, 351, 359, 381.
Leo Arminius (A. Leeuw's), II, 447.
Lescailje (Cath), II, 441.
Leven van C. en D.J. Van Lennep, II, 323, 439.
Leven (Het) is maar droom (Schouwenbergh's), II, 390.
Leven van Vondel, zie op Brandt.
Leven van De Ruiter (Brandt's), I, 358; II, 347.
Lichtveerdigh Pleuntjen (C. De Bie's), II, 391.
Liedboeken, I, 47.
Lied-Boeck (Coornhert's), I, 31.
Lieden op het Vader ons (Spieghel's), I, 38.
Liedt-Boeck (Bredero's), I, 89, 103, 230.
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Liefdendoctor (A. Leeuw's), II, 447.
Lindebladen (Tengnagel's), I, 108.
Lingelbach (D.), II, 419, 440.
Lof der Geldzucht (De Decker's), II, 113, 119, 362, 414.
Lof der Ghevangenisse (Coornhert's), I, 30.
Lof der Zeevaert (Vondel's), II, 191.
Lof van het dansen (Spieghel's), I, 38.
Loff van de Mutse (Roemer Visscher's), I, 32.
Loffelt (A.C.), I, 19, 84, 107, 112, 119, 135, 138, 151, 154, 161, 168, 278.
Lofsanck van Bachus (Heins), I, 68.
Lofsanck van Jes. Chr. (Heins'), I, 68.
Lofzang van 't Gtoudt (Coornhert's), I, 30.
Looghenaar (Meijer's), II, 416.
Loosjes Pz. (A.), II, 88.
Lope de Vega, II, 390.
Lorraine (Madame de), II, 54.
Lucelle (Bredero's), I, 101, 131, 231, 285.
Lucidamor en Fluria (Van Dorsten's), I, 187.
Lucifer (Vondel's), I, 362, 363; II, 266.
Luyken (Joan), II, 366.
Lijkgedachtenis op Vondel (Oudaan's), II, 352, 432.
Lijkrede op Hooft (Brandt's), II, 331.
Lijk- en Grafgedichten (Antonides'), II, 434.

M.
Macaulays' Essais, II, 220.
Maechdenplicht (Cats'), II, 36.
Maeghden (Vondel's), I, 362; II, 233.
Mander (K. Van), I, 20, 55, 344.
Maria Stuart (Vondel's), I, 265, 362; II, 249.
Marius (Leon.), II, 144.
Marsias (Antonides'), II, 433.
Mas Anjello (Asselijn's), II, 426, 428, 451.
Masker van de wereld afgetrocken (Poirters'), II, 129.
Matthes (J.C.), II, 333, 334.
Matthijs (Hans), I, 48.
Maydeuntjes (Vondel's), II, 201.
Maylied (Spieghel's), I, 38.
Mays-Spel (Rodenburg's), I, 189, 266.
Measure for measure (Shakespeare's), I, 211; II, 171.
Medea (Hooft's), I, 183, 219.
Medea (J. Vos'), II, 392, 393, 395, 416.
Mededeelingen der Haagsche Vereeniging, II, 442.
Medecyn der Sielen (Coornhert's), I, 30.
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Meerhuyzen, I, 35, 312.
Meldert (P. Van), II, 9.
Mellibea (Rodenburg's), I, 124, 137, 267, 278, 363, 371.
Menechmen (Plautus'), II, 423.
Mendosse, II, 390.
Mendoza (D. Diego Hurtado de), I, 301; II, 387, 403.
Mengelingh (Huygens'), II, 101.
Menteur (Corneille's), II, 73, 416.
Messalina (Vondel's), I, 265.
Meissner, I, 80.
Meijer Jr. (D.C.), I, 112, 154, 209, 339.
Meijer (L.), I, 261, 364; II, 397, 415, 424, 426, 428, 430.
Meyvogel (J.C.), II, 390.
Mey-Waghen (den bloeienden), I, 54.
Michel (Em.), II, 121.
Midsummernights-dream (Shakespeare's), II, 447.
