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Boek V.
De literatuur tijdens de Republiek der
Vereenigde Nederlanden.
I. Hooggetij en vallend getij.
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Inleiding.
I.
Volheid van leven; kracht, opbloeiend in pracht, zich naar buiten ontplooiend in
macht; rijkdom van karakter en schoonheid; sterke afwisseling van licht en bruin; in
den aanvang overal opgaande lijnen, stijgend tot groote hoogte, dan dalend en zich
weer verheffend, maar altijd lager dalend - dat zijn eenige der voornaamste indrukken
die wij ontvangen van het leven der Republiek tijdens de 17de eeuw. Toen het
Twaalfjarig Bestand aanving, was de Hollandsche tuin slechts ten deele volvlochten
en allerlei daarbinnen nog in wording en werking; doch onder de leiding van geniale
mannen werkte het jonge volk voort aan den tempel van zijn onafhankelijk
volksbestaan met het zwaard in de eene en de troffel in de andere hand.
Onder Oldenbarnevelts leiding knoopt de jonge Republiek allengs betrekkingen
aan met andere staten van Europa: Zweden, Denemarken, Rusland, Venetië, Polen,
Turkije. De oude vijand Spanje en de schijnvriendin Engeland mochten zich ergeren
aan den eerbied, waarmede onze gezanten aan verscheiden hoven ontvangen werden;
Christiaan IV van Denemarken zijne minachting lucht geven tegenover de
Staten-Generaal, die hij niet als onafhankelijke macht wilde erkennen - Prins Maurits
van Oranje, gesteund door zijn neef Willem Lodewijk, zette den opnieuw aangebonden
strijd tegen Spanje voort met een leger door hem zelven gevormd en dat alras een
hooge krijgsschool voor Europa werd. Frederik Hendrik
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voltooide het gebouw, door zijn vader gegrondvest, door zijn broeder opgetrokken:
bij den vrede van Munster trad de Republiek officiëel in de rij der groote
mogendheden van Europa.
Maar vooreerst geen sprake van rusten.
Met Frankrijk, bondgenoot dien men te Munster alleen had gelaten, raakte men
op gespannen voet; de naijver van Engeland op de krachtige ontwikkeling der jonge
mededingster barst gestadig uit; handelsbelangen jagen de Republiek ook tegen
anderen in het harnas. Geen nood! Uit de koopvaardij-vloot scheppen Maarten
Harpertszoon Tromp en Piet Hein een oorlogsvloot; ter koopvaart en in den zee-oorlog
vormen zich uitnemende admiraals: De Ruyter, de Evertsens, Cornelis Tromp,
Kortenaer, De With, Sweerts, Van Nes, De Vries, De Liefde, Bankert; tot driemaal
toe meet zich de kleine Republiek met het zooveel grooter Engeland en komt met
eere uit den strijd. In 1672 keeren Engeland en Frankrijk, versterkt door Munster en
Keulen zich tegen haar en brengen haar op den rand des verderfs; maar Willem III
en Amsterdam, Jan de Witt en De Ruyter, bijgestaan door tal van krachtige helpers,
redden land en volk.
Dan eindelijk bindt de Republiek den laatsten grooten oorlog aan; zij besluit de
eeuw, zooals zij dien begonnen was, met een strijd hoofdzakelijk om der wille van
de staatkundige en godsdienstige vrijheid. Willem III, die zich door God geroepen
achtte om voor het Protestantisme te waken tegen het Roomsch-Katholicisme en
tegen de heerschzucht van Frankrijk, wist de Republiek voor zijn ideaal te bezielen
en, gesteund door het aanvankelijk weigerachtig Amsterdam, de worsteling
voltehouden. Evenals zijn doorluchtige voorzaat, Prins Willem de Eerste, valt hij,
terwijl de kamp nog op het hevigst is; maar het kostbaar kleinood, waarvoor hij het
zwaard had aangegord: de staatkundige en godsdienstige vrijheid, blijft behouden1).
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Voor een volheid van leven als toen in dat jonge volk zwol, bleken de landsgrenzen
te eng. Het nijvere, krachtige volk zwermt uit als bijen. Over welke wateren zag men
de schaduwen onzer schepen niet glijden! Wel mocht een voortzetter der
Geuzenpoëzie omstreeks 1625 jubelen:
Waer dat men sich al keerd of wend
End' waer men loopt of staet
..............
Daer vint men, 't sij oock op wat ree
d' Hollander end' de Zeeuw;
Sij loopen door de woeste zee
Als door het bosch de Leeuw.

Diezelfde volkstrots bezielde HOOFT'S vriend ERNST BRINCK, toen hij van zijne natie
getuigde: ‘heeft se niet in alle de vier deelen der Werelt hare banieren opgerecht ende
possessie aldaer genomen? Stichtende een Nieuw Batavien ende een
Nieuw-Nederlandt!’2). In Indië en Arabië wordt het Wilhelmus geblazen op trompetten
met Oranje-vlaggen gesierd3). De Hollandsche driekleur wappert in Indië en op
Ceylon, in China en Japan, in Noord- en Zuid-Amerika, op de kust van Guinea en
aan de Kaap de Goede Hoop, in Australië. Wilde het kleine volk een wereldrijk
stichten?
Zóóver kwam het niet; maar het gestadig verkeer met Europeesche en de
kennismaking met al die vreemde volken dwong den Nederlander zijn geest open te
zetten voor wat er in de wereld werd gevoeld en gedacht en gedaan; bracht te weeg
dat hij zich, behalve Nederlander, ook wereldburger ging voelen. De invloed der
Renaissance kwam hier den tijdgeest versterken; het is geen toeval dat de predikant
SAMUEL AMPZING in zijn Lof der Stad Haerlem (1628) dit woord van Socrates
aanhaalt: ‘Mundanum se esse... totius
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enim mundi se incolam et civem arbitrabatur’ en dit andere van Seneca: ‘patria est
ubicumque bene est’4).
Maar dat wereldburgerschap, wel verre van het nationaliteitsgevoel te verzwakken
of te schaden, verruimde en versterkte het. De Nederlanders van dien tijd toonen een
buitengemeen ontwikkeld vermogen om het vreemde in zich op te nemen en met
hun eigen wezen harmonisch te versmelten; hun krachtige individualiteit eigent zich
toe wat haar lijkt en zet er haar stempel op. Vrachtschippers van Europa, van de
wereld, mochten zij heeten, en hun land een stapelplaats van allerlei waren uit den
vreemde - vrachtschippers waren zij ook op de wijde wateren van den geest. De
volken van het Zuiden konden ons nog tot leermeesters zijn in het streven naar
schoonheid en fijnheid van uiterlijke levensvormen; men kon JOAN HUYDECOPER
VAN MAARSSEVEEN, een Amsterdamsch patriciër die lang in Italië had vertoefd,
geen vleiender compliment maken dan door hem te zeggen, dat hij in fijnheid van
manieren en tact zelfs de Italianen overtrof. Spanje, later Frankrijk, gaven in kleeding
en uiterlijk gedrag den toon aan. Uit de Italiaansche, de Spaansche, de Fransche
literatuur namen onze auteurs heel wat over - doch om het te nationalizeeren.
Ontving men veel van anderen, men gaf aan anderen veel. Bij honderden stroomden
de studenten uit den vreemde, vooral uit Duitschland, de Skandinavische landen,
Polen en Engeland naar onze hoogescholen, naar de Leidsche in de eerste plaats. De
Nederlandsche literatuur en beschaving oefenden sterken invloed op de Duitsche;
Zweden had zijne gansche beschaving van dien tijd aan Nederland te danken. Het
land, dat zelf zooveel had uitgestaan om zijne godsdienstige en staatkundige vrijheid
te behouden, werd als onafhankelijke staat een toevluchtsoord voor al wie zich in
zijn vrijheid of zijn geloof zag bedreigd: Zuidnederlanders, Spaansche en Portugeesche
Joden,
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Duitschers, Engelschen; op het laatst der eeuw Fransche Protestanten. Wel mocht
Amsterdam den eerenaam Eleutheropolis (vrijstad) dragen.
Zulk een rol spelen in Europa, in de wereld, was slechts mogelijk voor wie steunen
kon op groote stoffelijke, verstandelijke, zedelijke kracht. Die kracht was ruimschoots
voorhanden in de Nederlanders dier dagen.
Uit hun land, dat zij steeds hadden te beschermen tegen den waterwolf van buiten,
dat zij bleven veroveren op den waterwolf van binnen, dat zij ontgonnen en bouwden
met rustelooze vlijt, trokken zij groote winsten; een bloeiende nijverheid, nog
verhoogd door de komst van tienduizenden réfugiés, bracht hun kapitalen op, leverde
met landbouw en veeteelt rijkdom van waren voor den uitvoer; de handel vooral
bracht schatten in het land. De winnende hand toonde zich ook hier mild: de eertijds
zuinige, sobere Nederlander leerde zijn geld gebruiken om er zijn leven mede te
verfraaien, leerde het leven genieten. Hij breidt zijn steden uit; bouwt schoone kerken
en schilderachtige stadhuizen; woonhuizen, statig of bevallig-degelijk, die hij inricht
met smaakvollen eenvoud, toonbeelden van rustige harmonie.
Zooals een bloem haar kelk ontsluit voor Gods zon en dauw en regen, zoo zet hij
zijn ontvankelijken geest open voor al wat er in de wereld te zien en te leeren valt.
Welk een onleschbare dorst naar kennis in dat geslacht, ten deele vroeg de school
ontsnapt en welks weetlust niet gesmoord werd onder overlast van te vroeg
meegedeelde kennis. Hoe zien wij in de weloverdachte, welgeordende lijst van ‘in
itineribus observanda’, door ERNST BRINCK ten eigen behoeve opgesteld, dat ook
het reizen tot een kunst geworden was: de kunst om in een vreemd land zoo veel en
zoo goed mogelijk te zien. Hoe gaan zich de
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ontzagwekkende ruimten van het verleden openen en verdiepen voor wie ze betreedt
met de fakkel der wetenschap in de hand, gelijk wij dat zien in een geleerde - toch
maar een gewoon mensch - als AREND VAN BUCHELL. Die belangstelling in deze
wereld, in den mensch en al het menschelijke, in zijn verleden, heden en toekomst,
was een vrucht van den nieuwen tijd, niet het minst van het humanisme.5)
Maar toch, niet alleen op deze wereld en dit leven was de blik van den
zeventiend'eeuwschen Nederlander gevestigd en het is waarlijk geen op zich zelf
staand feit, dat wij aan het hoofd van BRINCK'S lijst lezen: ‘Deum in primis invocat
quotidie profecturus.’ Verdeeld mochten de bewoners der Republiek zijn in
onderscheiden gezindten, de Roomsche meerderheid eerst langzamerhand plaats
maken voor eene Hervormde, aan allen gemeen was toch het vast geloof in God als
Schepper, Onderhouder, Bestuurder, Rechter dezer wereld; de overtuiging dat dit
leven slechts voorbereiding is voor een beter leven. Liefde tot God en Jezus, in allerlei
schakeering gemengd met ontzag en vrees voor den God der wrake, met Stoïsch
determinisme, uitte zich in oprechte vroomheid, die streefde naar heiliging des levens
en reinheid van zeden, naar berusting in Gods wil. In die vroomheid lag de bron van
kracht voor zoo menig vast gemoed, dat, naar VONDELS woord, in blijde weelde niet
smolt en den onvermijb'ren tegenspoed stuitte gelijk een taai schild.
Het geloof gaf een richtsnoer ook bij het bepalen der verhouding tusschen man en
vrouw, tusschen ouders en kinderen. De bijbel gaf hier voorschriften, door velen
onvoorwaardelijk geëerbiedigd en opgevolgd, niet zelden echter ook door het leven
gewijzigd, veronachtzaamd of met voeten getreden. De vrouw was de mindere van
den man, immers om hem geschapen; een kind van het mannelijk geslacht wordt
door en vriend
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van GERARD BRANDT aangeduid als ‘melioris sexus’; doch vrijage en vrouwendienst
gaven een andere schatting te zien6). De man was het hoofd van het gezin; maar wat
schrijft Ds. BORREMANS aan JOACHIM OUDAEN over diens bewerking van het boek
Job? Tot nog toe had hij geen tijd gevonden, dat rijmwerk opnieuw te lezen; ‘maer
ziet, wat een geluck! Mijn vrouw wiert op Dijnsdag nae Amsteldam ontboden van
wegen ons Nichtje. Toen was ick man en voogt en mocht nae den eten noch wat
lezen, zoo dat ick hem nae dat zij vertrocken was, noch eens hebbe doorlezen’7).
Echter mag men om zulke voorbeelden, al kan men er andere aan toevoegen, niet
voorbijzien dat de meerderheid van den man doorgaans werd erkend, ook als hoofd
van het gezin. In dat oudnederlandsch gezin, waar men - vroeg op, vroeg naar bed hard werkte, waar de gewone soberheid en ingetogenheid afwisselden met goede
sier en ‘jolyt’, waar een strenge tucht heerschte die de roede niet spaarde, waar men
kerksch was en vroom tevens - lag voor een aanzienlijk deel de vaste grondslag onzer
volkskracht. Uit die oudnederlandsche gezinnen kwamen zij voort, de krachtige
mannen en kloeke vrouwen, die ons volk toen een eereplaats veroverd hebben in de
rij der volken.
Nuchter en berekenend mocht het volkskarakter zijn, naast nuchterheid en
overheerschende neiging tot stoffelijk nut en onmiddellijk voordeel was er toch plaats
voor de zachte of verheven gevoelens van vroomheid en geloof, plaats ook voor hoog
plichtsgevoel, vaderlandsliefde en heroïeke zelfopoffering. De eigen stad, daarna de
eigen provincie, lag den meesten naast aan 't hart: daarvan getuigen de talrijke
beschrijvingen en geschiedenissen van afzonderlijke gewesten en steden; doch ook
de plicht tegenover het gemeenebest en de liefde voor het
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vaderland werkten in velen als krachtige beweegredenen tot handelen8).
Het verlangen om baas in eigen huis te blijven en het erfdeel der vaderen te
beschermen tegen indringers, het besef van den plicht jegens de gemeenschap tot
verdediging van het gemeenschappelijk vaderland, uitten zich niet zelden op krachtige
wijze in de toenmalige volksweerbaarheid, berustend op persoonlijken dienstplicht.
Op de schutterijen van de eerste helft der 17de eeuw werden geen spotdichten gemaakt
en er was ook geen reden toe. Wordt een stad bedreigd, dan komen de schutters in
het geweer, sleepen het geschut naar de wallen, bereiden den vijand een warme
ontvangst. Slechts plichtsbesef dwong een man als DE RUYTER zijn rustig leven aan
land vaarwel te zeggen en telkens weer zee te kiezen, ook al waarschuwde hij de
Heeren tegen de zwakte zijner vloot. De rijke koopman LODEWIJK DE GEER rust in
1644 alleen een vloot van 32 schepen uit, bemand met 3000 koppen, die hij naar de
Oostzee zendt. Wanneer in 1672 het land in nood is, zien wij een drietal
Amsterdamsche patriciërs, HASSELAAR, HEEMSKERK en BERG met eigengeworven
matrozen, kenbaar aan de fluweelen voering hunner mutsen, dienst nemen op de
vloot. Welk een liefde tot zijn land bezielde HUGO DE GROOT! Een der lichten van
zijn tijd, om zijne sympathie met de Remonstranten tot levenslange gevangenschap
veroordeeld en als door een wonder ontsnapt, schrijft hij kort daarna een stichtelijk
leerdicht Bewijs van den waren Godsdienst en draagt het op aan zijn vaderland in
engeren zin met deze verzen, aandoenlijk door de trouw en den ootmoed die er uit
spreken:
Neemt niet onwaerdig aen dit werckstuck mijner handen
O des aerdbodems merckt, o bloem der Nederlanden,
Schoon Holland: laet dit sijn in plaats van my by u,
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Mijn koningin: ick toon soo als ick kan noch nu
De liefde die ick heb altijd tot u gedragen
En draegh en dragen sal ...........
.....................
Verschoont veel liever 't werck dan dat ghy 't bitter laeckt
En denckt, och heer, het is te Louvesteyn gemaeckt.

De ‘lofkrans groenens nimmer moe’ mocht toen het hoofd sieren van menigeen die,
als REINIER CLAESZEN, vrijheid verkoos boven overgave aan den vijand en zich met
dien vijand ten doode wijdde. Uit dat hout was de onversaagde admiraal PATER
gesneden: alleen gelaten door zijn kapiteins in een strijd op de Braziliaansche kust
tegen een Spaansche overmacht, acht hij overgave beneden zich en strijdt met zijn
volk tot het laatst; wanneer dan eindelijk zijn schip, aan stukken geschoten, in zinkens
nood is, slaat hij zich de vlag om het geharnast lijf, springt overboord en vindt een
roemrijk graf in de vrije zee9).
Het is waarlijk niet vreemd, dat wij telkens den blik richten naar de zee. Landbouw
en veeteelt mochten een belangrijke bron van bestaan zijn voor den Nederlander; de
bewoner der landprovinciën mocht zeggen:
Hollandt, Bollant
Zeeland, Geenlandt,
Ick houdt aen de Heykant10)

eerst op het water, vloeibaar of bevroren, toonde de bewoner der lage landen zich in
zijn element en al wat er in hem school. Wij hooren telkens van eerewachten die
uitrijden om aanzienlijke personages in te halen; doch hadden de vreemdelingen
geheel ongelijk, die zeiden: ‘Een Hollander te peerd, is een martelaer voor God’11)?
Het rechte paard van den
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Hollander was zijn schip: de notedop, rijzend en dalend of wegduikend achter de
golven; het jacht, snel voortschietend of laveerend langs bevallig rondende lijnen;
de hooggetuigde Oostindie-vaarder, statig opdagend met zeilen bol van den wind;
het zeekasteel met zwaargebeeldhouwden spiegel en open geschutpoorten, dreigend
in zijn rust op de gladde zee. Ja, op het water, 's winters met de schaats onder den
voet krioelend op het ijs; 's zomers spelevarend in boot of boeier, behendig laveerend
of zeilend stout bij den wind al helde het schip tot het zeil water schepte, steeds op
den uitkijk, met een oog in het zeil en de hand aan de roerpen, kalm beraden, moedig
tot vermetelheid toe, lustig en rustig - daar moest men den Nederlander zien om hem
te leeren kennen en in zijne waarde te schatten, om hem lief te krijgen wegens de
deugden en ondanks de zwakheden en gebreken die gezamenlijk zijn karakter
vormden.
Dat karakter vertoont zich in zijn rijkdom van kracht en verscheidenheid in elke
eenigszins gewichtige levensuiting dier tijden. Nergens misschien zoo duidelijk als
in de schilderkunst, een bloei van kracht en schoonheid, ‘wier bloesempracht geen
plaatse liet voor blaên,’ slechts door dien der Italiaansche kunst van een eeuw vroeger
geëvenaard. Hoe staan wij telkens weer verbaasd en verrukt voor de werken dier
talrijke meesters; niet het minst wanneer wij in den vreemde, verzadigd en vermoeid
door de godsdienstige of kerkelijke kunst van het Zuiden, voor de paneelen en
paneeltjes onzer Nederlanders komen te staan en bij den aanblik dier liefelijke of
statige landschappen en watergezichten, dier grootsche zee-stukken, zonnige steden
en koele binnenhuizen, in het drukke gewoel van die markten, kermissen of feesten,
in dat vertrouwelijk huiselijk leven, bij die harmonieuze stillevens, voor de glorieuze
portretten van heel dat kloek krachtig geslacht - een gevoel krijgen alsof wij
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uit wijde kerkruimten, doorgeurd van wierook, naar buiten treden in het volle leven
en opademen in de zuivere lucht onder de warme zon.
Geeft de schilderkunst misschien het volledigst beeld van ons volkskarakter, ook
in de taal spiegelt zich dat karakter duidelijk af.
Naarmate de bijbel langer als volksboek ons volk hielp vormen, werd onze taal
doortrokken van bijbelschen geest, verrijkt en vergeestelijkt door bijbelsche woorden,
wendingen, spreekwijzen, beelden, gelijkenissen. Niet zóó krachtig misschien, maar
sterk toch ook was de invloed der Oudheid op de vorming onzer taal: in talrijke
vertalingen bereikten de werken van Grieken en Romeinen ook de leeken, verbreidden
er allerlei aan die volken ontleende begrippen, gevoelens en woorden, wekten op tot
navolging in woordvorming en zinsbouw, prikkelden tot wedijver met deze meesters
in kernachtige kortheid, in puntigheid of bevalligheid van zegging, in schoonheid.
Het verkeer met andere volken blijft niet zonder uitwerking ook op de taal: het zoete
Italiaansch ontwikkelt de vrouwelijke eigenschappen van het Nederlandsch, het
heldere, sierlijke Fransch verhoogt de klaarheid en zwier onzer taal; het koloniaal
bezit vermeerdert haar rijkdom: de ‘Oosterlingen’ krijgen hier burgerrecht.
Krachtiger dan ooit te voren gaat de zeewind door het huis onzer taal blazen. Is
er, behalve het Engelsch, één taal waarin Janmaat zóó diep den kantigen stempel
heeft gedrukt van zijn kloeken, ronden, vrijen en pittigen zeemansaard? Taalwording
en taalvorming zijn in vollen gang: de tallooze uithangborden leveren familienamen,
het scherpe, speelsche volksvernuft blijft andere scheppen uit de ontelbare persoonlijke
eigenschappen en hoedanigheden, uiterlijke trekken, beroepen of ambachten, zeden
en gewoonten; HUGO DE GROOT werkt aan de ontwik-
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keling onzer wetenschappelijke rechtstaal, ARNOLD GEULINCX aan die onzer
wijsgeerige taal. Groote of belangrijke dichters als VONDEL, HOOFT, BREERO,
HUYGENS, CATS - om slechts deze te noemen - drenken de akkers hunner poëzie
gedurig uit de frissche beken der volkstaal en bewaren ze daardoor voor droogte en
dorheid.
Al die schatten van het verleden, al die uitheemsche rijkdom werd, in den
smeltkroes van het eigen volkswezen door Nederlandschen geest doorgloeid, met
het eigene vermengd en versmolten, tot taalspijs zuiver en smijdig, waaruit
kunstenaarshanden werken van schoonheid of karakter zouden vormen.

II.
Bewondering voor die volheid van leven, voor die kracht en schoonheid, die
grootschheid en dien luister mag ons de oogen niet doen sluiten voor het onvolkomene,
laakbare of leelijke dat de Republiek van dien tijd te zien geeft, voor hare gebreken
die ten deele onafscheidelijk waren van hare deugden.
Zoo de Republiek zich als één geheel staande hield, zij had het niet te danken aan
hare innerlijke hechtheid; hare, in der haast ontworpen, ten eenenmale onvoldoende
staatsregeling werd niet vervangen door een betere; van een krachtig centraal
landsbestuur was geen sprake. Vandaar dat wij voortdurend verdeeldheid en twist
zien tusschen de onderscheiden gewesten; vooral tusschen Holland en Zeeland, de
zeeprovinciën, eenerzijds en de landprovinciën anderzijds; het verband van de
zoogenaamde Generaliteits-landen, Brabant en Limburg, met de overige gewesten
was zeer los. De provincialiteit overheerschte de nationaliteit. Hier en daar vinden
wij aardige staaltjes van
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dat gewestgevoel. Naar het schijnt, voelden de Utrechtenaars zich de meerderen der
Overijselaars, over wier dialect zij zich vroolijk maakten; in een bruiloftsdicht van
1627 lezen wij:
Maak kennis, jonge luy, gy Deventer met Sticht,
En rekent maachschappy, seght niet als ‘Neef’ en ‘Nicht’
......................
Doch Utrecht! niet te veel de vreemden sollebolt,
Al is de Deemter*) taal gemaakt van solt†) en golt§)12).
*)

Deventer

Doch ook tusschen deelen van eenzelfde gewest bleef niet zelden tegenzin of
vijandschap bestaan: men denke aan de verhouding tusschen de stad Groningen en
de Ommelanden; tusschen Kampen, Deventer en Zwolle; tusschen Amsterdam en
Haarlem. Een schertsende uiting der oude vijandschap tusschen de twee
laatstgenoemde steden, maar toch een uiting, vinden wij in BREERO'S uitdaging tot
de Haarlemsche drinkebroêrs, die aanvangt:
Haarlemsche drooghe harten nu,
Komt, toont hier, wie ghy zijt.

En verzen als deze, uit VONDELS Gysbreght van Aemstel:
Doch Haerlem draeght met recht de grootste schult van allen
Dat om zijn voordeel wrockt

moeten aangenaam geklonken hebben in de ooren van het Amsterdamsch publiek.
De Hagenaars kunnen geen rechten smaak in de Amsterdammers krijgen: ‘Andere
menschen, andere umeuren, vrempt volk, vremde manieren van doen’, schrijft de
geestige DOROTHEA VAN DORP na een verblijf te

†) zout.
§) goud.
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Amsterdam aan haar vriend CONSTANTIJN HUYGENS; ‘ommers, ick hout met de
Haghe. Liever alleen op mijn camer als te Amsterdam ... het volck en gevalt mij
niet’13). Op zijn beurt ergert CONSTANTIJN zich aan het drinken der Amsterdammers,
aan
het moeijelycke melcken
Van haer opgedrongen kelcken.

Een aanzienlijk deel van de bewoners der Republiek, de R. Katholieken, kon en
mocht door de Regeering niet gelijk gesteld worden met de Protestanten. Men moest
hen wel wantrouwen, die volgens de leer hunner Kerk verplicht waren te doen wat
zij konden om het land weer onder Spanje's heerschappij te brengen, die meer dan
eens pogingen van dien aard aanwendden. Al genoten de R. Katholieken volledige
gewetensvrijheid, van de deelneming aan de Regeering bleven zij uitgesloten en in
het uitoefenen van hun godsdienst werden zij veelszins bemoeilijkt. Onder zulke
omstandigheden levend, konden zij bezwaarlijk goede vaderlanders worden14).
Echter ook bij andere deelen der bevolking bleek de vaderlandsliefde niet zelden
gering, werden de stemmen van plichtsbesef en toewijding aan de belangen van het
gemeenebest gesmoord door eigenbaat en winzucht, door zelfzucht in velerlei vorm.
Wat al zedelijke zwakheid en misbruiken vond men onder de toenmalige regenten,
die door allerlei kuiperij - een woord in den aanvang der 17de eeuw ontstaan - trachtten
hunne maagschap in de vette of aanzienlijke posten te brengen en te houden! Dat
was het ‘onrecht en geweld’, het ‘slincx en rechts staen na allerhande goed’, de
‘gierigheyd, die 't algemeen versuymt en vordert slechts haer eygen’, die VONDEL
naar de roskam deden grijpen, die hem in het hekeldicht van dien naam deden
uitropen:
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Overdaed stopt d' ooren voor de reden:
En kromt des vromen recht, deelt ampten uut om loon
En stiert den vyand 'tgeen op halsstraf is verboôn;
Luyckt 't oog voor sluyckerye en onderkruypt de pachten,
Besteelt het land aen waere, aen scheepstuygh en aen vrachten,
Neemt giften voor octroy of maeckt den geldsack t'soeck En eyscht men rekening, men mist den sack en 't boeck.

Onder de bevelhebbers onzer oorlogsschepen ontbrak het allerminst aan dappere of
vermetele mannen; doch daar waren er ook die na een slag terecht moesten staan
wegens lafhartigheid of plichtsverzuim en uit den dienst ontslagen werden. De lust
om zich te verdedigen was in 1672 niet bijzonder groot noch bij de regenten noch
bij het volk; zelfs werd in Overijsel door adel en regenten een complot gesmeed om
die provincie aan den vijand over te leveren.
In de verhouding tusschen de hoogere en de lagere standen des volks was, ook in
vergelijking met de tegenwoordige verre van volmaakte toestanden, veel dat te
wenschen overliet. De macht berustte grootendeels bij een kleine regeerende klasse;
de invloed der kleine burgerij en der lagere volksklassen op de regeering was gering.
In dien toestand moesten de misdeelden maar berusten; VONDEL had geen ongelijk,
toen hij in het bovengenoemd hekeldicht het volk vergeleek bij het ezeltje dat de
lasten moet dragen en de regenten bij de drijvers:
't Is: ‘drijft den esel voort; gemeentenesel, draegh!
Het land heeft meel gebreck, dus breng den sack te molen;
Het drijven is ons ampt, het pack is u bevolen;
Vernoegh u, datghe sijt een vrygevochten beest.’

De maatschappelijke ongelijkheid was misschien niet zóó groot als nu; de toestand
van arbeiders en werklieden schijnt,
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ten minste in Amsterdam, nog al goed te zijn geweest en de werkuren ongeveer gelijk
aan de tegenwoordige; doch hoeveel onwetendheid en bijgeloof was er nog, hoeveel
armoede, lichamelijke en zedelijke vuilheid; hoe weinig menschwaardig was het
leven van velen onder de mindergegoeden, om van de proletariërs te zwijgen. De
christelijke liefdadigheid liet zich niet onbetuigd: waar vond men talrijker wees- en
armenhuizen en andere instellingen van dien aard? Doch het bleef bij lofwaardige
pogingen tot lenigen van den nood; aan voorkomen, aan radicale verbeteringen dacht
men nog niet.
Doorgaans berustten de geregeerden in deze toestanden, die hun als van God
verordineerd ook van den preekstoel werden voorgehouden. Het zelfgevoel was
onder hen nog weinig ontwikkeld, het ontbrak hun aan kennis van zaken, doorgaans
ook aan den moed tot gemeenschappelijk optreden. Maar niet zóó slaafsch was het
ezeltje, of het zette soms zijn achtereind tegen de krib, of het sloeg soms achteruit.
Onder de burgerij, vooral onder haar lagere klassen bleef ontevredenheid heerschen;
die ontevredenheid uitte zich soms in een ironischberustend: ‘Wat de heeren wijzen,
moeten de gekken prijzen’; krachtiger en voller in tallooze pamfletten en
schotschriften; zij barstte uit bij elke redelijke of onredelijke aanleiding. De lagere
standen en het grauw zijn onmiddellijk geneigd aan te nemen, dat zij verraden en
verkocht worden. Het huis van een vlekkeloos man als DE RUYTER wordt op een
lasterpraatje met plundering bedreigd door een plotseling saamgeschoolde menigte;
de gebroeders DE WITT, twee onzer voortreffelijkste mannen uit dien tijd, op even
losse geruchten beschuldigd van landverraad, door een menigte burgers en grauw
op beestachtige wijze vermoord.
Hoe laakbaar of afschuwelijk deze en dergelijke uitbarstingen van ontevredenheid
ook mogen zijn, men mag niet vergeten
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dat er door de regeerende en bezittende klassen aanleiding toe werd gegeven. Men
mag daarvan aan die klassen slechts tot op zekere hoogte een verwijt maken; zij
mogen slechts geoordeeld worden naar de toen heerschende en geldige opvattingen.
Het besef van maatschappelijk onrecht, van de mogelijkheid om in de bestaande
maatschappelijke toestanden een radicale verbetering te brengen, van den plicht om
althans pogingen daartoe aan te wenden was onder de regeerende en bezittende
klassen dier dagen nog niet ontwaakt. Slechts bij enkele hoogstaande mannen vinden
wij een ruimer en hooger beschouwing van sommige maatschappelijke verhoudingen
of toestanden dan den meesten eigen was en het besef van maatschappelijk onrecht
dat eerst veel later in de groote menigte zal beginnen te ontwaken.
Opmerkelijk is in dien tijd het medelijden van HUYGENS met de arme
Scheveningers, die dag aan dag met hunne vrachten door het zand ploeteren;
opmerkelijk niet minder zijne beschouwing der verhouding tusschen meesters en
dienstbaren15). Sterker nog treffen ons in een paar geschriften van CASPAR LUYKEN,
vader van den dichter, zijn besef der maatschappelijke ongelijkheid en zijn begeerte
naar maatschappelijke gerechtigheid; zijn ergernis over de maatschappelijke ‘disorder’
blijkend in de scherpe tegenstelling tusschen armen en rijken, reeders en
bootsgezellen, over werkgevers die misbruik maken van hun economische
overmacht16). Doch indien zulke uitingen ons treffen, het is juist door hun
zeldzaamheid; verreweg de groote meerderheid van de bewoners dezer landen huldigt
andere beschouwingen en opvattingen.
Echter, allen maakten aanspraak op den naam van Christenen en streefden naar
een leven volgens Christelijke beginselen. Kwalijk verdroeg zich met die Christelijke
beginselen, veel dat het voortgezet onderzoek onzer gouden eeuw langzamerhand
aan het licht brengt.
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De handel breidde zich uit, ja op schitterende wijze, maar met de eerlijkheid der
kooplieden was het niet zoo schitterend gesteld; zeide men niet van den
Amsterdamschen koopman dat hij om winst desnoods door de hel zou varen, al
zouden zijne zeilen verbranden? Schatten vloeiden uit. Indië hierheen; doch met wat
meedoogenlooze hardheid en wreedheid waren zij soms verkregen! De opvoeding
mocht degelijk en de tucht streng zijn, hoe weinig vermochten zij vaak tegen de
forsche zinnelijkheid en al het ons ingeboren kwaad: hoeveel zoons van goeden
huize, knapen die de Noordhollandsche boer met een aardig woord misdijers noemt,
moesten tijdelijk worden opgeborgen in een der niet zeldzame geheime tuchthuizen,
om later, als hoop op verbetering ijdel was gebleken, ‘in 't holle zeepaerd’
overgescheept te worden naar Oost-Indië, door een Fransch reiziger dier dagen
gekenschetst als ‘purgatoire de ces provinces unies fort nécessaire’.
Naar heiliging des levens en reinheid van zeden streefden velen; doch hoevelen
streefden niet of maar flauwtjes; bij hoevelen en in welke mate toonde zich de geest
wel gewillig, maar het vleesch zwak? De ternauwernood ontgonnen geschiedenis
van het zedelijk leven onzer voorvaderen zal op deze en zoovele dergelijke vragen
nog lang het antwoord schuldig moeten blijven; doch het weinige dat wij ervan weten,
doet ons een afwachtende houding aannemen tegenover die verheerlijkers van ons
verleden, die zonder omslag leer en leven van ons krachtig voorgeslacht
vereenzelvigen.
Dronkenschap was sinds eeuwen een voorname ondeugd van de bewoners dezer
landen. Was het er na en door de Hervorming veel beter op geworden? In allen gevalle
bleef hier zeer veel te wenschen over. Het was blijkbaar geen geringe lof voor
VONDEL, dat BRANDT van hem getuigde: ‘zoo maatig omtrent den drank, dat ik niet
weet, of hem iemant ooit beschonken
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zag;’ doch uit die lof blijkt tevens, hoe laag men zijne eischen in dezen toen stelde.
Wat al zorg, smaak en vernuft werd besteed aan de vervaardiging dier, door
verscheidenheid van stof, vorm en kleur overstelpende, menigte van kroezen, kannen,
roemers, fluiten, berkemeiers, schalen, koppen, drinkhoornen, hansje's-in-den-kelder
en molenbekers, met allerlei spreuken en voorstellingen besneden of bestipt; wat al
drinkgewoonten, met liefde in acht genomen; wat al middelen om op te wekken of
te verplichten tot drinken!
Naast de dronkenschap en dikwijls met haar samengaand of uit haar voortkomend,
vond men velerlei andere uitingen van sterke, tenauwernood of in 't geheel niet
bedwongen, zinnelijkheid en vleeschelijkheid. De Zondag werd door velen als de
dag des Heeren beschouwd en geëerbiedigd; doch hoe luid en aanhoudend klinken
de klachten der predikanten over ontheiliging van den Zondag. Men ging veel ter
kerk, doch kerkschheid was nog geen vroomheid. Oprechte vroomheid gaat onder
alle gezindten vaak samen met een liefdeloosheid en laatdunkendheid jegens
andersdenkenden, die den belijders van het Christendom, dien godsdienst van liefde
en ootmoed, al zeer weinig pasten17).
Onder de predikanten van alle gezindten waren tal van vrome, voortreffelijke
mannen, die ongetwijfeld een ontzagwekkenden invloed ten goede hebben geoefend
op het godsdienstig en zedelijk leven van ons volk; men kan dit volmondig toegeven
zonder daarom het oog te sluiten voor het wangedrag van sommigen hunner, voor
de liefdeloosheid en laatdunkendheid die niet weinigen hunner ontsierden. De
heerschzucht vooral der Calvinistische predikanten, die wij ook in het literaire leven
zullen aantreffen, wordt aardig getypeerd in een verhaal uit het jaar 1630: ‘Eenige
pachters staan op het stadhuis te Amsterdam te wachten op een onderhoud met de
burgemeesters.
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Zij worden ongeduldig en vragen den bode: of 't niet haest lucken soude? De bode
zeyde: wat weet ick 't? De heeren van de burgemeesters die sijn binnen. Wat heeren
van de burgemeesters? seyden de pachters; sijnder heeren boven de heeren
burgemeesters hier in de stadt? De predicanten zijn binnen, seyde hij, en daer lachten
het al wat er was’18).
Wij zouden zoo kunnen voortgaan, er b.v. op kunnen wijzen, hoe de wetenschap in
hare ontwikkeling beperkt werd door het nuttigheidsbeginsel dat steeds de vraag
stelde: in hoever een wetenschap voordeel aanbracht, doch uit het hier medegedeelde
kan voldoende gebleken zijn, dat het in die schitterende ‘gouden eeuw’ aan schaduw
inderdaad niet ontbroken heeft. Hoe zich echter de verhouding van licht en bruin in
dat tafereel aan ons oog moge voordoen, over één ding zal weinig verschil van
meening kunnen bestaan: de geweldige kracht, toen door dat kleine volk ontwikkeld.
Die volkskracht bleef gedurende het hier behandeld tijdvak niet op hetzelfde peil.
In de eerste helft der eeuw schijnt zij voortdurend te stijgen, om tijdens de
zee-oorlogen met Engeland haar hoogtepunt te bereiken: JAN DE WITT en DE RUYTER,
VONDEL en REMBRANDT toonen zich dan in de volheid van hun zoo verschillend
genie; eenigen tijd nog handhaaft de volkskracht zich op die hoogte; dan gaat zij
dalen, niet zonder tijdelijke stijging, maar om telkens dieper te dalen. Dat gestadig
dalen hebben wij nu scherper in het oog te vatten.