Milders (A. Van), I, 186.
Milton, II, 277.
Min in 't Lazarushuis (Focquenbroch's), II, 448.
Minnelied, I, 54, 92, 347; II, 124, 362.
Mithridates (N.V.A.'s), II, 441.
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Mode (De), II, 444, 450.
Moltzer (H.E.), I, 8, 38, 80, 83, 88, 97, 230, 265, 291, 301; II, 71, 219, 277,
285, 365, 388, 403.
Momenta desultoria (Huygens'), II, 86.
Mont (T. De), I, 187.
Moor (H.), I, 186.
Moord der Onnoozelen (Heins'), I, 68.
Moordt tot Luyk (Asselijn's), II, 427, 451.
Moorrees (F.D.J.), I, 27.
Moortje (Bredero's), I, 131, 134, 292, 297, 299.
Mostart (Dan.), I, 315, 316, 326, 355.
Muiderkring (De), I, 73, 183, 313, 334; II, 136.
Muller (Fr.), I, 252.
Museum Catsianum, II, 31, 35, 41.
Musket draagende Heldin, II, 407.
Mussem (Jan Van), I, 39.
Musyck-Kamer, I, 190.
Muziek op het tooneel, I, 190, 271, 366.
Mijl (Abr. Van der), II, 9.

N.
Naauwkeurig onderwijs in de Tooneel-poëzye, II, 421, 429.
Nachtspookende juffer (A. Pays'), II, 423.
Navolgers van Cats, II, 34, 106, 113, 119, 125, 126, 128.
Navolging van Huygens, II, 16.
Navolging der Fransche Proza-romans, II, 403.
Navolging van het Fransche drama, II, 415.
Nederduytsche Poëmata (Heins'), I, 66, 70, 318, 344.
Nederlandsche Historiën (Hooft's), I, 77, 78, 354.
Neerlants treurspel (Kolm's), I, 132.
Nicomedes (Cath. Lescailje's), II, 441.
Nieu jaar Liedekens der Oude Kamer, I, 23.
Nieuw-Jaerlieden der Academie, I, 139.
Nieuwen Lusthof (Den), I, 48.
Nil Volentibus Arduum, II, 412, 419.
Noah (Vondel's), II, 157, 307.
Noot (Jan Van der), I, 344.
Nyhoff (D.C.), I, 265; II, 234, 249.

O.
Ockenburgh (Westerbaen's), II, 111.
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Oedipus (Vondel's), II, 288.
Oefening (Onderlinge), I, 15.
Oene (Klucht van), II, 376.
Ogier (Guilielmus), II, 387.
Onderwijs in de Academie, I, 142.
Oneenigheid in de Oude Kamer, I, 101.
Ongepolijstheid der XVIIe Eeuw, II, 167.
Onkieschheid in de Poëzie, II, 167.
Onkieschheid der Kluchten, II, 442.
Ontrouwe Kantoorknecht (Bernagie's), II, 450.
Ontschakingk van Proserpina (Struys'), I, 186.
Ontwikkeling van Holland, I, 3.
Ontzet van Leyden (Zevecote's), II, 108.
Ontzet van Koppenhaven (Jan Vos), II, 379.
Ontrouwe Voogd (Bernagie's), II, 450.
Oogen-Troost (Huygens'), II, 99, 100.
Opera, I, 98.
Opitz (M.), I, 68.
Orgel (C. Huygens' Gebruyck of ongebruyck van 't), II, 57, 86, 104, 112.
Orlando Furioso, I, 164, 166, 221, 246.
Orondates en Statira, II, 423, 441.
Otho of de dood van Galba (V. d. Cruyssen's), II, 441.
Otia (Huygens'), II, 66, 76, 86.
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Otter in 't Bolwerck (Vondel's Een), II, 139.
Oudaen (Joachim), I, 59; II, 133, 136, 348.
Oude Kamer, zie Eglentier.
Ouderdom (Cats'), II, 22, 38, 45, 46.
Oudste Hollandsche roman, II, 407.