III.
Uiterlijk scheen de Republiek in de laatste dertig jaren vóór den dood van Willem
III even krachtig, ja krachtiger nog dan vroeger; onder den Stadhouder-Koning
speelde zij grooter rol
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in de Europeesche politiek dan ooit te voren; maar de worm van binnen was zijn
werk reeds begonnen. De bloeiende handel en nijverheid, telkens bedreigd,
belemmerd, benadeeld, soms tijdelijk geknakt, verhieven zich telkens weer tot grooter
hoogte; maar naast den goederenhandel gaat de actie-handel meer plaats vragen; de
lust tot beursspeculaties en gemakkelijk geld verdienen neemt toe. De hooge Indische
dividenden deden nog steeds de beurzen der aandeelhouders zwellen en het aantal
van vermogende of rijke Nederlanders wassen; maar de toenemende verrotting in
het lichaam en het stelsel der Oostindische-Compagnie werd zorgvuldig bedekt en
geheim gehouden.
Van hun aangroeienden rijkdom konden de bewoners dezer landen doorgaans
ongestoord genieten en zij deden dat ruimschoots. Het duidelijkst kan men de
toenemende weelde waarnemen in het huiselijk en maatschappelijk leven van de
tweede helft der 17de eeuw. De inrichting der huizen wordt al weelderiger; het aantal
der van smaak of overdaad getuigende buitenplaatsen neemt toe; wie een buitenplaats
bezat, schafte zich allicht een eigen karos aan. De kleeding wordt al zwieriger: de
eenvoudige linnen beffen en opslagen wijken voor kanten kragen en ponjetten; de
wambuizen voor openhangende gegalonneerde nauw-aansluitende rokken die een
fraai kamizool, soms ‘propvol van gouwe en zilvre bloemen’ zichtbaar laten; de
jonge meisjes en vrouwen zetten het stemmige mutsje af en gaan met gekapt haar;
vele patricische vrouwen van dien tijd zien er uit als prinsessen.
Zelfs de stemmige Doopsgezinden konden aan deze neigingen geen weerstand
bieden. In een brief van 1669 aan GERARD BRANDT erkent JOACHIM OUDAEN, dat
de christelijke hoofd-deugden, vooral die welke de praktijk des levens raken, steeds
onder de volgers van MENNO beoefend zijn; doch hij voegt er aan toe: ‘datse en door
deze verdeeltheden en door haare
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aangroeijende rijkdommen, met'er tijd, vrij wat bemeuselt*) en verduijstert zijn
*)
bezoedeld.
geworden’19).
Over het algemeen wint in dezen tijd de cultuur te veel veld op de natuur, en brengt
haar hier en daar in het nauw. In hooger mate dan vroeger wordt de natuurlijke groei
van haar en baard op kunstmatige wijze geleid en door de mode geregeld; de dikke
opstaande knevels van vroeger wijken voor kleine kneveltjes, boven de mondhoeken
opgewipt, de groote baarden verdwijnen; het eigen hoofdhaar gaat schuil onder de
allonge-pruik; opgeplakte ‘moesjes’ moeten het rood en wit van wangen, kin en
voorhoofd der meisjes en vrouwen scherper doen uitkomen. Deftigheid wordt een
ideaal: kon een burger geen adelsbrief machtig worden, dan kon hij zijn titelzucht
toch bevredigen door den naam van een door hem gekochte heerlijkheid aan den
zijnen toe te voegen; de eenvoudige burger werd vroeger bij zijn eigen naam en dien
van zijn vader genoemd - nu moet elke WILLEM PIETERSZ. of PIETER WILLEMSZ.
een eigen van hebben.
De omgangsvormen worden beschaafder, fijner; het uiterlijk fatsoen neemt toe.
Op zich zelf was dat natuurlijk allerminst een teeken van verval; wel echter in verband
met het feit dat de reinheid van zeden, het innerlijk fatsoen, eer vermindert dan
vermeerdert. Wat wij b.v. uit de kerkeraads-notulen van dezen tijd in Friesland
vernemen, moet ons wel geneigd maken dat aan te nemen. BALTHASAR BEKKER
deelt ons dit getuigenis van godsdienstige officieren in ons leger mede: ‘dat sy
verscheidene volkeren van anderen godsdienst in den oorlog gediend hadden, maar
nergens minder godsdienstigheid hadden bevonden als by ons’20). In de eerste helft
der 17de eeuw vindt men te onzent voorbeelden van vrees voor den verkeerden invloed
van een verblijf in zuidelijke landen, met name in Italië en Spanje. SIMON VAN
BEAUMONT, pensionaris van
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Middelburg, waarschuwt tegen al het kwaad, dat de Hollander in Napels, Rome en
Parijs opdoet; de bijbelvertaler BAUDARTIUS schrijft in 1628 aan zijn zoon: ‘maer
met mijnen wille sult ghij Spanijen noch Italijen nijet bewoonen, opdat ghij daer
nijet verleijt en wort tot de paepsche religie ende tot andere leelicke sonden, die in
die landen gemeijnsamer sijn als in andere landen’21). In de tweede helft der eeuw
vind ik zulke voorbeelden niet. Is het bloot toeval, dat wij omstreeks het midden der
eeuw de figuur zien van den Jonker VAN DER MERWEDE, die ons over zijne
Italiaansche minnarijen met zoo groote openhartigheid inlicht?
Dat de innerlijke kracht van ons volk afnam, werd door sommigen beseft en
uitgesproken. Het onaangename dat zulk een besef met zich pleegt te brengen, trachtte
men te verzachten door de verheffing van een vroegste voorgeslacht, dat men eerst
nu eenigermate leerde kennen: de oude Germanen en de mysterieuze Batavieren.
Van dat voorgeslacht sprekend, zegt de Drentsche geschiedkenner PICARDT in zijne
Antiquiteten (1660): ‘Daerom zijn zy mannen geweest, en wy zijn een hoopen
krimpers: onse Moeders koesteren ons al te veel van der jeught op, alsoo dat wy al
verdurven zijn, eer wy mannen worden;’ en verder: ‘Maer ô Landt! ô Landt! hoe zijt
ghy nu gedegenereert! Onse Voorouders die alleen de wet der Natuere gehadt hebben,
die hebben in veel stucken een eerlijcker leven geleydt als wy doen die de Wet Christi
hebben.’
ANTONIDES streelt den volkstrots door in zijn IJ-stroom te vertellen van ‘moedige
Batauwers’, waarvan een
met zijn hant
In 't oog van 't leger, tien Romeinen velde in 't zant.

Durft PICARDT van degeneratie spreken, anderen trachten zich zelven en hun
tijdgenooten moed in te spreken. De
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volkstrots gaat zich opblazen. Naarmate men verder komt in de tweede helft der 17de
eeuw, wordt er meer misbruik gemaakt van den heldentitel: een conrector uit Kampen,
Dr. WENTBEIL, wiens vrouw tweelingen heeft gekregen, wordt deswege door zijn
vriend Ds. VOLLENHOVE als held begroet; langs diens weg kon men het, wind en
weder dienende, nog wel eens tot held brengen. Ondanks die heldenteelt voelen
sommigen zich niet gerust; doch, zooals zwakken plegen te doen, van eigen zwakheid
geven zij anderen de schuld: Frankrijk heeft het gedaan! Dezelfde VOLLENHOVE
waarschuwt tegen het zedebederf dat van Frankrijk uitgaat. Ook Antonides
waarschuwt tegen Fransche ‘lichtvaerdigheit en wispeltuurigheên’; zekere
moedeloosheid is niet te miskennen, waar hij (in den Ystroom) klaagt over den
Franschen invloed. In een gedicht over de gruwelen van het Fransche leger te
Zwammerdam en Bodegraven zoekt hij ‘den oorspronk van 's Lands ongevallen’
alleen in den invloed van Frankrijk; de toon is hier heftig, maar tevens opgeschroefd;
er spreekt zekere angst uit dit stuk. Het was de angst van een volk dat ging zinken;
wie op eigen kracht kan steunen, is niet zóó bang voor den invloed van anderen.
Richten wij den blik naar wetenschap en kunst, die twee voorname levensuitingen
van een volk, dan zouden wij, waar het de wetenschap geldt, kunnen twijfelen aan
het langzaam naderend volksverval. Nog altijd immers waren hier beroemde geleerden
en stroomden studenten uit het buitenland naar de hoogescholen der Republiek. Doch
wij hebben hier in het oog te houden, dat voor de ontwikkeling der wetenschap,
behalve aanleg en neiging, in de eerste plaats noodig zijn stoffelijke welvaart die
onafhankelijk maakt van broodzorgen en rustige levensomstandigheden. Die welvaart
en die rust waren, vooral gedurende de tweede helft der 17de eeuw, ruimschoots in
de
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Republiek te vinden. Overigens is het opmerkelijk, dat de wetenschappen die zich
vooral met het onderzoek van al het menschelijk gebeuren en de uitingen van den
menschelijken geest door het woord bezighouden, de geschiedenis en de philologie,
eer dalen dan stijgen, terwijl de natuurwetenschappen tot hoogen bloei komen; welke
philologen of historici zou men kunnen plaatsen nevens natuurkundigen als
LEEUWENHOECK en CHRISTIAAN HUYGENS?
Een schaduwzijde van de ontwikkeling der natuurwetenschap was de
verzamelzucht, die zoo menig peuterigen liefhebber zou kweeken. Ja, ook reeds in
den aanvang der 17de eeuw krijgt men hier te lande smaak in zeldzame of mooie
schelpen en kinkhorens, op onze of naburige stranden geraapt of door schippers uit
verre landen meegebracht. Reeds Ds. HONDIUS spreekt in zijn gedicht Moffe-schans
(1621) van
Veelderhande rariteyt
Door mijn camer heel verspreyt22).

Doch wat aanvankelijk binnen bescheiden grenzen was gebleven, neemt gaandeweg
onbescheiden afmetingen aan. Rijke liefhebbers gaan gansche kabinetten vormen,
die strekken moeten vooral om oppervlakkige nieuwsgierigheid te bevredigen en
den rijkdom van den verzamelaar te toonen. Wat er in dergelijke kabinetten alzoo te
zien was, deelt GOVARD BIDLOO ons mede, waar hij in zijne Mengel-Poëzy de schatten
van zekeren LEVINUS VINCENT opsomt:
Uitheemsche vogels na hun dood zoo fris bewaard,
Gedrochten in een glas vol zuiver vocht geslooten,
Gevlamde schelpen uit het grondloos diep gevlooten,
Zeehoornen overschoon van Vrouw Natuur bemaald,
Onbloedig luchtgedierte uit Oost en West gehaald
...................
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Of nette tekening gevuld met waterverven
En duizend diertjens als borduurzel, zy aan zy
...................
Of wonderbaar gesteent en verwen en metaalen
Of zeegewassen en getakte zeekoralen.
....................

Nu de groote mannen langzamerhand verdwijnen, komen de kleine jacht maken op
hunne handteekeningen; zoo zien wij in het laatst der 17de eeuw te Dordt den ijverigen
auto-grafen-jager FLUD VAN GIFFEN, tuk op de handteekeningen van PRINS WILLEM
I, TROMP, DE RUYTER, VONDEL, CAMPHUYSEN en vele anderen in binnen- en
buitenland23).
Duidelijker dan in de wetenschap zien wij het volksverval naderen in de kunst,
die zooveel onmiddellijker uiting is van het innigst volksleven, van de volksziel. Wij
kunnen dat verval waarnemen in de muziek, in de beeldhouwkunst, in de bouwkunst,
doch nergens zoo duidelijk als in de schilderkunst. REMBRANDTS leerlingen
(FABRITIUS, MAES, BOL, FLINCK, VAN DEN EECKHOUT, KONINCK) houden de vaan
der kunst nog hoog; dan komt het verval met den hier gevestigden Luikenaar DE
LAIRESSE (1667), met den Ridder ADRIAEN VAN DER WERFF, met SCHALCKEN en
anderen.
Opmerkelijk is wel, dat het optreden van LAIRESSE, die zijn leerlingen minachting
inboezemt voor REMBRANDT, plaats heeft ongeveer in denzelfden tijd dat het
Kunstgenootschap Nil. Volentibus Arduum werd opgericht, welks leiders vrij wat op
VONDEL hadden aan te merken. Niet het eenige voorbeeld trouwens van
evenwijdigheid tusschen de ontwikkeling der literatuur en die der schilderkunst.
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IV.
Wij hebben de dalende lijnen in dit deel onzer volksgeschiedenis slechts hier en daar
kunnen aanwijzen. Die lijnen volgen in hare ontwikkeling door de vier opvolgende
menschenge-slachten die de 17de eeuw innemen, zou een kennis vereischen van het
uiterlijk en vooral van het innerlijk leven der zeventiend'eeuwsche Nederlanders, die
wij misschien eerst in de toekomst zullen bereiken. Ware de geschiedenis van ons
volk reeds eenigermate van geslacht tot geslacht onderzocht, dan zouden wij een
poging hebben kunnen doen om de poëzie te behandelen telkens in verband met het
geslacht waaruit zij geboren werd. Daarbij zouden wij in aanmerking moeten nemen,
dat poëzie en leven niet altijd evenwijdig loopen; naar SHELLEY'S woord immers is
de poëzie ‘de meest onfeilbare heraut, gezel en volger van een groot volk dat ontwaakt
om een weldadige verandering te brengen in meeningen of instellingen.’ Die uitspraak
wordt bevestigd ook door onze zeventiend'eeuwsche letterkunde. Het eerste geslacht
van dichters en schrijvers, dat optreedt bij den aanvang der zeventiende, was geboren
in het laatste kwart der zestiende eeuw; de door hen voortgebrachte poëzie kondigt
het nieuwe leven ten deele aan, ten deele begeleidt en volgt zij het. In karakter en
rijkdom van gaven, in belangrijkheid van personen en werken overtreft dat eerste
geslacht de drie volgende verre; het scheen ons een eisch van goede
literatuur-geschiedschrijving, om dat verschil te doen uitkomen en voorts de drie
volgende geslachten in hunne beteekenis voor de ontwikkeling onzer literatuur te
schetsen.
Naast deze scheiding volgens den tijd deden zich echter andere scheidings-criteria
gelden. Het overwicht der provincialiteit op de nationalitiet moest evenzeer
uitdrukking vinden in
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de verdeeling en schikking der stof; ook, dat in Holland en Zeeland, maar vooral in
Holland, het zwaartepunt der Republiek lag; dat Amsterdam een buitengewone plaats
innam.
Het geloof, kern van zoo menige zeventiend'eeuwsche persoonlijkheid, mocht niet
verwaarloosd worden als hulpmiddel bij het scheiden en groepeeren. Vandaar dus
b.v., dat wij de Calvinisten CATS en HUYGENS naast elkander hebben geplaatst, den
Calvinist REVIUS tegenover den dissenter CAMPHUYSEN, in STALPERT VAN DER
WIELE de weder-opluiking van het R. Katholicisme hebben herdacht, in een volgend
geslacht eenige Piëtisten en Reformateurs tot een groep vereenigd.
Een enkel beginsel te vinden ter groepeering dezer in omvang en verscheidenheid
overrijke stof, is mij niet gelukt en schijnt mij voorloopig niet mogelijk; noch het
geloof, noch het humanisme, noch de kunst zouden op zich zelf en alleen als criterium
kunnen volstaan.
Heeft het reeds moeite gekost om tot een groepeering als de hier beproefde te
komen, voortgezet onderzoek zal hier zeker ruimschoots gelegenheid vinden tot
aanvullen, wijzigen, veranderen, tot juister en dieper inzicht. Hier als elders in dit
boek is slechts een poging gedaan om te komen tot een geschiedenis onzer letterkunde,
die ten minste eenigermate voldoet aan de eischen der hedendaagsche
literatuur-geschiedschrijving.

Eindnoten:
1) Voor het hier gegeven overzicht verwijs ik in hoofdzaak naar BLOK'S Geschiedenis v.h. Ned.
Volk (de 17de eeuw); voorts naar verscheidene onderdeelen van het prachtwerk Amsterdam in
de XVIIe eeuw.
2) Ernst Brinck .... door Jhr. F.A. van RAPPARD.
3) In de Tweede Schip-vaerd van I. van Neck naer Oost-Indien (ao. 1600) p. 15 leest men:
‘Als sy nu heel dicht by den anderen quamen, hebben onse Trompetters die 12 in ghetale waren,
al op 't cierlijckste toeghemaeckt met haer beste kleederen ende nieuwe Oraenjen-vlagghen aen
haer trompetten, seer heerlijck beginnen te blasen het liedt van Wilhelmus van Nassouwe, waer
over de Coninghinne ende haren Adel seer verwondert waren, als die haer leven sulck gheluyt
niet ghehoort en hadden.’
In het Reisjournaal van Pieter van den Broecke (ao. 1613) p. 31 (uitgeg. in Begin ende

4)

5)
6)
7)

8)

Voortgangh der Ver. Ned. Geoctr. O.I. Compagnie IIe deel): ‘Soo ick op de mueren van 't
Casteel stondt, begon onsen Trompetter te blasen Wilhelmus van Nassouwe.’
Hierbij nog te voegen deze uiting van A. PELS tot NIKLAAS VAN VLOOSWIJK in de opdracht
van zijn blijspel Julfus (Amst. 1668):
‘den verscheiden ommegang die uw Weled. in 't doorreizen van verre en veele landen zoodanig
geoeffent heeft, dat Gy met recht een waardigen Burger der waerelt heeten moogt.’
Vgl. Diarium van Arend van Buchell (edd. BROM en LANGERAAD) o.a. Inl. XXXI-XXXVI.
Vgl. PENON'S Bijdragen III, 139.
Ontleend aan een bundel van brieven (in hs.) aan en van JOACHIM OUDAEN, afkomstig uit de
nalatenschap van Mr. A.D. DE VRIES, door Mevr. de Wed. UNGER-STAPERT te mijner beschikking
gesteld en onder mij berustend.
Ik denk hier o.a. aan: de werken van HADRIANUS JUNIUS en BOXHORN over Holland;
PONTANUS-SLICHTENHORST over Gelderland; HEEMSKERK'S Batav. Arcadia; ZOETEBOOM'S
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Zaanlants Arkadia; ORLERS' geschiedenis van Leiden; SCHREVELIUS' en AMPZING'S werken
over Haarlem; BRANDT'S Historie van Enkhuyzen; OUDENHOVEN'S werk over Den Bosch.

9)

10)

Amsterdam telt in de 17de eeuw niet minder dan vijf beschrijvers en geschiedschrijvers:
PONTANUS, FOKKENS, DAPPER, VON ZESEN, VAN DOMSELAAR.
Ik kan mij niet weerhouden het verhaal van PATER'S dood hier medetedeelen in den vorm waarin
ik er het eerst kennis mede maakte:
‘Alone now in the midst of his foes in his burning ship, the fate of the lion-hearted Pater was
sealed. Enraged at seeing the fruits of victory thus miserably snatched out of his grasp, stung
with resentment at his desertion by so many of his captains, none of whom came to his assistance,
he and his men, disdaining to save their lives by surrendering, still fought on. At last, as the
ship was now falling to pieces, and on the point of sinking, the admiral, wrapping the standard
round his body, clad in armour as he was, leaped into the sea. The proud spirit of the
unvanquished seaman preferred the ocean for a tomb rather than captivity in the hands of his
enemies.’
(The Dutch Power in Brazil by George Edmundson, English Historical Review, January 1900).
Het bekende rijmpje is in dezen vorm ontleend aan POIRTERS' Masker van de Wereldt afgetrocken
(ed. 1688) p. 37. Een aardig en kenschetsend staaltje van angst voor de zee bij het oudere
geslacht, Inst tot de zee bij het jongere in GYSBERT JAPIKS' Tjesck-Moars See-aengste.
Vgl. HOBMA'S artikel over COSTER'S Beschrivinge vande blyde Inkoomste in Nederland 1898.
In JAN VAN DER VEEN'S Overzeesche zege- en bruilofts-zangen, p. 274.

11)
12)
13) Vgl. mijn artikel Constantyn Huygens in Studiën over Ned. Dichters der XVIIe eeuw II, 38 en
100 (noot 2).
14) Vgl. FRUIN'S De Wederopleving van het Katholicisme in de uitgave zijner werken (door BLOK,
P.L. MULLER en S. MULLER FZ.) III, 274-278.
15) Vgl. a.w. II, 73
16) Vgl. De Gids van October 1904, p. 31.
17) Vgl. o.a. mijn artikel Zeden en Gewoonten in Amsterdam in de XVIIe eeuw; het daar aangehaald
stuk van Dr. DUKER; ook Dr. KNUTTEL'S boek over BALTHAZAR BEKKER, p. 32 vlgg.
18) Medegedeeld in Brieven en onuitgegeven stukken van Johannis Utenbogaert door H.C. ROGGE,
p. 356.
19) PENON, Bijdragen II, 133.
20) KNUTTEL, a.w.p. 124.
21) De brief van BAUDARTIUS in Kronyk v.h. Hist. Geuootschap Ve jaargang bl. 226. Het bedoelde
stukje van BEAUMONT in de uitgave zijner werken door TIDEMAN, p. 3.
22) Moffe-schans ed. 1621, p. 429.
23) Vgl. Bibliograph. Adversaria I en II (stukken van ARNOLD).

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

33

Het eerste geslacht.
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De Poëzie te Leiden.
D a n i ë l H e i n s i u s (1 5 8 0 - 1 6 5 5 ).
Geen Nederlandsch letterkundige was gedurende het eerste kwart der 17de eeuw,
binnen en buiten de landsgrenzen, zoo beroemd als de Leidsche hoogleeraar DANIËL
HEINSIUS.
‘Vir incomparabilis’, zegt de een; ‘magnum seculi nostri argumentum’ een ander;
‘l'honneur de l'Université de Leyde’, een derde; de Haarlemsche predikant SAMUEL
AMPZING roemt hem ‘den Phoenix van Nederland ende Prinze der Poëten van onse
eeuwe.’ De Duitsche dichter MARTIN OPITZ beroept zich telkens op hem in zijn Buch
von der deutschen Poeterei; een van OPITZ' landgenooten kan in een lofdicht op
Dominum Martinum niet zwijgen van ‘HEINSIUS plectri genitor Batavi’ wiens roem
tot de Indiërs doorgedrongen is. HEINSIUS' gedichten, zoowel zijne Latijnsche als
zijne Nederlandsche, worden telkens herdrukt; zijn Laus Asini en zijn Encomium
pediculi vertaald in het Fransch; OPITZ bracht het Latijnsche treurspel Herodes
Infanticida en verscheidene gedichten van den beroemden Nederlander in het Duitsch
over. Zooveel hoogachting der tijdgenooten geeft aanspraak op de belangstelling der
nakomelingschap.
HEINSIUS werd in 1580 te Gent geboren, doch reeds als kind verliet hij met zijne
ouders Vlaanderen voor het veiliger Zeeland. Als student aan de Hoogeschool te
Leiden wordt hij al spoedig opgemerkt door JANUS DOUZA, die zich zijner aantrekt
en hem in zijn huis ontvangt; door den beroemden SCALIGER, wiens dorpel hij slijt,
die hem vormt, opwekt en aanvuurt tot groote dingen. Ook aan MARNIX schijnt hij
veel
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verplicht te zijn geweest; in een kort gedicht op ALDEGONDE'S dood, dat achter zijn
treurspel Auriacus staat, noemt hij hem ‘optime de se meritum.’
Onder de bescherming van zulke patronen kwam zulk een cliënt snel vooruit: op
zijn 23ste jaar wordt hij tot professor in de dichtkunst aan de Leidsche universiteit
benoemd, later wordt hij ook bibliothecaris en professor in het Grieksch. Zijn roem
stijgt met zijn geleerdheid. ‘Quantum est quod nescimus’, moge zijn lijfspreuk
geweest zijn, de tijdgenooten bewonderden zijn eerbiedwekkende kennis in tal van
uitgaven van klassieke schrijvers en andere werken. Uit vele landen stroomen
studenten naar Leiden om hem te hooren, met tal van Europeesche geleerden staat
hij in briefwisseling. Gustaaf Adolf benoemt hem tot zijn historieschrijver, de
Republiek van Venetië, die hem als gezant tot zich zag komen, verheft hem tot ridder.
Hij sterft op hoogen leeftijd in 1655.
Tusschen zijne academische en overige wetenschappelijke werkzaamheid was de
poëzie hem een ontspanning, ten deele ook een middel om innerlijk leven te openbaren
en te verwerken. In de eerste plaats echter de Latijnsche poëzie. De professor in de
dichtkunst toonde, dat hij ook de practijk van zijn vak verstond, in tal van poëmata
en een tweetal Latijnsche tragedies. Uit technisch oogpunt zijn deze Elegieën en
andere lyrische stukken zeker onberispelijk, de kenners prijzen ze hoog omdat
CATULLUS, TIBULLUS, PROPERTIUS en OVIDIUS hier zoo knap zijn nagevolgd of
nagebootst; voor de kennis der philologie en der philologen van dien tijd zijn zij van
belang; voor den geschiedschrijver der Nederlandsche letterkunde hebben zij weinig
beteekenis, omdat er zoo zelden sprake in is van eigen aandoening in eigen trant
verwerkt; zelfs in de lijkdichten op SCALIGER en DOUZA zoekt men die te vergeefs.
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De Latijnsche treurspelen Auriacus sive Libertas saucia van het jaar 1602 en Herodes
Infanticida dat dertig jaar later verscheen, zijn echt-Senecaansche treurspelen, met
een langen monoloog gevolgd door een koorzang ter inleiding, in vijf bedrijven door
een koor besloten, in lange monologen hier en daar door stichomythie afgewisseld,
zonder veel handeling of karakteristiek, zonder de fijnheid en het indrukwekkende
die toch bij SENECA niet geheel afwezig zijn. Een zonderlingen indruk maken in den
Auriacus tusschen de overige personages het tweetal allegorieën: Inquisitio, begeleid
door de furiën, en Libertas Saucia. Herodes Infanticida is een bijbelsch school-drama
van de soort die wij vroeger hebben leeren kennen.
Het is die beide stukken wel aan te zien, dat er dertig jaar tusschen liggen: Herodes
is het regelmatig bezadigd werk van een vijftigjarige, Auriacus de onbesnoeid
weelderige uiting van een jong hart dat vol is van den grootschen strijd tegen Rome
en Spanje. Die volheid van gevoel en dat leven met zijn volk geven aan deze uiting
van den twintigjarige beteekenis. Eerbied voor den strijd om de onafhankelijkheid
dreef den jongen geleerde tot het verheven treurspel als vorm, waarin hij zijn warm
medegevoel gieten wilde, en deed hem aan het statig Latijn de voorkeur geven boven
zijne moedertaal. Hier en daar, zooals in het Chorus senum Flandrorum profugorum
hooren wij als ondertoon de stem van den Vlaamschen balling, die later in den
schuilnaam Theocritus à Ganda zou getuigen van zijne liefde voor zijn geboortestad
en zijn bewondering voor den Griekschen dichter.
Ook in dezen Leidschen professor stak een mensch.
Hij roemt MARNIX in een grafschrift: ‘Facetiarum corculum.’ Zijn eerbied voor
de klassieken verhindert hem niet, het bekende Catulliaansche ‘Phaselus iste quem
videtis’ te parodieeren in een stukje dat aanvangt: ‘Asellus iste, quem videtis, hos-
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pites’ en die parodie verder uit te werken. Wanneer zijn toga hem te benauwd wordt,
trekt hij haar uit en schrijft in zijn hemdsmouwen de Laus Pediculi, opgedragen aan
de ‘Patres Conscripti Mendicorum.’ Geestig zijn die stukjes geen van beide, doch
zij getuigen van levenslust en vroolijkheid in den geleerde, die immers ook den
Hymnus oft Lof-sanck van Bacchus dichtte en dien op Vastelavond opdroeg aan zijn
vriend SCRIVERIUS.
Vanzelf zijn wij met den Lof-sanck tot HEINSIUS' gedichten in de moedertaal
gekomen, die in 1616 door SCRIVERIUS werden vereenigd tot een bundel en uitgegeven
onder den titel Dan. Heinsii, Nederduytsche Poemata.
De liefde tot de vrijheid die in den Auriacus gloeit, brandt hier o.a. in een lijkdicht
op JACOB VAN HEEMSKERCK, in een stukje Op het Belech van Oostende en een,
elders gedrukt, triomfdichtje op TROMP'S zegepraal over D'OQUENDO. Vrij wat meer
plaats wordt echter ingenomen door amoureuze poëzie uit zijn jonge jaren, die
vertegenwoordigd is door een paar bundels prenten met bijschriften: Het Ambacht
van Cupido, Emblemata Amatoria, een paar bruiloftsdichten en een ‘pastorale’. In
1614 schreef hij den Lof-sanck van Bacchus ‘waer in 't ghebruyck ende misbruyck
vande wijn beschreven wordt.’ Ondanks die verklaring van den titel was HEINSIUS
er blijkbaar niet gerust op, dat men hem misschien zou verdenken van sympathie
voor het heidendom. In een deftige Voorreden aan vriend SCRIVERIUS zette hij uiteen,
dat hij hier slechts het voorbeeld had gevolgd van veel voortreffelijke geleerden: den
godzaligen FLAMINIUS, den geleerden MARULLUS, den welsprekenden MURETUS,
ook dien prins en koning der geleerden van onzen tijd, JULIUS SCALIGER. De ezel
van SILENUS komt aan het slot van het lange betoog eenige vroolijkheid brengen,
maar is ook de eenige die ons herinnert dat het Vastenavond

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

39
is. HEINSIUS voelde dat zijn jeugd voorbij en hij den mannelijken leeftijd ingetreden
was. Twee jaar later hooren wij hem uiting geven aan dat gevoel in een gedicht tot
den gezant van Zweden bij de Staten-Generaal JACOB VAN DIJCK, wien hij op
Nieuwjaarsdag 1616 zijn Lof-sanck van Jesus Christus kwam voorlezen:
De vruchten van de jeucht, de soetheyt van het minnen,
Een rechte toovery, van ons en onse sinnen,
Is nu met ons geweest. Ick late Venus gaen
En met het blinde kint zyn blinde wercken staen
Den hemel eyst het zijn ..........

Voortaan zal hij nog wel eens een enkel lofdicht op het werk van een tijdgenoot
schrijven, doch geen Nederlandsche verzen meer dichten als uitingen van levenslust,
minne of vrijheidsliefde.
Dat HEINSIUS' Nederlandsche poëzie zooveel indruk maakte op zijne tijdgenooten,
moet verklaard worden ten deele uit den roem dien hij als Latijnsch dichter reeds in
1602 had verworven en uit zijn stijgenden roem als geleerde (immers ook iemands
geleerdheid telde mee bij de beoordeeling zijner poëzie); ten deele uit de
eigenschappen dier Nederlandsche poëzie zelve.
De belezenheid van den dichter, zijne kennis der klassieke mythologie en oudheid,
zoo kwistig ten toon gespreid in zijn beide Lofzangen, boezemde eerbied in; een
eerbied die nog steeg, waar zich in den Lof-sanck van Jesus Christus geleerdheid
aan rechtzinnige theologie paarde. Die geleerdheid werd afgewisseld door staaltjes
van de algemeen menschelijke wijsheid der ouden, zooals b.v. de bespiegeling over
het menschelijk leven in den geest der Stoa, die wij in den Lof-sanck van Bacchus
aantreffen:

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

40
Het leven is een merckt, daer in wy sijn geboren
Om vreucht in onsen tijdt en vrolickheyt t'oorbooren*)
Die meest koopt voor zijn geldt, en best den tijdt besteet,
Die hem gegeven is, betoont dat hy meest weet.

Die geleerdheid en wijsheid vloeiden den lezer toe in de nieuwe maat, in alexandrijnen
die niet zelden met zeker gemak voortstroomen. Niet het minst zeker werden die
alexandrijnen bewonderd, waar zij bestonden uit louter samenstellingen, gelijk ze
vooral door DU BARTAS in Frankrijk, door SPIEGHEL en anderen te onzent in zwang
waren gebracht; verzen als:
Nacht-looper, Heupe-soon, Hooch-schreeuwer, Groote-springer,
Goet-gever, Minne-vrient, Hoofdt-breker, Leeuwen-dwinger.

In de minnepoëzie vond men de gewone klachten over de zoete slavernij en de
bitter-zoete pijn; de verheerlijking van oogen als sterren, koralen lippen en al de
‘concetti’ die men daar placht te genieten:
O winckel van ellendt, o klip van mijn gedachten,
O steenrots van de min, vonck van mijn droeve nachten, enz.

Is er geen oprecht gevoel in deze minnepoëzie? Dat mag men niet beweren zonder
voldoende gegevens. In allen gevalle is ons gebleken, dat de Elegie ofte Nacht-clachte
door den dichter naar alle waarschijnlijkheid voor zekere ‘jonckvrou’ bestemd was.
Waarom anders zou hij den regel, die oorspronkelijk luidde:
Maer HEINSIUS eylaes! moet oock by nacht verghaen
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voor den druk veranderd hebben in:
Maer die u dient alleen, moet oock by nacht vergaen.

Doch aan den anderen kant vinden wij in deze Elegie en in andere dergelijke stukken
te veel valsch vernuft en smakeloosheid dan dat wij ze in hun geheel als goede poëzie
kunnen erkennen; verzen in den trant van deze:
mijn traenen, die ick hier*)
Laet liggen als een pandt van dit ellendich vier.

Hier en daar vinden wij wel eens een aardig vers of een vloeiend couplet; zoo b.v.
in de Pastorael:
Geenen slaep en kond' ick haelen,
Altijt docht my dat ick sach
Phylli, dijnen soeten lach
En dijn oogen die my straelen,
En dat liefelick gelaet
Dat noch in mijn herte staet.

Doch zulke coupletten zijn al te schaarsch! Te schaarsch ook de verzen die, uit eigen
ontroering geboren, ons nog kunnen ontroeren of ook maar treffen. Dat lag
grootendeels aan de zwakheid van HEINSIUS' dichterlijke vermogens; voor een ander
kleiner deel hieraan, dat hij al te geneigd was zich den klassieken kothurn onder te
binden om grooter te schijnen dan hij was. In de Uytlegginge die volgt op den
Lofsanck van Jesus Christus, vinden wij deze verklaring van den mythologischen
en klassieken opsmuk, waaraan des dichters tijdgenooten zich vergaapten: ‘Den
auteur hefft ... by wijle ... willen ge-
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bruycken eenige poëtische woorden, in plaetse van andere, die gemeender sijn.
Gelyck, als hy de zee Tethys, het water Achelous heeft genoemt.’ Doch al is die
opsmuk daarmede eenigszins verklaard, behagen kan hij ons niet. De vroomheid die
ons in den Lofsanck van Jesus Christus zou kunnen ontroeren, zoeken wij er
tevergeefs; een enkelen keer schijnt de verhevenheid der stof zich aan de poëzie te
zullen mededeelen, doch het is maar een vleugje. De dichter heeft juist den schoot
van zijn zeiltje los gemaakt, als de hemelwind er in valt met zulk een geweld, dat
het den stuurman blijkbaar te bang wordt:
Hoe seylen wy dus hoog? ick bidde, laet ons strycken,
En loopen met den riem, en dese klippen wijcken.

Op zijn best zien wij HEINSIUS, waar de trots op zijn volk hem een triomfantelijk
spotdicht op Spanje in de pen geeft of zijne vrijheidsliefde hem dwingt tot het
schrijven van verzen waar iets van den strijdgloed dier dagen in weerkaatst wordt.
Wij hooren een nagalm der vroegste Geuzenpoëzie in dien luchtigen spot met Don
SPEK, tegenover wien de dichter Nederlandsche Don's van eigen maaksel stelt:
De Zee was Don te klein; ons mannen waren dwergen;
De schepen min als niet; zijn Gallioenen, bergen!
Den blixem van de zee, bewust van wind en vloed,
De mannelike Tromp, heeft hem aldaar ontmoet
Met ingeboren Dons, raphandige gezellen,
Die altijd op de zee de pijpen aardig stellen*).
Don Keertekoe, Don Jaap, Don Houtebeen was daar
Don Banker en Don Vijg met Don de Mangelaar.

De beste verzen misschien die HEINSIUS geschreven heeft, vinden wij aan het slot
van zijn lijkdicht op admiraal HEEMS-KERK, waar de onbedwingbare vrijheidsliefde
der partij van den opstand in ademt en haar haat tegen Spanje:
Marane, neemt ons wech ons landen daer wy leven,
Wy sullen sonder vrees ons in de zee begeven:
Daer nu de schepen gaen, daer sullen wy tot spijt
Van uwen trotsen moet sijn even wel bevrijt.
Aldaer den hemel streckt en daer de wolcken drijven,
Ist even waer men woont, als kinders ende wijven
Sijn buyten slavernij, sijn verre van u handt;
Aldaer ghy niet en sijt, daer is ons vaderlandt!
De vogel is alleen geboren om te snijden
Met vleugelen de locht, de peerden om te rijden,
De muylen om het pack te dragen of de lijn
Te trecken met den hals - en wy om vry te sijn!

Die vrijheidsliefde is een der voorname banden van gelijk gezindheid tusschen
HEINSIUS en zijn reeds meermalen genoemden vriend, den Haarlemmer [Petrus
Scriverius.]

Petrus Scriverius (1576-1660).
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den baas spelen.

Een der voorname banden, niet de eenige; liefde tot de wetenschap en neiging tot
het beoefenen der Latijnsche en Nederlandsche poëzie waren andere, nauwelijks
minder sterke, banden. Zijn eerste opleiding krijgt PIETER SCHRIJVER, van den ons
bekenden rector SCHONAEUS. Als student komt hij in kennis met MEURSIUS en
PONTANUS, ook met HEINSIUS. Als deze geniet hij de leiding van SCALIGER en den
omgang met JANUS DOUZA. Leiden houdt hem vast; hij heeft geld genoeg om
ambteloos te leven en kan zich ‘legendo scribendoque’ naar hartelust wijden aan
wetenschap en kunst. Hij geeft tal van klassieke auteurs uit en schrijft ook zelf
Latijnsche verzen,
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zoo o.a. Breda Vetus et Nova (ao. 1637), een Somnium Nuptiale voor de bruiloft van
THOMAS HOWARD en WALBURG VAN KERCKHOVE (ao 1646) en een Kynotaphium
(lijkdicht) op Tityr, lievelingshond van den Leidschen schout BONDT. In zijne
Saturnalia vindt men tal van korte stukjes over de, niet lang geleden in zwang
gekomen, tabak; over het rooken, pijpen, den invloed van de tabak - een Latijnschen
tegenhanger van HEINSIUS' Lofsanck op Bacchus, van eenig belang voor de
cultuurgeschiedenis.
Noch als geleerde noch als Latijnsch dichter verwierf hij zulk een roem als zijn
vriend, maar in karakter schijnt hij boven dezen te staan. Of HEINSIUS inderdaad een
al te hoogen dunk van zich zelven heeft gehad, zooals beweerd is, kunnen wij in het
midden laten; indien het aldus geweest zij - het moesten sterke beenen zijn die zulk
een weelde konden dragen. Doch sympathiek is ons de warme belangstelling, door
den Remonstrantsch-gezinden SCRIVERIUS betoond aan de Loevesteinsche factie,
met wier leden hij zich in betrekking stelt door drukproeven die tusschen de regels
gewichtig nieuws bevatten; sympathiek ook de moed waarmede hij, toen ieder zweeg,
in een Latijnsch bijschrift voor ROMBOUT HOGERBEETS dorst opkomen; een moed
die hem op rechtsvervolging en een zware boete te staan kwam. Men behoeft de
forsche trekken van dat kregel gelaat, door FRANS HALS op het doek gebracht, maar
aan te zien, om de overtuiging te krijgen dat er kracht moet hebben gehuisd in dien
man.
Liefde tot zijn land en waarheidsliefde dreven hem tot de studie der geschiedenis.
Een der vruchten van die studie was zijn in 1612 uitgekomen Beschrijvinghe van
Out-Bataviën, waarin hij o.a. een opruiming hield onder al die volken- en
stedenstichters die de Renaissance in het leven had geroepen: FRANCION, SAXO,
BRABO, GRUNO, BATO, ZELANDUS, WA-LACRUS, Heer LEM en anderen. Doch meer
dan een dezer nevelhelden, aan de linkerzijde van het tooneel verjaagd, kwam later
van rechts weder op.
Liefde tot zijn land en volk toonde SCRIVERIUS ook in zijne bewondering voor de
landstaal:
Tael ongelooflick soet, princes van alle taelen,
Geboren om de croon van anders hooft te haelen;
Vol sins, vol defticheyts, vol luysters, lanck en ruym,
En die wel missen kont het over-zeesche schuym.

Wat hij zelf aan poëzie in die bewonderde taal voortbracht, is juist niet
bewonderenswaardig.
Het zijn vooral lofdichten op werken zijner vrienden, geschriften als MERULA'S
werk Op de placcaten, ordonantien, wyze en maniere van Jaagen, BOR'S Oorsprong
der Nederlandsche Oorlogen, de Poëmata van HEINSIUS. Voorts lofdichten op Leiden
en Haarlem, op de boekdrukkunst. Nergens is hier iets te bekennen, dat op poëzie
lijkt. Alleen het lofdicht op de werken van den Zeeuwschen dichter ADRIANUS
HOFFERUS verheft zich boven de menigte van berijmd proza. Een enkel stuk, getiteld
Menigte en Cieraad der Boeken doet ons door zijn titel een oogenblik iets verwachten.
Zal er nu eenige verheffing komen in wie leefde voor boeken en studie? Neen, het
is hetzelfde gelijkvloersche proza:
Ook word van 't groot getal veel nuttigheyd vernomen,
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Ook kan menze zeer licht voor weynig gelds bekomen;
De boeken die men eerst om veele daalders kogt
Die zyn nu, door den druk .......

Het overige kunnen wij den lezer besparen. Een heel enkelen keer heeft SCRIVERIUS
iets pittigs en het verwondert ons niet,
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dat er eenige gloed is in het volgend paar verzen; immers zij handelen over de vrijheid:
Eer zal de mensch den geest dan vry te zyn begeeven,
Hier voor kiest hy den dood, hier by lust hem het leeven.

Doch overigens is het wel begrijpelijk, dat een zoo ondichterlijk geleerde reeds in
poëzie als die van HEINSIUS het hoogste zag en de zangen van ‘de Gentsche
nachtegael’ verheerlijkte boven alles wat de Grieken gewrocht hadden.
Op een van SCRIVERIUS' werken, de Saturnalia, moeten wij terugkomen, omdat het
ons in kennis brengt met een letterkundige die eenigermate tot den Leidschen kring
behoort. De Haarlemsche predikant, SAMUEL AMPZING, die dat Latijnsche werk
overzette in een Poëtisch Vasten-avond-spel vervatende het gebruyk ende misbruyk
vanden Taback (ao. 1630), behoorde tot de bewonderaars van SCRIVERIUS en heeft
wel het een en ander met hem en HEINSIUS gemeen. Als deze laatste noemt hij
MARNIX' naam met eerbied: ‘dat groote licht van Gods Kercke ende ons lieve
Vaderland, PHILIPS VAN MARNIX, Here van S. Aldegonde.’ Als SCRIVERIUS heeft
hij zijn land en zijn stad lief: ‘so beroeme ick my dan eenen Hollander (te zijn) ende
aldaer immers so seer eenen Haerlemmer.’ De liefde tot zijn stad uitte hij in een
Beschryvinge ende Lof der Stad Haerlem, eerst in 1616 ‘op sijn students gesmeed’
en ‘op 't aenbeeld der oude Heydensche Poesye’, later omgewerkt en beschaafd. In
liefde voor de moedertaal deed hij voor SCRIVERIUS niet onder, zooals uit zijn
Taelbericht der Nederlandsche Spellinge blijkt.
Als dichter staat hij zeker boven SCRIVERIUS - al zegt dat weinig - en zeker gelijk
met HEINSIUS, al had deze onder hun tijdgenooten veel meer naam. Van zijn
dichterlijke gaven blijkt ons niets uit zijne bijbelberijmingen, werken als Bibels-
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Tresoor (1631) en Heylige Traenen (1629); die behooren tot zijn ambtswerk. Maar
het zegt reeds iets, dat men VONDEL'S Eerdicht op het vertrek van den fellen
Contra-Remonstrant BOOGAERT uit Amsterdam aan AMPZING toeschreef. AMPZING
ergerde zich daaraan en schreef een heftige Eer-verdediginge tegen de Amsterdamsche
‘pasquil-dichters’ en de ‘Arminiaensche Ariaensche grimmigheyd’. Hier toonde hij
zich zeker geen geestverwant van SCRIVERIUS. Meer behagen zal deze geschept
hebben in de Naszousche Lauren-Kranze, die de Haarlemsche predikant in 1629
voor Frederik Hendrik vlocht. In dit gedicht is nog de oude felheid tegen Spanje en
Rome, ‘De roode Spaensche Draeck en Vogel-gryp van Romen’; die felheid uit zich
niet zelden in vloeiende krachtige verzen. Het Triumph-lied aan het slot van dit
omvangrijk jubeldicht, dat bestemd was op SWEELINCK'S muziek te worden gezongen,
geeft reeds in zijn aanvang een goed denkbeeld van AMPZING'S talent:
'Tis lang genoeg ô Satans knecht!
Dat gy Gods kerk, Gods volk bevecht,
O bastaerd-hoofd der kerken!
'Tis lang genoeg met moord en brand
'Tis lang genoeg, ô Dwingeland,
O meer dan Turk in werken!
Meynt gy niet, dat Gods sterke Soon
Uyt sijnen hoog-verheven troon
Op al dijn doen sal achten?
Gewis! gy moogt dijn sonden-loon,
Dijn ondergang met smert en hoon
Wel seker haest verwachten.

Maar ook in het gedicht zelf is op menige plaats een vaart en een gloed in de
alexandrijnen, zooals men ze bij HEINSIUS maar een enkelen keer aantreft:
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Wat oorden-dienstig volk van alderley fatzoenen
Van alderley koleur, van kovels en kaproenen,
Geschoren en gekapt, als sotten afgericht,
Naar 't voorgebeeld patroon van 't Roomsche Hof verdicht!
Wat by-gelovig volk! wat weg-geruckte sielen!
Die voor een beeld en block aenbidden ende knielen,
Een onbeschofte hoop die op den afgrond boud
En die een stucksken brood voor sijnen Heyland houd!
....................
Neemt uwe santen me, en werptze op de wagen,
Sy hebben 't moij gemaekt, om hen noch me te dragen!
O, arme Godekens! sy konnen gaen noch staen.
Loopt Kramers, packt u deur, uw Marckt is hier gedaen!

Hoe hoort men ook hier een weerklank van de Geuzentrom en hoe begrijpelijk is
het, dat wij aan het slot van het bundeltje lezen: ‘Noch leven de Geuzen’ en
onmiddellijk daarop volgend: ‘Sursum Animus. Het oog om hoog.’
Dezelfde felheid tegen Rome geeft zich lucht in een uit proza en poëzie gemengd
vlugschrift tegen de klopjes, dat in het jaar 1632 verscheen. Doch hier, waar alleen
godsdiensthaat en ergernis tegen de ‘Vrouwen-Jesuwijten’ hem bezielen, slaagt
AMPZING minder goed, dan waar hij als Protestantsch Nederlander tegenover
Roomsche Spanjaards staat.
Evenals wij AMPZING naast zijn stadgenoot SCRIVERIUS stelden, zoo kunnen wij den
Gentenaar JACOB VAN ZEVECOTE een plaats geven aan de zijde van HEINSIUS, al is
de verhouding tusschen deze twee naar het Noorden verhuisde Vlamingen anders
dan die tusschen de beide Haarlemmers.
ZEVECOTE, zestien jaar jonger dan zijn bloedverwant HEIN-SIUS, begon als
Augustijner monnik. Hij vertoefde langen tijd in Italië, stond in gunst bij paus
URBANUS VII, maar werd later Protestant. Hij woonde eenigen tijd te Leiden, trouwde
daar, werd professor in de geschiedenis en de welsprekendheid aan de hoogeschool
te Harderwijk en stierf in die stad in 1642. In de poëzie was HEINSIUS hem een mentor
geweest. In 1612 reeds hooren wij den dankbaren leerling getuigen:
Als ick eerst met mijn dicht nu lestmael by u quam,
Ghy hebt my doen vermaent de eerelicke straten
Van wetenschap en deugd mijn leven niet te laten;
Ghy hebt my doen omhelst, belooft en voorgeseyt,
Dat my oock eenen krans van Phoebus wiert bereyt.

Den veiligsten weg om dien krans machtig te worden, achtte ZEVECOTE blijkbaar
navolging van zijn meester. Zoo schreef ook hij dan Elegieën, Silvae en Epigrammata;
een paar Senecaansche drama's Maria Graeca en Rosimunda (de geschiedenis van
Alboïn) die niets bijzonders hebben, en beproefde zijne krachten ook op het
Nederlandsch. Ook hier is hij navolger: hij zette HEINSIUS' De Contemptu Mortis
over in een omvangrijk gedicht in de moedertaal: De Verachtinge des Doots (ao.
1625); voorts schreef hij bijschriften bij Emblemata, minne- en bruiloftspoëzie en
eenige lofdichten. Zijne Nederlandsche verzen vloeien niet zelden gemakkelijk, doch
zij vertoonen nergens eenigen gloed of iets eigens.
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Een kenschetsend teeken zijner dichterlijke armoede is, dat hetzelfde zesregelig
couplet telkens terugkeert. Anders dan zijn meester heeft hij ook een paar
Nederlandsche tooneelstukken vervaardigd: het treurspel Belech van Leyden en het
‘bly-eindich Spel Ontset van Leyden dat hij vier jaren later daarbij voegde. Beide
stukken hebben van een drama slechts den uiterlijken
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vorm; verdeeld in een vijftal ‘geschiedenissen’ die door reien besloten worden,
vertoonen zij zelfs geen poging tot karakteristiek of handeling. Het mag dan ook de
vraag heeten, of ZEVECOTE ze voor het tooneel bestemd heeft; in de Opdracht van
het Ontset van Leyden spreekt hij althans alleen over ‘'t lesen van mijn dicht. Slechts
in de reien van het Belech van Leyden, vooral in den Rey van Gevluchte uyt
Vlaenderen, die weer aan HEINSIUS doet denken, vinden wij hier en daar bevallige
coupletten en trilt er ware aandoening in de verzen; licht verklaarbaar voor wie in
het oog houdt, dat het dezen dichter gemakkelijk viel zich in den toestand van
ballingen te verplaatsen.
Echter, al vallen hier verdienstelijke verzen te prijzen, wie dezen dichter op zijn
best wil zien, moet niet tot ZEVECOTE maar tot ZEVECOTIUS gaan. Onder zijne
Latijnsche verzen zijn er die wij hooger stellen dan iets wat hij in zijne moedertaal
gedicht heeft. Hoe treffen ons de hartetoon der droefheid en de omtrekjes uit het
kinderleven in het lijkdicht op zijn vierjarig dochtertje, zijne ‘suavissima filiola
Maria:
Quinque tibi nondum Lachesis perneverat annos,
Cum te mors rapuit, o mea nata, mihi.
Nec posthac vario disponens ordine pupas,
Narrabis Matri dulcia multa tuae;
Nec, quod nos toties memini risisse, coaevis
Praescribes leges imperiosa tuis;
Nec fessum studiis, prout o mea vita solebas,
Mulcebis blanda garrulitate Patrem.

Hoe mooi is ook vooral de aanvang der Aspiratio ad coelestem patriam, waarin de
stervenszucht van den door koorts afgematten geest zich uit in visioenen van
hemelsche zaligheid:
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Ergo fatigatos mihi mors occludet ocellos,
Finiet et vitae tempora fixa meae?
................
................
Quis me sideream superum deducat ad aulam,
Ereptum furiis, naufrage munde, tuis?
O ubi perpetuis pinguntur floribus horti,
Ridet et aeternis ver geniale comis!

Hoe onderscheidt ZEVECOTE zich van de meeste Nederlandsche dichters der 17de
eeuw, waar hij zijn aandacht wijdt aan een dier tallooze kleine gebeurtenissen uit het
dagelijksch leven, welker diepe ondergrond van gevoel eerst door de poëten van
lateren tijd zou worden gepeild. Blijkbaar had hij pas den rouw over dat geliefde
kind afgelegd, toen hem de tegenstelling van uiterlijk en innerlijk trof, die hij
verwerkte tot het epigram:

In obitum filiolae meae.
Atratus, mea vita, brevi te tempore luxi:
Luctus at inclusus corde perennis erit.

Had ZEVECOTE - zoo zou men wenschen - slechts getracht, deze en andere
aandoeningen en indrukken weer te geven in zijn moedertaal met denzelfden lust
om de ouden te evenaren, dien hij in zijne Latijnsche poëzie aan den dag legt! Doch
hij had dan niet het voorbeeld van HEINSIUS en DOUZA, maar dat van MARNIX,
SPIEGHEL en JAN VAN HOUT moeten volgen. Gelukkig, dat HEINSIUS niet aan alle
jonge dichters onder zijn vereerders die voorliefde voor de Latijnsche poëzie
mededeelde; dat er in hem toch ook sympathie voor de moedertaal leefde, en dat hij
SCRIVERIUS naast zich had die aan dat nationale element kracht bijzette. Beiden
immers oefenden invloed op
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hunne tijdgenooten en hun voorbeeld deed anderen volgen. Het is daarom noodig,
ten slotte nog eens den blik op hen te richten in verband met andere dichters van dien
tijd.
In menig opzicht volgen zij de wegen, gebaand door een paar vroegere Leidenaars:
JANUS DOUSA en JAN VAN HOUT. Evenals deze zijn zij volbloed Renaissance-dichters.
Ook bij hen vindt men den eerbied voor de klassieke kunst, het streven in hunne taal
de Ouden te evenaren, het geloof aan de macht der poëzie als schenkster der
onsterfelijkheid. De namen van PETRARCA en SANNAZARO, van AURATUS, RONSARD
en DU BARTAS worden met eerbied door hen genoemd. SCRIVERIUS beweert - en
HEINSIUS zal het wel met hem eens zijn geweest - dat de poëzie alleen beoefend moet
worden door iemand, ‘die by nae in alle wetenschap ervaren, ende in de Roomsche
ende Griecxsche teenemael thuys is.’ Niet vreemd dus, dat hij - ondanks zijne
vriendschap voor Jonkheer JACOB DUYM - in de Voorrede vóór HEINSIUS'
Nederduytsche Poëmata ‘de Reden-rijckers bend’ kenschetst als:
Een volck dat veel tijdt is ontbloot van alle reden,
Onmatich, onbesuyst, wanschapen, onbesneden,
In treurspels bly van sin, en weer oubollich*) gram.
*)

kluchtig.

Werd in DOUZA'S huis menige ‘poeëtsche maeltijdt’ gehouden, SCRIVERIUS ontving
zijn letterkundige vrienden op zijne hofstede Woelwijk, aan de Vliet bij Leiden
gelegen.
Maar als dichters stonden HEINSIUS en SCRIVERIUS lager dan het tweetal uit het
vorig geslacht. HEINSIUS' vertalingen van THEOCRITUS staan beneden DOUZA'S
bewerkingen van JANUS SECUNDUS en het gezamenlijk werk der beide jongeren kan
niet opwegen tegen het weinige dat wij van JAN VAN HOUT'S poëzie bezitten.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

53
Gewichtig zijn de Leidsche professor en zijn vriend in de geschiedenis onzer literatuur
vooral door hun verhouding tot hunne tijdgenooten. Met hoevelen hunner zien wij
hen in vriendschappelijke betrekking! Tot HEINSIUS' oudste vrienden behoort de
Zeeuw PETRUS HONDIUS, dien wij nog als auteur zullen ontmoeten; een tweetal
Poëmata zijn tot dezen predikant gericht. Het werk van een anderen Zeeuw ADRIANUS
HOFFERUS werd zoowel door SCRIVERIUS als door zijn vriend met een lofdicht geëerd.
CONSTANTIJN HUYGENS had hoogen eerbied voor zijn leermeester:
Grooten HEINS, mijn hoogst verwondren,
Soet besitter van mijn hertt

Zoo begint een tot dezen gericht couplet van zijn in 1622 vervaardigd gedicht De
Uytlandige Herder. Er was een bijzondere reden, het aan ‘den Heere DANIEL HEINS,
Ridder etc.’ op te dragen: wie HUYGENS' gedicht vergelijkt met HEINSIUS' Pastorael
zal op meer dan een plaats de overeenkomst tusschen beide stukken kunnen opmerken.
Tien jaar later droeg HEINSIUS den steeds in aanzien en roem stijgenden Hagenaar
zijn treurspel Herodes op. De Overijselaar REVIUS wijdde in 1630 zijne poëzie aan
D. HEINSIUS ‘voornaemste dichter van onsen tijt’, lang vóórdat hij als Regent van
het Staten-College zich te Leiden kwam vestigen. Met verscheidene Amsterdamsche
letterkundigen is HEINSIUS bevriend: wij vinden een lofdicht van zijne hand vóór
ZACHARIAS HEYNS' vertaling van DU BARTAS; RODENBURG spreekt in zijn Eglantiers
Poëten Borstweringh over ‘den treffelijcken D. HEYNS waer Leyden op trotst, Batavia
op braldt en 't schaterende gerucht op dartelt in heughelycke glorie.’ Met ANNA
ROEMERS wisselt hij een paar complimenteuze gedichten vol mythologischen
klinkklank. Wanneer VONDEL op
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zijn beurt de ‘Hollandsche Sappho’ gaat roemen, verzuimt hij niet te vermelden dat
‘HEYNS met zijnen SCHRIJVER // Uw gulde veerzen leest’. Zoowel dit lofdicht van
VONDEL als een sonnet van HOOFT op ANNA ROEMERS toonen overeenkomst met
HEINSIUS' eerste lofdicht. BREEROO spreekt vol bewondering over ‘die goddelicke
Lof-sang van Jesu Christo, door den hoogen ende uytgeleerden DANIËL HEINSIUS
gemaect.’ Hij is er niet weinig trotsch op, dat hij HEINSIUS en SCRIVERIUS persoonlijk
heeft mogen ontmoeten.
Toen het gerucht eener tweede uitgaaf van den Auriacus HOOFT in 1610 ter oore
was gekomen, zond hij HEINSIUS een fraai lofdicht op dat treurspel met verzoek het
een plaats te willen geven onder de overige, die ervoor geplaatst zouden worden. In
den al te hoofschen brief waarmede hij dat gedicht begeleidde, verzocht hij om
‘Latijnsch antwoordt, dat ick beter meen te verstaen als Duitsch weet te schrijven’;
een ‘hoofdeloos praetje’, doch dat duidelijk toont, hoe zeer de jonge dichter er op
uit was, den beroemden geleerde te believen.
Ook SCRIVERIUS heeft zijn litteraire betrekkingen. ADRIANUS HOFFERUS krijgt
een lofdicht van hem, evenals diens landsman VAN DER VENNE. Hij vertaalt den
Latijnschen brief van AMALIA VAN SOLMS aan Frederik Hendrik, waarin BARLAEUS
een staaltje van navolging der Heroïdes had gegeven, en schrijft een lofdicht op
HOOFT'S Hendrik de Groote. VONDEL die over HEINSIUS maar een enkelen keer
terloops spreekt, heeft voor SCRIVERIUS warme sympathie en bewondering. Hoe
juicht hij den Leidschen bijschrift-schrijver toe, wanneer deze veroordeeld wordt tot
het betalen eener zware boete. Bij HEINSIUS' dood zwijgt VONDEL; doch als vijf jaar
later ‘de blintgeleefde SCHRIJVER’ de eeuwige rust is ingegaan, grijpt de zeventigjarige
naar de pen; dan gloeit de dankbare herinnering weer op aan den voorstander van
HOGERBEETS en de haat tegen de
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‘valsche rechters’ uit zijne Palamedes-dagen. Merkwaardig zijn SCRIVERIUS' gedichten
op BREEROO en STARTER. Met de, voor een dichter onontbeerlijk geachte, Roomsche
en Grieksche wetenschap was dit tweetal schamel bedeeld, en dan nog maar uit de
tweede hand; doch SCRIVERIUS was een te goed leerling der Ouden om het
Horatiaansche ‘natura ... an arte’ over het hoofd te zien. Reeds in de Voorrede voor
HEINSIUS' Poëmata had hij den jonkman geprezen:
Alleen in onse tael verstandich en ervaeren,
Vernuftich ende kloeck: die noyt Latijnsche las

en die desniettegenstaande ‘Duytsche mimi’ (Nederlandsche kluchten) vermocht te
schrijven. En toen BREEROO in 1618 was gestorven, bracht SCRIVERIUS hulde aan
zijn ‘geestige natuur’. STARTER'S ‘wonderbare geest in liedekens, in kluchten’ verhief
hij in een lang lofdicht; hij voorspelde hem zelfs een eeuwigen roem. Van de
Amsterdammers had hij grootsche verwachtingen: wanneer hij zijne minachting voor
de ‘Redenrijckers’ in het algemeen heeft lucht gegeven, voelt hij zich gedrongen een
uitzondering te maken:
U neem ick alleen uyt, o constich Amsterdam!
Op uw toonelen heeft die konst, die was verloren,
Haer adem weer gheschept. by u is zy herboren.
Het Hooft dat steeckt ghy op. ick sie een nieu Parnas.

Inderdaad er was in 1616 alle reden om zoo hoopvol te spreken van de toekomst
onzer literatuur te Amsterdam.
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Aanteekeningen.
De Nederlandsche gedichten van HEINSIUS las ik in de uitgave van SCRIVERIUS:
Amsterdam ao. 1618. Andere, hier niet voorkomende, gedichten van hem zijn
uitgegeven door P. LEENDERTZ WZN. in De Navorscher 1861, bladz. 51-54. Over
de onderscheidene drukken zijner Emblemata en andere gedichten vgl. het Proefschrift
van Dr. A.G.C. DE VRIES: De Nederlandsche Emblemata no. 21 vlgg. Het weglaten
van den naam Heinsius uit de Elegie daar vermeld en besproken op bladz. XIX-XX.
Het is Dr. DE VRIES ontgaan, dat een dergelijk feit door mij reeds in 1892 bij de
bespreking van een zeventiend'eeuwsch handschrift bekend was gemaakt; zie Tijdschr.
v. N.T. en L. Jaarg. 1892, blz. 265. OPITZ' Buch von der Deutschen Poeterei in de
Neudrucke deutscher Litteraturwerke no. 1.
HEINSIUS' Latijnsche gedichten, oraties en de titels zijner beide treurspelen uitvoerig
beschreven in den Catal. v.d. Maatsch. der Ned. Lett.
De Gedichten van Petrus Scriverius met een levensbeschrijving van den dichter
zijn uitgeg. te Amsterdam bij JAN HARTIG in 1738. Voor de titels zijner overige
werken vgl. den Cat. v.d. Maatsch. der Ned. Lett. De werken van SAMUEL AMPZING
in dienzelfden Catalogus. De Gedichten van Jacob van Zevecote (daaronder ook
zijne beide Nederlandsche drama's) uitgeg. door BLOMMAERT, Gent-Rotterdam 1840.
De Latijnsche gedichten en zijne drama's Maria Graeca en Rosimunda in Jacobi
Zevecoti J.U.D. Poematum editio ultima Amst. 1640. De Latijnsche tragi-comoedie
Esther, waarvan HOFMAN PEERLKAMP spreekt (De Poetis Latinis p. 319) heb ik niet
onder de oogen gehad; ter Leidsche Univ. bibl. schijnt zij niet aanwezig). Dat ik mijn
voordeel gedaan heb met HOFMAN PEERLKAMP'S werk, behoef ik nauwlijks nog weer
eens te zeggen. ZEVECOTIUS' Adspiratio ad coelestem patriam en het vers: ‘Quis me
sideream superum deducat ad aulam’ doet denken aan GEORGE ELIOT'S prachtig stuk
lyriek dat aanvangt: ‘O may I join the choir invisible’ - maar welk een verschil van
velen aard!
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De opvatting der poëzie bij HEINSIUS en SCRIVERIUS als Renaissance-dichters,
waarvan boven gewag is gemaakt, vindt men o.a. in SCRIVERIUS' Voorredes (in proza
en in poëzie) voor de uitgaaf der Nederd. Poémata; voorts op bladz. 25 en 101.
Over de hofstede Woel-wijk vgl. o.a. Jani Bodecheri Banningii Poëmata (Lugd.
Batav. 1637) p. 71.
De gedichten van HEINSIUS tot PETRUS HONDIUS in: Dan. Heinsii Poematum Ed.
tertia ao. 1610, p. 6, 50.
De bedoelde gedichten van HOOFT, VONDEL, HUYGENS, REVIUS e.a. zijn zonder
moeite te vinden in de bekende uitgaven hunner werken. De brieven aan JACOB VAN
DYCK en HUGO DE GROOT, waarin BREEROO spreekt over HEINSIUS en SCRIVERIUS,
vindt men in De Werken van G.A. BREDERO I, 9-10 (vóór Rodd'rick ende Alphonsus)
en II, 141. Den brief van HOOFT aan HEINSIUS in de uitgave van HOOFT'S Brieven
door VAN VLOTEN, no. 7.
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Literatuur en Tooneel te Amsterdam.
Wel mocht HOOFT zijne geboortestad omstreeks 1612 vergelijken bij ‘een eedle
maecht die în haers jeuchdes bloeyen treedt.’ Vooral na den val van Antwerpen zien
wij dien bloei voortdurend toenemen. In de eeuw tusschen 1585-1685 breidt de
oppervlakte der stad zich uit van 106 tot 726 hectaren, het aantal huizen
vertiendubbelt, dat der inwoners wordt op zijn minst zevenmaal grooter. De handel
krijgt steeds meer omvang, de nieuwe Beurs op het Rokin was in 1611 voltooid en
niet ver meer was de tijd, waarin VONDEL van die Beurs zou zeggen:
Uw veder, op 't papier gewent,
Vlieght van het een naer 't ander endt
Des aerdtboôms.

Welk een kracht toont de stad ook in de grootschheid van hare ontwerpen en de
doorzettendheid waarmede zij die ontwerpen uitvoert! Het plan tot een tweede
uitbreiding der vesten was in 1612 opgevat en in kaart gebracht; in 1662 was men
nog met kracht bezig aan het volvoeren van dat plan; omstreeks 1680 prijkten Heerenen Keizersgrachten in de pittoreske schoonheid van haar wisselende vergezichten
tusschen buigende lijnen. Zij bouwt zich nieuwe kerken, sticht een Athenaeum, een
Schouwburg, een Stadhuis, een Zeemagazijn. Hare politieke beteekenis neemt toe,
naarmate hare macht in de Republiek zich uitbreidt. Zoo wordt zij meer en meer de
hoofdstad en hart-ader des lands.
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Dat onder zoo gunstige omstandigheden, naast de overige kunsten, ook de kunst van
het woord tot hoogen bloei kwam, is begrijpelijk. Van dien opbloei der literaire en
dramatische kunst hebben wij nu een voorstelling te geven1).
Wat ons, uit Leiden komend, te Amsterdam in de eerste plaats treft, is, hoe daar het
oude zich naast het nieuwe handhaaft. Anders dan te Leiden waren een paar
Rederijkerskamers hier nog de middelpunten van het letterkundig verkeer; wat er
jong en veelbelovend was, ontwikkelde zich binnen de muren dier Kamers en zal
zich eerst gaandeweg van de Rederijkers los maken.
Het verschil tusschen de literaire toestanden in beide steden komt overeen met
haar verschillende houding tegenover de groote gebeurtenissen der 16de eeuw.
Amsterdam had niet als Leiden en Haarlem geleden en gestreden in den strijd tegen
Rome en Spanje, al waren verscheidene harer burgers om dien strijd ballingen
geworden. Eerst langzamerhand was zij overgegaan tot de partij van den opstand.
Blijkbaar waren de behoudende elementen er talrijk en sterk; niet vreemd dus, dat
wij die behoudzucht ook in het literaire leven werkzaam zien. Echter ook het nieuwe
leven in geloof en wereldbeschouwing, wetenschap en kunst gistte en werkte er in
jonge mannen als HOOFT, COSTER en BREÊROO; de Zuidnederlanders, die in grooten
getale juist te Amsterdam zich hadden gevestigd, zouden aan dat nieuwe leven frissche
kracht bijzetten.
Van de Amsterdamsche Kamers was de Egelantier, wier blazoen een crucifix
vertoonde, omslingerd door een bloeiende wilde roos, met het randschrift: In Liefde
bloeiende, stellig de gewichtigste. Zoowel door het aanzien als door het talent harer
leden overschaduwde zij hare Zuidnederlandsche zuster, die 't Wit Lavendel in haar
blazoen voerde en de spreuk: Ut
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levender Jonste. Op de lijst der leden van de Egelantier komen namen voor als:
HUYDECOPER, SCHAAP, REAEL, PAUW, VAN KAMPEN, HEEMSKERK, REYNST,
RENDORP. Bij hen zullen zich COSTER, BREEROO en HOOFT aansluiten.
In 1616 zijn lid o.a.: HENDRICK BOELENSZ., DIRCK CORVER, JAN FONTEYN,
ALBERT VAN DER BURCH, HENDRICK DE KEYSER en PIETER ROEMER VISSCHER, die
in 1628 Secretaris der Kamer was. Ook THEODORE RODENBURG, een oomzegger
van HENDRIK LAURENSZ., behoorde in die jaren tot de Egelantier. Onder de leden
van 't Wit Lavendel vinden wij in 1613 o.a.: AMBROSI, KEMP, VERBIEST (‘Hoofdman,
Heer en Voocht’) TACK, VAN DEN BROEC, VERREYCK, AUBREBIES, KINA, JAN
SIEVERTSZ. KOLM, de boekhandelaars ABRAHAM DE KONING en ZACHARIAS HEYNSZ.;
ook JOOST VAN DEN VONDEL sloot zich in den aanvang bij zijne landslieden aan. In
1618 was SIGNOOR SERVAES DEGENS deken der Brabantsche Kamer, in 1626
CORNELIS EGGERS2).
De verhouding tusschen de Oude Kamer, zooals de Egelantier ter onderscheiding
van haar jongere zuster ook wel genoemd werd, en de Brabantsche was
vriendschappelijk: men schreef lofdichten voor elkanders stukken, droeg elkander
dramatisch en ander letterkundig werk op; de deviezen der beide Kamers werden
niet zelden op min of meer vernuftige wijze in een stuk gevlochten3).
De eendracht die tusschen de beide instellingen bestond, ging verloren tusschen
de leden van de Egelantier onderling. Er kwam verdeeldheid tusschen de
Kamerbroeders, die ten slotte tot scheuring werd en de stichting eener nieuwe
instelling, de Nederduitsche Academie, ten gevolge had.
Een voorname bron van twist was, dat elk den baas wilde spelen en naar geen
Overheid luisteren. Niemand nam genoegen met de rol die hem in de te vertoonen
stukken werd toebe-
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deeld; vandaar dat de stukken slecht werden gespeeld. Zij die het minste talent hadden,
misschien vooral de zoons van aanzienlijken huize - ‘bengels woest en grootse
gecken’ zeide BREERO - wilden het hoogste woord voeren; vooral bij de verkiezing
van Hoofden deden zij zich gelden. De talentvolle leden der Kamer trokken zich
terug. Eene, op middeleeuwsche leest geschoeide, inrichting als deze kon hen niet
meer voldoen; zij peinsden op iets hoogers en beters. Reeds omstreeks 1610-'11
hooren wij HOOFT in een Reden van de waerdicheit der Poësie tot den Magistraat
zeggen: ‘dat soo wel de menichvuldicheit (der) burgeren een grooter, als haer
(Amsterdam's) vernaemtheit by andere steden een aensienlijcker ende bequaemer
Toonneel schijnt te vorderen, 'twelck men op onkostelijcker plaetse, met de waerde
van dit, soude konnen oprechten.’ Vijanden van de dramatische kunst - naar alle
waarschijnlijkheid: orthodoxe predikanten - hadden reeds bij voorbaat gewaarschuwd
tegen de nog ongeboren nieuwe stichting; doch HOOFT acht het niet de moeite waard,
de aangevoerde redenen te weerleggen, daar die alleen het misbruik der dramatische
kunst raakten4).
Toch was het niet alleen, zelfs niet vooral het drama, waarop ten minste COSTER
en BREERO het oog gericht hielden. Zij begrepen, dat zij aan een jonge, zich veelzijdig
ontwikkelende burgerij meer moesten bieden dan de Egelantier kon doen. Een
instelling van Hooger Onderwijs ontbrak te Amsterdam; die zouden zij stichten. De
Nederduitsche Academie kwam ten deele voort uit dezelfde behoefte, die later het
Athenaeum Illustre te voorschijn zou roepen. Vandaar indertijds reeds het verzoek
der Oude Kamer aan de Curatoren der Leidsche Hoogeschool om de colleges in de
moedertaal te doen geven. Vandaar BREEROO'S oproep vóór zijn Moortje tot de
‘Latijnsche-geleerde’ om hum licht niet onder de korenmaat te zetten.
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RODENBURG was blijkbaar niet overtuigd van de noodzakelijkheid eener nieuwe
instelling. Wilde men de uitkomsten der wetenschap in ruimer kring verbreiden, dan
gaf het tooneel van de Egelantier daartoe, meende hij, alle gelegenheid. Zelf gaf hij
het voorbeeld: verscheidene zijner tooneelspelen bevatten verhandelingen over
zielkunde, zedeleer, geschiedenis, landen volkenkunde, astrologie en geologie. Zoo
volgde hij het voorbeeld van zoo menig zinnespeldichter der 16de eeuw. BREEROO
lachte hem uit om die leerzame dramatiek: ‘Ghy goedighe Gooden van Mannen!’ schreef hij in de voorrede van zijne Griane (1616), ‘die in u groote Rijmen de
Vrouwen, Dienst-meysjens, ja Stalknechts doet Philosopheren van overtreffelijcke
verholentheden, hetsy van de beweginghe der Sterren, ofte van de drift des Hemels,
oft van de grootheydt der Sonne, oft andere schier onuytdenckelycke saken, dat ick
doch meer voor een bewijs van uwe wetenschap acht, als voor een eygenschap in
die slach van Menschen.’ Feller ging hij tegen RODENBURG te keer in eene berijming
der fabel van Esopus over den ezel die in een leeuwenhuid indruk tracht te maken;
met ‘de neske*) Ezel, trots, van opgeblase geest’ kan bezwaarlijk iemand anders dan
*)
RODENBURG bedoeld zijn.
dwaze.
COSTER was even fel op RODENBURG gebeten als BREEROO. Hij verwijt hem zijne
onkunde: ‘Leert eerst uw A.B. ter degen’, heet het in een stukje Op een rol van den
Ridder Dirk Rodenburg; ‘wilt gij weer eens iets schrijven, leer dan vooral goed
spellen, met uwe syntaxis is het ook poover gesteld.’ In de voorrede van zijn
tooneelspel Isabella (1617) spreekt hij smadelijk over RODENBURG'S snelheid van
werken: ‘de dosynwerckers, haar zelven kittelende ..... datze de slechten*) met een
*)
eenvoudigen.
zeeckere op-geblaesentheyt haere leuren*) voor wat wonders in de handen
*)
moffelen.’ De felheid en grofheid waarmede deze polemiek door BREERO en
lorren.
COSTER gevoerd werd,
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doet vermoeden, dat er persoonlijke afkeer in het spel is geweest naast verschil van
letterkundig inzicht.
RODENBURG was in 1611 als ridder van de orde van Bourgondië teruggekeerd uit
Spanje; DIRK was THEODORE geworden. BREERO was een schoenmakerszoon uit de
Nes, COSTER'S vader timmerman en koster van de Oude Kerk. Er moeten spoedig
haken en oogen zijn gekomen tusschen die twee ‘slecht-rechte’, spotzieke
Amsterdammers en den nieuwbakken ridder, wiens grandezza hen deed denken aan
de sinjoors van Antwerpen, de stad waar hij, hoewel van een deftig Amsterdamsch
geslacht, waarschijnlijk het levenslicht had gezien. Die persoonlijke afkeer zal zich
ook op letterkundig gebied hebben doen gelden. Wij weten dat meer dan een stuk
van RODENBURG van het tooneel der Oude Kamer geweerd is.
Ter eere van Ridder THEODORE moet gezegd, dat hij zijne tegenstanders niet met
gelijke munt betaalde; hij bepaalde zich tot een ironisch overnemen van den
scheldnaam ‘A.B.C. klercxken’, hem door COSTER naar het hoofd geworpen. Dieper
zal het hem gegriefd hebben, indien hij werkelijk - zooals waarschijnlijk is - ‘onder
't habyt van een boertige parsonage’ op de planken is gebracht. Maar hij gaf geen
kamp. Tusschen 1615 en 1619 was hij te Amsterdam en bleef in de Egelantier. Een
deel der leden is blijkbaar op zijn hand geweest; althans zij toonden zich ongeneigd
de Egelantier te verlaten en bleven er met hem, ook nadat COSTER, BREEROO, HOOFT
en anderen die instelling hadden verlaten om een nieuwe te stichten. Heeft ook
standsverschil eenig deel aan deze scheiding gehad en waren er onder hen die
achterbleven vrij wat aanzienlijken, de ‘grootse gecken’ waarvan BREEROO sprak,
en anderen die het aangenaam vonden met de deftigheid te verkeeren? Zoo ja, dan
is bij den burgemeesterszoon PIETER CORNELISZOON HOOFT liefde tot de kunst
sterker geweest dan standsgevoel. In elk
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geval tot een scheiding kwam het en den 23en September van het jaar 1617 werd de
Nederduytsche Academie ingewijd met SUFFRIDUS SIXTINUS' Apollo, gevolgd door
GIJSBERT VAN HOGHENDORP'S Treurspel vande moordt begaen aen Wilhelm by der
gratie Gods Prince van Orangien.
Terecht sprak men reeds in dien en iets lateren tijd altijd van ‘Coster's Academie’.
COSTER had inderdaad recht op den naam, dien de uitgever VAN DER PLASSE hem
in 1618 geeft in de Opdracht der Nieuw-Jaar-Lieden: ‘stichter en onderhouwer der
eenigher en eerster Nederduytscher Academie.’ Hij was de man die een stuk gronds
aan de Keizersgracht had gekocht en daarop de houten loods gebouwd, waar de
nieuwe instelling voorloopig werd ondergebracht. Hij ook had het contract gesloten
met de Regenten van 't Weeshuis, waarbij werd bepaald, dat een deel der opbrengsten
‘op der armen weesen naeme ontfangen’ en ‘de penningen vande speelen en andere
oeffeningen’ telkens zouden worden geïnd door een paar dienaars van het Weeshuis.
Uit dat contract blijkt ook het karakter der nieuwe instelling; zij zou zijn: ‘een
nederlantsche oeffenschool mitsgaeders te speelen ende te verthonen eenighe
commedien, tragedien ende andere oeffeningen.’ Zooals men ziet, wordt hier het
wetenschappelijk element in de eerste, de tooneelpoëzie in de tweede plaats genoemd.
Op dat wetenschappelijk element legde ook de uitgever VAN DER PLASSE den nadruk,
toen hij in de bovengenoemde Opdracht uitriep: ‘Gheluckich, overgheluckich zijt
ghy dan nu, o pronckparle van Nederlandt, Amsteldam, nu ghy bekomen hebt, 'tghene
onder de overvloedicheydt van uwe dienstbaerheden en schatten noch aen u Croone
en Roem ontbrack: te weten de Wijsheyt met haere oeffeninghen.’
Dat de nieuwe instelling zich toch verwant gevoelde aan de Kamers van
Rhetorycke, bleek uit hare behoefte aan een nieuw
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blazoen; overeenkomstig het karakter en het streven der Academie, vertoonde dat
blazoen een door bijen omzwermden bijenkorf, geplaatst bij een egelantier, daaronder
de zinspreuk IJver, daaromheen het randschrift: ‘Fervet opus, redolentque thymo
fragrantia mella.’ Zoo moest ook hier de geest der middeleeuwen plaats maken voor
den geest der nieuwere tijden: de door een roos omslingerde crucifixus, symbool van
de Christelijk-kerkelijke kunst der middeleeuwen, voor de heidensche bij, wijsheid
purend
uyt de boecken
Der wijsheyt-lievers, oft der Reedners deftich-straf,
Oft Rymers die Atheen of 't groote Romen gaf.
(Suffridi Sixtini Apollo).

Niet minder openbaarden zich het karakter en het streven der Academie in de
bovengenoemde gelegenheidsstukken. In Sixtinus' Apollo komen de Muzen ten
tooneele om het ‘constlievend’ volk van Amsterdam te danken voor de goede
ontvangst in de stad en een uiteenzetting te geven van de door elk harer
vertegenwoordigde kunst of wetenschap. HOGENDORP'S stuk was een krachtige
herinnering aan den strijd tegen Spanje en Rome om de staatkundige en geestelijke
vrijheid.
De vrijheid van den staat liep vooreerst geen gevaar; anders stond het met de
vrijheid van het individu.
Wij hebben vroeger gezien, hoe krachtig predikanten en synodes der nieuwe leer
optraden tegen Rederijkers of dichters, wier sympathie voor de heidensche oudheid
hun gevaarlijk scheen voor de rechte leer. Het waren niet alleen Kalvinisten die zoo
handelden. In het notulenboekje eener gemeente van Waterlandsche Doopsgezinden
lezen wij op het jaar 1614: ‘oock besloten twee Dienaren te senden aan CORNELIS
JANSEN inde
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4 cranen om hem aen te spreecken van datmen seyt dat hy by de Rederyckers op de
camer veel verkeert, iae een Prins by haer soude syn.’ Alzoo geschiedde; de beide
afgezanten kregen tot antwoord: ‘Dattet waer is dat hy een wyle mette Rederyckers
op de camer heeft gemeen geweest: maer also hy verneemt dat hy daer ymant mede
ergert, soe is hem leedt dat hy ymant bedroeft heeft, en meenter hem mette eerste
gelegentheyt aff te maken als nu kermis naestcomen, alsse verset worden, want eer
soude hy niet connen.’ Maar zoo minnelijk ging het niet overal. Feller was de strijd
tusschen de Calvinistische predikanten en de voorstanders der renaissance-poëzie.
Al spoedig na de stichting der Academie hadden de predikanten begrepen uit welken
hoek de wind daar woei; door voortdurende bezendingen aan de Vroedschap deden
zij nu en later hun best de nieuwe instelling te doen opheffen.
Voorzoover hun verzet tegen de Academie voortsproot uit de oprechte overtuiging,
dat het ware geloof gevaar liep door de bewonderîng van Heidensche oudheid en
kunst, moet men het natuurlijk eerbiedigen. Doch er kwamen ook andere
beweegredenen in het spel en die Kalvinistische predikanten waren ook maar
menschen. In sommige opzichten bleken zij waardige opvolgers hunner R. Katholieke
voorgangers, die gewoon waren de wijsheid in pacht en de geestelijke leiding der
burgerij in handen te hebben; van heerschzucht waren velen hunner niet vrij te pleiten.
Doch een deel der burgerij was niet gezind, de zoo duur gekochte geestesvrijheid
prijs te geven. ‘Soo zoude de tyrannie’ zeide Amsterdam's eerbiedwaardige
burgemeester CORNELIS PIETERSZ. HOOFT, ‘nyet cesseren, maer alleenlick den tyran
veranderdt wesen’, en de mannen van de Academie waren dat geheel met hem eens.
De strijd tusschen Academie en Kerkeraad was dus eigenlijk een strijd om de leiding
der geesten. Er is zeker waarheid in COSTER'S bewering:
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Maar die luy die alleen geleerden willen schynen,
En 't dickwils niet en zijn dan met een yd'le naem,
Verdroegen 't noode, dat oock and'ren haer bequaem
En wetende genoech hier souden openbaren
Op deze zeetel om den volcke te leeraren5).