Ourson en Valentijn, II, 406.
Overijsselsche Almanak, II, 268.
Oyen (A.A. Vorsterman Van), I, 72; II, 133.

P.
Paffenrode (J. Van), II, 448.
Palamedes (Vondel's), I, 260; II, 138, 182, 206, 228.
Palmerijn Van Olijven, I, 220, 229; II, 403.
Pampiere Wereld (Krul's), II, 121, 122, 125.
Panpoëticon Batavüm (Bidloo's), I, 127.
Papenbroek (Ph. Van), II, 419.
Parerga peregrina (Huygens'), II, 87.
Paris en Helene (Bernagie's), II, 450.
Pascha (Vondel's), I, 210, 264, 363; II, 135, 225.
Pastorale in Nederland (De), II, 252, 404.
Pastor fido (II), I, 207; II, 251, 253.
Patriciërs en Plebejers, II, 414.
Patru, II, 408.
Peerlkamp (P. Hofman), I, 330; II, 88.
Pekelharing in de kist (Is. Vos'), II, 446.
Pels (Andries). I, 362, 365; II, 419, 428, 433.
Pels (Klaes), I, 107.
Penon (G.), I, 30, 32, 35, 38, 74, 89, 90, 95, 101, 155, 220, 263, 332, 348, 365;
II, 4, 42, 99, 117, 118, 133, 134, 136, 183, 191, 229, 321, 322, 323, 334, 335,
337, 338, 339, 340, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 355, 359, 368, 369, 378, 379,
432, 433, 457.
Perron (Du), II, 332, 333.
Peter en Pauwels (Vondel's), I, 265, 362; II, 247.
Peutemans (Dr.), II, 15.
Plantijn, I, 40.
Platheid, I, 14.
Platheid (Vondel's), II, 163, 167.
Plauti Amphitruo (J. Van Damme's), I, 187.
Plebeïsche Dichters, II, 115.
Plemp (C. Gz.), I, 327.
Pluimers, II, 440.
Poirters (Adriaan), II, 128.
Polak (H.J.), I, 58.
Politiek-Kerkelijk Drama, I, 248.
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Politieke gedichten van Vondel, II, 137.
Politieke toespelingen (Vondel's), I, 182, 261, 266, 292.
Polyxena (Coster's), I, 143, 148, 150, 241, 254; II, 171.
Populariteit van Cats, II, 20, 49.
Portretten van Vondel (Alb. Thijm's), I, 31, 33, 86, 339; II, 145, 270, 331.
Potgieter (E.J.), II, 36, 174.
Potter (Dirk), I, 290; II, 36.
Précieuses, II, 404.
Predikanten tegen het Tooneel gestemd, I, 147.
Princelied (Vondel's), II, 181.
Proeve eener Gesch. der N. Dichtk. (Jer. De Vries'), I, 195, 331; II, 49, 117,
219, 355, 363.
Protest tegen den slaep (Coornhert's), I, 30.
Proza (Coornhert's), I, 29.
Proza (Hooft's), I, 77, 352; II, 400.
Proza-roman (De), II, 400.
Psalmvertalingen, II, 112.
Publiek (Schouwburg-), I, 81, 369.
Purisme (Hooft's), I, 356.
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Purisme en Basterdtaal, I, 16.
Pyramus en Thisbe (A. Leeuw's), II, 447.

Q.
Quaedt syn meester loont (Rodenburg's 't), I, 170.
Questiers (Kath.), II, 391.
Quinault, II, 422.

R.
Racine, I, 199.
Rampzaaligheden van den Huize van Medicis (Hooft's), I, 78.
Rape of Lucrece (Shakespeare's), II, 171.
Rauwenhoff, II, 212.
Reael (Laurens), I, 315, 320, 325, 332.
Reesema (W.S. Van), II, 439.
Reinout in het betoverde hof (Pluymers'), II, 440.
Reizangen, II, 210, 286.
Renaissance, I, 9.
Revengers Tragedy (Tourneur's), I, 278.
Revius (Jacob), II, 130.