Diezelfde voorstelling zien wij in een brief van den predikant UTENBOGAERT, waarin
hij naar aanleiding van het hekeldicht De Boeren Categismus (ao. 1628) schrijft: ‘De
poëtische faculteyt meynt haest soo veel rechts te hebben als de theologische’, met
toespeling op het onderschrift van den Categismus: ‘geapprobeert inde consistori
van de Poëetsche Faculteit’6).
COSTER had den tegenstand van de zijde der Kerkelijken wel voorzien. Juist daarom
was hij begonnen met het Weeshuis in de nieuwe instelling te betrekken. Een
beoefening van wetenschap en dramatische kunst, welker baten voor een deel ten
goede kwamen aan een zoo populair gesticht als het Weeshuis, zou daardoor, meende
hij, minder aanstoot geven. Onjuist zal zijne berekening wel niet zijn geweest, doch
de tegenstand der kerkelijke partij bleef voortduren. Daarvoor bestond hunnerzijds
alle reden, want de lessen die aan de Academie werden gegeven, o.a. door SIBRANT
HANSSEN CARDINAEL in de Arithmetica en door JAN THONIS in het Hebreeuwsch,
trokken een groot aantal toehoorders; met den geest der vertoonde spelen was de
Kerkeraad niet ingenomen; dat de bovengenoemde professoren Mennonieten waren,
smaakte hun ook niet. Zij wisten Burgemeesteren zóóver te krijgen, dat althans de
beoefening der wetenschappen aan de nieuwe stichting verboden werd; in een
gelegenheidsstuk dat 1 Augustus 1619 ter Academie vertoond werd, kwamen de
Muzen, behalve Melpomene en Thalia, ‘met een slot aan de mondt’ ten tooneele.
Het zag er wel naar uit of ook aan de muzen van treur- en blijspel
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het zwijgen zou worden opgelegd, doch daartoe kwam het gelukkig niet.
De Academie bleef vooreerst het bolwerk eener in geestelijk opzicht mondig
geworden burgerij, die de met zooveel moeite verworven vrijheid van gelooven,
denken, spreken en schrijven wilde handhaven; die door middel van tooneel en
drukpers invloed wilde oefenen op den gang van zaken. COSTER'S treurspel Iphigenia
en, in mindere mate, zijne Polyxena, HOOFT'S Baeto (2de en 4de Bedrijf) VONDEL'S
Palamedes en talrijke hekeldichten, alle uit de Academie voortgekomen, behooren
tot de ‘littérature militante’ dier dagen; dat polemisch karakter onderscheidt het werk
der Academie van hetgeen uit de Egelantier en de Lavendel voortkwam.
Op al deze stukken komen wij later terug. Hier zij slechts melding gemaakt van
een paar ‘libertynsche’ poëten, die tot dusver te zeer op den achtergrond zijn
gehouden; die blijkbaar tot de geestverwanten der Academie-mannen behoorden, al
weten wij niet juist in welke verhouding zij tot de nieuwe stichting stonden. Beiden
behooren eigenlijk tot een vroeger geslacht, doch zij komen eerst nu op den voorgrond.
De een was ROBBERT ROBBERTSZ. LE CANU, in 1563 geboren te Amersfoort, die
zich in 1586 als ‘schoolmeester der grooter zeevaert’ te Amsterdam vestigde en in
tal van pamfletten en liederen de onderlinge onverdraagzaamheid der Doopsgezinden
hekelde. Opmerkelijker man dan hij was de vijf jaar oudere REINIER TELLE, een
Zeeuw die rector te Zierikzee is geweest en in 1610 te Amsterdam kwam wonen.
Dat TELLE tot de mannen der Academie in zekere betrekking stond, mag men opmaken
uit het feit, dat wij een lofdicht van hem vóór HOGENDORP'S inwijdingsstuk zien. In
allen gevalle was hij hun geestverwant in zijn afkeer van het drijven der rechtzinnige
predikanten en van het contra-remonstrantsche geloof in eigen voortreffelijkheid.
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In een wijdloopigen Vrede-sang van het jaar 1615 vinden wij een uitval tegen
.... dit ghedeylde volck, die sich in rotten splijten
Om 't klieven van een stroo, ja om een ‘toch’ en ‘doch’

Wat hij het minst kan dulden, is
.... de zucht tot heerschen in een man,
Die geerne zou den naem van Kercken-dienaer draghen.

Ook het leerstuk der praedestinatie ergerde hem in hooge mate; aan die ergernis gaf
hij lucht in het bittere spotdicht Der Contraremonstranten Kerf-stock. Op de wijze
der Geuzendichters laat hij zijn vijanden zelven uiteenzetten, dat zij een gouden
kerfstok hebben in den vrijbrief voor alle zonden, dien zij reeds bij hunne geboorte
verkrijgen. Onbillijk moge de ergenis TELLE gemaakt hebben, men moet erkennen
dat die ergernis zich uitgiet in vloeiende verzen, die door hun losheid en dartelen
zwier aan de fraaie geuzenliederen herinneren. Zoo b.v. waar de
Contra-Remonstranten zich tot de R. Katholieken richten met dit couplet:
Ghy hebt het met u biecht wel drock,
Maer vrienden, wy zijn wijser;
Wy hebben een goe kerref-stock
Die nimmermeer wort yser,
Daerop wy moghen kerven
Om niet, totdat wy sterven,
Slaen andre vroech hant aende ploech,
Wy komen tijts ghenoech7).

De Academie had haar eerste lustrum nog niet gevierd of de krachten schenen haar
te zullen begeven. BREERO had aan
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den strijd slechts weinig kunnen deelnemen: hij was reeds een jaar na de stichting
gestorven. Maar VONDEL deed hem waarschijnlijk geen onrecht, toen hij hem in een
zijner spotdichten op den Kerkeraad deed uitroepen: ‘vijst er tegen aan!’
COSTER, die het met zijne Iphigenia al te bont had gemaakt, werd in 1621 voor
Burgemeesteren ter verantwoording geroepen. Hij kreeg een vermaning en beloofde
‘dat hij hem wilde reguleeren na 't believen van de H.H. Burgemeesteren ende niet
en sal spreken yet wat tegenwoordig den Heeren niet en sal gevallen, oft op solcke
tijden als de H.H. niet en sal believen.’ Onderdanig genoeg zeker! Heeft men hem
misschien bedreigd met ontslag uit zijn ambt als geneesheer van 't Gasthuis? HOOFT
trok zich langzamerhand terug. Omstreeks 1622 bewerkte hij nog het blijspel
Schijnheyligh, waarin hij femelende en huichelende geestelijken aan de kaak stelde
- doch dat stuk bleef in portefeuille en kon dus slechts in beperkten kring invloed
oefenen. Zwaar huiselijk leed trof hem, en zijne letterkundige werkzaamheid ging
zich vooral op de historiografie richten.
Doch wie er zweeg - niet VONDEL. Zelfs niet, nadat hij in 1625 wegens het uitgeven
van Palamedes scherp was vervolgd en zwaar beboet. In de twaalf jaren tusschen
1620 en 1632 blijft hij een der voorname vertegenwoordigers van dat deel der burgerij,
dat zijne gewetensvrijheid niet aan banden gelegd wilde zien. In de jaren 1630 en
1631 ontstroomen de hekel- en spotdichten aan zijn pen. Een daarvan was die bekende
Vraghe van ‘d'Amsterdamsche Academi aen alle poëten en dichters’, aan het adres
der Kerkelijken en Calvinistische predikanten gericht, en die zulk een stroom van
heftige antwoorden ten gevolge had, dat HOOFT haar omschreef als ‘een van die
krijgsgranaten, die zwanger van doodt en bederf, niet en baren om ter wereld te
brengen, maer om daer uyt

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

71
te helpen’8). Uit die omschrijving reeds blijkt, dat HOOFT weinig sympathie meer
gevoelde voor den strijd dien VONDEL streed. Toen deze zijn Medaellie voor de
Gommariste Kettermeester in het licht gaf, schreef HOOFT zelfs aan zijn zwager
BAEK: ‘Ick en kan dien stookebranden ter wederzijden niet vergeven hunne reukelooze
dulligheit.’ Niet lang zou het echter meer duren, of ook van VONDELS zijde werd de
strijd met minder felheid gevoerd. In 1632 namelijk werd de wensch der
Academie-mannen ten deele vervuld door de stichting van het Athenaeum Illustre.
Zoo was de ‘oeffenschool’ nu toch verrezen, zij het ook als zelfstandige instelling
en met opoffering van de moedertaal als voertuig van onderwijs. Wien verwondert
het, dat VONDEL niet zwijgen kon bij de Inwying der Doorluchtige Schoole? Blijkbaar
dacht hij terug aan het inwijdingsstuk van SUFFRIDUS SIXTINUS en de daarop gevolgde
tegenwerking der predikanten, toen hij schreef:
O goude lettereeuw! o wyse lent!
O lucht vol geurs, na 's onweers dreygement!
Ick raeskal, of Apol is hier ontrent
Met negen nonnen.

Nu was dan in hoofdzaak verkregen, wat COSTER en de zijnen voor de Amsterdamsche
burgerij zoo begeerlijk achtten: een tempel der wetenschap, waarin men door kennis
en zelfkennis tot deugd zou komen. Hoog stijgt in welluidende strofen de juichtoon
van den dichter over deze zege na strijd, over het blijde verschiet dat zich nu opende
voor wie streefden naar hooger geestelijke en zedelijke ontwikkeling:
De Wysheyd setmen op den hooghsten trap,
Beschoncken met den glans der burgerschap,
En toegejuycht met vrolyck handgeklap
Van braeve geesten.
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Nu yckt de Deughd de sielen met haer merck,
Nu sweetmen in 't Sokratisch worstelperck,
Nu boutmen aen de zede- en redekerck,
Doorgalmt van leering,
Die 't buyghsaem hart der jongkheyd vormt en sout
En heylsaem voor verrotting onderhoud
En instort vroegh 't geen onvermuft veroud
Door Deughds hanteering.

Toen VONDEL deze verzen schreef, had de Lavendel zich reeds in de Academie
opgelost; niet lang meer zou het duren of ook de Eglantier zou zich bij haar
aansluiten9).
Nadat COSTER en de zijnen de Oude Kamer verlaten hadden, had RODENBURG
daar de handen vrij gekregen. Doch slechts een paar jaren mocht de Kamer hem nog
onder hare leden tellen; in 1619 verliet hij Amsterdam om er niet weêr te keeren.
Mannen als VAN CAMPEN, FONTEYN, BONT, die in 1618 bestuursleden waren, konden
RODENBURG niet vervangen. Ook JAN HERMANSZ. KRUL, wiens ‘bly-eindend spel’
Diane in 1623 op het tooneel van de Eglantier vertoond werd, bleek niet in staat den
achteruitgang der Kamer te stuiten.
Onder die omstandigheden kon een poging tot vereeniging der beide
tooneelvereenigingen licht slagen. Zulk een poging werd in het werk gesteld door
de Besturen der beide liefdadigheids-instellingen: Weeshuis en Oûmannenhuis, die
voordeel trokken uit de opbrengst der vertooningen. Na veel gehaspel werden
Academie en Eglantier in 1635 vereenigd tot een nieuwe instelling die voortaan de
Amsterdamsche Kamer heette. KRUL had getracht zijne zelfstandigheid te redden
door in 1634 een Amsterdamsche ‘musyck-kamer’ op te richten; doch deze schijnt
geen lang leven te hebben gehad. De Amsterdamsche Kamer
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speelde en vergaderde in COSTER'S Academie. Spoedig bleek echter het gebouw te
klein; het werd gesloopt en op hetzelfde terrein, door aankoopen vergroot, verrees
in 1637 de eerste Nederlandsche Schouwburg, die ingewijd werd met de vertooning
van VONDEL'S Gysbreght van Aemstel.
Zoo waren dan te Amsterdam de Kamers van Rhetorycke verdwenen en ten deele
vervangen door een Athenaeum en een Schouwburg. De stichting van het Athenaeum
beteekende een stap voorwaarts op den weg der scheiding tusschen wetenschap en
kunst. De Schouwburg werd bestuurd door een zestal Regenten, op voordracht van
het Bestuur der Godshuizen aangesteld door Burgemeesteren. Die Regenten hadden
zoo goed als alle macht in handen. De verdienstelijke blijspeldichter WILLEM
DIRCKSZ. HOOFT en zijne vijf collega's die voor de eerste maal het Regentschap
bekleedden, moesten de aangeboden stukken lezen en waken tegen alles wat daarin
ergernis of aanstoot kon geven; bepalen welke stukken zouden worden opgevoerd,
hoe de rollen verdeeld, welke nieuwe decoraties en kostuums aangeschaft; ook hadden
zij het recht tooneelspelers aantenemen of aftedanken. Zoo werd het Regentschap
van den Schouwburg een begeerlijk ambt voor wie invloed wilde oefenen op het
tooneel en daardoor op de leiding der geesten.
Echter, welk een gewichtig deel van het literair leven drama en tooneel ook
vormden, het gansche literair leven omvatten zij niet. Naast het drama bleef men
andere letterkundige genre's beoefenen, niet meer in het verband eener
Rederijkerskamer, doch ieder voor zich. Die dichterlijke enkelingen of liefhebbers
van poëzie gingen zich aansluiten en tot groepjes vereenigen, al naar onderlinge
sympathie en overeenkomst van letterkundige neigingen hen dreven. Ook vroeger
was dat geschied: het huis van SPIEGHEL en dat ROEMER VISSCHER waren in den
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aanvang der 17de eeuw brandpunten van letterkundig leven geweest naast de Kamers
van Rhetorica.
Toen zij gestorven waren, nam PIETER CORNELISZ. HOOFT de rol van letterkundig
gastheer op zich. Naarmate hij zich terugtrok uit de Academie, werd het ‘hooge huys’
te Muiden langzamerhand een nieuw middelpunt van letterkundig leven. Het werd
dat vooral, nadat HOOFT in 1627 hertrouwd was met LEONORA HELLEMANS, en nadat
BARLAEUS en VOSSIUS zich als professoren aan het Athenaeum te Amsterdam
gevestigd hadden. Van dien tijd tot HOOFT'S dood in 1647 zien wij den zoogenaamden
‘Muiderkring’ in wezen. Geleerden, letterkundigen, musici vonden daar steeds een
goed onthaal en een pittig onderhoud. De beide Amsterdamsche professoren behooren
tot de meest geliefde gasten. Komt HOOFT te Amsterdam, hij verzuimt zelden een
bezoek te brengen aan die ‘oorverleyders die hem den tijd te kort maeckten’ of aan
zijn zwager JOOST BAEK, die ook dikwijls te Muiden kwam. Soms moet BAEK de
beide geleerden uit naam van den Drost noodigen; indien VOSSIUS wil komen, zal
hem een studeerkamer worden ingeruimd waar hij rustig kan werken; als hij 's middags
zijn gezelschap maar schenkt. SAMUEL COSTER bleef steeds een welkome gast. Ook
VONDEL zien wij van tijd tot tijd te Muiden, doch zelden op een uitnoodiging van
HOOFT. Wij vernemen uit de brieven van den laatste meer dan eens, dat VONDEL iets
van zijn werk aan ‘den doorluchten Drost’ zendt of aanbiedt een nieuw stuk te komen
voorlezen; ‘de doorluchte Drost’ is dan wel zoo goed dat aanbod niet af te slaan,
maar hij wacht gewoonlijk totdat de kousenkooper uit de Warmoesstraat vraagt.
BREERO verzoekt in een onderdanig briefje of hij in het gevolg van HUGO DE GROOT
HOOFT eens mag komen bezoeken10). Amsterdam's secretaris: DANIËL MOSTAERT,
LAURENS REAEL, VERBURGH en BROSTERHUIZEN komen niet zelden te Muiden.
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Behalve de mooie gastvrouw geven een viertal vrouwen aan het literair verkeer op
het Muiderslot die verfijning, welke beschaafde en ontwikkelde vrouwen vooral
sinds de Renaissance in het letterkundig leven gebracht hebben: de bekoorlijke
dochter van ROEMER VISSCHER, MARIA TESSELSCHADE, de zangeres FRANCISCA
DUARTE en Juffrouw TOLS zien wij meermalen te Muiden aan het gezelschap
deelnemen. Terwijl deze vrouwen de mannen brachten tot meerdere fijnheid van
toon, tot hoofschheid en galanterie, waren zij niettemin wel in staat, de gesprekken
te volgen en er deel aan te nemen. Niet zelden werd, gelijk vroeger te Leiden, ‘een
poëetsche maeltijdt’ gehouden; daar onderhield men zich over politiek, wetenschap
en literatuur; men lachte om Latijnsche dubbelzinnigheden van BARLAEUS of luisterde
naar de Fransche en Italiaansche liederen van TESSELSCHADE en FRANCKJE
(FRANCISCA). Was men niet samen, dan zond men elkander vaak een of ander stuk
in handschrift toe en verzocht critiek. Ook de verderaf wonende HUYGENS, vriend
van HOOFT dien wij van tijd tot tijd te Muiden zien, deed daaraan mede.
Aan dat samenleven en samenwerken kwam een eind door HOOFT'S dood.
RODENBURG, REAEL, BAECK, MOSTAERT, BREERO en de liedjesdichter STARTER
waren hem voorgegaan; spoedig zouden TESSELSCHADE en ANNA ROEMERS,
BARLAEUS en VOSSIUS hem volgen. Van het gansche geslacht van schrijvers en
dichters, die gedurende de eerste helft der 17de eeuw onze letterkunde langs
verschillende wegen omhoog hadden gevoerd, bleven alleen COSTER en VONDEL
over, en alsschrijver was COSTER reeds lang gestorven.

Eindnoten:
1) Voor dit onderdeel dezer Geschiedenis verwijs ik in de eerste plaats naar mijn vroeger verschenen
werk Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de 17de eeuw (Haarlem. De Erven F. BOHN 1895);
voor de inleidende opmerkingen over Amsterdam's bloei en ontwikkeling naar de inleidingen
mijner studie over VONDEL in Studiën over Nederl. dichters der 17de eeuw. (Haarlem. TJEENK
WILLINK 1901) en van die over BREERO in de Inleiding tot de Werken van G.A. Bredero
(Amsterdam. GEBR. BINGER 1890).
2) De namen der leden van de Egelantier, door Dr. WORP gepubliceerd uit DE ROEVER'S
aanteekeningen in Oud-Holland XXII. Dat PIETER ROEMER VISSCHER in 1628 secretaris van
de Egelantier was, blijkt uit de opdracht van de Boertighe Klucht van de Feyl aan: ‘SR. P(IETER)
R. VISSCHER, secretaris ter (sic) Camer In Liefd' Bloeyende’; die klucht werd 29 Oct. 1628 in
de Egelantier vertoond.
Dat ZACHARIAS HEYNS lid van 't Wit Lavendel is geweest, blijkt uit de opdracht van den door
hem uitgegeven rederijkers-bundel Const-thoonende Juweel (1607) en de woorden: (dat ik)
‘selfs voor de Brabantsche Camer van de loffelijcke stadt Amstelredam daer inne hebbe
gewrocht.’
Op de in dien bundel voorkomende prent waar men de leden van 't Wit Lavendel ziet optrekken,
wordt de banier gedragen door een jonkman wiens gezicht aan VONDEL doet denken; doch er
is natuurlijk volstrekt geen zekerheid dat wij hier portretten voor ons hebben. Uit den bundel
Levender Reden-Feest oft Amsteldams Helicon (Amsteldam 1624) blijkt, dat COLEVELT en
KOLM toen nog lid der Kamer waren. SERVAES DEGENS wordt Deken der Brabantsche Kamer
genoemd in de opdracht van DE KONING'S Achab; CORNELIS EGGERS in de opdracht van G.A.
DUIRKANT'S Sistiliaen, vertoont op de Brabantsche Kamer ao. 1628; de opdracht is gedagteekend:
‘uyt Thunis 23 Majus ao. 1626; DUIRKANT vertoefde daar alleen ‘om Barbaryens gheleghentheyd
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te besien.’ Zulke feiten zouden met vele andere vermeerderd moeten worden, vóórdat wij kunneu
komen tot een eenigszins duidelijke voorstelling van deze beide Rederijkers-Kamers en hare
onderlinge verhouding.
3) De deviezen der beide Kamers voortdurend gevlochten in de stukken, door hare leden gemaakt;
als voorbeeld neme men de spelen van A. DE KONING. De lofdichten, vóór de onderscheidene
stukken geplaatst, kunnen ook bijdragen geven tot onze kennis van de onderlinge verhouding
der beide Kamers. Zoo vindt men een lofdicht van BREERO voor KOLM'S Battaefsche
Vrienden-Spieghel; in de ‘eerste uytcoemste’ zegt CINTHIA o.a.: ‘'t hart sal In Lieffde Bloeyen’.
Dit stuk van KOLM is opgedragen aan ‘D'Edelen Erentfesten, wijsen ende van yder gheliefden
Heer THEOD(O)RE RODENBURG, Ridder etc.... mijnen hert-jonstige Heere en Achtbaere Vrient.’
KAREL QUINA, lid van de Lavendel, droeg RODENBURG zijne vertaling van Heliodori ...
Moorenlandtsche Gheschiedenissen (ao. 1610) op.
4) Dit merkwaardige stuk is door VAN VLOTEN gepubliceerd in zijne uitgave van HOOFT'S Brieven
I, 431.
5) Sedert ik een overzicht van den strijd tusschen RODENBURG en COSTER c.s. gaf in Lit. en Tooneel
te A. (1895), zijn o.a. twee nieuwe stukken over RODENBURG verschenen: een van Dr. WORP
in Oud-Holland, Jaarg. XIII, een van Dr. ZUIDEMA in Tijdschr voor N.T. en L. XXI, XXII en
XXIV. Over RODENBURG'S werkzaamheid in Denemarken, die later ter sprake komt, het stuk
van Prof. KERNKAMP in Bijdragen en Meded. v.h. Hist. Gen. XXIII, blz. 189 vlgg.
Over SAMUEL COSTER een stuk van J. HOBMA in Oud-Holland XVI, 225 vlgg. Over COSTER'S
bibliotheek zie: Tijdschr. v. N.T en L. XVII.
Over den ganschen strijd kan men uitvoeriger berichten vinden in JONCKBLOET'S Geschiedenis
der Ned. Lett. Het contract met de Regenten van het Weeshuis aangaande de Nederduytsche
Academie te vinden in C.N. WYBRANDS' Het Amsterdamsche Tooneel 1617-1772 bladz. 36-7.
Ook in de verhouding der Academie tot de twee Rederijkerskamers is lang niet alles mij duidelijk.
In de opdracht der Nieuw-Jaar-Lieden utghegheven by de Nederduydtsche Academi (ao. 1618)
zegt de uitgever C.L. VAN DER PLASSEN tot COSTER o.a.: ‘Dan noch om dat het werck selfs in
uwe Academie is geteelt ende voortgebracht.’ Waren dus allen, die hebben bijgedragen tot
dezen bundel, lid der Academie? Zoo ja, dan behoorden ook J.S. KOLM, BARTJENS, C. BIESTKENS
en tal van anderen er toe (zie meer namen opgesomd bij JONCKBLOET (3de druk) III, 143), en
rijst de vraag: of het lidmaatschap der Academie vereenigbaar was met dat van Egelantier of
Lavendel. Misschien is ook in de Amsterdamsche liedboekjes van dien tijd nog nieuw
bewijsmateriaal betreffende den strijd tusschen Academie en Kerkeraad te vinden; als voorbeeld
noem ik een T'samen-zangh tusschen Caliope en Urania die voorkomt in Amsterdamschen
Pegasus (deze druk van 1627) bladz. 29 onder de velddeuntjes van M. CAMPANUS (VAN DE
VELDE); het stukje is niet zeer duidelijk, doch raakt dezen strijd, naar het schijnt, wel.
De uiting van burgemeester HOOFT over tirannie en tirannen in zijne Memoriën en Adviezen
(uitgave v.h. Histor. Genootschap) bladz. 69; ook die op bladz. 15 over ACTAEON is treffend.
6) De brief van UTENBOGAERT aan J. LE PETIT, is uitgegeven in de Werken van het Histor.
7)

8)

9)
10)

Genootschap, N. Reeks no. 19, bladz. 362 (ao. 1629).
Over den libertijn ROBBERT ROBBERTSZ. LE CANU vgl. MEINSMA'S Spinoza en zijn kring bladz.
14 vlgg. en de mededeelingen van Dr. C.P. BURGER JR. in Tijdschr. voor Boek en
Bibliotheekwezen 1908. Over REINIER TELLE: Tijdschr. v. N.T. en L. III, 169-173 en De Gids
1886, IV, 1 vlgg.
De antwoorden op de Vraghe van ‘D'Amsterdamsche Academi aen alle Poëten en Dichters der
vereenighde Nederlanden, Liefhebbers van de goude vryheyt’, gepubliceerd door UNGER in
zijne her-uitgave van VAN LENNEP'S VONDEL 1630-1636 blz. 245 vlgg.
Dat de Brabantsche Kamer omstreeks 1630 zich in de Academie had opgelost, mag men opmaken
uit eenige dezer Antwoorden; zie WYBRANDS a.w. bladz. 63-4.
Den brief van BREERO aan HOOFT kan men vinden in: De Werken van G.A. Bredero III, 144.
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Dichters en Tooneelschrijvers.
Het voorafgaand overzicht in vogelvlucht was noodig om, onder de veelheid van
personen en werken in het letterkundig Amsterdam van dezen tijd, eenige voorname
feiten in het oog te blijven houden. Eenige dezer dichters en tooneelschrijvers, die
wij vluchtig hebben leeren kennen, moeten wij nu in hun leven en werk van naderbij
beschouwen.
De drie Zuidnederlanders: HEYNS, KOLM en DE KONINGH leden van 't Wit
Lavendel, laten zich zonder veel moeite vereenigen tot een groep, die wij mogen
plaatsen tegenover de Noordnederlanders COSTER, RODENBURG, BREERO, HOOFT
en de dochters van ROEMER VISSCHER. DIRCK PIETERSZ. PERS mogen wij bij deze
Amsterdammers voegen, al zijn wij niet zeker omtrent zijn afkomst; evenals STARTER,
al was hij van geboorte een Engelschman. VONDEL, meer dan een der overige
Zuidnederlanders, schakel tusschen Noord- en Zuid-Nederland, heeft recht op een
eigen plaats. De hier getrokken scheidingslijn tusschen Zuid en Noord is niet van
louter geographischen aard: het literair conservatisme immers, waarvan wij in den
aanvang van dit hoofdstuk melding maakten, vertoont zich in de werken der
Zuidnederlandsche letterkundigen sterker dan in die der Noordnederlandsche, bij
wie de geest der nieuwere tijden tot voller ontplooiing komt.
Het is waar, dat op Rederijkers-samenkomsten van de jaren 1613 en 1617 ook
door de Eglantier nog ouderwetsch werk geleverd wordt: tooneelstukken, in den
trant der oude zinne-
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spelen; refereinen ‘op 't blasoen’ in een versmaat, die slechts lijkt op den alexandrijn1).
Maar BREERO, HOOFT, COSTER, VONDEL maken zich toch, de een sneller dan de
ander, van het oude los en wenden zich tot het nieuwe. In de werken der drie
Zuidnederlanders komt het nieuwe ook wel voor, doch er zoo mede vermengd, dat
wij het met recht als overgangs-werk mogen betitelen2).

Eindnoten:
1) De bedoelde bundels zijn: 1o. Der Reden-rijcken Springh-ader enz.: werk geleverd voor een
wedstrijd, die was uitgeschreven door de Wijngaertrancxkens te Haarlem ao. 1613.
2o. de antwoorden ‘op de Vraghe, uytghegeven by de Brabandsche Reden-rijck Camer 't Wit
Lavender uyt Levender Jonst tot Amsterdam’ (ao. 1613).
3o. Vlaerdings Redenrijck-bergh (t'Amsterdam by KORNELIS FRANSZ. ao. 1617).
2) Over PIETER HEYNS vgl. Oud-Holland XV, 170.
De uitgaven van ZACHARIAS' Emblemata en zijne beide tooneelstukken beschreven door Dr.
A.G.C. DE VRIES in De Nederl. Emblemata no. 69 en no. 118; zie ook bladz. 62, 82-3. Een
overzicht van het Sinne-Spel van de dry Hoofdeuchden door J. KOOPMANS in Taal en Letteren
XIIe Jaargang. COORNHERT'S bedoelde verhandeling door mij vermeld in mijne Geschiedenis
van de Ned. Letterk. der 16de eeuw II, 214.
Over zijne beide stukken Vriendt-Spieghel en Pest-Spieghel datzelfde werk II, 376-'7. Dat
HEVNS woonde ‘in de Hooft-Deuchden’, blijkt op het titelblad van zijn Vriendts-Spieghel.

Het Wit Lavendel. Heyns. Kolm. De Koningh.
Van PIETER HEYNS, vader van dezen ZACHARIAS, kennen wij een sonnet in
rethoryckers-verzen, door hem geschreven in het album amicorum van den
geschiedschrijver EMANUEL VAN METEREN. Het nieuwe in de literatuur vertoont
zich dus reeds bij den vader, zij het slechts in het overnemen van een uiterlijken
vorm. Verder zal ook de zoon het niet brengen. De oude HEYNS was een geleerd
schoolmeester, die Antwerpen hielp verdedigen tegen Parma, na de overgave der
stad uitweek en zich te Haarlem vestigde. Van zijn vader zal ZACHARIAS veel geleerd
hebben, o.a. het Latijn en het Fransch, welke beide talen hij blijkbaar goed kende.
Dat hij vervuld was met de zaak waarvoor zijn vader gestreden en geleden had, blijkt
ons uit zijn geschriften niet; al zijn werk is, wat hij zelf zegt van een in 1625 door
hem uitgegeven bundel Emblemata: ‘streckende tot Christelicke Bedenckinghe ende
Leere der Zedicheyt.’
Reeds veel vroeger dan 1625 was hij als auteur opgetreden. In 1602 had de Kamer
‘Uyt Levender Jonsten’ zijn tooneelstuk Vriendts-Spieghel vertoond, een
gedramatizeerde novelle uit
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den Decamerone, die een verheerlijking van de vriendschap bevat. In datzelfde jaar
was een ander tooneelstuk van hem uitgekomen, getiteld Pest-Spieghel, waarin ‘tot
beteringhe des levens’ werd aangetoond, dat de pest door God als een straf den
mensch wordt toegezonden. In 1615 gaf hij een bundel Emblemata uit, door hem
ontleend aan den Duitschen moralist GABRIËL ROLLENHAGEN, in 1621 een vertaling
van DU BARTAS' Semaine, een dichterlijke paraphrase van het scheppingsverhaal.
In 1625 eindelijk den reeds genoemden bundel Emblemata, die bovendien nog
behelsde: een Sinne-spel van de dry Hoofd-deuchden (geloof, hoop en liefde) en
Deuchden-Schole ofte Spieghel der Jonge Dochteren. Het laatste stuk bestaat uit een
aantal losjes samenhangende dialogen tusschen zekere JOHANNA en eenige
allegorische personages; naar het schijnt, is het ontleend aan een verhandeling van
COORNHERT. Zoowel deze twee laatstgenoemde als de bovengenoemde tooneelstukken
zijn geschreven in alexandrijnen en verdeeld in vijf ‘handelinghen’; dat is echter het
eenige, waarin de nieuwe kunst zich hier toont. Het zinnespel van de Dry
Hoofd(d)euchden onderscheidt zich, behalve door den uiterlijken vorm, in niets van
de gewone moraliteiten van vroeger: de Mensch die verleid wordt door allegorieën
als Jonc-herte en Vlees, terwijl een paar komische personages, half duivel half
allegorie, telkens te voorschijn springen - zulk werk maakte men ongeveer een eeuw
vroeger ook al en dan niet zelden minder langdradig en vervelend dan deze late
navolging. Het laatste werk, dat wij van HEYNS kennen, is eveneens van stichtelijken
aard en getiteld Wegh-wyser ter Salicheyt. Het kwam in 1629 uit te Zwolle, waar hij
zich als boekhandelaar en uitgever gevestigd had.
ZACHARIAS HEYNS is waarschijnlijk een braaf man geweest, die zijn uithangbord
‘In de Hooft-Deuchden’ alle eer heeft aangedaan. Men mag aannemen, dat zijne
rijmwerken eenigen

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

82
invloed ten goede hebben geoefend op de zedelijke ontwikkeling zijner tijdgenooten.
Hoe dankbaar spreekt VONDEL over den invloed van ‘HEYNSENS heylich Rijm’!
Meer zal HEYNS zelf hebben gewild noch gewenscht. Met zijn oudtestamentischen
naamgenoot kon hij zeggen: ‘ik ben geen profeet; ik ben een man die het land bouwt.’
Naar schoonheid zoekt men in zijn werk te vergeefs; karakteristiek is het alleen
voorzoover het zedelijk streven van zijn tijd er in is weergegeven. Doch dàt
karakteristieke heeft het gemeen met honderden andere werken van dien tijd. Iets
dat hem als auteur, of zelfs als Zuidnederlander van den Noordnederlander
onderscheidt, is bezwaarlijk aan te wijzen3).
Anders staat het met JAN SIEWERTSZ. KOLM. Zeker, ook hij streeft naar de zedelijke
verbetering zijner tijdgenooten. Zijn Battaefsche Vrienden-Spieghel moest het publiek
leeren ‘Deucht boven de lichtvaerdighe Schoonheyt te verkiesen’; verwantschap met
het vroegere rhetoryckers-drama blijkt in zijn Nederlants-Treur-spel uit het ten
tooneele brengen van een paar zinnekens als ‘Vals Hypocrisie’ en ‘Bloedtdorstich
Ghewelt’, uit een allegorisch personage als ‘Meest Elck Een met zijn Vrouwe’; de
vijf bedrijven zijn ook bij hem slechts een uiterlijke nabootsing van het Senecaansch
drama. Doch daartegenover kan men op andere dingen wijzen. KOLM toont toch
eenig gevoel voor de grootsche gebeurtenissen van het onmiddellijk verleden, zij het
ook, dat hij de stof voor zijn Nederlants Treur-spel aan VAN METEREN ontleende.
Het treft ons, dat de voorrede van zijn Vrienden-Spieghel gericht is tot ‘den
Cunst-lievenden Leser.’ Inderdaad, naar kunst heeft deze Zuidnederlander gestreefd,
al schoot zijn kracht te kort. Duidelijk ziet men bij hem dat streven van zoo menigen
Renaissance-dichter naar het grootsche en indrukwekkende; ook KOLM poogt steeds
zijne poëzie op
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hooger plan te beuren, doch het blijft bij pogen. Reeds in het vroegste stuk, dat wij
van hem kennen, zien wij hem zoo op de punten zijner toonen staan en zijne armen
uit het lid rekken. Hoor dit begin van een welkomst-spel van 1613:
Soo haest de lieve Lent ontsloot de dorre Moeder,
Deurt flickerblicken van d' opquekende Alvoeder,
En dat de roode Vrou naer 't Oosten rees om hoogh,
Die over 't lauwe Veldt de silvre dau uytspoogh,
Dat Hesperus int laetst toeknickte tot afscheydsel,
Weckte my Waerheyds Liefd, so 't konst eerent bereydsel
Voor handen was ............

Dien opgeschroefden toon houdt KOLM ook in zijn andere ernstige stukken vol. De
inhoud van Battaefsche Vrienden-Spieghel (ao. 1615) is tamelijk onnoozel, hoe
romantisch ook: CINTHIA, een coquette, heeft ettelijke minnaars; zij zou DELIO wel
willen aannemen, maar deze wil trouwen met LAURENTIA. CINTHIA haalt nu DELIO'S
vriend LASELVA, haar minnaar, over om DELIO uit den weg te ruimen. De beide
vrienden houden een schijngevecht, DELIO laat zich overwinnen. CINTHIA verraadt
LASELVA die gevangen wordt genomen, doch door DELIO verlost. Deze schrale stof
is door KOLM met kracht en geweld uitgerekt en opgeblazen; hij heeft getracht er
een aangrijpend drama van te maken, doch slechts een caricatuur geleverd. Waar hij
streeft naar inhoudrijke verzen in SPIEGHEL'S trant, wordt hij duister of onverstaanbaar;
waar hij indrukwekkend wil zijn, pompeus of lachwekkend. Op eenvoud en natuur
schijnt hier een zware boete te staan.’ ‘Hoe verbleekt gij zoo?’ b.v. wordt in het
Kolmsch:
.... Hoe comt, lieve waerde Maecht?
Dat ghy verbaest stockstil u 't Roose bloos ontjaecht
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Van 't hooch Tonneel der bly coleurde schoone kaecken,
Waer zijnd' Natuera sou haer Cunst daerby volmaecken.

Hetzelfde streven naar grootschheid en verhevenheid van uitdrukking zien wij, waar
onze poëet in het Nederlants Treurspel (ao. 1616) ‘den oorspronck der Nederlandsche
Beroerten’ behandelt. Misschien heeft KOLM een vaag besef gehad, dat zijne
behandeling der stof geen voldoenden indruk zou maken op het publiek. In allen
gevalle heeft hij getracht, den indruk zijner woorden te versterken door allerlei
vertooningen: ‘Duc d'Alba comt op 't Hof met groote pracht’; ‘daer wort veel triumphe
Alba tot welcom vertoont op 't Hof’; Belgica sittende boven op een Throon met de
ghemeene Edelen om haer.’ Voortdurend wordt de trompet gestoken, dan weer hoort
men achter de schermen roepen: ‘vive le Geus’, er wordt veel gevochten op het
tooneel - drukte genoeg, maar drukte is nog geen handeling. Was het geveinsde
nederigheid, die KOLM in de voorrede van dit stuk deed spreken van zijn ‘onbegaefde
hant’? Dat kunnen wij bezwaarlijk uitmaken, doch in allen gevalle zijn wij het
volkomen met hem eens; men is geneigd tot de Kolmsche Melpomene te zeggen,
wat BREERO'S Spaansche Brabander tot TRIJN JANS zegt:
Provinciale Maecht, hoe kundy discoureeren!
Ghelijck als den Parnas van Henste-woter spuyt,
So vloeyen van u tongh de schoone woorden uyt.

Doch Melpomene was niet de eenige muze, die door KOLM werd gehuldigd. Hij had,
ook hier verschillend van HEYNS, oog voor andere dingen dan des menschen zedelijke
volmaking alleen. Waar in Battaefsche Vrienden-Spieghel Signoor Mariole del Poette,
zich over den moedwil van het bootsvolk beklaagt,
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daar hooren wij reeds een anderen toon dan dien van den al te strak gespannen ernst.
In Nederlants Treur-spel vertegenwoordigen de beide genoemde ‘zinnekens’ en ‘een
Lantman’ het komisch element in tusschentooneeltjes, die in de vrije komische maat
geschreven zijn en in hun soort hooger staan dan de ernstige tooneelen. Die tooneeltjes
bereiden er ons op voor, wat KOLM zal vermogen, wanneer hij zijn hooge stelten
eens durft weggooien en, op eigen beenen rondwandelend door zijne dagelijksche
omgeving, de Amsterdamsche werkelijkheid uitbeelden.
Slechts eens naar het schijnt, heeft KOLM zulk een beeld van het dagelijksch leven
ontworpen en voltooid: wij hebben het oog op zijne klucht Malle Jan Tots Boertighe
Vryery. Is de auteur dezer klucht dezelfde als die van Battaefsche Vrienden-Spieghel?
Het kost eenige moeite het aan te nemen, want al onderscheidt deze klucht zich door
opzet noch bouw van de meeste overige - hoe voortreffelijk is in menig opzicht de
karakteristiek der personages en de bewerking van den dialoog. Hoe weet de auteur
ons reeds in het aanvangstooneel te pakken door de uitbeelding van zijn hoofdpersoon,
een figuur die aan den zestiend'eeuwschen Tielebuys herinnert; hoe weet hij ons
dezen Malle Jan voor oogen te brengen: half kind, half jonkman, met zijne kuren en
grillen van bedorven kind, zijn dwarschheid en dwingerigheid, zijn nurksche uitvallen
tegen zijne moeder DUYF JOOSTEN en tegen HANS den kleermaker. Hoe doet zijn
medevrijer, GRAUWE GERRITJE, in zijn onverstoorbaar goed humeur, zijn
onuitputtelijke woordenrijkheid, zijn tintelende luim aan de goede figuren van dien
aard bij BREERO denken. Men leze b.v. hoe hij de mooie MACHTELT begroet met
keur van zwierige bastaardwoorden, terwijl hij anders ‘geen woord Fransch er bij’
heeft. Zeer goed is ook het tooneel, waar JAN TOT voor het eerst uit vrijen zal gaan
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en raadpleegt met zijne moeder; niet minder het onderhoud tusschen JAN en
MACHTELT. In Battaefsche Vrienden-Spieghel geeft de verliefde LASELVA op de
volgende wijze lucht aan ‘zyn Passie’:
O Brandent jock mijns Ziels, ay! prickelende toets!
Ach woede raserny. Ha! wreede damp mijns boets!
Onwaerdige moordres, beguytster*) van mijn tranen
enz.

*)

die den spot drijft.

Daartegenover hoore men nu het onderhoud tusschen den verliefden JAN TOT en de
schalksche MACHTELT, die niet op haar mondje gevallen is. Zij heeft hem berispt,
omdat hij zoo hard op de deur heeft geklopt; hij zou er ‘het ouwe wyf mee verstoren!’
Jan.
Sou ick seecker, meysjen?
Machtelt.
Twijffelt daer in 't minst niet an.
J.
'k Sal morghen wel wat soeter*) kloppen.
*)

zachter.

M.
Hebje al oorlof*), mijn soete Man?
Ick wilde, ghy u manniertjes wat beter en perfeckt steldt.

*)

verlof (nl. om morgen weer
te komen).

J.
Maer, sou ulieden niet believen, die U, onghegeckt, queld',
Een wandelinckjen mee om te gaen? dat hadden wy voorgenomen;
Ghy wist immers wel, dat ick van avont sou komen?
Hem! wil ick seggen soo.
M.
Jae, Jan Olfertsen, ick weet niet.
J.
Weet niet? Wel, was 't soo niet gheseydt?
Heer, hoe luchtigh woon je hier op de Burghwal.
M.
Dat heeft sijn bescheyt*):
*)

reden.
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Daer moet men syn naem*) halen.
*)

adem (frissche lucht).

J.
Jae, dan mostje nae 't Haerlemmer Hout!
Daer heb ick een Out-oom, daer varen wy speulen, die is stock-out,
Daer hanght ons mee 't goet van over 't hooft, oock van blinde nicht Seely
‘In de hamer-slagh’, de stief-dochter van handighe Beely.
Ay goude! gaenwe een reys om, Machteltjen?
M.
't Is vry laet, ick durft wat quaetjes doen.
J.
Waerom? Jemy, wat een moyen nieuwen stoep heb je hier!
M.
Daer uyt moghen de Vryers vermoên,
Dat 'et jonck is en groen, datter binnen in 't Nest is.
J.
Evenwel, 't is koel weer.
M.
Dat doet*), datter wint buyten de Vest†) is. enz.
*)

dat komt daarvandaan dat.

Wie zegt: had KOLM zich maar beperkt tot het dichten van kluchten, houdt geen
rekening met den geest dier tijden noch met de opvatting van KOLM zelven, die
waarschijnlijk zijn klucht heel wat lager heeft gesteld dan zijn overig werk. Door die
drie stukken samen: door zijn sympathie voor den vrijheidsoorlog, zijn neiging tot
de kunst gepaard met zijn streven naar de zedelijke volmaking zijner tijdgenooten,
zijn lust tn het uitbeelden van het dagelijksch leven vertegenwoordigt KOLM zijn tijd
vollediger dan HEYNS en staat hij dichter bij DE KONINGH dan deze3)
Over KOLM'S persoonlijkheid en levens-omstandigheden ligt een sluier; van ABRAHAM
DE KONINGH weten wij ten minste iets. Hij was waarschijnlijk omstreeks 1586 of
1588 geboren te Belle in Vlaanderen; zijne familie zal wel om den geloove zijn

†) wal.
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uitgeweken naar het Noorden. In 1615 woont hij als ‘kunst-vercooper’ te Amsterdam
op of aan de Beurs ‘in den Konings-Hoet’. Aan Vlaanderen zal de uitgewekene wel
vaak hebben teruggedacht, evenals ZEVECOTE en HEINSIUS. Vermoedelijk spreekt
hij zelf door den mond van den Vreemde in zijn zinnespel van 1616, die zegt:
O, als ick dien dagh gedenck of maer vertelle
(Gezegent Amsterdam, o neeringh rijcke Stadt)
Maeck ick mijn Ooghen noch met warme Tranen nat,
Vernieuwende den lust van 't overschoone Belle.

Is de poëzie ook voor DE KONINGH eene ‘leerlijcke’ en ‘stichtelijcke’ kunst, naast
die leering en stichting plaatst hij toch het vermaak dat zij geeft. In de opdracht van
zijn Jephthah blijkt duidelijk, hoe zeer hij zich verheugt in de opkomst en den bloei
der vaderlandsche poëzie: ‘wy sien dat de Rijm-const hedens-daeghs opstijght tot
grooter eere, als voor hene geweest is (of insonderheyt tot sulcke volmaecktheyt en
suyverheyt) tot welcken arbeydt wy hoochlijck danck weten, de Zin-rijckste Poëten
oft Rijmers van onsen tijt, als D(?) ALLEGONDE, D.V. KOORNHERT, H.L. SPIEGEL,
K. VAN MANDER, D. HEINSIUS, P.C. HOOFT die de Musen hebben gheoordeelt te
wezen ('tgeen sijn Name medebrengt) hooft der Poëten. Dese ende eenighe andere,
hebben met hare spelen gedichten en Liederen behaelt ende behalen een onsterffelijcke
naem, tot eere en cieraet der verdructe, en geen uytheems woort behoevende
Nederduytsche Tale.’ Door hun voorbeeld opgewekt, gaf hij in 1615 zijn Jephthahs
ende sijn eenighe Dochters Treurspel in het licht; in 1616 liet hij daarop volgen Een
spel van Sinne ter gelegenheid eener loterij voor het Oûmannenhuis, in 1617 een
spel der Intrede van 't Wit Lavendel op een wed-
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strijd te Schiedam; in 1618 zagen zijne treurspelen Achab en Simson het licht, Achab
was echter reeds ‘acht jaar geleden gerijmt’, en dus misschien zijn eersteling.
Na 1618 hoort men niets meer van DE KONINGH. Is hij, betrekkelijk jong,
gestorven? Zeker is, dat wij hem in 1618 tot tweemaal toe hooren klagen over ziekte,
die hem kwelt en in het werk belemmert. In April schrijft hij aan HANS ROELANTS,
een ‘liefhebber der Edeler Poesye’: ‘ghelooft dat myn handt meer bestiert wert naer
't believen van myn verdrietighe en pynelijcke Juffrouw Flerezyn, als van de vrolijcke
en blygeestighe Sang-Goddinnen’; den laatsten September van dat jaar maakt hij
geen grappen meer over ‘Juffrouw Flerezyn’, hij klaagt nog slechts over zijn treurig
leven en zijn kwellende jicht waardoor hij meer lust heeft in treurspelen dan in
blijgeestige comedie.
Beter dan het werk van iemand anders, toont DE KONINGH'S tooneelwerk ons het
drama in zijn overgang van oud tot nieuw. Hij dicht nog een zinnespel en een
Rhetoryckers-Intrede-spel ten deele in den ouden trant, met tal van allegorische
personages. Daarnaast een drietal tooneelstukken, waarvan twee, Achab en Simson,
om hun vermenging van het komische en het tragische ‘tragi-comediën’ moeten
heeten. In Achab, waarschijnlijk het oudste stuk, vinden wij allegorische personages
gemengd met de overige; in de beide andere stukken ontbreken die allegorieën. Alle
drie de stukken zijn naar rhetoryckers-trant gedicht ‘op een reghel’, die den
hoofdinhoud van het stuk weergeeft; doch daartegenover staat, dat zij geschreven
zijn in alexandrijnen en verdeeld in drie of vier ‘handelingen’, een regelmaat van
indeeling die het rhetoryckers-drama niet kende. In aansluiting bij het middeleeuwsch
ernstig drama, worden hier telkens liederen gezongen, soms ook muziek gemaakt;
het plaatsen van een lyrisch stuk ‘Choor’ of ‘rey’ genoemd, aan het eind van een
‘uytcomst’ of van een ‘handeling’, was iets nieuws,
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doch dat DE KONINGH het koor der antieke tragedie in zijn wezen begreep, blijkt
hier noch elders.
Anders dan KOLM die één stuk ontleende aan den vrijheidsoorlog, een ander aan
een uitheemsche novelle, wendt DE KONINGH zich voor de stof zijner drie treurspelen
tot den Bijbel. Met VONDEL, in diens Pascha (1612), heeft hij de eerste pogingen
gedaan om het bijbelsch spel in den geest der nieuwe kunst te bewerken. Het verschil
tusschen zijne stukken Achab en Simson eenerzijds en de Zuidnederlandsche
bijbelsche spelen uit het laatst der 16de en den aanvang der 17de eeuw anderzijds is
vooral een verschil van vorm: de verdeeling in een zeker aantal ‘handelingen’ en
den alexandrijn mist men in de spelen der Hasseltsche kamer. Verder nog staat de
Jephthah van deze af, daar het komisch element hier ontbreekt evenals in VONDEL'S
Pascha, dat overigens weer een stap verder op de baan der ontwikkeling beteekent.
Voor DE KONINGH als voor VONDEL en zoo menig anderen tooneeldichter van
dien tijd is de Bijbel een schatkamer van treffende verhalen, geschikt om, verwerkt
tot drama's, den mensch te leeren en te stichten. Achab moest het publiek toonen,
hoe het luisteren naar valsche profeten iemand ten verderve voert; Simson hen
herinneren aan Jezus, ‘den waren Simson’; doch bovendien hun inprenten dat zij
moesten streven naar heiligheid en reinheid, geen vijand vertrouwen en Gode de
wraak bevelen; Jephthah gaf ‘een levendige schilderije van d'ongestadicheyt deser
bedriegelijcker Werelt’, Jephthah's dochter: ‘een spiegel van waere kinderlijcke
gehoorsaemheyt tot Gode en zijn Ouders.’
Niet zóó vervuld echter is DE KONINGH'S geest van dat bijbelsch verleden of het
heden en de werkelijkheid weten zich daarnaast of daarin te handhaven. In Achab
zien wij een gevecht tusschen een boer en eenige soldaten, dat een beeld is uit het
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leven van dien tijd; wij hooren er van ‘slick-geusen’ die door de jongens met ‘kluyten’
worden geworpen. In Simson wordt gewag gemaakt van hen
die de beelden eeren
En die de Gootjes behanghen met poppe-goet en kleeren.

De ‘Chooren’ richten in de 4de ‘uytcomst’ der eerste ‘Handeling’ een waarschnwing
tot de ‘Landen die na desen // moghe(n) desen handel lesen’, om hun vijand niet te
vertrouwen. Midden in Jephthah (2de Hand. 3e uytc.) wordt gewag gemaakt van ‘De
Eendrachts Pylen Tros // Door List, noch door Ghewelt, noch tWist te maken los.’
Trouwens in de ‘Chooren’ die het stuk besluiten, vinden wij de vergelijking:
d'Outste Geliads, Staetsche lieden,
Kiesen, om het hooft te bieden,
Jephthah, die gelijck Nassouw
Zijn Ziele voor hun wagen wou.

Ook in de beide zinnespelen blijkt telkens, hoe vervuld de dichter is van den
grootschen strijd om de onafhankelijkheid, van den bloei en den luister van
Amsterdam, de stoute pool-tochten, de gewaagde eerste reizen naar Indië, de daden
van BARENTSZ., HEEMSKERCK, HOUTMAN en VAN NECK. Behalve deze staatkundige
gebeurtenissen vinden wij ook het gewone dagelijksch leven in het tooneelwerk van
DE KONINGH.
Delila zegt tot haar kamenier Hilla:
Weety waer Heyndrick woont gins aende noorder meulen,
By naest Lammen Ghelt-sack achter de Swarte Vliet?

en Hilla antwoordt:
Me-vrouw, ick ken daer een die Heyntje Stort-bier hiet.
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Kenschetsend is ook het tooneeltje waar Simsons lokken worden afgeknipt en wij evenals in een vroeger rederijkersstuk met MIDAS - verplaatst naar een barbierswinkel
van dien tijd. ‘U scheertjen, snijt het wel?’ vraagt Delila den barbier. - ‘Juffrou, te
wonder scharp,’ antwoordt deze en tijgt dan aan het werk, waaronder wij hem, als
een goed barbier, steeds hooren praten:
Nu d' ander zy!
Went hem wat sachjens om, soo kom ick ginder by,
Noch wat dit heen! Nu soo! Soo, soo, dat's wel. De locken
Zijn af; 't werck is ghedaen; wel moetet hem bekomen.
Gheen rooswater?

Naast dit personage uit het dagelijksch leven, vertegenwoordigt de boer Heyntje
Stort-bier het komisch element. Wij zien dezen boer telkens in gezelschap van de
overige personages, zelfs wel eens in gesprek met den ‘Rey’ en op die wijze het
ernstige met het komische vermengd. In Achab daarentegen zijn de ernstige tooneelen
streng gescheiden van de komische, die hier veel meer plaats beslaan, daar wij behalve
een paar ‘zinnekens’ nog een zestal komische personages (soldaten en een boer)
aantreffen, die telkens voor den dag komen, zooals wij ons dat uit de latere geestelijke
of stichtelijke stukken der Rhetoryckers herinneren.
Voorzoover wij weten, heeft DE KONINGH geen kluchten gedicht, al ontbrak hem
de aanleg daartoe zeker niet, want meer dan een dezer komische tooneeltjes getuigt
van talent. Welk een scherp waarnemer en goed teekenaar van het dagelijksch leven
toont hij zich ook op sommige plaatsen van zijn Loterij-spel, met name in de schets
van de bedelaars en het bedelaarsleven zijner dagen. Zijn werk in het komisch genre
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evenaart dat van KOLM, dien hij over het geheel als auteur overtreft. Het is waar,
ook bij DE KONINGH vindt men talrijke staaltjes van die grootdoenerij waarin
HEINSIUS den dichters van zijn tijd een voorbeeld was. Verzen als deze uit Jephthah:
Neptun die 't blau gegolf doet swalpen over strant
En spoelt 't Gheduynte weg, als zijn bestierde hant
De soute Toomen grijpt, en met zijn Dry-tandt spitsich
Verschrickt den Oceaen ..........

konden ook door den beroemden Daniël geschreven zijn. Een herder in ditzelfde
stuk (3de Hand. VI uytc.) spreekt al even hoogdravend als de voorname personages.
Evenals KOLM tuimelt ook zijn kunstbroeder wel eens van die stelten af en wij krijgen
dan regels als:
Bespotters van ons Goon, comt, nadert onse stappen,
Soo mach den Charon weer zijn Leeren Schuyt verlappen.

Maar toch, in DE KONINGH stak iets van dien ‘poëetschen geest’ dien wij in HEYNS
missen en bij KOLM alleen in de klucht aantreffen. De lyrische partijen in zijn
treurspelen treffen ons meer dan eens door zangerigheid en welluidendheid. Ik heb
het oog op coupletten als dit uit den Rey der Philistynen (1e Hand. 1e Uytc.):
Treurich sietmen d'Hoofden hanghen,
Nat bepeerelt zyn de wanghen,
't Hart is vol met spyt ghevult,
Israeliten, harde Joden,
Siet, wy zweeren 't by de Goden,
Dat gh'ons leet noch boeten sult.

als deze klacht van Delila:
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Sal ick nimmer dan verwerven
Voor mijn sterven,
O myn waerde! dese beê:
Waer in dat uw stercke krachten
Sijn te achten?
So moet ick van liever lee
Al mijn soete wens verbreken
En vry spreken:
‘Laes een Simson mint my niet!
Weer-liefd mach my niet gebeuren,
Dies ick treuren
Moet voor die myn ziel gebiet.
enz.

Soms ook weet hij aan zijne ‘Chooren’ door een eigen rhythme en rijmschikking een
statigheid van gang te geven, die wel voegt bij de verhevenheid van het treurspel.
Zoo b.v. aan het slot van de 2de ‘Uytcomste’ der 1e ‘Handelinge’:
Eer dat u den vyand quelden,
Eer dat u den Ammonijt
Socht te schenden, gingdy wenden
Uwe Ziele, die haer stelden
Tot den dienst, u God te spijt.
Tot den dienst der houte Beelden
Hebdy uwen gang gericht,
Wacker veerdich - o onweerdich
Sydy, dat u Abraham teelden,
Die in 't duyster socht het licht!
Die alleen op God betrouden,
Niet in 't Vaderlijck Kaldeën,
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Daer hy veylich was onheylich,
Maer vreemd, hop'loos hy betroude
Op God en op anders geen.

Het pleit voor zijn instinct als tooneeldichter, dat hij zich aangetrokken heeft gevoeld
door persoonlijkheden als Achab, Jephta, Simson. Het treffendst oogenblik uit Jephta's
geschiedenis: de ontmoeting met zijne dochter heeft hij zich niet - als VONDEL - laten
ontgaan; noch het aangrijpend schouwspel van den blinden Simson, spelend voor de
Filistijnen, hen en zich begravend onder de puinhoopen van den tempel.
HOOFT, vroegrijp en bovendien eenige jaren ouder dan DE KONINGH, heeft
waarschijnlijk eenigen invloed op de ontwikkeling van dezen geoefend; doch DE
KONINGH - en reeds daarom zou hij een plaats verdienen in de geschiedenis onzer
letterkunde - op VONDEL.
De vertooning van DE KONINGH'S Jephthah heeft den achten-twintigjarigen
VONDEL diep ontroerd; hij heeft zich de tranen van de verbleekte wangen gewischt
op het oogenblik dat de offerhande werd voorgesteld, zooals hij zelf in een sonnet
getuigt. Vermoedelijk zal ook de vertooning of lezing van DE KONINGH'S Simson
hare werking op VONDEL niet gemist hebben. In allen gevalle verdient het de aandacht,
dat onze grootste dichter die de motieven zijner werken zoo lang in zich placht om
te dragen, eer hij ze verwerkte, in veel later tijd zelf een bewerking heeft gegeven
der beide verhalen die DE KONINGH vóór hem had gedramatizeerd. Reeds DE
KONINGH heeft zich verdiept in de voor een dichter zoo aantrekkelijke figuren der
gevallen engelen. Men hoore hoe hij in zijn Achab (1e Hand. 3e uytc.) ‘den Valschen
Gheest’ doet spreken over Lucifer:
Doch tfy vervloeckte daedt! dat die schoon Morghen-sterre
Ons Prins en Hooftman sich door hooverdy verhief,
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Maer waerom had ons God niet als het schepsel lief?
Dat hy noch heyl belooft; maer wy en hy zoo verre
Moeten versteken zijn met zoo veel duysent Gheesten
En sweven om end' om tot een bepaelden dach
..................
Doch 't is nu al te laet, 't beklagh komt al te spade
Den Mensch met grim ick haet .......

De figuur van den gevallen engel bleef zijne verbeelding vervullen. In het spel, door
hem gedicht ter ‘Inkomste van de Brabantsche Kamer’ te Vlaardingen, zien wij den
Booze het zaad van tweedracht zaaien; wij hooren hem o.a. zeggen:
'K verlust mijn int verderf van al onzael'ge zielen:
Den Hemel daer wy eens met duyzenden uyt vielen,
Misgun ick ider een, waerom den mensch die vroom
Van Godt geschapen was, eet van dees kennisboom,
Veracht syn opper-heer, en tegen het betamen
Wil liever slangen-raet dan Godes gehoorzamen.
Noch is dien God so goet dat hy den Mensch ontfarmt
En dat hy d' Eng'len niet in eeuwicheyt erbarmt.
Nuw 't anders niet en is, wat hebben w'ons te quellen?
Den Mensch die kompt by Godt, wy blyven inder Hellen,
Den Mensch woont met sijn heyl, die g'lovich 't leven laet,
Wy wonen met ons Prins in een vervloeckten staet.
enz

Men behoeft VONDEL'S meesterstuk niet dikwijls te hebben herlezen, om hier een
voorspel te hooren van die passages uit Lucifer, waarin de rampzalige aartsengel zijn
verbittering, zijn afgunst op den mensch, later zijn wanhoop lucht geeft in verzen,
die de bovenaangehaalde in schoonheid ver achter zich laten, doch desniettemin aan
deze doen denken.
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Aanleg als tooneeldichter had DE KONINGH zeker; menig welgeslaagd tooneel, ook
in zijne rederijkers-stukken, kan dat getuigen. Hij heeft zich in zijn vrijheid van
beweging niet laten belemmeren door het dwangbuis eener verkeerd begrepen
klassieke-eenheden-leer; in levendigheid van voorstelling en volheid van dramatisch
leven overtreft zijn Jephthah dien van VONDEL. Waar hij op zijn best is, schrijft hij
mooie verzen. Doch hij heeft het oude en het nieuwe niet tot harmonische eenheid
weten te brengen; de schreeuwende tegenstelling van heilig en onheilig in zijn Achab
en Simson zou hebben voldaan aan den ongevormden volkssmaak der middeleeuwen,
doch kon den door de Renaissance verfijnden smaak van een meer ontwikkeld publiek
niet blijven bevredigen. In zijn Jephthah was hij in dat opzicht op een beteren weg:
slechts de toespraak der Ghesanten (2de Hand. 4de Uytc.) vertoont daar een komisch
glimpje, dat zich wel verdraagt met de waardigheid der bijbelsche tragedie. Doch in
zijn streven naar het vermijden van al te schrille disharmonie van toon is de auteur
daar in een ander uiterste vervallen: de herder stapt hier op even hooge brozen als
de aanzienlijke personages. Zoowel in zijn kracht als in zijn zwakheid is DE KONINGH
een typisch vertegenwoordiger van het drama in zijn overgang van de middeleeuwen
tot den nieuwen tijd; als voorlooper van VONDEL moge zijn naam altijd met
onderscheiding worden genoemd4).

Eindnoten:
3) De uitvoerige opgaven der titels van KOLM'S stukken in den Catal. Tooneel van de Maatsch.
der Ned. Lett. Een ‘Welcom Ontfangh’ van zijne hand (ao. 1613) vindt men in den tweeden
bundel die in noot 1 genoemd is. Wanneer KOLM zijne klucht van Malle Jan Tot geschreven
heeft, is mij niet gebleken. Ik gebruikte den 4en druk: ‘t'Amsterdam by JAN BOUMAN 1662. De
slotverzen van een vierregelig stukje onder de lijst van ‘personagiën’:
Uyt 's Levens Jonst laet d' IJver groeyen
Om al in Konst en Liefd' te Bloeyen,
wijzen op een tijd toen de beide Rederijkerskamers met de Academie vereenigd waren.
4) Een overzicht van DE KONINGH'S werken door Dr. W. ZUIDEMA in Oud-Holland XXIIe Jaargang.
Vgl. ook een paar opmerkingen van Mr. A.D. DE VRIES in Oud-Holland Jaarg. I, 117-118.
Het sonnet van HOOFT: ‘Geswinde grijsart die op wackre wiecken staech’ enz. is door DE
KONINGH verwerkt in zijn spel ter ‘Inkomste van de Brabantsche Kamer tot Amsterdam’; het
sonnet is van 1610, het spel van 1617. Deze verzen uit Jephthah (‘Chooren’ 2e Hand. 10 uytc.):
‘De Trommel en Basuyns geluydt // Die drijven 's nachts zijn ruste uyt’ doen denken aan de
een paar jaar vroeger gedichte uit Geeraerdt van Velsen: ‘De minste twyfel van gheluydt // En
jaecht hem 's nachts ten bed niet uyt’ (‘Rey’ aan het eind van het 4de Bedrijf).
Het ware wenschelijk, dat DE KONINGH'S tooneelwerk op nieuw werd bestudeerd en uitgegeven.
Misschien zou dan, ook door een onderzoek van zijn taaleigen, kunnen blijken, of Simson zooals ik geneigd ben te vermoeden - vóór Jephthah gedicht is; de jaartallen van den druk alleen
kunnen die vraag natuurlijk niet beslissen.
Is Achab van 1610 of van 1612? In de opdracht, door DE KONINGH gedateerd: ‘den lesten dach
September. Anno 1618’, zegt hij: ‘dit myn acht jaer geleden gerijmt treur-spel’; aan het slot
van het stuk lezen wij: ‘A. DE KONING, den 21 Julij. Anno 1612. Blijft volstandich.’
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Heeft DE KONINGH invloed op VONDEL geoefend, anderzijds kunnen wij misschien wijzen op
één voorbeeld van het tegenovergestelde. In VONDELS Pascha, vóór 1612 gedicht en vertoond,
lezen wij in vs. 1549-1550 (in de klacht der beroofde moeder over haar kind):
ach! eer ghy oyt verreest
Had beter 'smoeders buyc u doncker tomb gheweest.
In Jephthah (3de Hand. 5 uytc.) hooren wij den wanhopigen vader klagen:
En haddy noyt gesien het groote licht der sonne,
Maer waer uw's Moeders Buyck u graf en Tomb geweest.
De opdracht en de eerste ons bekende druk van Jephthah zijn van 1615; het stuk kan natuurlijk
vrij wat ouder zijn, doch hoeveel ouder, is bezwaarlijk uit te maken.
Bestaat er misschien verband tusschen DE KONINGH'S werk en een Latijnsch drama van JACOB
CORNELIS VAN LUMMENE VAN MARKE (Lummenaeus à Marca) (1570-1629) monnik in S.
PIETERS abdij te Gent: Jephte sive votum hebraei illius Ducis etc.? LUMMENE'S Opera Omnia
verschenen te Leuven in 1613.
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Eglantier en Academie.
Dirck Pietersz. Pers.
Evenals HEYNS en DE KONINGH dreef PERS een handel in boeken en prenten; niemand
minder dan Vondel noemt hem de ‘glori’ der boekhandelaars van dien tijd. Als man
van geleerdheid en ontwikkeling was hij de evenknie der meeste auteurs wier werken
hij uitgaf. VONDEL vervaardigt twee bijschriften op het portret van PERS; BRANDT
volgt VONDELS voorbeeld. Het voornaamste werk van PERS, de bundel Bellerophon,
is gedurende de 17de eeuw tienmaal herdrukt. In dat alles vinden wij voldoende reden
om dezen auteur meer aandacht te schenken dan hem tot dusver ten deel is gevallen.
Hij moet omstreeks 1579 geboren zijn; misschien te Emden, de stad waarnaar
VONDEL hem ‘Perssius van Embden’ en hij zich zelven ‘Dorotheos a Bembda’ noemt.
Is Emden inderdaad zijn geboorteplaats geweest, dan ligt het voor de hand te
vermoeden, dat zijne familie behoorde tot de vele die om des geloofs wille zijn
uitgeweken. Wat daarvan zij, zeker is, dat hij van ganscher harte deel nam in den
bloei en de ontwikkeling van den jongen staat. Het beeld van den leeuw, met schild
en zwaard in den Hollandschen tuin staand, maakt hem warm en geeft hem verzen
in de pen die behooren tot zijne beste:
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Therte is dy veel te groot, dat dese omvlochten hagen,
Dus vastelijck omheynt, dy hier besluyten sou;
Ghy moet ver ut dijn Tuyn dyn stoute leven waghen,
Dit omgepaelde perck gedijt dy tot een kou.*)
*)

kooi.

Dijn mogentheyd, vermenght met trouwe vriend'lijckheden,
Daer door een yder dy (als zijn welvaeren) mint
En soecken ijvrigh met dy in een bond te treden,
Is eenen prickel daer de vrientschap door begint.
Ick wensche dat de tros van dijn ghevlochten schichten
Magh onbeweeghlijck zijn met eenen staelen bandt
En dat d'Eendrachticheyt magh eenen altaer stichten
Tot spijt dijns vyandts en tot roem van 't Vaderlandt.

Er kan geen twijfel aan zijn of hier spreekt iemand, die de nieuwe orde van zaken
van harte is toegedaan. Een bewijs, dat hij behoord heeft tot de mannen van Eglantier
of Academie hebben wij niet; doch er bestaat voldoende reden hem daarbij te voegen.
Het gedicht vóór de eerste uitgave van zijn Bellerophon, waarin hij de ‘Nederlantsche
Jonckheyd’ aanmaant, zich toe te leggen op de ‘eerlijcke wetenschappen’, is geheel
in den geest der Academie. Hij mocht dien raad wel geven, want overal blijkt dat hij
de klassieke auteurs even goed kent als den bijbel; zijne degelijke kennis van het
Italiaansch toonde hij in zijne vertaling van CESARE RIPA'S Iconologia. En zou men
hem niet mogen scharen onder de Academie-mannen, die een der beide professoren
dier instelling, Mr. SYBRANT HANSSEN CARDINAEL, ‘mijn ouden vrient’ noemt?
Eerst langzamerhand zal in den uitgever van andermans werk de dichter ontwaakt
zijn. Hij was reeds omstreeks negen jaar als boekhandelaar werkzaam, toen hij lust
ging gevoelen
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ook zelf de poëzie te beoefenen. In het sonnet vóór zijn Bellerophon (ao. 1614) aarzelt
hij nog ‘te singhen eenen sanck, met onbekende stem’; doch hij zal moed geput
hebben uit het besef zijner goede bedoelingen: zijn streven immers was de ‘wulpsche
Jeughd’ af te trekken van haar brooddronkenheid. Vele liederen uit dezen bundel,
die na eenigen tijd door een tweeden en een derden gevolgd werd, zijn dan ook gericht
tegen overtollige genoegens en weelde; zij prijzen eenvoud aan, matigheid, soberheid,
tevredenheid met weinig, in den geest der Stoa. Evenals de vroegere samenstellers
van stichtelijke liederen, hoopte ook PERS, dat de zijne mochten strekken, om de
jeugd ‘af te trecken van veele geyle en onbeschofte liedekens.’
In dit streven om onstichtelijke poëzie met stichtelijke te bestrijden werd hij gesterkt
door het voorbeeld van CATS, die in 1618 als dichter optrad. In het voorbericht van
Lucretia ofte het Beeld der Eerbaarheydt (ao. 1624) voorspelt hij, dat ‘de Meere J.
CATZ geen kleyn lof by onse en der nakomelingen eeuwe verdienen sal.’ De ervaring
heeft getoond, dat PERS een goeden blik had. Toen DIRCK PIETERSZ. dit schreef, had
hij zeker het oog op CATS' Self-stryt die in 1620 was uitgekomen; zijne lange
redenaties tusschen Sextus Tarquinius en Lucretia herinneren ten minste niet zelden
aan die van Jozef en Sephyra uit den Self-stryt, al zijn de rollen hier omgekeerd.
Een jaar vroeger had PERS zijn Jonas de Straf-Prediker op zijne medeburgers
afgezonden: een berijmd verhaal in alexandrijnen van Jonas' avonturen, met
voortdurende toepassing op de tijds-omstandigheden.
Zoo blijkt dus uit dit overzicht, dat BRANDT wel van hem mocht getuigen:
Hy schreef, hy rijmd' uit lust tot wijsheit en tot deucht;
Zijn stichtelijke zang wekt Christelijke vreucht.
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Hoe geleerd PERS ook mocht wezen en hoeveel hij voor het vergaderen van wijsheid
te danken had aan de klassieke auteurs - tegen hun heidendom bleef hij op zijne
hoede.
Hij verzuimt niet in het voorbericht van Lucretia te waarschuwen, dat men hem
niet verdenken moet van sympathie voor een ‘heydensche historie.’ Waakt zóó de
Christen in hem tegen het Heidendom, de Hollander laat zich door de idealizeerende
Renaissance-poëzie niet van de werkelijkheid aftrekken. De fantazie-herderinnen
der pastorale, die zoo menigeen bekoorden, moeten bij PERS niet komen: - ‘Maeckt
doch dese Bruyd niet vuyl!’ roept hij spottend, na een herderin à la mode geschetst
te hebben, en stelt dan - een zeldzaam feit - de waarheid tegenover de dichtende
verbeelding, waar hij een herder en een herderin aldus laat klagen:
Wy zijn wormen, arme slaven,
Die door hagel, mist en douw,
Dag en nacht steets moeten draven,
Dick beslobt, in hett' en kouw,
En, in Kanifas*) gedost,
Wroeten slechts om Kleet en Kost.

Voor de bevalligheid der bewoonsters van een verbeeld Arcadië voelde DIRCK
PIETERSZ. blijkbaar niets. Wij begrijpen dat nog beter, indien wij een oog slaan op
zijn door Matham gegraveerd portret: een gedrongen postuur; den zwaren kop, door
een breedgeranden hoed gedekt, in de schouders getrokken; grove krachtige trekken
en oogen die VONDEL gelijk schijnen te geven, waar deze PERS kenschetst als een
handelsman
Die sijn boecken en prenten
Op 't dierste weet te venten.
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zekere katoenen stof.
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Naar kunst streefde deze boekhandelaar evenmin als zijn gildebroeder HEYNS; hij
zelf betuigt in ‘Des Dichters Onschuld’*) vóór Jonas de Straf-Predicker:
*)

Dees Dichten zijn uyt liefd' en gonst,
Uyt lust vertoont en niet om konst.

Doch, anders dan HEYNS, toont hij ten minste in zijn Bellerophon dat hij toch iets
van de muziek van dien tijd in zijn verzen heeft opgevangen. Niet zelden treft u in
een gemakkelijk vloeiend couplet heerschappij over de taal, gepaard met een luchtig
rijmenspel, zooals b.v. in Dronckaerts Dolligheyd (I, 159) dat aanvangt:
Kluchtige, tuchtige Kitte-broers,
Slempige, dempige dolle geneugt:
Hoe raesje, hoe blaesje, hoe zydy soo boers?
Hoe roepje en schreeuwje met malle vreugt?

Niet zelden ook kernachtige verzen, meer krachtig dan bevallig, maar toch niet zonder
zekere aangename losheid. Zoo b.v. zijn Lof der Stilswijgentheyd (III, 136). Diezelfde
eigenschappen treffen wij meer dan eens aan, waar hij zijne liederen in den vanouds
geliefden vorm van de tweespraak dicht. Een staaltje daarvan vinden wij in het
gesprek tusschen Genoegen en Misnoegen (II, 176):
G.
Wat baert de sorg in menig mensch verdriet!
M.
'tGeen gy noemt sorg, dat is de sorge niet.
G.
Is 't dan geen sorg, soo noemt het liever lust.
M.
Dat u dunckt sorg, is my de grootste rust.
enz.
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Vooral aan deze eigenschappen van PERS als dichter zal men moeten toeschrijven,
dat de Bellerophon de gansche eeuw door in trek bleef bij onze voorouders, die wel
zeer gesteld waren op het stichtelijk element in de poëzie, maar toch te zeer kinderen
van den nieuwen tijd om niet in te stemmen met HOOFT'S herder Daifilo, waar deze
zegt:
Hoe aengenaem is in een schoon lichaem de deucht!1)

Eindnoten:
1) Het eerst aangehaald gedicht (de leeuw in den Hollandschen tuin) in Bellerophon (1e druk) no.
XXII.
Dat PERS omstreeks 1579 geboren moet zijn, blijkt uit de opdracht van het derde deel van zijn
Bellerophon, waar wij lezen: ‘alsoo ick na 't perck des menschlijcke levens van 70 jaren yle’;
die opdracht is gedateerd ao. 1648.
Over de uitgaven van zijn Bellerophon vgl. Dr. A.G.C. DE VRIES a.w. no. 58-68; voorts bladz.
32, 36.
In Bellerophon (ed. 1681) III, 177 een gedicht: ‘Ter gedachtenis van mijn ouden vrient Mr.
SYBRANT HANSSEN CARDINAEL van Harlingen’. Over dezen CARDINAEL vgl. ook VONDEL'S
gedicht; zie VAN LENNEP'S Vondel (het Register in Deel XII i.v.) Cesare Ripa's Iconologia
vermeld Bellerophon I, 255. De Klagende Herder en Herderinne ald. I, 265.
Het lied 't Salig af-sterven ald. III, 175 schijnt een vertaling van het Duitsch (‘als myn stondlijn
vorhanden is’).