Responsa Prudentium (Huygens'), II, 105.
Réville (Alb.), II, 223.
Revue des Deux Mondes, II, 121, 300.
Revue Politique et Littéraire, II, 223.
Reyntje de Vos (Vondel's), II, 139.
Rhythmus (Hooft's invloed op), I, 343.
Riemer (De), II, 111.
Rivet, I, 62.
Rixtel (P.), II, 427.
Robbert Leverworst (Iz. Vos'), II, 446.
Rodderick en Alphonsus (Bredero's), I, 98, 220; II, 226.
Rodenburg (Theod.), I, 18, 55, 105, 112, 121, 174.
Rodenburg model van Jerolimo, I, 152, 303.
Rodenburg's Kunsttheorie, I, 200.
Rodenburg's tooneelspelen, I, 125, 156, 160, 267.
Rodogune (Corneille's), II, 417.
Rodomont en Isabella (Rodenburg's), I, 164, 243.
Roelandt (H.), II, 390.
Roelant den Klapper (C. De Bie's), II, 391.
Roever (N. De), I, 31, 85, 294, 303, 317, 319; II, 116, 158.
Rogiers (J.), II, 15.
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Romans in de mode, II, 403.
Romantisch en Classiek Drama, I, 84; II, 3, 220, 374, 385.
Romantisme, I, 84; II, 3, 373, 385.
Romanzieke juffer (Bernagie's), II, 450.
Romeo en Juliette, (Struys'), I, 83, 186.
Rommelpot (Vondel's), II, 139.
Ronsard, I, 344.
Roomsche Mogentheit (Oudaan's), II, 349.
Rooses (M.), I, 40; II, 129, 387, 388.
Roozelyns Oogjes (Jonctys'), II, 363.
Roskam (Vondel's), II, 139.
Rössing (J.H.), I, 18, 85, 98, 101, 107, 119, 129, 193; II, 229, 320.
Rijmoeffeningen (De Decker's), II, 115.
Rijndorp (J. Van), II, 419, 438.
Rycke-man (Coster's), I, 128, 231.
Rynstroom (Vondel's), II, 204.

S.
Salmasius, I, 64.
Salmoneus (Vondel's), I, 265, 362, 363, 367, 371; II, 277.
Salomon (Vondel's), II, 264.
Samson (Vondel's), I, 264; II, 290.
Sanctis (Fr. de) Storia della Lett. Ital., II, 252, 259.
Sasbout (Matthias), I, 40.
Scabaelje (D.), I, 251.
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Scheepskroon (Vondel's), II, 186.
Scheepskroon (Jan Vos'), II, 379.
Scheffer (J.G. De Hoop), I, 320.
Scheppend vermogen (Gebrek aan), I, 308.
Schilder (De) door Liefde (N.V.A.'s>, II, 444.
Schinkel (A.D.), II, 23, 71.
Schlegel (A.W. von), I, 84, 218.
Schoone (Het), I, 194.
Schoorsteenveeger door liefde (Asselijn's), II, 454.
Schouwburg (De Amsterdamsche), I, 192.
Schouwburg gesloten, II, 442.
Schouwburg-publiek, I, 81, 369.
Schouwenbergh, II, 390.
Schrijfzucht, II, 107.
Schueren (Ger. Van der), I, 40.
Schull (P.S. Van), I, 333.
Schijnheilige Vrouw (Asselijn's), II, 454.
Schyn-Heiligh (Hooft's), I, 352.
Scriverius (Petrus), I, 45, 47, 58, 70, 140, 332.
Scudéry (Romans van), II, 406, 408.
Secundus (Janus), I, 59; II, 111.
Self-Strijdt (Cats'), II, 36, 37.
Seneca (Navolging van), I, 183, 218, 287; II, 417.
Serwouters (Joh.), II, 392.
Shakespeare nagevolgd, I, 80; II, 447.
Sidney (Sir Ph.), I, 200.
Sigismund en Manuella (Rodenburg's), I, 120, 189, 278; II, 168, 390.
Sinnemal (A. Van de Venne's), II, 16.
Sinne- en Minnebeelden (Cats'), 32, 34, 36.
Sinne- en Minnepoppen (Roemer Visscher's), I, 34.
Six (J.), I, 100, 175.
Sluiter (W.), II, 117, 127.
Smout (Ds.), I, 179, 182, 254, 259; II, 139.
Sneldicht (Huygens'), II, 102.
Snellaert (F.A.), II, 129, 323.
Soer (E.), II, 402.
Soetekauw (Klucht van Jan), I, 98.
Sofompaneas (Vondel's), II, 229.
Sophompaneas (De Groot's), I, 326; II, 229.
Sophonisba (V. d. Eemd's), I, 184, 211.
Spaansche Brabander (Bredero's), I, 151, 154, 300; II, 445.
Spaansche drama (Invloed van het), II, 387.
Spaansche Heidin (Tengnagel's), II, 390.
Spaansche Wijsheit (Huygens'), II, 101.
Spaensche Heidin (C.D. Verwers'), II, 390.
Spectator (Van Effen's), II, 405, 406, 407.
Spektakelstukken, II, 395.
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Spel des geschils tot Athene (Scabaelje's), I, 251.
Spel van sinne op de lotery van 't Gasthuis (De Koningh's), I, 233, 367.
Spiegel van de Vrouwen (D. Heins'), I, 66.
Spiegel van den o. en n. Tijdt (Cats'), II, 37.
Spieghel (H. Lz.), I, 35, 42, 71, 121, 158, 313, 344.
Spilpenning (Asselijn's), II, 455.
Spookendt Weeuwtje, II, 423, 444.
Spraakkunstenaren, I, 38.
Stalpaert Van der Wiele (Johan), II, 129.
Stantvastige Isabella (L. De Fuyter's), II, 390.
Starter (J. Jz.), I, 93, 231.
Stede-Stemmen (Huygens'), II, 86, 95.
Steenborn (Françoise), I, 133.
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Steenburen (Maria), I, 117, 151.
Stellwagen (A.W.), II, 100, 173.
Sterck (J.F.M.), II, 99.
Stichtelijke Rymen (Camphuysen's), II, 4.
Stichtelijkheid (Cats'), II, 28.
Stiefmoer (Asselijn's), II, 452.
Stiefvaer (Asselijn's), II, 453.
Stomme Ridder (Bredero's), I, 229.
Stockmans (Magdalena), I, 88, 230.
Stoppelaer, II, 419.
Struys (J.), I, 83, 186.
Studentenleven (Bernagie's), II, 449.
Studie der Dichters in de XVIIe Eeuw, I, 16.
Studiën en Schetsen (Moltzer's), I, 8, 38, 83, 88, 89, 97, 230; II, 219, 285, 365,
403.
Styrus en Ariane (Struys'), I, 186.
Stijve Piet (W. Hooft's), II, 444.
Suffridus Sixtinus, I, 141.
Swelinck (J. en D.), I, 314.
Sybant (A.), I, 83.
Sylloge Epistolarum (P. Burmanni), I, 13, 16, 58, 329, 331, 335, 336.
Symen sonder soeticheit (Bredero's), I, 224, 289.

T.
Taalzuivering, I, 15, 39, 44, 356.
Tableau historique de la Litt. Franç. (Charpentier's), II, 405, 408.
Tachtigjarig Leven (Cats'), II, 29.
Tacitus (Hooft's), I, 78, 325.
Tacitus en Hooft, I, 78, 354, 356.
Talemant des Réaux, II, 408.
Teeuwis de Boer (Coster's), I, 100, 282.
Tegenschriften op ‘Jan Klaaszen’, II, 466.
Tengnagel (M.G.), I, 107, 108, 110, 159, 168; II, 121, 390.
Terugblik op de zeventiende eeuw, II, 471.
Terugwerking van het Romantisme, II, 373.
Tesselschade, I, 57, 152, 287, 315, 317, 321; II, 141, 145.
Teuthonista (V. d. Schueren's), I, 40.