Rodenburg en Coster.
De betrekkingen tusschen de jonge Republiek en het buitenland zien wij in onze
literatuur nergens zoo duidelijk als in den persoon, het leven en de werken van
RODENBURG. Amsterdammer van afkomst, wordt hij waarschijnlijk te Antwerpen
geboren; er was een fonds van Hollandsche degelijkheid en deugdzaamheid in den
oomzegger van HENDRIK LAURENSZ. SPIEGHEL; doch het schijnt wel, dat hij den
lust tot uiterlijk vertoon met de lucht der ‘sinjoors’ had ingezogen. In Amsterdam
vertoeft hij slechts van tijd tot tijd - het buitenland trekt hem meer aan. Wij zien hem
als handels-agent in Londen, Spanje, Denemarken, Brussel, Brugge, Antwerpen.
Gezant worden van de Staten-Generaal of van eenige buitenlandsche mogendheid daarop heeft hij zijn zinnen gezet. In zijn lust tot voornaamheid en hoogheid, tot
statige deftigheid en nobelen zwier is hij een echt kind der Renaissance; wij begrijpen
best, dat hij een gouden keten liever heeft dan ƒ500.-, hem door de Staten-Generaal
voor zijne diensten aangeboden; die keten immers kon hij aan zijn hals hangen, met
een dergelijke keten zien wij hem op zijn portret. Hij spreekt en schrijft Latijn,
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doch daarnaast beheerscht hij verscheidene levende talen. Dank zij die taalkennis
kan hij vorsten in hunne taal toespreken; door die kennis ook aan de dramatische
literatuur van Engelschen, Italianen, Spanjaarden en Franschen ontleenen wat hem
aantrekt, en dat vertalen of bewerken voor het Amsterdamsch tooneel, zóó dat ook
in zijn tooneelwerk de invloed van het buitenland even duidelijk zichtbaar is.
Van zijne jeugd en jongelingsjaren weten wij weinig meer dan dat hij omstreeks
1578 geboren is. Heeft hij misschien aan een Italiaansche universiteit gestudeerd?
Van 1607-1611 zien wij hem te Amsterdam; in 1609 werden de oogen der
tooneel-liefhebbers op hem gevestigd door de vertooning van zijn Trouwen Batavier,
een stuk dat hij reeds in 1601 had ontleend aan GUARINI'S herdersdrama Pastor Fido.
In 1611 vertrekt hij met een diplomatieke zending in het belang van den handel naar
Spanje, van waar hij als Ridder der ‘Ordre van den huyse van Bourgondië’ terugkeert;
een gouden halsketting dien de Spaansche koning hem bovendien vereerde, zal de
waarde dier onderscheiding voor RODENBURG niet weinig verhoogd hebben. Van
1615-1619 zien wij Ridder THEODORE te Amsterdam. In dezen tijd of na 1601 zal
hij lid van de Eglantier zijn geworden; in deze jaren ook ontwikkelt hij de
buitengewone werkzaamheid, waarom COSTER hem voor ‘dosynwercker’ uitmaakte.
Het schijnt wel, dat LOPE DE VEGA, wiens werk hij vermoedelijk in Spanje heeft
leeren kennen, hem aangeblazen heeft; wel is hij in vruchtbaarheid verre de mindere
van LOPE, maar hij schrijft in dat viertal jaren toch twaalf tooneelstukken, waarvan
meer dan een weer uit drie deelen bestaat. Het Batavierse Vryage-spel (1615 of 1616)
is geschreven in den trant van de Fransche pastorale, zooals zij zich onder den invloed
van Italië had ontwikkeld; Keyser Otto den Derde
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en Galdrada (1616), waarschijnlijk ontleend aan een novelle der Tragedische
Historiën; Hertoginne Celia en Grave Prospero (1617), Casandra (1617), Jalourse
Studenten (1617), 't Quaedt syn meester loont (1618), waren alle vier vertaald of
bewerkt naar stukken van LOPE DE VEGA. Melibea (1618) schijnt geen vertaling of
navolging van een bepaald stuk; Rodomont en Isabella (1618) behelst een episode
uit ARIOSTO'S Orlando Furioso; Wraeckgierighers Treurspel (1618) was een
bewerking van CYRIL TOURNEUR'S Revengers Tragedy; in Alexander (1618) ‘in 44
uren volgerijmt’, waren een paar novellen uit den roman der zeven wijzen van Rome
versmolten. Voor Hoecx en Cabeliaws (1618), een staaltje van gerechtigheid door
Karel den Stoute geoefend, zal RODENBURG LIPSIUS' Monita ac exempla of PONTUS
HEUTERUS' Rerum Burgundicarum libri sex hebben geraadpleegd. In Hertoginne
van Savoyen en Don Juan de Mendossa (1619) is een novelle van BANDELLO
gedramatizeerd, waarmee RODENBURG kennis kan hebben gemaakt door de
Tragedische of claechlycke historien.
Uit dit jaar 1619 dagteekenen bovendien nog Eglentiers Poëten Borstweringh, een
werk over poëtiek, grootendeels een vertaling van SIDNEY'S Apologie for Poetrie (c.
1580); dat geschrift moest de tooneel- en letterkundige opvattingen van hem zelven
en zijne geestverwanten uit den Eglantier verdedigen, al vergeleek COSTER het
smalend bij ‘een borstlap van een boeckede koek’*). In deze Borstweringh waren
*)
bovendien een paar tafelspelen opgenomen, een 80-tal emblemata en een paar
boekweiten pannekoek.
honderd sonnetten ‘gerymt op de sinnebeelden van G. ROLLENHAGEN’, die ook door
ZACHARIAS HEYNS waren gebruikt. Ook de Eglentiers Nieuwe-Jaers Gift werd in
1619 uitgegeven, een samenspraak over sterrenkunde en wichelarij, die merkwaardig
is vooral doordat zij een van RODENBURG'S schaarsche uitingen bevat over geloof
en politiek.
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Aanvankelijk schijnt hij eenigszins geneigd deel te nemen aan den strijd tusschen
Kerkeraad en Poëten. In 1616 immers schrijft hij in zijn Keyser Otto en Galdrade
(1e Bedr. 1e Toon.):
Want waer de gheestlijckheyt een vinger inne dwingt,
Te met, met langer handt, d'alb'heersching inne dringt.

Maar hij zal het gevaarlijke van dien weg spoedig hebben ingezien. In 1619 kiest hij
(in Eglentiers Nieuwe-Jaers Gift) beslist de partij van de Staten-Generaal en Maurits.
Toch valt hij der tegenpartij niet hard; hij betreurt alleen, dat zij zich tegen de
Overheid gekant en de eenheid van den staat in gevaar heeft gebracht. Van de
Dortsche Synode verwacht hij alles goeds, omdat daar de ‘reden’ zich zal doen gelden.
Een middenman als zijn oom SPIEGHEL - zou men zeggen, doch zonder SPIEGHEL'S
vroomheid. En die oom SPIEGHEL had toch aan LIPSIUS geschreven: ‘Onder zullen
wy node, al zoument tot de leste stadt houden.’ Waar hoort men van zijn in Spanje
geridderden neef een woord van belangstelling of sympathie met den vrijheids-oorlog?
Waarschijnlijk liet de belangstelling in zijn eigen persoon voor zulke belangstelling
geen plaats.
Die eigen persoonlijkheid trachtte hij te doen gelden zooveel hij kon. Vooral nadat
in 1617 de Academie geopend was en de partijen zich scherper afteekenden, kwam
het tot een heftigen strijd. RODENBURG houdt de vaan van ‘den Eglantier’ hoog en
weert zich geducht. Hij schudt omvangrijke tooneelstukken uit de mouw en weet ze
aantrekkelijk te maken op meer dan één wijze: hij streelt den trots der Amsterdammers
door in zijn Melibea den roem van Amsterdam te verkondigen, den trots van ‘de
Eglantier’ door die Kamer te herinneren aan al de beroemde mannen die zij onder
hare leden heeft geteld, den trots van burgemeester SEBASTIAEN EGBERTSZ., dien
der Regenten van het Oumannenhuis. Den strijd met COSTER,
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BREERO en de hunnen brengt hij op de planken door toespelingen in het voorspel
van zijn Wraeckgierighers Treurspel en het naspel van zijn Rodomont en Isabella;
dat gaf aan die stukken het pikante van een hedendaagschen Nieuwjaarswensch van
Pieternel en Thomasvaêr. Hij versterkt zijn stelling in ‘de Eglantier’ door drie zijner
stukken op te dragen aan de Hoofden der Kamer; in het naspel van Rodomont en
Isabella tracht hij de Brabantsche Kamer nauwer aan ‘de Eglantier’ te verbinden.
Wij zien daar twee vrouwen, de beide Kamers voorstellend, in gesprek met ‘De
Vrese-Gods’ en vernemen dat zij beiden de ware liefde hebben tot de kunst, die leert
en sticht; maar de wereld is boos, laatdunkend en vol haat. Stoort u daaraan niet, zegt
Vrese-Gods, alles is maar afgunst op uw deugd, maakt gij ‘van uw theatrum gheen
kuf noch bordeel’, lijdt al dat schimpen en spotten geduldig, ‘een vermeet'le zot en
is gheen antwoord waerdich.’
Voorzoover wij kunnen zien, is RODENBURG er wel in geslaagd, het aanzien van
‘de Eglantier’ hoog te houden. In allen gevalle neemt hij de houding aan van iemand
die voorspoed heeft in zijn streven. COSTER mocht den aanval telkens hernieuwen RODENBURG deed alsof hij zich niet stoorde aan den keffer:
Maer weet ghy wel, waerom de blaffert duerich keft?
Om dat hy 't peerdens moed tot tooren niet verheft.

En RODENBURG mocht van ‘peerden’ meespreken. Had SPINOLA hem indertijd niet
een mooi paard vereerd?
Met dat al blijkt duidelijk, dat de aanvallen zijner vijanden hem dieper griefden
dan hij wilde toonen. Zoo hij den strijd al niet moede is geworden, aangenaam kan
onder die omstandigheden het verblijf in Amsterdam niet voor hem geweest zijn. De
lust in diplomatieke zendingen doet zich weer gevoelen.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

110
‘Die na veel swervens heeft Batavia nu bestrant’ - zooals een zijner lofdichters zeide
- ging weer aan het zwerven. In het najaar van 1619 zien wij hem in Denemarken,
bezig met allerlei industrieele ondernemingen. Van daar trekt hij over Engeland naar
Holland. In 1621 trouwt hij, die vroeger liefdesleed had verwerkt in zijn Keyser Otto
den Derden, met een Delftsche juffer: ANNA NOTELMANS. Van nu af wijdt hij zich
vooral aan zijne werkzaamheid als diplomatiek agent; Amsterdam zag hem niet meer
terug. Wel komt de oude liefde voor het tooneel nog van tijd tot tijd in hem op: in
1632 levert hij Sigismund en Manuella en Aurelia (slechts in handschrift bewaard)
in 1634 Mays Treur bly-einde spel en in 1638 Vrou Jacoba, alle vier gedagteekend
‘op 't slot van Nassau buyten Brussel’ en bestemd voor het tooneel van ‘de Eglantier’,
waarin, naar hij blijkbaar meende, de Academie zich had opgelost.
Naar de wereld was het hem goed gegaan; van die zoo zeer begeerde wereldsche
grootheid had hij zijn deel gekregen; achter de opdracht van Vrou Jacoba stalt hij
zijn titels uit: ‘Chevailler, Conseiller et Legat ordinaire du Sr. Duc de Holstein etc.
Resident de l'estat Ansiaticque d'Allemagne et Agent de la Republicque de Hamborg
près son Alteze Prince Cardinael Infant d'Espagne à Bruxelles.’ Onverdeelde
bewondering was zijn deel overigens ook in dezen tijd niet. WILLEM DE GROOT
erkent hem als ‘een man van vernuft, welsprekentheyt, kennisse van diversche talen,
habiliteyt ende kennisse van Hoofse proceduren’, doch tevens als een onbetrouwbaar
man, ‘die wel veel gewoels gemaeckt heeft, maer weinich oft niet daerin verricht’,
‘belovende veel dingen daer dickwils niet nae volcht.’
Zelfs het ‘slot van Nassau’ kon geen blijvende woonplaats zijn voor dezen
‘Chevailler’; als agent der Hanze woonde hij in zijn laatse levensjaren te Brugge en
Antwerpen; in 1644
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stierf hij. Is met de jaren de wereldsche grootheid in zijn gemoed naar den achtergrond
geweken, om plaats te maken voor hooger dingen? Men zou het een oogenblik
vermoeden, indien men hem in 1639 in het gedicht Geboorte Christi een ootmoedig
gebed hoort uitspreken en in datzelfde jaar stichtelijke overpeinzingen houden over
's doods gedachtens zoetheydts redeneringe. Doch wij weten te weinig van zijn overig
innerlijk leven, om hier iets te kunnen beslissen en bovendien ontbreekt ook in zijn
vroeger werk dat stichtelijk element niet.
In 1601, nog vóór HOOFT'S Granida, voltooit RODENBURG zijn eerste tooneelwerk.
Het was een pastorale, toentertijd een geliefde vorm voor jonge dichters om eigen
liefdesleven in te verwerken; al werd zij ook door menig tooneeldichter beoefend,
omdat zij in de mode was.
TASSO'S Aminta en GUARINI'S Pastor fido hadden grooten opgang gemaakt en
werden nagevolgd, niet het minst in Frankrijk door MONTCHRÉTIEN, NICOLAS
CHRESTIEN, HARDY en tal van anderen. Met min of meer wijzigingen vinden wij in
die Fransche stukken overal dezelfde stof, dezelfde toestanden, denzelfden geest:
een vier- of vijftal paren van verliefde herders en herderinnen, door een gril van
Cupido gescheiden, die ons in een conventioneel Arcadië bezighouden met hun
minnesmarten en liefdesintrigues. In de vijfde acte krijgt elk de zijne. Voorts: lagen
door de eene minnares aan de andere gelegd, satyrs die herderinnen bedreigen en
door herders worden afgerost; als hoofdpersoon: een vondeling die noch zijne ouders
noch zijn vaderland kent, doch beide vindt; tot slot: een menschenoffer, dat verhinderd
wordt door de zelfopoffering van een minnaar of minnares.
RODENBURG, die misschien reeds een goed oog had op MARIA DE VOS, wier geduld
hij later zóó lang op de proef
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zou stellen, voelde zich aangetrokken tot het bewerken van zulk een ‘Vryagie-spel.’
Zoo richtte hij zich dan rechtstreeks tot de bron, waaruit zoovele Franschen geput
hadden: GUARINI'S Pastor fido. Hij heeft dat stuk in zijn Trouwen Batavier zoowat
verdietscht, door het tooneel naar ‘Batavia’ te verplaatsen en aan de personages
Nederlandsche namen te geven als: Heereman, Zeegheer, Woudheer, Warenar,
Vrede-rijck. Zijne Bataafsche Arcadiërs, die 's-Gravenhage en het Haagsche Bosch
bewonen en wier zoons te Leiden studeeren, vormen echter zulk een onbeholpen
maskerade en spreken in zóó gebrekkige taal, dat het stuk volslagen mislukt moet
heeten. Toch bleven deze ‘Vryagie-spelen’ hem aantrekken, al werden de herders
en herderinnen wel eens vervangen door minnaars uit andere kringen; het Batavierse
Vryagie-spel, de Jaloersche Studenten en Mays-spel zijn stukken in dezen zelfden
trant.
Ook in het eerstgenoemd stuk heeft RODENBURG getracht zijn publiek te verplaatsen
in de werkelijkheid; het tooneel stelt voor: ‘de Amstels-dijck, Reegeliers-, Spieghelsen Drij-roemershof.’ Met Spieghels-hof werd MEERHUYZEN bedoeld en
‘Dry-roemershof’ zal wel de naam zijn geweest van ROEMER VISSCHER'S buitentuin;
in beide zal SPIEGHEL'S neef vermoedelijk meer dan eens te gast zijn geweest. Dat
verhinderde hem echter niet, dit Amsterdamsch tooneel op zijn Arcadisch te stoffeeren
en een der ‘nimphkens’, zekere LUCY, te laten belagen door een satyr. Een vaste trek
der pastorale is, den satyr in hinderlaag te leggen, terwijl een nimf bezig is zich te
baden. Hier bood zich voor RODENBURG althans eenige gelegenheid om
Amsterdamsche werkelijkheid en Arcadische verdichting te verzoenen. Immers, de
minnaar die ons mededeelt, dat hij LUCY vond
op d' Amstelkant int gras,
Al waer mijn lieve Nymph int water lobbrend was
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kan gedacht hebben aan ROEMER'S dochters, die, volgens getuigenis van den
Gelderschman ERNST BRINCK, goed konden zwemmen, ‘en het sich geleert hebben
in haer vaders tuyn, alwaer een grachte met water was, extra urbem.’
In Jaloersche Studenten vinden wij eveneens een reeks van los samenhangende
dialogen tusschen minnende paren, tusschen ‘lievers’ onderling en ‘juffrouwen’
onderling, alles in den opgeschroefden trant, waarin KOLM RODENBURG zal hebben
bewonderd, met veel liedjes waarbij muziek werd gemaakt.
Een anderen trek der pastorale: het autobiografisch element, vindt men ook in
RODENBURG'S werk. TASSO had zich zelven in zijn Aminta onder den naam ‘Tirsi’
ten tooneele gebracht; RODENBURG volgde hem na, toen hij in zijn Keyser Otto den
Derden zekeren Tyter deed optreden die door zijn beminde Laura evenzoo behandeld
wordt als hijzelf door MARIA DE VOS.
Toen RODENBURG dat stuk schreef, had hij reeds kennis gemaakt met het werk
van den tooneeldichter, die zulk een sterken invloed op hem zou oefenen: LOPE DE
VEGA.
Het was alleszins begrijpelijk, dat RODENBURG, zoodra hij goed Spaansch verstond,
met half Europa in bewondering stond voor den dichter, uit wiens wonderbaar rijken
geest lyrische en dramatische dichtwerken opwelden bij honderden; dat hij onder de
bekoring raakte vooral van LOPE'S tooneelwerk. Hoe wist deze zijn publiek te boeien
door de vaak ingewikkelde handeling zijner stukken, waarin tal van incidenten, listen
en verwarringen de aandacht gaande hielden; het te behagen door zijne geestige
karakteristiek vooral van het liefdesleven der vrouw, door zijne schilderingen van
het landleven, zijn vluggen dialoog vol gevatheid en geest; het te betooveren door
zijn welluidende, luchtige, frissche poëzie!
Wij zagen reeds, dat RODENBURG een viertal stukken van LOPE vertaalde of
bewerkte; doch ook in zijne overige stukken
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is de invloed van LOPE'S werk duidelijk zichtbaar. Van de meeste RODENBURGSCHE
stukken kan men zeggen, wat een kenner der Spaansche literatuur van LOPE'S
comedia's zegt: ‘blijspelen kan men deze stukken geenszins noemen, want er komen
talrijke moorden en tweegevechten in voor; maar het zijn ook geen treurspelen, want
zij loopen gelukkig af en de gesprekken zijn meerendeels vol scherts en gevoel,
terwijl de handeling vooral door dwepende gelieven of door ondergeschikte komische
personages wordt verder gebracht.’
Kan men uit LOPE'S historische stukken de gansche Spaansche geschiedenis van
de West-Gothen af opbouwen - RODENBURG is te onzent een der eersten geweest
die, in zijn Hoecx en Cabeliaus en zijn Vrou Jacoba een stof uit een ver nationaal
verleden ten tooneele bracht. In RODENBURG'S opvatting en voorstelling van de liefde
is LOPE'S invloed duidelijk merkbaar; waarschijnlijk ook in kleinere trekken, zooals
het bespotten van een minnend paar door knecht en meid, al vinden wij iets dergelijks
ook reeds in een zestiend'eeuwsch stuk van Pyramus en Thisbe.
Van LOPE leerde RODENBURG vooral wat op het tooneel voldoet, van hoeveel
gewlcht spanning en treffende situatie's zijn, hoe men een publiek voortdurend vast
en bezig moet houden. Handeling, afwisseling, levendigheid, drukte - daarnaar
streefde ook RODENBURG. Ook in zijne drama's wordt veel gevochten; telkens zien
wij iemand ‘gedesguyzeert, verandert van habijt’; Norandino in 't Qaedt syn meester
loondt wordt op het tooneel geworgd, doch staat later weer op: de beul was
omgekocht. Eenige motieven en situatie's, ten deele aan LOPE ontleend, zien wij
meer dan eens terugkeeren: er wordt geschaakt of gevischt onder voortdurende
toespelingen op den loop der handeling; bloemen verkocht onder dubbel-zinnige
opmerkingen over de kleuren; minnaars bespieden hun
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liefje in gezelschap van een medeminnaar; belonken portretten of verscheuren
woedend brieven; kinderen komen ten tooneele: in Hoecx en Cabeliaus Bataviana
met twee zoontjes die van tijd tot tijd iets zeggen, in Alexander zelfs ‘een voedster
met twee eerstgheboren kinderen.’
Door LOPE zal RODENBURG zich opgewekt hebben gevoeld, de burgerij zijner
dagen in haar handel en wandel op de planken te brengen. Zoo zien wij in Casandra
een jongen met knikkers spelen; hertog AERNOUT vraagt hem van wien hij die
gekregen heeft, de jongen durft er niet voor uitkomen, de hertog tracht hem over te
halen: ‘komt, zeght het in mijn oor!’ en de knaap: ‘ick sal't u saft*) inluysteren.’ In
Melibea zien wij een aantal jongelui bezig met een stichtelijk gezelschapsspel dat *)zacht.
aan het middeleeuwsch koningsspel herinnert; op een andere plaats zijn zij bezig
met het toentertijd geliefde: ‘graeskens binden’*): ‘en die de eynden van de graeskens
t'zamen knoopt // Zal d'eerste zijn ghehuwt’; dat geeft aanleiding tot een levendig *)grasjes knoopen.
tooneeltje. Op een receptie van bruid en bruigom (den dag vóór de bruiloft) komen
eenige gemaskerden het paar begroeten. Wij zien een halfdwaas jonkman, NESCIO
genaamd, bij den kleermaker om over zijn bruiloftskostuum te spreken. Een paar
jongelui planten een meiboom voor de deur der liefste.
Vertooningen, lyrische intermezzo's en muziek moesten strekken om de afwisseling
nog te verhoogen.
Dat RODENBURG zoo alle zeilen bijzette, had zijn goede reden: het ware hem
anders niet mogelijk geweest gang te houden in zijn scheepje dat zwaar geladen was
met deugd en stichtelijkheid, met wetenschap en zielkundige bespiegeling. Wij hooren
vaak eindelooze en spitsvondige redeneeringen over het wezen der hartstochten, over
vrees, liefde, min, hoop; over de verhouding van verstand en wil, over geluk en
ongeluk, over de redenen waarom men ‘in echte paart.’ Meer op
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de praktijk des levens berekend waren opmerkingen over de vraag of het wenschelijk
is, meisjes en vrouwen te doen huwen tegen haar zin; over de onbillijke wijze waarop
men een verleid meisje pleegt te behandelen; over echtbrekers. Wij hooren veel over
de hartstochten, den hartstocht zelf hooren en zien wij niet. Waar RODENBURG
beproeft hartstocht voor te stellen, maakt hij een droevig figuur. De liefde vertoont
zich in de hoofsche vormen, die men grootendeeels van Franschen en Italianen had
overgenomen, met al den conventioneelen aankleef van klachten over de wreedheid
der geliefde, over de schaamte die vrouwen verbiedt zich te uiten enz. Deze liefde
heeft een eigen taal, vol galanterie en vernuftsspel; wij hooren gesprekken in dezen
geest:
Juliana.
Cardenio, mijn Lief, waer toefden ghy, mijn hert?
Cardenio.
Mijn herte, Nimph, is steets in u doolhof verwert.

en klachten als:
Cruelle bornes*) beeck mijns ooghens bloed'ghe vlieten!
Gentiele toveres, wat hebt ghy hier meed' voor?

Niet gelukkiger is onze dichter, waar hij toorn of woede wil uitbeelden.
Daarbij komt, dat de komische ader van Ridder Theodore niet recht vloeien wil;
zij raakt te spoedig verstopt in den zwaren grond zijner grandezza. Waar hij eens een
knecht of een paar ‘zinnekens’ laat spotten met de conventioneele minnetaal, worden
wij dadelijk aan LOPE herinnerd. In Melibea, waar hij, gedeeltelijk dan, eigen werk
gaf, wordt het komisch element vertegenwoordigd door een paar onnoozele halzen,
Nescio en Ganaffo, waarvan de een om het andere woord zegt: ‘Verstae-je wel’ en
de ander: ‘Versin-je wel.’ Wil hij in een pastorale eens
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natuurlijk zijn, zooals in het tooneel tusschen Warenar en Margriet in Trouwen
Batavier, daar wordt hij grof.
Zoo heeft RODENBURG dan in zijn tooneelwerk over het algemeen meer bestreefd
dan bereikt. Evenals de gansche tragi-comedie, was het berekend vooral op de
vertooning niet zoozeer op de lezing; zijn literaire waarde is gering. Opzet en bouw
dezer tooneelstukken zijn weinig verzorgd, van evenredigheid en harmonie is weinig
of niets te bespeuren; SENECA heeft, naar het schijnt, volstrekt geen indruk op hem
gemaakt; zelfs de geestverschijningen die men hier en daar aantrett, zal RODENBURG
eerder aan het Engelsch tooneel ontleend hebben. De verzen zijn doorgaans niet meer
dan berijmd proza; een uitzondering blijft het, wanneer wij in Mays Treur-bly-eynde
Spel een ‘beurtspraak’ hooren tusschen een paar minnaars, die door haar lossen zwier
aan HOOFT'S Granida herinnert.
Maar bij de vertooning wist RODENBURG het publiek blijkbaar toch te boeien door
het vele dat hij deed zien, door zijne grepen in het dagelijksch leven, het pikante
zijner toespelingen, het werken met ‘ter-zijde’'s, niet het minst door zijn vaak
verdienstelijken, vluggen dialoog. Het publiek kon dat alles genieten met gerustheid,
omdat de aan buitenlandsche voorbeelden ontleende boeiende of ontroerende stoffen
bewerkt waren in Christelijk-zedelijken geest; ‘Vermits myn Musa op de deughdens
stichting ziet,’ zooals hij zelf zeide. In Melibea b.v. was ‘d'idéa’ van ‘vrouwelijke
deugd en wijsheid’ voorgesteld; een uitdrukking waardoor Ridder Theodore ons aan
Jonker JAN VAN DER NOOT herinnert, met wien hij ook overigens wel iets gemeen
heeft. In Vrou Jacoba zien wij een paar pasgehuwden knielend Gods zegen over hun
huwelijk afsmeeken; ook Vrouw Jacoba zelf stort knielend een gebed vol
woordspelingen tot God uit.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

118
Zoo is het dan begrijpelijk, dat zijn werk eenigen invloed heeft geoefend. Vrij
duidelijk blijkt die invloed bij VONDEL. Wij weten, dat RODENBURG een lofdicht
schreef op VONDEL'S bewerking van Abrahams Offerhande die in 1616 het licht zag;
in het volgend jaar antwoordde VONDEL met een viertal weinig beteekenende verzen
op RODENBURG'S Casandra. Waarschijnlijk heeft RODENBURG'S Trouwen Batavier
VONDEL op het denkbeeld gebracht, de Italiaansche pastorale te nationalizeeren in
zijn Leeuwendalers. En het mag de vraag heeten, of VONDEL wel tot het dichten van
zijn Gysbreght gekomen zou zijn, indien HOOFT met zijn Geeraerdt van Velzen en
RODENBURG met zijn beide middeleeuwsche stukken hem niet waren voorgegaan.
Doch RODENBURG moge het publiek eenigen tijd overweldigd hebben door het
vele nieuwe waarmede hij kwam - blijvend is zijn beteekenis niet geweest.
TENGNAGEL'S oordeel:
Al zijn zes-en-twintig spellen
Zijn niet waerdig eene spel*).
*)

speld.

ging meer en meer algemeen worden. Tot 1659 worden zijne stukken nog wel eens
vertoond, dan sluiten de golven der vergetelheid zich boven zijn hoofd.
Het is RODENBURG gegaan evenals zijn ouderen tijdgenoot, den Franschen
tooneeldichter HARDY, die een korten tijd het tooneel beheerschte, doch, daarna ras
vergeten, eerst door de wetenschappelijke belangstelling van later tijden een schijn
van leven herkregen heeft2).

Samuël Coster.
‘Noch weder een soen anno 1579 den 16 September ghenamt SAMEWEL ADRIAENS
gheboren savons omtrent 10 uieren’ - met

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

119
die woorden teekende de timmerman ADRIAEN LENAERTSZ., koster der Oude Kerk,
in het doopboek aan, dat hem een zoon geboren was, de vierde uit zijn huwelijk te
Embden met ‘de naghelaten wedue vau de duytce moeriaen van Amsterdam, dese
ghenamt AERTGEN JANS dochter.’
‘SAMEWEL’ - hoe hoort men er den platten Amsterdammer uit! Maar die platte
Amsterdammer was een vurig geus; wegens deelneming aan den beeldenstorm wordt
hij uit de stad gebannen; uitgeweken naar het oosten des lands, helpt hij den slag bij
Heiligerlee winnen; wanneer Amsterdam ‘geus’ geworden is, keert hij terug en wordt
koster der Oude Kerk.
Een geus was de vader en een geus wordt de zoon. De verhalen over alles wat
door de partij van den opstand was geleden moeten wel diepen indruk hebben gemaakt
op den knaap, wanneer wij hem veel later, man geworden, in een pamflet nog hooren
getuigen:
Ons Ouders zijn verjaeght, ghewurright en ghebrand
Wel eertyds om 't geloof en vrydom van het Land
Door dwang van Caysers en van Conincks wreê placcaten.

Voor de vrijheid van geloof zou de zoon strijden als de vader, toen orthodoxe
predikanten het ‘groote pausdom’ door een ‘kleener pausdom’ dreigden te vervangen.
Doch de strijd werd voortaan gevoerd met de wapenen van den geest; de Academie
werd de schans, waaruit hij den vijand bestookte. Liefde tot het tooneel moet al vroeg
in den jongen ontwaakt zijn. In eene Beschrivinge vande blyde inkoomste der Koningin
van Engeland te Amsterdam in 1642 vinden wij ook een beschrijving van de
feestelijkheden te Amsterdam ter eere van LEICESTER in 1587. ‘SAMEWEL’ was toen
acht jaar; maar hoe levendig staat alles den zestigjarige nog voor den geest: de
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verwondering van het publiek over de witte en roode rozen die, in den winter, de
zegebogen sierden; het ‘zee-peerd’, zóó groot dat het niet door de Damsluis kon,
maar gedeeltelijk gesloopt moest om in het Damrak gebracht te worden; de poorter
Zwijns-kop, ‘die zich met het grijze hoofd en lange beerd tot den Neptunus liet
gebruyken, en het zeemonster aen nam te beryden’; de Oude-Kerks-toren ‘met
papieren lantaernen van boven tot beneden dicht behangen.’
Die lust in vertooningen zal mettertijd zich verheffen tot liefde voor het tooneel;
doch eer het zoover kwam, moest er nog veel gebeuren. Vijf-en-twintig jaar na
LEICESTER'S komst te Amsterdam werd COSTER'S eerste stuk Teeuwis de Boer in de
Egelantier vertoond. Van zijn leven tot 1612 is ons weinig bekend. In Augustus 1607
vinden wij hem te Naaldwijk, waar hij in die maand huwt met JOSINA AALBRECHTS
VAN BEUNINGEN ‘uyt den Hage, mede wonende tot Naeldwyk.’ In hetzelfde jaar
wordt hij als student in de medicijnen ingeschreven te Leiden. Heeft JOSINA
AALBRECHTS hem het voor de studie benoodigde geld aangebracht? Wij weten er
niets van; wat wij weten, is, dat COSTER in 1613 als geneesheer van het Gasthuis te
Amsterdam wordt aangesteld op een jaarwedde van ƒ500.- Als zoodanig deed hij
tevens dienst ‘in de boeyen’ (de gevangenis): in 1631 wordt hem voor zijne
‘extra-ordinaire diensten’ gedurende den tijd van 18 jaren ‘in de boeyen’ ƒ300.- door
Burgemeesteren toegelegd. Een halve eeuw lang zal hij zijne taak in het Gasthuis,
volgens VONDELS getuigenis, trouw blijven vervullen; in zijn vrijen tijd zich wijden
aan wetenschap en kunst.
Wanneer COSTER lid van de Egelantier is geworden, of hij reeds vóór 1612 zijn
kracht als auteur heeft beproefd, is ons onbekend. Wij moeten uitgaan van zijn eerste,
ons bekende,

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

121
werk: de Boere-Klucht van Teeuwis de Boer en men Juffer van Grevelinckhuysen.
In het volgend jaar (1613) kwam een andere klucht, het Spel van Tiisken vander
Schilden uit, die naar alle waarschijnlijkheid door COSTER is gedicht, al vertoont
geen der oude uitgaven zijn naam of zijne zinspreuk: ‘Overal thuys.’ In elk dier twee
stukken is een middeleeuwsche ridderromance gedramatizeerd, die COSTER misschien
ten platten lande in Naaldwijk of in de buurt van Amsterdam heeft hooren zingen,
doch waarschijnlijk eerst door een vliegend blad of liedboekje goed leeren kennen.
Hoe heeft COSTER zijne taak opgevat en volbracht?
Bij het beantwoorden dier vraag dient men allereerst in het oog te houden, dat die
taak niet gemakkelijk was. De beide liederen, die COSTER tot bronnen zijner stukken
strekten, beide blijkbaar uit den vervaltijd van het ridderwezen dagteekenend, bevatten
tenauwernood voldoende stof voor een eenigszins omvangrijk tooneelstuk; de
karakters zijn er in uiterst schaduwachtige omtrekken aangeduid, in de geschiedenis
van Tysken van der Schilden vooral blijft ons veel raadselachtig. De geschiedenis
van Teeuwis de Boer leende zich overigens veel beter tot een klucht dan die van
Tysken, die eer tragisch dan komisch moet heeten. COSTER heeft zich daarover weinig
bekommerd, met het gevolg dat nu het pathetisch slot vloekt tegen de overige
uitsluitend komische partijen. Bovendien voert de auteur aan het eind een paar
kootende jongens ten tooneele, om hetgeen er, door het tooneel voor het ‘Huys te
Delder’, van ontroering of medelijden mocht gewekt zijn onmiddellijk te verdrijven.
Sympathie voor het ridderwezen, in de 17de eeuw toch al zeer schaarsch, is blijkens
deze kluchten bij COSTER volkomen afwezig. De wulpsche edelvrouw uit het
eerstgenoemde lied is door hem hebzuchtig en bovendien onbeschaafd gemaakt: zij
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heeft haar ouden man slechts om zijn geld getrouwd; hare manieren zijn niet beter
dan die van haar meid Bely; zij noemt haar man den Jonker, in een gesprek met den
knecht, een ouden jichtigen hond; het geld dat zij aan den boer verdient, deelt zij met
de meid; die mag voor haar deel een nieuw schort en een nieuw hemd koopen. De
Jonker van Grevelinckhuysen is voorgesteld als een kale, knorrige, plompe Drent,
die een belachelijk brabbeltaaltje spreekt en bij wien Schraalhans keukenmeester is.
Tysken van der Schilden, de roofridder uit het lied, is bij COSTER ex-zeeschuimer,
straatroover en oplichter: hij bedriegt een waardin voor een paar vaatjes bier, ontsteelt
een waard een paar kolfstokken en loopt weg zonder zijne vertering te betalen. Hij
laat zich op onnoozele wijze bedriegen door een boer, die hem zijn degen ontfutselt
en hem in handen levert van het Gerecht. Van een strijd bij die gelegenheid vernemen
wij niets. Zijne kameraden heeten Jan Rap en zijn maat.
Veel beter is COSTER geslaagd in de voorstelling der burgers en boeren, die hier
voor ons optreden. Zijn boer Teeuwis, de boerin Anne Wouters en hun zoon Keesje
doen denken aan de boeren van Breero; ook de knechts en meiden, Jan Soetelaer de
paardenkooper en de waardin ‘Vrou Onbescheyts’ zijn verdienstelijk geschetst.
De handeling in Teeuwis de Boer ontwikkelt zich geleidelijker dan in Tijsken van
der Schilden; doch dat lag aan de wijze waarop in beide liederen de gang van zaken
wordt voorgesteld. Overigens - wij zeiden het reeds - bood ook het lied van den
boerman, en nog minder dat van Tysken van der Schilden, geen voldoende stof voor
een omvangrijk stuk. COSTER had gehoord van een indeeling in vijf bedrijven zóóveel bedrijven moesten ook zijne kluchten tellen. Vandaar dat hij zich genoodzaakt
zag, de ontoereikende stof met allerlei
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middelen aan te vullen: door er personages bij te verzinnen en die personages lange
gesprekken te doen houden; door er tooneeltjes bij te dichten of - gelijk vooral in
Tysken van der Schilden - lange moralizaties in den tekst te vlechten. In die
gesprekken is COSTER niet zelden in zijn kracht; hij kent de kleurige volkstaal
voortreffelijk en weet haar vaak uitnemend weer te geven. Niet minder is hij op dreef,
waar hij de zeden van zijn tijd hekelt: waar hij spot met den proces-lust, met doctoren
en advocaten, waar hij de weelde der vrouwen hekelt, de manie van schelpen en
hoorntjes verzamelen, de dwaze voorkeur voor al wat Fransch is, de aanstellerij van
verfranschte Hollanders.
Aanleg voor het komisch drama had COSTER ongetwijfeld en zijne beide
eerstelingen hebben groote verdiensten; doch het ontbrak hem blijkbaar aan de
noodige vormkracht om uit deugdelijk of voortreffelijk materiaal een schoon geheel
samen te stellen. Zijne indeeling in vijf bedrijven is louter uiterlijk; overigens
onderscheiden zijne kluchten zich niet van die welke door vroegere talentvolle
rhetoryckers zijn gedicht; het maatlooze rhetorycker-vers is ook bij hem nog in eere.
Trouwens ook in andere opzichten toonen deze twee stukken den rederijker in
COSTER: beide zijn gedicht op een ‘reghel;’ de klucht van Tysken van der Schilden
wordt, evenals de ouderwetsche zinnespelen, geopend door een proloog tusschen
twee personen, waarvan een ‘Rederijcker’ heet; er wordt veel gemoralizeerd, zelfs
de beul en de cynische meid Lecker in Tysken van der Schilden moralizeeren.
Rederijker toont COSTER zich eveneens in het zinnespel van de Rijcke Man dat
hij in 1615 samenstelde voor dezelfde loterij ten behoeve van het Oûmannen-huis,
waarvoor ook DE KONINGH had gewerkt. Met haar allegorieën, haar stichtelijke
bedoeling, haar lange redeneeringen en betoogen is deze bewerking der
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geschiedenis van den rijke en Lazarus een echte moraliteit, al toont een vers tegen
den loondienst ons reeds dat wij de Hervorming achter ons hebben (vs. 628-629).
Overigens heeft COSTER gedaan wat hij kon om eenige afwisseling en levendigheid
aan te brengen: hier en daar hooren wij een aardige zedenschets; er is een
verdienstelijk klein straattooneeltje tusschen Griet het hoenderwijf, Gemeene Man
en een Brabantsche juffer; Willem Jansz. Vet-schoe, aangekondigd door trommels
en trompetten, begeleid door ‘een out Mannetgen’ en ‘een out Wijfgen’ komt met
de loterij ten tooneele; wij zien, hoe de rijke, terwijl hij aan tafel zit ‘in alle weelden,’
door een beroerte overvallen wordt; de engelen dalen uit den hemel en de duivel
stijgt van onder op. Al deze vertooningen hebben het publiek zeker bezig gehouden,
doch verhoogen de literaire waarde van het stuk niet. Ook dit rederijkers-stuk is
verdeeld in vijf bedrijven; doch het is bovendien geschreven in de nieuwe Fransche
maat. Misschien meende COSTER, dat de ernst van dit stuk meerdere statigheid van
versmaat vereischte; in allen gevalle zien wij hem hier, naar den uiterlijken vorm,
verder van de Rederijkers afstaan. Het was niet voor de eerste maal dat COSTER in
een tooneelstuk regelmaat van verdeeling aan regelmaat van metrum paarde; vóór
het spel van de Rijcke Man had hij, wij weten niet juist in welk jaar, aan OVIDIUS'
Metamorphosen de stof ontleend voor zijn treurspel Ithys en die stof verwerkt tot
een stuk in alexandrijnen en vijf bedrijven. Daar is COSTER op weg naar het
nieuw-klassieke drama. Alvorens dat stuk te beschouwen, dienen wij het oog te
richten naar den tooneeldichter die op dezen weg ook COSTER tot leidsman is geweest:
SENECA.
Niet het werk der Grieksche tragici immers, maar de treurspelen van dezen hunnen
Romeinschen navolger hebben, vooral gedurende de laatste helft der 16de en de eerste
helft der zeventiende eeuw, een' sterken invloed geoefend op de

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

125
ontwikkeling van het drama der nieuwere tijden. SENECA'S tragediën het eerst hebben
de grootheid van het antieke drama geopenbaard aan de Nederlanders van vroeger,
die nog niet in staat waren den grootschen eenvoud van een SOPHOCLES te gevoelen
en te beseffen. Het schrikwekkende, het bloedige der door SENECA behandelde stoffen
maakte diepen indruk op menschen wier gevoel nog niet verfijnd was, op zenuwen
die sterke prikkels, op gemoederen die zware schokken noodig hadden, zouden zij
aangedaan worden. De leer der Stoa die op verscheidene plaatsen in die drama's
verkondigd wordt, was onzen voorouders sinds de 16de eeuw sympathiek; zij hadden
ontzag voor SENECA'S geleerdheid, zoo kwistig hier en daar gestrooid; voor zijne
psychologische kennis, uitblinkend vooral in kernachtige sententies. Ook in de
bewerking was veel dat zij bewonderden: de verdeeling van een stuk in vijf bedrijven,
waarvan vier besloten werden door een koor, maakte indruk in een tijd toen de
meesten regelmaat hooger stelden dan harmonie; in den dialoog trof hen het edele
der taal en de kunst van dialectiek; telkens werden zij verrast en geboeid door een
fraaie natuurschildering, een welgeslaagde persoonsbeschrijving, tal van
vergelijkingen en tegenstellingen.
Of die geleerdheid en die vergelijkingen op hare plaats waren, of de bespiegelingen
pasten in den mond van hem of haar die ze ten beste gaf, of er nog onderscheid bestaat
tusschen gezwollen en vol, kolossaal en grootsch, hoogdravend en verheven,
pathetisch en gevoelig - dat waren vragen die verreweg de meesten zich niet stelden.
Zoo was het dan alleszins begrijpelijk, dat men ook te onzent SENECA'S tooneelspelen
bewonderde en navolgde. Van SENECA hebben onze tooneelschrijvers geleerd te
streven naar eenheid in hun werk, zij het ook voorloopig slechts uiterlijke eenheid;
naar waardigheid van toon, grootschheid van voorstelling, fijnheid van uitdrukking,
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kunst van dialectiek. Aan den anderen kant moet men erkennen, dat zijn invloed de
dramatici te onzent heeft verleid, als de hoogste kunst te beschouwen wat daarvan
slechts den schijn heeft; hen heeft gestijfd in hunne neiging om geleerdheid te
verwarren met poëzie, om het publiek bezig te houden met eindelooze debatten, te
vergeten dat in elk toehoorder een toeschouwer leeft en dat oor en oog beide hunne
rechten hebben.
Dat COSTER SENECA'S werken kende, valt niet te betwijfelen; in zijne bibliotheek
vindt men behalve een niet verder omschreven uitgaaf der Tragediae ook de uitgaaf
door LIPSIUS in 1605 bezorgd; de keuze der stof van Ithys en de wijze waarop hij die
stof heeft behandeld, maken het waarschijnlijk, dat de lezing van SENECA'S Thyestes
hem aanleiding heeft gegeven tot het samenstellen van zijn stuk. Als geheel staat de
Ithys heel wat lager dan de beide kluchten en zelfs dan de moraliteit van de Rycke
Man in haar soort. Wij vinden de voorname feiten van OVIDIUS' verhaal weergegeven,
doch er is weinig of niets gedaan om ze eenigszins behoorlijk te motiveeren en in
onderling verband te brengen; wij vinden lange monologen, hoegenaamd geen
karakteristiek, groote woorden voor de rechte taal van den hartstocht. Slechts in het
tooneel waar Ithys wordt vermoord en in dat waar Progne geniet van hare wraak, is
het gruwzame op verdienstelijke wijze weergegeven.
COSTER heeft zijn stuk een treurspel genoemd, doch met bijna evenveel recht mag
men het een pastorale noemen.
Evenals in de kluchten heeft COSTER ook hier geen raad geweten, hoe hij de vijf
bedrijven moest vullen; hij heeft daarom de kern van zijn stuk losjes verbonden met
een pastorale, die bijna evenveel plaats inneemt als het overig gedeelte. In die
pastoraal-tooneeltjes treffen wij de gewone motieven aan: lofspraken op de gouden
eeuw, verheffing van het landleven boven het hofleven, bespiegelingen over onnutte
weelde; ook, als in
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HOOFT'S Granida, een herderin die zich verschuilt voor een naderenden herder. Er
wordt veel gezongen en een enkelen keer, naar het schijnt, gedanst. Sommige dier
liedjes zijn bevallig, vooral van het dansliedje mag dat getuigd worden. Overigens
heeft ook deze pastorale slechts middelmatige verdienste.
Een paar jaar, nadat de Ithys het licht had gezien, gaf COSTER een tweede klassiek
treurspel uit: Iphigenia (ao. 1617). Ditmaal echter was de tragedie slechts een vorm;
inderdaad is de Iphigenia een strijdschrift. Niet op het Grieksche legerkamp vóór
Troje, maar op het Consistorie te Amsterdam hield COSTER bij het dichten van dit
stuk den blik gericht. Zoo kunnen wij dan ook niet meêleven met dezen Agamemnon,
dezen Eurypylus, deze Iphigenia; wij hooren steeds den voorvechter der Academie,
waarschuwend, spottend, tergend, aanvallend, scheldend op de
Contra-remonstrantsche predikanten, die hij alleen van den slechtsten kant ziet. Het
is ons soms als wonen wij den strijd der partijen bij, zoo fel, zoo persoonlijk is de
toon. Scherp en grof is COSTER op vele plaatsen, geestig slechts een enkelen keer.
Niet dikwijls stijgt de toon en rijst de stijl er zoo hoog, dat wij van ware poëzie
kunnen spreken; doch het is opmerkelijk dat op een dier weinige plaatsen sprake is
van de vrijheid:
O, wel gheboren volck! dat noyt en wierd ghedwongen
Van 's Werelts dwingelandt! werdt ghy nu noch gedrongen
Te moeten buyghen onder 't moeyelijcke juck
Van malle Papery!