Thalia in Amsterdam, I, 278.
Thamars Ontschaking (Meyvogel's), II, 390.
Thee, hoog in prijs, II, 456.
Theocritus a Ganda, I, 66, 68.
Thesaurus Theut. Linguae (Plantijn's), I, 40.
Theseus en Ariadne (Hooft's), I, 72, 105, 132, 205, 207.
Thyestes (Seneca's), II, 417.
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Thijm (J.A. Alberdingk), I, 31, 72, 74, 86, 114, 275, 296, 319, 324, 339; II, 131,
145, 221, 253, 259, 270, 327, 336, 340.
Tideman (J.), II, 17.
Timbre de Cardone (Starter's), I, 83, 93.
Toeloop naar het tooneel, I, 240, 369.
Toison d'or (Corneille's), II, 415.
Tooneel der mannel. Achtbaerheyt (Cat's), II, 36, 38.
Tooneel-Aantekeningen (Corver's), II, 401.
Tooneelinrichting, I, 360.
Tooneelisten (Vreemde), I, 81.
Tooneelschermen, I, 361.
Tooneelschilden, I, 363.
Tooneelspelen van Rodenburg, 1,125, 156, 160, 266.
Tooneelspelers der O. Kamer, I, 160, 376.
Tooveres Circe (A. Leeuw's), II, 391, 399.
Toveryen (De) van Armida (A. Peys'), II, 440.
Tragische (Het), I, 199; II, 222.
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Tragoediae (De) constitutione (Heinsii), I, 215; II, 214, 282, 393.
Trazil (Antonides'), II, 356, 357.
Trello (Lucretia Van), II, 99.
Treurspel (Het) hier geen kans van slagen, I, 279.
Treurspel van de moordt van W. van Orangien (Hoghendorp's), I, 141.
Treurspelstijl, I, 223, 242.
Trigland, I, 155, 182.
Trineus (K. Pels'), I, 110.
Triomf van 't Fransche Classieke Drama, II, 414, 441.
Triumps Trompet (Fontein's), 185.
Troades, II, 229.
Trouwen Batavier (Rodenburg's), I, 114, 125, 278; II, 169, 251, 255.
Trouwringh (Cats'), II, 23, 27, 33, 38.
Trijntje Cornelis (Huygens'), II, 101.
Tsaamenspraack over Jan Klaasz., II, 428.
Tsestich (Anton), I, 39.
Tweede deel van Vondels poëzy (Het), II, 151, 335, 337.
Twee-en-tachtig jarig leven (Cats'), II, 23, 25, 29.
Tijd der tooneelvertooning, I, 365.
Tijdperk van bloei, II, 3.
Tijsken van der Schilden (Coster's), I, 101, 284, 370.
Tijdperk van achteruitgang, II, 373.
Tydeman (H.W.), I, 26.

U.
Uitvaert (Vondel's), II, 198.
Uitvaart van Tromp (Vondel's), II, 189.
Uitweidingen in tooneelspelen, I, 308.
Unger (J.H.W.), I, 89, 100, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 118, 126, 155, 159,
168, 301, 317, 319, 320; II, 53, 56, 121, 134, 135, 138, 155, 160, 251, 281, 335,
390.

V.
Vangermez (A.C.), II, 331, 390.
Vechters (Joan), I, 326.
Veinzende Torquatus (Brandt's), II, 331.
Velden (M. Van), I, 229, 321.
Venne (A. Van der), II, 16.
Veranderlijk geval (D. Heynk's), II, 391.
Verdam (J.), I, 296; II, 89.
Verdeeldheid onder de leden van den Eglentier, I, 101.
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Vereeniging van Eglentier en Academie, I, 184, 189.
Verliefde Grysert (Fockens') II, 447.
Verliefde Stiefmoeder (F. Wouther's), II, 391.
Verloofde Koninksbruidt (L. Meijer's), I, 261, 364; II, 416.
Verloren sone (Den) Osias, II, 391.
Verlost Jerusalem (Tesselschade's), I, 324.
Vermakelijke Avonturier (De), II, 403, 409.
Vermakelycke Uyren (Krul's), II, 123.
Vernieut uit Liefde (Gorcumsche Kamer), I, 249.
Verovering van Grol (Vondel's), II, 184.
Verraderyen (De) van Abiran (P. Dubbels'), II, 440.
Verschaving en gladheid, II, 348, 354, 434.
Verscheide Ned. Gedichten, 1, 332; II, 151, 335.
Vertalingen uit het Spaansch, II, 387, 402.
Vertooners der tooneelspelen, I, 365.
Vertooningen, II, 381.
Verval van het tooneel, II, 398.
Vervolgde Laura (Vangermez'), II, 390.
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Verwaande (De) Holl. Franschman, (N.V.A.'s), II, 444.
Verwarde Hof (De Fuyter's), II, 390.
Verwarde Jalouzy (Focquenbroch's), II, 448.
Verwers (C. Dusart), II, 390.
Verwoestinge van Londen (Vondel's), II, 196.
Verworpen huis van Eli (Oudaan's), II, 350.
Verwijs (Eelco), I, 15, 301, 308, 310; II, 133, 135, 143, 146, 154, 337, 342,
382.
Vietorijn zie Vechters.
Vincent (Y.), II, 419.
Vinding (Gemis van), I, 278, 308.
Virgilius in proza (Vondel's), II, 149.
Virgilius in dichtmaat (Vondel's), II, 149, 156.
Visscher (Roemer), I, 31, 42, 313, 317.
Visscher's dochters (Roemer), I, 57, 317; II, 15.
Vita Propria (C. Huygens' De), II, 88.
Vivonne (Cath. De), II, 404.
Vlaamsche dichters, II, 107, 109.
Vlaardingsche wedstrijd, I, 249.
Vlack (Michiel), I, 48, 49.
Vlaming, I, 38; II, 282.
Vlaming (Spieghel's Hertspiegel, uitg. door), I, 36, 38; II, 282.
Vlitius (J.), I, 10, 331.
Vloten (J. Van), I, 14, 33, 72, 94, 95, 96, 316, 323, 336, 352; II, 130, 131, 339,
340, 367.
Volksboeken, I, 185, 205, 220, 229; II, 403, 406.
Voiture, II, 404.
Vollenhove (Joh.), II, 346, 353.
Vondel (Joost Van den), I, 315, 317, 333; II, 133.
Vondel Lyrisch Dichter, II, 181.
Vondel Dramatisch Dichter, II, 211, 385.
Vondel's Leven, II, 133.
Vondel's Karakter, II, 143, 324.
Vondel's inzicht in het Tragische, II, 221, 223, 227, 229, 232, 239, 250, 283,
315, 385.
Vondel's stukken niet in trek, II, 321.
Vondel als vertaler, II, 229.
Vondel en Brandt, II, 152, 323, 332.
Vondel en Milton, II, 277.
Vondel tegen 't volkstooneel, I, 312.
Vondels Lykstacy (G. Bidloo's), II, 158.
Vondels Werken door Van Lennep, Passim.
Vondel's Hekeldichten (G. Penon's), I, 155, 263, 321, 322, 323, 333, 334, 337,
338, 354.
Voorhout (Huygens'), II, 83, 89, 90.
Voorspel (Bernagie's), II, 449.
Voorzigtige Dolheit (J. De Wijze's), II, 390.
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Vorlesungen üher dram. Kunst (Schlegel's), I, 84, 218.
Vos (Jan), I, 111, 226, 316, 364; II, 151, 154, 374, 392.
Vos en Vondel, II, 321, 377.
Vos (Iz.), II, 390, 441, 446.
Voskuyl (D.), I, 187.
Voskuyl (J.), I, 110.
Voskuyl (M. Dz.), I, 187.
Vossius (Ger.) I, 328; II, 214, 216, 221, 224, 231, 394.
Vossius (Is.), I, 58, 327, 329.
Voyage à Paris en 1657, II, 172, 403, 404.