Het persoonlijke en het actueele element zetten aan dit dramatisch hekeldicht een
groote levendigheid bij en verschaften het de populariteit die het eenige jaren genoot;
doch juist dat staan midden in de werkelijkheid in plaats van er boven te
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zweven, heeft veroorzaakt dat het stuk na betrekkelijk korten tijd op den achtergrond
is geraakt; het ontbreken van een hooger standpunt deed zich gevoelen.
Vooreerst echter bleef het de aandacht trekken van vriend en vijand. Het spreekt
van zelf, dat het stuk door sommigen toegejuicht, door anderen veroordeeld werd.
Ridder DIRK VAN RODENBURG - COSTER wil hem geen THÉODORE noemen - zal zich
verheugd hebben over de ergernis die Iphigenia aan menigeen moest geven; dat was
spelen in zijn kaart. COSTER voelt zich blijkbaar niet sterk in zijn nieuwgestichte
Academie. In de voorrede die hij in ditzelfde jaar voor een uitgave van BREERO'S
Spelen plaatste, beklaagt hij zich over den laster waaraan zoowel hij als BREERO
bloot staan. Hij rekent Burgemeesteren, aan wie het werk werd opgedragen, voor,
hoeveel geld het Oûmannen-huis getrokken heeft van de vertooningen in de Eglantier
gedurende de laatste jaren, en dat door ‘den vlijt ende neersticheyt’ van BREERO en
hem. Blijkbaar wil hij Burgemeesteren voor de nieuwe stichting winnen en daartoe
had hij wel reden. Op den eersten November van dit jaar 1617 was Iphigenia misschien niet voor het eerst - vertoond; in een vergadering van 30 November kwam
in den Amsterdamschen Kerkeraad ter sprake, dat ter Academie ‘oock eenighe spelen
van Commedien ghespeelt worden, die niet en connen profytelijck of stichtelijck
sijn.’ Er wordt besloten, dat eene Commissie Burgemeesteren zal verzoeken, dit alles
‘behoorlijk af te schaffen en te weren.’ Naar het schijnt, hadden Burgemeesteren
echter nog geen trek, zich met de zaak te bemoeien.
COSTER kon dus blijven werken voor de stichting die hem na aan 't hart lag en
waarin hij geldelijk betrokken was. Het wordt een wedstrijd tusschen Eglantier en
Academie, wie het hoogst aangeschreven zal staan bij Overheid en publiek. Wanneer
Prins MAURITS in 1618 te Amsterdam komt, dragen
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Burgemeesteren aan de Eglantier op, de hooge bezoekers te verwelkomen. COSTER
en de zijnen, die op den Dam staan te kijken naar het opslaan van een tooneel vóór
de Waag, worden ‘bespot en boos-aerdigh uyt-gelacht,’ omdat zij niets doen. Dat
kan de Academist niet verduwen; fluks slaat hij de handen aan het werk voor een
vertooning op eigen hand en heeft de voldoening, den volgenden dag alles nog eens
te mogen vertoonen voor den Prins en zijn gevolg, die op het voorplein der Academie
komen kijken. HOOFT, die den Prins op het Muiderslot verwachtte en Z. Hoogheid
op de vertooning van een tooneelstuk wilde onthalen, was begonnen met de
dramatizeering eener epizode uit den Orlando Furioso (vooral canto 28 en 29); maar
hij vond geen tijd het stuk te voltooien; na twee tooneelen van het eerste bedrijf te
hebben bewerkt, verzocht hij COSTER zijne taak over te nemen. Zoo ontstond de
Isabella (1618).
Dat COSTER niet de man kon zijn om zich in het ridderwezen te verplaatsen, valt
reeds te vermoeden uit de wijze waarop hij het lied van Tysken van der Schilden
bewerkte. Zijn bewerking der Isabella bevestigt dat vermoeden.
De geschiedenis der kuische schoone Isabella, die zich door den snoevenden ridder
Rodomonte laat dooden om haar bedreigde eer te redden, in luchtigen verhaaltrant
dichterlijk behandeld door een meester als Ariosto, kon indruk maken door de
bevallige schoonheid zijner poëzie; doch die poëzie vervloog en verdween, toen het
verhaal door COSTER'S solieden doch zwaren en nuchteren geest was heengetrokken
en dramatische gestalte kreeg onder zijne meer forsche dan kunstvaardige handen.
Ook Ariosto neemt zijn personages en hun lotgevallen niet al te ernstig op, doch hij
eerbiedigt de grenzen van het decorum - COSTER heeft zijn stuk tot een echte
tragi-comedie gemaakt, door eenige grof-komische per-
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sonages: Jan Hen, Labbekack, een boer, een boerin en een dokter tusschen de
personages van Ariosto te doen optreden. Voor het toenmalig Amsterdamsch publiek,
dat onder den indruk kwam der ernstige tooneelen, zullen deze komische
tusschentooneelen aangename afwisseling hebben gebracht; voor ons wordt hier het
zwakke tragische door het sterkere komische doodgedrukt.
Behalve door deze kluchtige tooneelen trachtte COSTER afwisseling te brengen
door liederen te doen zingen. Ook door een geestverschijning; SENECA liet hem niet
los. Dat bleek toen hij in het volgend jaar een nieuw stuk het licht deed zien, getiteld
Polyxena, waarvoor hij de stof had ontleend aan OVIDIUS' Metamorphosen en
SENECA'S Troades en waarin ook overigens SENECA'S invloed duidelijk zichtbaar is.
Doch COSTER mocht ook hier een geest ten tooneele voeren en een reeks van gruwelen
vertoonen, den lof van ‘'t Lucksalich boere leven’ boven het stadsleven verheffen,
in zijne vijf bedrijven en alexandrijnen de regelmaat der Latijnsche tragedie navolgen
- den geest van het klassieke treurspel bracht hij daarmede niet in zijn stuk. Van
karakteristiek is hier weinig te bemerken en schoonheid van poëzie, die dat gemis
ten deele zou kunnen vergoeden, is hier niet te vinden. Waar bleef de hoogheid der
antieke tragedie in een stuk, waarin men soms een dialoog hoort als:
Ulysses.
Andromache is droncken.
And.
Neen, droncken ben ick niet.
Ul.
Utsinnich dan en dol.

en welks voorlaatste tooneel eindigt met deze verzen:
Polydorus.
Waar zijn de Phrygen? nu, komt vat haar bij de krop.
Hecuba.
Daar heb ick d'ooghen van u Coning ut zijn kop!
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Het is waar, dat COSTER'S publiek zich aan zulke ruwheid niet gestooten zal hebben;
de vertoonde gruwelen - vooral de dood van Astyanax - zullen indruk op hen hebben
gemaakt; de lange redeneeringen en bespiegelingen waaraan Grieken en Trojanen
zich hier te buiten gaan, mogen hen soms verveeld hebben - zang en dans brachten
hier, evenals in Ithys de afwisseling die, in een aan de klassieke oudheid ontleend
stuk, het komisch tusschenspel niet mocht geven.
Hoe men ook over de waarde van COSTER'S stuk moge oordeelen, hij heeft althans,
evenals in Ithys, getracht zich en ons te verplaatsen in de Oudheid. Slechts een enkelen
keer wordt de herinnering aan de mannen van den Kerkeraad hem te machtig en
hooren wij in een gesprek tusschen Ulysses en den Mantis (2de Bedr. 8e Toon.) een
paar uitvallen tegen de ‘geestlijckheyt’ die voor ketter schelden wie zich tegen haar
stelt en haar bedrog ontdekt, of die het grauw tegen zoo iemand ophitsen.
Blijkbaar duren de vijandschap en de strijd tusschen Academie en Kerkeraad nog
steeds voort. Wij zien dat duidelijk uit COSTER'S beide gelegenheids-stukken:
Duytsche Academie en Niemant Ghenoemt Niemant gheblameert, die achtereenvolgens
in 1619 en 1620 op het jaarfeest der Academie werden vertoond. De auteur beklaagt
zich daar over den laster, over het sluiten der ‘oefenschool’; hij wekt op ‘niemand
in kleedt, gang of woorden te beschryven’ - waarschijnlijk een toespeling op hetgeen
RODENBURG gebeurd was - wijst op de voordeelen die het Weeshuis door de
vertooningen heeft genoten en de burgerij door al het werk dat die vertooningen
aanbrachten. Niet alleen verdedigend, ook aanvallend gaat COSTER hier te werk. Jan
Hen, een komisch personage in den trant der vroegere zotten, zet zich in den katheder,
als Vrouwe Stultitia
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vóór hem. Pas zit hij er of hij begint de werking van den ‘stoel’ al te gevoelen:
Heer, stoel! me dunckt dat ick alrie*) van je laat-dunckentheyt voel.
Lijck ick nou niet wel geliert? en al ben ick puursteken mal,
Lijck ick nou niet wel wijs? Heer, stoel! wat vermeughje al!

Hij houdt dan een preek over de eer, die vooral aan RODENBURG'S adres was gericht,
zooals blijkt uit de schampere wijze waarop de (Poëten) ‘borstweer’ wordt
aangekondigd, die men spoedig ‘ut den pars verwachten’ kan. In het tweede stuk
zien wij, hoe Achterklap, Spijt, Leugen en Bedrog te vergeefs trachten de Academie
van haar grondslag te rukken en wordt de bekende allegorie voorgedragen, waarin
de Staat wordt vergeleken bij een paard, dat, met twee berijders op zijn rug: Overheid
en Geestelijkheid, op hol slaat. COSTER is hier nog vol vertrouwen op de toekomst
zijner stichting; in het laatstgenoemde stuk laat hij de Academie zeggen:
Ick zal wel blyven staan, elck snapt vry wat hy mach.

Blijkbaar echter had hij meer ergernis gewekt dan hij wist of den invloed van de
vijanden der Academie onderschat. Tot dusver hadden Burgemeesteren weinig neiging
betoond, gehoor te geven aan de klachten van den Kerkeraad, waarin Ds. TRIGLAND
en Ds. FABRITIUS tot de heftigsten behoorden. Maar in 1620 was de felle SMOUT te
Amsterdam beroepen en nu zou het blaadje keeren. In 1621 werd Iphigenia weer
eens vertoond; dat was de droppel die den emmer deed overloopen. DS. SMOUT
beklaagde zich opnieuw uit naam van den Kerkeraad over ‘het ergerlyck tragedie
spelen van Dr. COSTER’ en mocht nu vernemen, dat ‘de Heeren’ Dr. COSTER bij zich
ontboden en
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vermaand hadden; ook dat Dr. COSTER had geantwoord ‘dat hij hem wilde reguleeren
na 't believen van de Hh. Burgemeesteren ende niet en sal spreken yet wat
tegenswoordig den heeren niet en sal gevallen.’ Daarmede nam de Kerkeraad
genoegen en vooreerst was de zaak van de baan.
COSTER'S antwoord zal een hedendaagsch lezer misschien te onderdanig schijnen;
doch men vergete niet, dat een zeventiend'eeuwsch burger meer eerbied had voor de
van God gestelde Overheid dan menig zelfs orthodox burger van dezen tijd en niet
minder, dat COSTER, als Stads-geneesheer, afhankelijk was van de ‘Heeren.’ Is hij
na deze gebeurtenis den strijd moede geworden? Dat niet; de feiten wijzen het uit.
Maar het beheer der Academie voor eigen rekening wordt hem te bezwarend; in 1622
verkoopt hij zijne stichting aan de Regenten van het Weeshuis. Zooveel echter had
de ‘vermaning’ van Burgemeesteren uitgewerkt, dat hij vooreerst zweeg. Na 1621
dicht hij geen nieuwe stukken meer, al werd de Iphigenia vóór 1626 nog wel eens
vertoond. Maar toen SMOUT, al stouter en driester geworden, Heeren Burgemeesteren
zelven te na kwam, en, niet tevreden met den toom van het paard van Staat te houden,
ook de zweep wilde hanteeren die der Overheid toekwam, toen wierpen de Heeren
hem uit den zadel; in Januari 1630 werd hem gelast ‘voor 't ondergaen der Sonne de
Stadt ende vrijheijdt*) te ruymen.’ Nu kon COSTER niet zwijgen; Iphigenia werd op
nieuw ten tooneele gebracht, ditmaal vermeerderd met een slottooneel waarin de *)rechtsgebied.
predikanten nog eens duchtig over den hekel gehaald werden. Indien dat slottooneel
ergernis gewekt heeft bij de Overheid, dan is zij niet hevig geweest; in 1631 immers
verleenen Burgemeesteren Dr. COSTER een ‘vereeringe’ van ƒ300. - voor zijne
‘extra-ordinaire diensten’ bewezen als geneesheer der gevangenis.
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Dat slottooneel is niet het eenig dichterlijk werk van onzen auteur uit dezen tijd.
Toen in 1630 de Contra-Remonstranten te Leiden andersdenkenden onderdrukten,
en VONDEL in zijn Haec Libertatis Ergo te velde trok tegen de orthodoxe geestdrijvers,
vatte COSTER naast hem post met De schets van duc d'Alva, die, hoewel slechts
geteekend met de spreuk Meliora latent, als zijn werk mag beschouwd worden. In
dat pamflet, waaruit wij boven reeds een paar regels aanhaalden, omschrijft COSTER
nog eens zijn standpunt met deze verzen:
Ons Ouders zijn verjaaght, ghewurright en ghebrand
Wel eertyds om 't geloof en vrydom van het Land
Door dwang van Caysers en van Conincks wree placcaten
En nu door straffe dwangh van Hyrarchale Staaten.
Doen pasten 't Hollands bloed niet op der Papen ban
Nocht nu op dit geschrijf en past geen Hollands man
Waar in der Oudren deught is gaaf en onbedurven.
Hy wijckt niet van het recht daer voor onnosel sturven
Zo vele vroomen die 't verkregen met hun bloed
En erfgenaam gemaackt ons van dat waarde goed
Dat is: in Christ-geloof elck leef' na zijn gevoelen.

Die laatste, door mij gecursiveerde, woorden drukken een deel der kern van COSTER'S
wezen uit: hij voelt zich erfgenaam van een voorgeslacht dat goed en bloed op het
spel heeft gezet ter verwerving van dit dierbaar kleinood: geloofsvrijheid. In het
pittig gedichtje, een zijner laatste, Aen Johan Koenerding, betreffende VONDEL'S
overgang tot de R. Katholieke Kerk, vinden wij denzelfden geest: geen zelfverheffing
van den eenen Christen boven den ander, doe uw Christendom door uw deugd blijken,
geen lastering, geen ophitsing tot haat van andersdenkenden; wie zóó denkt
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Behoeft de Roomse reys sig niet te onderwinden,
Om d'Antekrist, die t'huys in 't hert wel is, te vinden.

Overigens heeft COSTER na 1630 de poëzie, voorzoover wij weten, vaarwel gezegd.
Alleen de lust in vertooningen, lust zijner jonkheid, blijft hem bij. In 1638 en 1642
regelt hij de openbare vertooningen bij de komst van Maria de Medicis en bij die der
koningin van Engeland; in 1648 is hij weer bezig met de vertooningen ter eere van
den vrede van Munster; twee jongeren, JAN VOS en GERARD BRANDT, stonden hem
toen terzijde.
In 1658 sterft zijn tweede vrouw, REBECCA VAN TWENHUYSEN, eene Zwolsche
met wie hij in 1626 gehuwd was. Hij woonde toen op den Fluweelen Burgwal naast
‘de illustre schoole,’ een passende woonplaats voor den stichter der ‘nederlantsche
oeffenschool.’ In 1662 wordt hij ontslagen als dokter van het Gasthuis; niet lang
meer zou het duren dat de meer dan tachtigjarige ontslagen werd van een leven dat
hem niet veel meer kon bieden. Waarschijnlijk is hij omstreeks 1665 overleden;
VONDEL, zelf hoogbejaard, dichtte een grafschrift op den eenigen Amsterdamschen
dichter van het eerste geslacht, dien de Dood nog gespaard had.
Uitgeluid worden door den grootsten dichter van dien tijd, dat had SAMUEL COSTER
wel verdiend. Meer echter nog om zijne persoonlijkheid dan om zijn werk, al heeft
ook dat laatste ontwijfelbare verdiensten.
BRANDT heeft COSTER een poëet genoemd, ‘die, indien hy zyn geestige invallen
hadt willen bearbeiden, de grootste dichters hadt naar de kroon gesteeken.’ Daarmede
is waarschijnlijk te veel beweerd; ware COSTER inderdaad een dichter van zulken
aanleg geweest, dan zou die aanleg zich hebben geopenbaard
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onafhankelijk van zijn wil. Het beste wat hij heeft voortgebracht, de klucht van
Teeuwis den Boer, heeft zeker groote verdiensten en daarnaast kunnen wij eenige
tooneelen uit zijn overige werken stellen, ook eenige bevallige liedjes. Doch daarmede
kan men een lof als dien van BRANDT natuurlijk niet staven. COSTER heeft getracht
het drama te onzent op hooger plan te beuren door navolging van het Senecaansch
drama; doch zijn gaven als tooneeldichter lieten hem niet toe in het treurspel iets te
leveren dat zich boven het middelmatige verheft.
Grooter dan de beteekenis van zijne werken is die van zijn persoon geweest. Hij
vooral heeft beseft, dat de Rederijkerskamers hadden uitgediend en door iets nieuws
vervangen moesten worden. Ook HOOFT besefte dat; doch COSTER zette zijn besef
om in een daad. Ondernemend man van vlug vernuft, met scherpen blik en scherpe
tong, doordrongen van het groote voorrecht der gewetensvrijheid, heeft hij als leider
om zich vereenigd wie in enger of ruimer zin zijne geestverwanten waren; met hun
hulp heeft hij de Nederduytsche Academie willen maken tot een instelling waar de
burgerij zich door wetenschap en kunst zou kunnen ontwikkelen; leek, die onder den
invloed van Hervorming en Renaissance zich geestelijk mondig voelde, heeft hij
zich schrap gezet, toen een deel der Protestantsche geestelijkheid, op het voetspoor
der Roomsch-Katholieke, de vrijheid van denken en gelooven bedreigde. Zijn streven
als humanist en tooneeldichter scheidde hem van RODENBURG, die langs den ouden
weg verder wilde gaan, zij het ook in nieuwe Spaansche laarzen. Tegenover Ridder
DIRK stond hij bovendien als de ‘slecht-rechte’ Amsterdammer met zijn afkeer van
‘vreemde Waal oft Bruslaar,’ van grootsche Brabantsche juffers, van de ‘Knoeten
uyt Eyderste(e) van daen;' als eenvoudig burger ook die den spot dreef met den kalen
jonker van Grevelinckhuysen en den roofridder Tysken van der Schilden.
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Op zijne tijdgenooten heeft COSTER zeker invloed geoefend; door zijne
persoonlijkheid, dat behoeft niet betoogd te worden; maar ook door zijn werk. Hij
doet een eerste poging om de klucht tot blijspel te verheffen; BREERO'S blijspelen
en dat van HOOFT volgen op de zijne. Vóór VONDEL had hij in zijne Polyxena (3e
Bedr. 4de Toon.) den blik reeds gericht op de figuur van Palamedes en het mag de
vraag heeten of VONDEL wel tot het bewerken van zijn Palamedes zou zijn gekomen,
indien COSTER hem niet met zijne Iphigenia ware voorgegaan. Doch de beteekenis
van zijn werk evenaart niet die zijner persoonlijkheid; zoo is het dan licht verklaarbaar,
dat zijn invloed door zijn dood is bepaald en dat zijne werken na zijn dood weinig
of geen invloed hebben geoefend3).

Eindnoten:
2) De literatuur over RODENBURG'S leven en werken is reeds in een vorig hoofdstuk genoemd.
Er is wel eens beweerd, dat RODENBURG Roomsch-Katholiek zou zijn geweest; doch iets dat
als bewijs voor die bewering zou kunnen gelden, is, voorzoover ik weet, niet geleverd. Zijne
woorden over de ‘geestelijkheid’ - zij het dan ook de heerschzuchtige Protestantsche - en die
over de Dordsche Synode waarvan hij veel goeds verwacht, geven meer recht hem voor
Hervormd te houden. Dr. W. ZUIDEMA heeft in bovengenoemd artikel den invloed die door
RODENBURG zou zijn geoefend, breed uitgemeten; in de meeste der door Dr. Z. opgesomde
voorbeelden bestaat er voor mij al te weinig grond om dien invloed aan te nemen.
3) COSTER'S werken zijn door mij bestudeerd in de uitgave van Dr. KOLLEWIJN. Voorts verwijs
ik naar hetgeen door mij over hem en zijn werk is geschreven in Lit. en Tooneel te Amsterdam
in de XVIIe eeuw Hoofdstuk I en voorts bladz. 254-257, 188, 192, 194, 222-226; Dr. WORP'S
De Invloed van Seneca's Treurspelen op ons Tooneel en Drama en Tooneel van denz. schrijver.
Voorts een uitvoerige en belangrijke critiek van KOLLEWIJN'S uitgave door J.H.W. UNGER in
de Nederl. Spectator 1883, no. 17, daarin ook over de Schets van duc d' Alva (ex. ter Leidsche
Univ. bibl. Zie Catal. Pamfletten van PETIT) en in de Thysiana. Over de door COSTER op touw
gezette vertooningen zie een artikel van J. HOBMA in Nederland 1898.

Breero en Starter.
Tegenvoeters als RODENBURG en COSTER tegenover elkander stellend, leert men
beiden beter kennen; BREERO en STARTER behooren bijeen als verwante geesten.
Beiden hebben naam gemaakt en behouden als liederdichters; evenals BREERO heeft
ook STARTER zijne krachten beproefd aan de tragi-comedie en de klucht; beiden
hebben iets van den ‘bohémien’ en zijn jonggestorven. Maar BREERO die een tiental
jaren ouder was dan STARTER, had grooter gaven dan zijn jongere kunstbroeder en
heeft meer tot stand gebracht. Zoowel in het literaire leven van zijn tijd als in de
heugenis van het nageslacht neemt hij daardoor aanzienlijker plaats in; dat is een der
voorname oorzaken waardoor wij van BREERO zooveel beter op de hoogte zijn dan
van STARTER.
Zoon van een rijken kunstlievenden schoenmaker, die een flink
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eigen huis in de Nes bewoonde, kreeg GERBRAND ADRIAENSZ. ‘in BREDERODE’ een
goede opvoeding, al bestudeerde hij de klassieke talen niet. In de Nes en later op den
Oudezijds-Achterburgwal, waarheen het gezin verhuisde, toen GERBRAND zeventien
jaar telde, had hij ruimschoots gelegenheid om kennis te maken met het Amsterdamsch
volksleven in en buitenshuis. Zucht tot waarnemen, drang tot levensuitbeelding
drijven hem tot het schildersvak. Zoo gaat hij dan in de leer bij FRANCISCO BADENS,
‘den Italiaenschen schilder’, gelijk hij te Amsterdam heette. Nog in 1613, hij telde
toen 28 jaar, was hij schilder en bracht zijn penseel hem ‘soet gewin.’ Zijn
kunstenaarsaanleg had zich toen echter ook reeds geopenbaard in liefde tot de poëzie.
In het jaar 1613 had hij toegang verkregen tot ‘de Egelantier’ en langs dien weg
kennis gemaakt met ROEMER VISSCHER, COSTER, HOOFT en anderen. Door zijn talent
en zijn eigenschappen als mensch verheft hij zich langzamerhand boven den stand,
waarin hij was geboren. Het eereambt van vaandrig bij de schutterij wordt hem
opgedragen; op een bruiloft maakt hij kennis met HUGO DE GROOT; hij verzoekt
HOOFT of hij met DE GROOT een bezoek op het Muiderslot mag komen brengen; hij
draagt tooneelstukken op aan TESSELSCHADE, aan den Zweedschen gezant JACOB
VAN DYCK. Blijft hij ook een goed en gehoorzaam zoon, die schroomt buiten
voorkennis zijner ouders van huis te blijven - aan het jolige leven van de jongeluî
dier dagen heeft hij blijkbaar met hart en ziel deelgenomen: hij kent ‘het
Schermschool’ waarschijnlijk niet alleen van hooren zeggen; als anderen zal hij in
de kaatsbaan menigmaal ‘een warm lijf’ hebben gehaald; 's winters baantje gereden
met een speelnootje dat hij op een bruiloft had ontmoet, of de kolf gezwaaid dat de
ballen de omstanders om de ooren vlogen; de herbergen kent hij op een prik.
Wat wonder, dat bij de toenmalige ongedwongen verhouding
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der beide seksen het hart van den licht ontvlambaren jonkman spoedig getroffen
werd? Dat wij hem minnebrieven zien schrijven, afspraak hooren maken van 's avonds
te negen uur voor de deur zijner schoone te zullen zijn? Doch wat wonder ook, dat
de liefde kort van duur was in hem die over eigen onbestendigheid klagend schreef:
Kon ick eens recht bedwingen
Mijn vliegend wilt gesicht!

die in datzelfde couplet getuigde:
Tnieuw maackt my 't oude warsch,
Tverandren is so soet.

Ook hier mocht zijne zinspreuk gelden: ‘'t Kan verkeeren’! Doch bij de meisjes
keerde de kans nooit te zijnen gunste; bij de fatsoenlijke althans. TESSELSCHADE
heeft hij liefgehad, maar te vergeefs. Noch zij, noch MADALENA STOCKMANS, noch
een der andere in zijne minneliedjes verheerlijkte ‘princessen’ en ‘godinnen’: Annetta,
Walburc, Chlorint, Eleonora, Egtillen (Nellitge) en hoe zij verder heeten mogen met
eigen of verdichten naam, hebben hem tot man gewild. Keek de schoenmakerszoon
te hoog? Hadden de meisjes geen trek in den ‘oûbollighen’ vaandrig, wiens grappen
haar al te ver gingen, al waren zij niet preutsch; wiens korte stompneus en zinnelijke
mond haar weinig aantrokken?
Wij kunnen deze vragen slechts stellen. Zeker is, dat GERBRAND ADRIAENSZ.,
gelijk zoovelen na hem, de kwellende gevoelens van teleurstelling en ergernis trachtte
te vergeten in een roes van vermaak. Wijntje en Trijntje moesten de wonden heelen,
door Chlorint, Eleonore en andere ‘princessen’ ge-
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slagen. Doch het middel bleek erger dan de kwaal. Zelf heeft hij het ons medegedeeld:
Een hooft vol wint en wijn,
Een hart vol suchts en pijn
Een lichaem gants vol qualen
Heeft Venus en de kroes,
Of selfs die leyde droes
My dickwils doen behalen.

Zoo is hij geworden tot den ‘uytgequeelde man, van soberen gestalt’, die in een
Aendachtigh Gebedt Gods barmhartigheid inroept. In dat stuk en Een sieckens
Klaegh-Laydt dat er aan voorafgaat, hooren wij de doodsklok luiden. Er ligt
waarschijnlijk geen groote tijdsruimte tusschen den dag, waarop hij het Aendachtigh
Gebedt dichtte en dien waarop zijn vader in zijn exemplaar der vertaling van Livius
schreef: ‘GERBRAND ADRIAENSZ. BREDERO is gestorven den 23. Augusti anno 1618
op de ure zijnder gheboorten tusschen 9 ende 10 uren voor middaghs ..... ligt begraven
in der Heyliger stede*); Godt gheeft hem tewighe leven. Amen.’
*)

Nieuwezijds-Kapel.

In de ‘voorreden’ vóór zijn tragi-comedie Roddrick ende Alphonsus deelt BREERO
‘aan de liefhebbers der Nederlandtsche Rym-kunst’ mede: ‘ick (hebbe) van mijn
kindtsche beenen af boven alle andere soete Tijtkortinghe de lieffelijcke Poesye
verkoren.’ Van zijn vroegste werk zal misschien het een en ander verloren zijn
geraakt, doch wij bezitten reeds een vijftal sonnetten van het jaar 1602. In het
zestiental jaren levens dat hem toen nog vergund was, heeft hij heel wat lyrisch en
dramatisch werk voortgebracht; in zijne lyriek zijn gemoedsleven uitgestort, en in
een deel zijner drama's zijn liefdesleven; in zijne kluchten en blijspelen, ook in een
deel zijner liederen, het
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huiselijk en maatschappelijk leven zijner dagen afgebeeld. Ware elk zijner werken
gedagteekend en de gang van zijn uiterlijk leven ons in bijzonderheden bekend, dan
zouden wij kunnen beproeven, de persoonlijkheid van den mensch en die van den
dichter te schetsen in hare ontwikkeling langs evenwijdige, elkander rakende of
kruisende lijnen. Doch voor zulk een onderneming ontbreken ons de gegevens al te
zeer: van zijne tooneelstukken kunnen wij den tijd der voltooiing bij benadering
bepalen; zijne lyriek is grootendeels ongedagteekend. Toch is het zeker niet
verwonderlijk, dat BREERO'S oudste ons bekende poëzie van minne handelt; dat feit
strookt met wat wij van te voren verwachtten. Eerst later zal de schilder in hem er
toe gekomen zijn, schetsjes uit het huiselijk en maatschappelijk leven te ontwerpen
en voltooien. Stichtelijke liederen zal hij van tijd tot tijd hebben gedicht; doch
waarschijnlijk in het later deel van zijn leven meer dan in het eerste. Dat er in het
laatste deel van zijn leven een omkeer in hem plaats greep - een tijdgenoot spreekt
zelfs van ‘zijn waar bekeering’ - moeten wij aannemen op grond van hetgeen zijn
eigen verzen en die zijner tijdgenooten ons leeren.
Wel mag men zich BREERO in dien laatsten tijd niet voorstellen als altijd somber
of gedrukt. Immers, vóórdat hij in Augustus 1618 naar ‘de Heylige Stede’ gedragen
werd, had hij in April 1617 zijn Spaenschen Brabander voltooid, dat stuk waarin de
komische ader zoo rijkelijk vloeit en nog in November van dat jaar schreef hij die
wel niet geestige maar toch jolige rijmpjes, door hem met den naam van Grillen
betiteld. Indien dus twee zijner tijdgenooten in lijkdichten met nadruk verklaren, dat
de gestorven auteur eerst zich aan minnepoëzie wijdde, maar later, tot beter inzicht
gekomen, stichtelijke liederen dichtte, dan kunnen wij dat getuigenis niet ten volle
aanvaarden; maar een grond van waarheid bevat het ongetwijfeld.
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Dat het aantal der minneliederen dat der boertige en stichtelijke liederen overtreft,
verwondert ons niet. GERBRAND ADRIAENSZ. heeft veel liefgehad, zijn ‘vliegend
wilt gesicht’ zag telkens nieuwe schoonheid, in zijn lichtbewogen gemoed ontkiemde
telkens een nieuwe genegenheid. Voor het meerendeel bevatten die minneliederen
den lof der schoonheid of der geestesgaven van des dichters ‘princesse’, klachten
over onbeantwoorde of versmade liefde, betuigingen van trouw. Niet zelden ook
klachten over zijn gemis aan rijkdom of over het verschil in stand tusschen hem en
zijn liefje. Naast warm en zuiver, natuurlijk gevoel vinden wij hier op vele plaatsen
de onnatuur, onwaarheid en opgeschroefdheid, welke toentertijd in de
West-Europeesche minnelyriek heerschte. Het conventioneel idealisme en de hoofsche
sentimentaliteit, vereenigd met den invloed der Renaissance en een overblijfsel van
middeleeuwschen vrouwendienst, waren vooral door Spaansche en Fransche romans
ook in onze literatuur binnengedrongen en zochten hunne kracht voornamelijk in
vergelijkingen, hoe overdrevener hoe beter; in tegenstellingen, hooger bewonderd,
naarmate zij meer gezocht waren; in superlatieven, in verkleinwoordjes, in
gezwollenheid die voor verhevenheid moest doorgaan, in kunstigheid van uitdrukking,
kortom in manier van elke soort. Ieder meisje werd een ‘princesse’ of ‘godinne’ voor
wie de dichter ‘brandde’ of ‘blaeckte’; een zon, door wier stralen hij ‘gezengd’ werd;
de liefde die zij wekten, werd een ‘vier’ dat des dichters borst desnoods ‘stoofde’,
dat hem dag noch nacht rust liet; hem deed zuchten en kwijnen, indien ‘de schone
toveresse’ afwezig was of ‘duyzent dooden sterven’, wanneer de ‘wreede’ zich ‘al
te ongenadigh’ betoonde.
In dien vreemden tooi heeft GERBRAND ADRIAENSZ. zich nooit recht kunnen
schikken; soms wordt die tooi hem zelfs zoo lastig, dat hij hem over boord gooit of
er den spot meê
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drijft. Een teleurgesteld of onfortuinlijk minnaar moest, in poëzie, blijven zuchten
en kwijnen; zoo wilde het de litteraire mode en onze dichter heeft niet zelden
gehoorzaamd. Maar wij lezen toch ook uitingen als:
Of 'k u ontbeer, daer synder meer;
Ay, hout u dan so trotsjes niet,
So schotsjes*) niet!
Adieu! ick kom niet weer.