Vreede (Jan Vos'), II, 379.
Vreemde Tooneelisten, I, 80.
Vriendschappelijke verhouding der Amst. Kamers, I, 20.
Vries (A.D. De), I, 321; II, 134, 135, 336, 379.
Vries, (Jer. De), I, 195, 331; II, 48, 115, 127, 219, 328, 355, 363.
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Vries (M. De), I, 296, 298.
Vrouwenrollen (Vervulling der), I, 366.
Vries (S. De), 406.
Vrije Zeevaert (Vondel's), II, 185.
Vryer (De) in de Kist (N.V.A.'s), II, 444.
Vryerzieke vryster (A. Leeuw's), II, 447.
Vijgeboomke (Het), I, 20.

W.
Wachtendorp's (C.), Rym-kronyck, II, 403.
Wagenaar (Jan), I, 359.
Wagenaar's Amsterdam, I, 112, 129; II, 331, 428.
Waltes (M.), I, 295; II, 447.
Wanhebbelyke liefde (De) (N.V.A.'s), II, 444.
Warfuzé (Asselijn's), II, 428, 451.
Warenar (Hooft's), I, 77, 143, 148, 295.
Watering (L.), II, 419.
Weergadelooze Stratonica (De Vries'), II, 406.
Wellevens-Kunste (Coornhert's), I, 28.
Werelds Proefsteen (P. Geschier's), II, 128.
Werve (Jan Van de), I, 392.
Westerbaen (Jacob), II, 106, 109, 337.
Westerbaen tegen Vondel, II, 153, 337.
Wetenschap in de landstaal te beoefenen, I, 44, 142.
Wickevoort (J. Van), 315, 316, 336.
Willems (J.F.), II, 128.
Wiltzangh (Vondel's), II, 207.
Winkel (Jan Te), I, 43, 85, 105, 226, 229, 290; II, 269, 316, 323, 386, 391, 402,
421, 422, 423, 435.
Wolff (D.E.W.), I, 12.
Wolff en Deken, II, 406, 407.
Wolff (Mayke De), II, 134, 305.
Wonderlycke Vryagien, II, 407.
Woordenboeken, I, 39.
Woordenschat (L. Meijer's), II, 416.
Worp (J.A.), I, 80, 83, 185, 230, 329, 332, 352; II, 35, 109, 113, 322, 375, 376,
377, 378, 379, 383, 397, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 466.
Wouthers (Fr.), II, 391.
Wraeck-gierigers Treurspel (Rodenburg's), I, 121, 155, 161, 266, 278, 370; II,
171.
Wijbrands (C.N.), I, 19, 140, 160, 180, 181, 184, 192, 193, 252, 360, 366, 367;
II, 264, 283, 322, 386, 416, 424, 428, 429.
Wijn (H. Van), II, 24.
Wijze (J. De), II, 390.
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Wynants (D.), II, 419.

Y.
Ystroom (Antonides'), II, 356, 360.

Z.
Zabynaja (J. Zoet's), II, 390.
Zangspel, I, 98; II, 446.
Zedekunst (Coornhert's), I, 28.
Zedeprinten (Huygens'), II, 86, 94.
Zedig en dichtl. onderzoek op Aran en Titus, II, 419, 420.
Zeege der Schilderk. (J. Vos'), II, 380.
Zeekrijgh (J. Vos'), II, 379.
Zeemagazijn (Vondel's), II, 195.
Zeestraet (Huygens'), II, 87, 100.
Zeetriomf (Vondel's), II, 190.
Zeeuwsche Nachtegael, II, 7, 26, 34.
Zeeuwsche dichters, II, 8.
Zevecote (Jacob van), II, 107.
Zeventiende Eeuw (De), I, 1.
Zien (Het) gaat voor het zeggen, II, 395.
Zinnepoppen (Roemer Visscher's), I, 33.
Zinnespelen, I, 248.
Zinnespelen (Coornhert's), I, 29.
Zoet (J.), II, 390.
Zungchin (Vondel's), II, 306.
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