Een enkele maal maakt hij de conventioneele vleitaal der modepoëzie zelfs voor
‘logens’ uit en, met opzettelijke platheid, herinnert hij een zijner godinnen aan hare
lagere menschelijkheid.
BREERO spreekt hier uit zijn eigen naam, vertoont zich in eigen persoon. Niet
zelden echter treedt hij op, evenals de vroegere rhetoryckers, in een of andere rol;
niet hij zelf, maar ‘de droevige Vryer’ is aan het woord; een liefhebbend meisje
klaagt over de ‘wreede schaamte’, die haar belet hare gevoelens te openbaren; een
bedrogen en verlaten verleide verdiept zich vol smart en bitterheid in de heugenis
van het verleden en verwenscht den trouwelooze die haar ongelukkig heeft gemaakt.
In het Boertigh Liedt-Boeck hooren wij telkens dialogen van minnende paren, van
verliefde meisjes. Gijsje en Tryntje op weg naar de kermis; het coquette Lobbetje
dat er pleizier in heeft den verliefden Fobert beurtelings aan te halen en af te stooten;
Jaepje Jans en haar ‘speulmeysje’ Fijtje Floris in gesprek over Michieltje, die beiden
na aan 't hart ligt. Moeder en dochter, ‘Petemuy’ en neef, oom en nicht geven in
levendige, vroolijke samenspraken hunne uiteenloopende meeningen te kennen.
Een huwelijk uit liefde of een huwelijk om geld - dat is
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doorgaans de vraag die hen verdeeld houdt; de liefde is heel mooi, zeggen de ouderen,
maar ‘gaet daer iensjes wat van eten!’ Tegenover die nuchtere of materialistische
beschouwing kiest de jonge dichter beslist partij voor jeugd en liefde. Zelden is hij
beter op dreef dan wanneer hij een ‘oudt Bestevaertje’ te vergeefs aanzoek laat doen
bij een jong meisje of een ‘oude totebel’ tentoonstelt in hare vruchtelooze pogingen
om een jonkman te bekoren.
Dezelfde gevoelens en stemmingen, dezelfde menschelijke verlangens en literaire
neigingen, waaruit deze lyriek ontsproot, hebben de tragi-comediën Roddrick en
Alphonsus (1611), Griane (1612) en Stommen Ridder (tusschen 1612-1618) doen
ontstaan en zijn waar te nemen ook in de slechts ten deele door BREERO voltooide
spelen Angeniet en Het Daghet uit den Oosten, die RODENBURG ‘vryagie-spelen’
zou hebben genoemd.
De stof voor de drie eerste stukken had BREERO ontleend aan den Amadis-roman
Palmerijn van Olijven, die in 1613, in het Nederlandsch vertaald, het licht had gezien.
Die Spaansche mode-romans, naar den geest verwant met de Zuid-Europeesche
mode-lyriek, waren gedurende de 16de eeuw meer en meer in trek gekomen en hadden
ook de gegoede Amsterdamsche burgerij dier dagen veroverd. De middeleeuwsche
volksboeken zakten langzamerhand af naar de mindergegoede klassen; zij hadden
uitgediend en moesten plaats maken voor iets nieuws. Dat dit nieuwe den middenstand
dier dagen aantrok, is verklaarbaar. Hier werd hun geest evenzeer als in de
middeleenwsche volksboeken geboeid door allerlei buitengewoons en wonderbaars:
jonge prinsen te vondeling gelegd met een gouden kruisje om den hals, kluizenaars,
dwergen, tooverij, serpenten die betooverde bronnen bewaken, tournooien, gevechten
tegen wilde dieren of reuzen. Ook hier waren die onoverwinnelijke ridders en schoone
jonkvrouwen,
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maar hoeveel edeler waren hunne gevoelens, hoeveel fijner hunne vormen, hoe
beschaafd was hun taal. Hoe teergevoelig waren die ridders, die over hun gansche
lichaam beven of tranen storten, als zij in tegenwoordigheid komen der prinsessen
van hun hart; hoe belangwekkend die jonkvrouwen, die zulk een zwaren strijd met
de wreede schaamte voeren en zoo licht in zwijm vallen.
Al die hoofsche vormen, strijkages en complimenten, hadden de Nederlanders
dier dagen ze niet gezien en bespied in den omgang met de mannen en vrouwen van
het Zuiden? Deden zij niet hun best deze meesters in de uiterlijke wellevens-kunst
na te volgen? De ‘estilo culto’ waarin de Amadis-romans geschreven waren:
conventioneele taal, opgesmukt met allerlei bloempjes, grootspraak, opstapeling van
vergelijkingen en beelden, valsch vernuft - vorm die zoo wel paste bij dezen inhoud
- werkte mede om den indruk van het verhaal nog dieper te maken. Hoe zou BREERO
aan deze mode-lectuur ontsnapt zijn, die den ouden ROEMER VISSCHER misschien
had hooren spreken over de ‘heerlycke logen’ van Amadis en met TESSELSCHADE
gekout over de eerbiedige maar vurige liefde van Amadis en Galaor, Primaleon en
Palmeryn? Onder de lezing dier verhalen van ridderdaden moet er iets wakker
geworden zijn in de borst van den jongen vaandrig; voor den schoenmakerszoon
waren die hoofsche personages voorbeelden van de fijne beschaving, waarnaar ook
hij streefde en wie was beter in de stemming om te genieten van die romantische
liefde dan deze altijd verliefde dichter?
Zóó beschouwd zijn Roddrick en Alphonsus en Griane uitingen zijner
persoonlijkheid. In Stommen Ridder treedt dat persoonlijk element echter meer op
den voorgrond dan in de beide andere stukken. Immers, juist hier en alleen hier heeft
BREERO den naam van een zijner ontleende personages veranderd: de jonk-
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vrouw die in Palmeryn van Olijven Polinarde heet, draagt in het tooneelstuk den
naam van Margriet, den naam van BREERO'S eerste geliefde.
Margarita heet ook de wufte jonkvrouw uit Het daghet uyt den Oosten Dat feit
doet ons vermoeden, dat BREERO ook hier persoonlijk gemoedsleven in het drama
heeft gebracht. De bekende middeleeuwsche ridderromance zal hem hebben
aangetrokken als uiting van een vroeger ridderwezen dan dat der Amadis-romans;
misschien ook heeft HOOFT'S voorbeeld hem opgewekt, die in het lied van Geeraert
van Velzen aanleiding vond tot het dichten van een treurspel. Wij hebben overigens
omtrent dit stuk geen voldoende zekerheid. Wij weten niet, wanneer het door BREERO
op touw is gezet; wel dat hij er slechts een klein deel van heeft voltooid: naar het
schijnt, zijn slechts de 420 eerste verzen van zijn hand, het overige werd bewerkt
door een rijmer die zich beurtelings VAN VELDEN of, op zijn Latijnsch, CAMPANUS
noemt. Toon en trant van dat vierhonderd-tal eerste verzen zijn die der pastorale. De
verheerlijking der liefde als macht waarvoor alles in de natuur moet bukken, het zich
vermeien in een lusthof, de ‘jonghe Elst // Van de verliefde Hop soo vriendelijck
omhelst’ - zijn gezamenlijk herinneringen aan Arcadië, aan Aminta en Pastor Fido.
Datzelfde pastorale element vinden wij in Angeniet, door BREERO eveneens onvoltooid
nagelaten; naar alle waarschijnlijkheid heeft hij er 1900 verzen van geschreven en
heeft STARTER met 700 verzen het werk van zijn overleden vriendvoltooid. Ook hier
wordt de macht der liefde verheerlijkt, verheven gevoelens op hoofsche wijze
uitgedrukt, vernuftige redekavelingen gehouden over de voorkeur die een vrouw
moet geven aan arm, jong en braaf boven rijk, oud en versuft - het thema ook van
zoo menigen beurtzang uit het Boertigh Liedt-Boeck. Den zonderlingen inval,
Angeniet als type van wuftheid te
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verbannen naar de Maan, had BREERO waarschijnlijk ontleend aan het door hem
bewerkt Fransch tooneelspel Lucelle (1616), dat dus misschien vóór de Angeniet
gedicht is.
Evenals zoo menig vroeger dichter heeft BREERO de pastorale gebruikt als
veiligheidsklep voor een gemoed, vervuld van ergernis over teleurgestelde liefde en
heeft hij de wuftheid en bedriegelijkheid van een meisje dat hem versmaad had, op
het tooneel aan de kaak willen stellen. De bons moet ditmaal gevoelig zijn geweest;
dat blijkt uit de felheid, die den dichter verzen in de pen gaf als (vs. 1380 vlgg.):
Versworen duyvelin, had ick u opgesneden
Die goddeloosen mond, o trouwelooze pry!
Wat houtmen, dat ick u de hals niet of en sny
En ruck u uyt de tongh, de tongh die my verleyde
Misschien van aertsche en eeuwige saligheyde!

Weliswaar mag men niet over het hoofd zien, dat BREERO het stuk niet heeft voltooid
noch uitgegeven. Maar toch, uit de grove vormen waarin zijne felheid zich hier uit,
blijkt wel hoe weinig de literaire mode-poëzie strookte met zijn persoonlijkheid.
Tot nog toe spraken wij niet over een kenmerkend onderdeel van BREERO'S
tragi-comediën: het Kluchtig tusschenspel. Evenals de middeleeuwsche
tooneeldichters, kenden hij en DE KONINGH hun publiek en poogden zij door
afwisseling tegen verveling te waken. Zoo vinden wij dan ook in de, aan den Palmerijn
ontleende, stukken telkens kluchtige tooneeltjes die doorgaans losjes samenhangen
met het geheel. In die tooneeltjes hooren wij alleen- of tweespraken tusschen een
paar personen van minderen stand, die de lagere rollen in het stuk vervullen: een
knecht en een meid, een boer en boerin, een paar narren,
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een vroedvrouw, een dokter-kwakzalver. Tegenover het pathos en het idealisme der
hoofdpersonen vertegenwoordigen zij de alledaagsche of platte levensbeschouwing:
het volk tegenover den adel en Sancho Panza tegenover DON QUICHOT. In het kluchtig
tusschenspel springt BREERO van zijn hooge Fransch-Spaansche stelten af en staat
op eigen stevige beenen. Terwijl hij heen en weer wandelt, nu eens als Bouwen
Langhlijf die zijn melk ter markt brengt, dan als de knecht Nieuwen Haen, dan als
de nar Amoureusje, stroomen de woorden hem van de lippen: echte, frissche, kleurige
volkstaal glijdt van zijn rappe tong als van een leien dakje: vroolijke dwaasheden,
wenken, waarschuwingen, volkswijsheid door het volksvernuft verwerkt tot
volkshumor, zoute scherts, platte grappen, pittige bijnamen. Niet zelden ook maakt
hij, evenals zijne voorgangers, van deze gelegenheid gebruik om zijn publiek de les
te lezen: over kooplui die niet zuiver op de graat zijn, meisjes en vrouwen die niet
deugen, dokters die hun onwetendheid met potjeslatijn trachten te bedekken, boeren
die de melk bederven, de heerschende onzedelijkheid en het te vondeling leggen van
onechte kinderen.
Het komisch, moralizeerend en satirisch element, hier nog in de zwachtels der
tragi-comedie, zal zelfstandig worden in de kluchten, groeien in omvang en kracht
in de blijspelen. Ook in de boertige liederen zien wij het onafhankelijk van andere
elementen.
Menig in het Boertigh Liedt-Boeck opgenomen lied had door den uitgever onder
de minneliederen of de ‘aendachtighe’ (stichtelijke) liederen geplaatst moeten worden;
doch desniettemin zijn er vele, die daar hun plaats wel verdienen. Voor de
minneliederen leverde vooral het innerlijk gemoedsleven de stof, voor de boertige
liederen het maatschappelijk leven; daar zette BREERO zijn zieleleven op muziek,
hier zien wij den schilder met het woord bezig. Sommige beurtzangen van amoureuzen
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aard vormen den overgang tusschen beide soorten; zoo b.v. die over GYSJEN en zijn
vriendin TRIJN op de kermis, over Fytje Floris en Jaepje Jans die buiten in het geurige
hooi liggen, het verhaal van styve Pietje en het dreutsche*) Teuntje. Maar in zijn
*)
kracht toont BREERO zich eerst in zijne schetsjes uit het volksleven, waarin hij
spijtig.
ons den handel en wandel der kleine burgers en boeren voor oogen brengt. Een zijner
bestgeslaagde is zeker het bekende Boeren Geselschap: het ruwe boerenvolkje met
zijn kleurige kleedij, zijn barbaarsche vermaken, zijn bloedige bacchanalen, is hier
in een elftal zangerige coupletjes voortreffelijk geschetst; de teekening is sober maar
getuigt van een scherpen blik en groote vaardigheid; het verloop van het feest is in
vlugge vaste trekken aangegeven; in de moraal aan het slot toont zich de zedelijke
persoonlijkheid des dichters.
Elders worden wij verplaatst op een drinkwedstrijd tusschen de Amsterdamsche
schutters en de ‘Haarlemsche drooghe harten’, waaraan de jonge vaandrig blijkbaar
zelf heeft deelgenomen. Een zestal bruiloftsliederen verplaatst ons in de binnenhuizen
der burgerij. Wij zien ‘het volc van Amsterdam’ op Sint Jan in brooddronken
uitgelatenheid op wagens naar Haarlem trekken of ontvangen een schildering van
Amsterdam bij nacht. In een lied, uitgelokt door zijn kunstbroeder JAN JACOBSZ.
VISSCHER, geeft BREERO ons een kijkje in de toestanden der Kamer ‘de Eglantier’,
die ‘niet bloeyt gelijck (zij) voormaels plach.’ Het portret van ‘Dieuwertjes Vryer’
met zijn windhonds-gezicht, zijn leep-oogen en zijn karmozijnen neus, geflankeerd
door dat van de bekoorlijke Modde van Gompen, doet denken aan de
weerzinwekkend-bewonderenswaardige tronies, welke Jan Steen en Adriaan Brouwer
op het doek brachten.
Dat is de wereld en dat het leven, waaraan BREERO de stof ook zijner kluchten en
blijspelen ontleende.
Toen hij in 1611 zijn eerste drama geschreven had, heeft hij
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misschien reeds beseft, of ten minste gevoeld, hoeveel beter hij thuis was met Nieuwen
Haen en Griet Smeers, met Bouwen Langhlijf en Zindelijke Neeltje dan met de
koningen, prinsessen en ridders der Amadis-romans. In allen gevalle is het begrijpelijk,
dat de dichter der kluchtige tusschenspelen tracht uit het leven dier lagere standen
zelfstandige kunstwerken te scheppen. Zoo dicht hij dan in 1612 zijn Klucht van de
Koe, in 1613 zijn Klucht van den Molenaar, misschien in diezelfde jaren, wat vroeger
of later, zijn Klucht van Symen sonder Soeticheyt, die voor het eerst in 1619 gedrukt
is.
Men kan dit drietal niet over één kam scheren; slechts de twee eerste hebben volle
recht op den naam klucht, de laatste is meer samenspraak dan tooneelstuk. Verbood
de omvang het niet, dan zou men dezen dialoog tusschen den pietluttigen ouden
vrijer Symen en de snibbige ‘Teuntje, alias Roert mij niet’ eenigermate kunnen
gelijkstellen met zoo menig kluchtig tusschenspel uit de tragi-comedies; eenigermate,
want behalve de zedenschildering valt hier toch ook reeds karakterteekening te
waardeeren. Overigens is het er in deze tweespraak vooral om te doen, wie den ander
het aardigst zal beetnemen, het snedigst antwoorden, de grofste en meest
lachwekkende scheldnamen naar het hoofd werpen. Het is kaatsen en den bal
verwachten; geen sierlijk bepluimden volant, maar een zwaren leeren bal met meer
kracht en behendigheid dan zwier geslagen en teruggeslagen.
De Klucht van de Koe en de Klucht van den Molenaer zijn bewerkingen van
middeneeuwsche stoffen, gelijk wij ze vroeger in de ‘sotternieën en ‘boerden’ hebben
leeren kennen: een gauwdief ontsteelt een boer zijn koe, laat hem die zelf voor
gemeenschappelijke rekening op de markt verkoopen en maakt zich dan met het geld
uit de voeten; een minzieke molenaar legt het toe op de eer van een knappe stadsvrouw
die 's avonds
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laat om nachtverblijf in den molen komt, maar wordt door zijn eigen vrouw met hulp
der vreemde voor den gek gehouden. Het verhaal dat de stof leverde voor de eerste
klucht, heeft BREERO misschien leeren kennen uit een Antwerpsch Clucht-boeck van
1576; het tweede verhaal was eveneens in tal van vormen bewerkt en bekend;
misschien ook zijn beide hem door een belezen vriend verteld.
Tusschen dit tweetal kluchten van 6 à 700 verzen, die, hoe voortreffelijk ook, in
menig opzicht herinneren aan de kluchten der 16de eeuw, en de twee blijspelen
Moortje (1615) en Spaenschen Brabander (1617) ligt een groote afstand; die afstand
wordt aangevuld door de bewerking van het Fransche drama Lucelle, die misschien
vóór 1615 geplaatst mag worden, al verscheen de eerste druk in 1616. Doch ook al
dagteekent Lucelle ongeveer uit denzelfden tijd als Moortje, dan nog blijft dat stuk
gewichtig voor de kennis van BREERO'S ontwikkeling als kunstenaar en als mensch.
In het Fransche tooneelstuk was plaats zoowel voor de hooge gevoelens, de lyrische
ontboezemingen en minneliederen der Amadis-romans als voor de vroolijke luim,
de dolle dwaasheid, de zeden- en karakterschetsen der kluchtige tusschenspelen en
kluchten; doch hier was het tooneel opgeslagen onder den deftigen middenstand:
even ver van de prinsen en edelen uit den Palmeryn als van het lagere volkje der
kluchten en tusschenspelen. Zóó kon de bewerking van Lucelle dus een overgang
vormen in des dichters ontwikkeling: hem er toe brengen het komische niet uitsluitend
te zoeken en te bestudeeren onder de lagere standen. Uit dat oogpunt beschouwd,
heeft de opdracht van Lucelle aan TESSELSCHADE dubbele beteekenis. In de eerste
plaats is zij een teeken van de dankbaarheid en de liefde des dichters, een openbaring
van het persoonlijk element dat ook in het stuk zelf valt waar te nemen: Ascagnes,
ondanks zijn lage afkomst,
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om zijn voortreffelijke eigenschappen gewaardeerd door Lucelle, moest een
aantrekkelijke stof zijn voor den talentvollen schoenmakerszoon, wiens werk genade
vond in de oogen der schoone dochter van den rijken Roemer-Carpony.
Is het voorts zonder beteekenis, dat op meer dan één plaats een rechtstreeksch
pleidooi wordt gehouden ten gunste van jeugd, talent en adel des gemoeds tegenover
‘ouwe klouwers’ en rijke schelmen die als minnaars optreden? Geldt de lofspraak
op Ascagnes als dichter (vs. 1056-1063) BREERO niet evenzeer?
In de tweede plaats herinnert die opdracht ons dat BREERO langzamerhand tot
andere maatschappelijke kringen toegang had gekregen dan dien waarin hij was
opgegroeid. Het deel der samenleving, dat in Lucelle afgebeeld is, had BREERO uit
eigen aanschouwing in den kring van ROEMER VISSCHER leeren kennen. Zoo is het
dan verklaarbaar, dat hij in Moortje een levensbeeld trachtte te geven uit dien
middenstand, waarin hij toen sedert een paar jaar verkeerde. Terentius' Ennuchus,
door hem in een Fransche vertaling gelezen, werd het voorbeeld waarnaar hij een
tafereel op groote schaal schilderde van het Amsterdamsch leven zijner dagen.
Eenmaal op dien weg, gaat hij er op voort. De lezing der Hollandsche vertaling
van Lazarillo de Tormes (vroeger door ons behandeld) bevruchtte zijn geest op nieuw,
gaf hem ten tweeden male aanleiding tot het samenstellen van een blijspel, dat zijn
lust tot het afbeelden van maatschappelijk en dagelijksch leven bevredigen moest en
waarmede hij tevens kon voldoen aan de verplichting om ‘de misbruycken van dese
laatste en verdorven werelt, de gebreckelijckheyt van onse tijdt’ zijn publiek voor
oogen te stellen, ‘naacktelijck’, maar toch ook, ‘schilderachtich.’ Het algemeen
menschelijke, dat in Lazarillo zoo fraai verweven is met het typisch nationale, gaf
aan een kunstenaar als BREERO gelegenheid genoeg tot het kiezen van

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

153
een deel der stof dat hij kon nationalizeeren. Bedeljongens als Lazarillo, kale jonkers
als de Escudero in den Spaanschen roman, waren ook in het toenmalig Amsterdam
wel aan te wijzen. Zoo werden dan het hoofdstuk waarin Lazarillo's leven bij den
Escudero is geschetst en een deel van het eerste hoofdstuk in BREERO'S geest de kern,
waaromheen een stuk Amsterdamsch leven zich langzamerhand vormde tot het
blijspel Spaanschen Brabander.
Ware hij blijven leven, dan zou dit stuk waarschijnlijk niet zijn laatste zijn geweest.
Immers in het voorbericht ‘tot den goetwillighen Leser’ kondigt hij zijn voornemen
aan, om, indien zijn spel het publiek mocht behagen: ‘eerlangh een kluchtigher en
veel gheestigher ghemeen te maken.’
Zonder ons te verdiepen in ijdele gissingen omtrent dat stuk, mogen wij toch wel
aannemen, dat ook daarin de levens-ernst van den Christelijken dichter zich vertoond
zou hebben naast den lust tot schilderachtige levens-uitbeelding. Dien levens-ernst
immers zien wij in al zijn tooneelwerk. In de kluchtige tusschenspelen vinden wij
telkens moralizeerende opmerkingen en zedenhekeling; Roddrick en Alphonsus wordt
besloten door een allegorischen uitleg: Alphonsus is de Ziel, Roddrick: het Lichaam,
Elisabeth: de Wereld; achter Griane vindt men stichtelijke Chooren. In de Klucht
van de Koe hooren wij den Gauwdief allerlei kwade praktijken dier dagen opsommen
en zich daarover verontwaardigen. Slimme Piet, de echtbreker in de Klucht van den
Molenaer, trekt aan het kortste eind, wordt voor den gek gehouden en uitgelachen;
ten slotte tijgt hij zelf aan het moralizeeren: ‘Hy spieghel hem an my, die van dit
evel sieck is.’ Aan het slot der inhoudsopgaaf van 't Spel van de Moor somt BREERO
zelf ‘de leeringen’ op, ‘die uyt dit spel zyn te leeren.’ In dat stuk komt een
Amsterdamsch jonkman, Frederijck,
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dronken, op ‘stroo-beenen’ en met ‘kruys-treên’ ten tooneele; zijn roes verhindert
hem niet een zedepreek te houden over de slempers die op één maaltijd zóóveel
verteren, dat het heele Oûmannenhuis er genoeg aan zou hebben.
In een gedicht Tot den Lezer, vóór den Spaanschen Brabander geplaatst, doet
BREERO de stichtelijke strekking van zijn stuk duidelijk uitkomen; in het stuk zelf
wordt ook niet zelden gemoralizeerd, hetzij door de drie ‘Patriotten’ hetzij door
andere personages. Ook de bedeljongen Robbeknol doet daaraan mede. Waar hij in
het 2de tooneel van het Tweede Deel zijn armoedigen trotschen meester bij het uitgaan
naoogt, laat hij zich scherp uit over hen
Die meer om yd'le eer en pronckerye lijden
Als om (Gods) heyl'ghe wil.

De moralizatie, waaraan deze regels ontleend zijn, kwam ook in Lazarillo voor.
Wanneer BREERO nu den jongen onmiddellijk daarop den spot met zich zelven doet
drijven in de verzen:
Wel, hoe ben ick soo veer mit mijn ghedacht ghekomen?
Voorseecker was ick daer gheweldich opghenomen.*)
enz.

dan moet hij beseft hebben, dat deze moralizatie kwalijk paste in Robbeknol's mond.
Doch, voorzoover ik mij herinner, toont hij dat besef alleen hier. Doorgaans is de
zucht tot leeren en stichten zóó sterk in hem, dat hij er zich weinig om bekommert,
of de moralizatie strookt met het karakter van hem of haar die ze uitspreekt.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat BREERO niet louter de onbezorgd-vroolijke
kunstenaar is dien men doorgaans van hem
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maakt. Er is een ondergrond van ernst en vroomheid in zijn wezen, dien men niet
mag voorbijzien. Het duidelijkst komen die levensernst en vroomheid aan den dag
in zijn weinige brieven, zijne stichtelijke liederen en gedichten, die te vinden zijn
vooral in de Nederduytsche Rijmen en het Aendachtigh Liedt-Boeck. Men leze maar
eens den brief dien de zes-entwintigjarige schrijft aan zijn vriend Karel Quina met
dit slot: ‘Eyndelijck bid den Alweetende, Almogende Harten-kenner dat hy u
bescherme voor alle ongeluck, en dat hy u zeegene met goede tijtelijcke en eeuwighe
goederen en onendelijcke zalicheyt. Amen!’ Is dat de dolle vaandrig uit ‘Haarlemsche
drooghe harten nu’, die de kan met de tanden vastgrijpt en over zijn hoofd slingert;
de schilder Otje Dickmuyl uit Spaanschen Brabander die van zich zelven getuigt:
‘Heb ick niet in de kroeghen en tavarens mijn leven miest versleten?’ Wie ons
zeventiend'eeuwsch voorgeslacht en dichters in het algemeen eenigermate kent, zal
geen bezwaar hebben tegen de vereenzelviging dier zoo verschillende types.
Naar alle waarschijnlijkheid is BREERO in Christelijken geest opgevoed. De brief
aan Karel Quina en andere zijner uitingen toonen wel, hoe bijbelvast hij is. Ook de
Oudheid echter heeft invloed geoefend op zijn zedelijke en godsdienstige vorming;
niet rechtstreeks, want hij kende de klassieke talen niet, maar door de lezing van
vertalingen en werken van Nederlandsche auteurs onder den invloed der Renaissance
ontstaan. In dienzelfden brief aan den ‘vroeden Charle’ vinden wij tal van
algemeen-zedelijke uitspraken, ontleend aan klassieke auteurs. Al wat in HORATIUS
te vinden is aan levenservaring en wereldwijsheid is door BREERO verwerkt tot een
honderdtal vierregelige coupletten. SPIEGHEL'S invloed zien wij in de ontwikkeling
van BREERO'S godsdienstig en zedelijk leven: SPIEGHEL'S levens-opvatting en
levensrichting, zijne voorschriften ook, samen-
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gevat in pit van spreuken, dringen zich vanzelf in uwe herinnering bij de lezing van
Een Gerust Leven, dat het Aendachtigh Lied-Boeck opent.
Wie het drietal bruiloftsliederen uit deze afdeeling vergelijkt met het zestal uit
Boertigh Liedt-Boeck en Grooten Bron der Minnen, zal een aanmerkelijk verschil
bespeuren. Wel hoort men in dat zestal soms een Catsiaanschen toon, doch de dichter
verontschuldigt zich daarover met: ‘'T is buyten myn beroep hier over disch te
preeken.’ In dit zestal, vol mythologischen opsmuk, worden de bruiden, als
gewoonlijk, niet gespaard; de vaste toespelingen op ‘d'oversoete doodt’, op het
‘loer-ooghen’ der bruid, op het huwelijksbed ontbreken niet. Hier staat de min, in
het Aendachtigh Liedt-Boeck de liefde op den voorgrond, onderscheiden - zooals
BREERO het misschien uit COORNHERT'S Wellevens-kunste geleerd had - als zinnelijke
drift en geestelijke genegenheid. In het laatste drietal ontbreken de vaste toespelingen
evenals de mythologische opsmuk. Daarentegen vinden wij hier een herinnering aan
de preek ‘t'achternoen door Godts Geest ingesproken’. Niet ‘de Poëetsche Hymen’
wordt hier aangeroepen; hoe anders klinkt dit begin:
O ongeboren God! drievuldigh onverscheyden
Vol onbegrijplijckheydts van u selfstandigheyden
..................
O ongeboren God! O oorsaeck aller dingen!
Leerd my den aenvangh van den Echten-staat eens singen.

De vrome Nieuwjaarsliederen met hunne aansporingen en opwekkingen tot
vernieuwde inspanning in den strijd tegen de zonde in en buiten ons, met hare
herinneringen aan Jezus' geboorte, hebben ontegenzeggelijk iets conventioneels;
immers, het oude gebruik schreef het dichten zulker liederen aan de
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rederijkers voor. Toch zijn zij niet zonder beteekenis ook voor BREERO'S godsdienstig
gemoedsleven. Overigens behoeven zij niet juist uit des dichters laatste levensjaren
te dagteekenen. Hadden wij eenige zekerheid omtrent den tijd van hun ontstaan, dan
zouden zij ons van meer dienst kunnen zijn bij het onderzoek van BREERO'S innerlijk
leven. Datzelfde geldt in nog hooger mate van de overige liederen uit het Aendachtigh
Liedt-Boeck. BREERO hechtte niet, als HOOFT en HUYGHENS, zóóveel gewicht aan
zijn kleinere gedichten, dat hij elk hunner zorgvuldig van een datum voorzag. Had
hij dat gedaan, welk een aangrijpend en boeiend verhaal zouden die liederen ons
geven van de worstelingen en nooden eener kunstenaarsziel in haar strijd met het
vleesch en de wereld! Zoo gelukkig zijn wij, helaas! niet; maar de bundel, in zijn
geheel beschouwd, geeft ons toch wel het een en ander van dien strijd te zien.
In het aanvangsgedicht Een Gerust leven, dat wij boven vermeldden, heerscht iets
van het rustig zelfbezit en de gemoeds-kalmte die SPIEGHEL eigen waren; er is hier
goede moed en vertrouwen; de dichter ziet den weg dien hij te volgen heeft: God
liefhebben, op eigen gebreken letten, tevreden zijn met weinig, geen theologische
spitsvondigheden maar zelfkennis, zich zelven hervormen. Ook later hooren wij hem
zelfkennis als noodig aanprijzen. Doch die zelfkennis zal den strijd voor den
hartstochtelijken jongen man te zwaarder maken. Het gaat hem, zooals hijzelf het in
een zijner liederen uitdrukt:
Wie sich tot sulck hert-spieg'len went,
Sijn eygen snootheyt eerst bekent.

Hij wordt zich duidelijker bewust van eigen zwakheid, gedurig hooren wij hem
klagen over zijne wereldschgezindheid, over zijn ‘vleyschelyk verkiesen’ dat hem
steeds weer te sterk
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valt; hij klaagt tot God, smeekt om kracht in den strijd met zich zelven; zich verdiepen
in Gods wezen zal hem sterken: hij looft Gods goedheid, verheft Gods grootheid;
hij bidt God ook hem tot een Christen Ridder te maken. In zulke oogen-blikken beseft
hij wel diep de ijdelheid van dit aardsche leven. Maar telkens dringen die oude
vijanden des menschen: de Wereld, het Vleesch, De Duivel weer op hem aan; telkens
bezwijkt hij. Dan komt het berouw, dan voelt hij zich een ‘verloren soon’, dan vangen
de klachten, het zelfverwijt, de smeekingen op nieuw aan.
Zijn lichaam wordt door zijne uitspattingen verzwakt, kwalen tasten hem aan, in
den zwarten kroeskop gaan zich grijze haren vertoonen. Wroeging verscheurt zijn
hart in de bange nachten die hij doorwaken moet:
Dan dringht my door de huyt
Het bange water uyt
Door kommerlijcke sorgen,
Dies my het herte barst
En wenscht, alsoo geparst,
Den ongeboren morgen.

‘Saligh in den Heer te leven en te sterven’ - ware dat niet het begeerlijkst, het hoogst?
Meer en meer vestigen zijne gedachten zich op den dood; hij prijst hem als ‘d'inganck
van 't goede leven’, als ‘toevlucht van bedroefde menschen.’ Maar zou God barmhartig
kunnen zijn voor wie nog altijd ‘in beestich onverstant’ door zijn woeste zinnelijkheid
zich laat mee-sleepen? In Een sieckens Klaegh-Laydt laat hij het oog gaan over zijn
leven: de ‘schuld-worm’ knaagt zijn hart, waartoe heeft de ‘schijn-vluchtige vreught’
van ‘wijn, lust en wil van vrouwen’ hem gebracht? Mogen de maagden en jongelingen
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tot wie hij spreekt, zich toch spiegelen aan zijn voorbeeld! Waarschijnlijk is dit lied
een zijner laatste geweest; er klinkt iets van een afscheid in meer dan een dezer
coupletten. Flauwer gaat de levensvlam branden in den ‘droeve en neer-slachtighe’
die in Aendachtigh Gebedt den dood voor oogen schijnt te hebben, naar men
vermoeden mag uit de verzen:
Och! ick ben uytgeteert en ga met smart betreden
Den algemeenen wegh van d'ouwde lang verleden.

Hij berust in Gods wil; het sterven is hem lief, indien het Gode behagelijk is; hij
beveelt zijne ziel aan God.
Is dit gedicht inderdaad geschreven, kort vóórdat men zijn lijk naar de
Nieuwezijds-kapel droeg, dan is hij die ‘van zijne kindsche beenen af boven alle
andere soete Tijtkortinghe de lieffelijcke poesye verkoren’ had, haar trouw gebleven
tot in zijn laatste dagen.
Ook BREERO moet zich als kunstenaar langzamerhand hebben ontwikkeld, al zouden
wij die ontwikkeling waarschijnlijk beter kunnen beoordeelen, indien zij van langer
duur ware geweest.
In de stukken die wij tot zijne vroegste mogen rekenen, is de jonge rederijker
duidelijk te zien. Sommige zijner liederen en andere lyrische gedichten zijn blijkbaar
ontstaan als antwoorden op een door den factor van de Egelantier gestelde vraag.
Zoo b.v. een ‘liedeken’ op den nacht, dat in het Boertigh Liedt-Boeck (bladz. 317)
is opgenomen; daar ziet men den aankomeling op een bijeenkomst aan het werk:
hem is opgegeven den nacht te laken, maar de stof is al te omvangrijk, hij zal dus
kort zijn; een ander heeft blijkbaar tot taak gekregen den nacht te prijzen: GERBRAND
is begeerig ‘het teghenwerp’ te hooren (misschien ook is met dit laatste woord de
critiek
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der Kamerbroeders bedoeld); hij voelt zich beschroomd tegenover de ouderen:
Mijn werck neemt in 't goet,
Een klerck leeren moet.

Een ander maal moet hij den Lof van de Ryckdom berijmen, den Lof van de Armoede,
hij prijst ‘de min zyn deucht’, dicht een mei-lied, een lied op Cupido, een Rhetoricaas
Lof-Liedt. Telkens hooren wij in dezen tijd verontschuldigingen over zijn ‘ruyge
kunst’, betuigingen dat hij zich gaarne vernedert ‘onder hooge Gheesten waert’, hij
noemt zich ‘een jong Klerck’, de naam en het devies der Kamer worden, juist in deze
en dergelijke stukken gevlochten. Ondertusschen is hij blijkbaar hard aan 't werk om
aan te vullen wat hem ontbreekt. Van school had hij niet veel meer meegebracht dan
de eerste noodige kundigheden en ‘een weynich kints-school-frans.’ Hij tracht zooveel
mogelijk kennis van de klassieke oudheid op te doen, zij het uit de tweede hand; hij
leest Amadis-romans, maakt kennis met de Renaissance-lyriek. TESSELSCHADE heeft
hem blijkbaar met haar meerdere kennis voortgeholpen. Aan haar immers, die hij
‘vriendinne van Boecken en van goede Letteren’ noemt, draagt hij zijne Lucelle op
uit dankbaarheid voor hare ‘beleefde Jonsten, kunstighe handt-reyckinghen en
behulpsaemheyden.’
Voor de ontwikkeling van zijn gemoed, geest en smaak is die studie zeker niet
zonder vrucht geweest; doch zij bleef oppervlakkig; tot het wezen en den geest van
Oudheid en Renaissance drong BREERO niet door en daardoor slaagde hij maar zelden,
waar hij trachtte eigen werk te leveren in den geest der Renaissance-poëzie. Hij lucht
zijn kennis der Oudheid gaarne, strooit spreuken en sententiën der Ouden in zijn
werk,
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plakt mythologisch klatergoud waar hij er kans toe ziet; de boertige mythologie zijner
bruiloftsdichten uit Boertigh Liedt-Boeck en Grooten Bron der Minnen is van
buitengemeene smakeloosheid.
Tot het sonnet, dien geliefden vorm der Renaissance-lyriek voelt hij zich blijkbaar
niet sterk getrokken; tegenover zijne honderde liederen kan men slechts ruim twintig
sonnetten stellen. Hij zal er toe gekomen zijn, doordat het Bestuur van de Eglantier
een wedstrijd in het schrijven van sonnetten uitschreef. Zijn eerste ‘Klinck-dicht’
zal dan ook wel datgene zijn dat aanvangt met:
Also de Camers-Prins heeft prysen opghesteecken
Voor het doorluchtigh volck, dat die rijm-konst bemint;

sedert bleef hij ze dichten, vooral wanneer hem een lofdicht voor een of ander boek
werd gevraagd, al voelt hij zich blijkbaar niet steeds op zijn gemak wanneer hij ‘met
(z)ijn boersche stem de Fransche-maat gaa(t) singen.’ Anders wordt dat, wanneer de
liefde in het spel komt en misschien ook na de kennismaking met HOOFT'S sonnetten.
Dan vinden wij hier een mooie terzine, daar een aardig kwatrijn, soms ook een sonnet
dat in zijn geheel schoon is, zooals dat in De Groote Bron der Minne met den aanvang:
Vroech in den dageraet de schoone gaet ontbinden
Den gouden blonden tros, citroenich van coleur,
Gezeten in de lucht, recht buyten d'achterdeur,
Daer groene wijngaertloof oyt lauwen muer beminde.

Minder gelukkig slaagde hij in zijne proeven van pastorale dramatiek. Zijne pogingen
om in Angeniet en Het Daget uyt
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den Oosten de hoofsche bevallige taal der modepoëzie te spreken, mislukken hem
evenzeer als in menig minnelied; de taal die hij de in Angeniet optredende goden in
den mond legt, herinnert aan die zijner bruiloftsdichten; in eindelooze monologen
toont de dichter alleen zijn belezenheid. Hoe weinig toont hij zich opgewassen tegen
de taak, een ridderromance of een deel van een ridderroman te verwerken tot een
tooneelstuk! De fijnheid, het zacht gevoel en het waas van weemoed, die het verhalend
lied Het daget uyt den Oosten kenmerken, zijn reeds uit den door BREERO bewerkten
aanvang van het gelijknamig tooneelstuk verdwenen. Van dramatizeering van deu
Amadis-roman kan men slechts onder voorbehoud spreken. BREERO toont hier geen
zelfstandige opvatting van den tekst, geen vervorming waarin zijn dramatische kracht
zich openbaart, geen motiveering van karakters of handelingen; angstvallig houdt
hij zich aan zijn voorbeeld, neemt woordelijk over of spint enkele zinnen uit tot een
breed, gebrekkig verzenweefsel. Welk een plat proza heeft hij gemaakt van die
denkbeeldige ridderwereld, waarover in de oorspronkelijke romans toch nog een
waas van poëzie, van fijne hoofschheid en weeke sentimentaliteit ligt. Hoe onbeholpen
is doorgaans de taal, hoe horten en stooten de alexandrijnen. Hoe zijn de lijnen
vergroofd, hoe worden de grenzen voortdurend overschreden. Het is waar, dat Griane
en Stommen Ridder beter bewerkt zijn dan Roddrick en Alphonsus; maar goed werk
levert BREERO toch ook daar niet.
Anders is het, wanneer hij doorleefd gevoel en eigen waarneming der werkelijkheid
weergeeft met eigen stem en het hem aangeboren rhythmisch en plastisch talent.
Zijne amoureuze en boertige liederen, die hij ‘de meer dartele als treffelycke
kinderen van (zijn) blyden gheest’ noemt, moge hij zelf niet hoog hebben gesteld,
voor ons ligt in vele
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dezer en der ‘aandachtige’ liederen zijne ware verdienste als lyrisch dichter. Deze
liederen zijn ten deele een voortzetting der vroegere volksliederen, welke BREERO het blijkt uit zijne zangwijzen - wel kende. Hoe die volksliederen hem in het oor
hingen, blijkt ook waar wij hem aan het eind van een ‘aendachtig’ lied de van ouds
bekende formule hooren gebruiken: ‘Hy die dit lied eerst sangh.’
Wat die vroegere volksliederen zoo aantrekkelijk en soms bewonderenswaardig
maakt, dat hebben ook vele van BREERO'S liederen: het warme oprechte gevoel, de
juistheid waarmede dat gevoel in zuivere eenvoudige taal is uitgedrukt, de
zangerigheid en welluidendheid. Doch anders dan bij de onbekende dichters der
volksliederen hebben wij hier te doen met een kunstenaar die eigen gemoedsleven
en de buitenwereld in hare bontheid van lijnen en kleuren bewust waarneemt. Als
waarnemer van eigen gemoedsleven zien wij hem duidelijk in dezen titel van een
gedicht vóór het Aendachtigh Liedt-boeck: ‘Een sekere Harts-tocht oft ontroeringe,
waer genomen uyt mijn woelende gedachten, rechts*) voor mijn Op-trecken met het
*)
Vaandel.’ Zijn streven naar zelfkennis bracht hem tot dieper afdalen in eigen
juist.
gemoed, tot meerdere fijnheid van onderscheiding, grooter rijkdom van schakeering.
Zoo werd het hem mogelijk, liederen te dichten als dat Amoureus Liedtjen waarin
een verleid meisje haar ontrouwen minnaar vervlogen dagen herinnert:
En weet ghy dan nu nergens van, van 'thelsen noch van 't strelen?
Noch hoe dat ghy met dievery de cuskens placht te stelen?
Doen u gesicht, so valsch als licht, myn aenschijn stijf aenschouden,
Doen ghy my hadt so lief gevat en myn de vingers douden.
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Of het liedeken ‘op de stemme: Het daghet uyt den Oosten,’ dat aldus aanvangt:
Waer vlucht ghy Liefde henen?
Waer streckt de loop dus heen?
Wat proefdy nu u beenen
En wack're vlugge le'en?
Of u schichten moorddadigh
En genadigh?

De bruiloftsliederen - dikwijls op verzoek gemaakt - mogen veel rijmelarij bevatten,
van tijd tot tijd komt de schilder-dichter ook daar voor den dag of hooren wij een
bevallig couplet dat zich zelf zingt. In de ernstige of stichtelijke liederen is, bij grooter
diepte van gevoel, een ruimer menschelijkheid en hooger kunstvaardigheid dan de
vroegere ons kunnen toonen. Zoo b.v. in deze coupletten van Gerust Leven:
Wilt dat ghy meugt en wenst geen sotten wens;
Genoegh vernoeght den licht-vernoeghde Mens;
Armoe van wil die salight het gemoed
Meer als de(r) vrecken rijcken overvloed.
Bedenckt u langh, weest vry in 't hooren snel;
Haet achterklap, spreeckt weynigh, en dat wel;
Siet om of swijght, dijn oordeel schick dijn woord,
Naer eysch van saeck, na 't vrund of vyand hoord.

of in deze bespiegeling van dood en leven:
Het arme schepsel leeft gestadigh in zijn sterven,
Grenst aen zijn laetste nacht, gaept na de laetste sucht,
En moet, eer hy dat denckt, het waen-schijn-leven derven;
Hoe mach 't een leven zijn, dat schichtigh van ons vlucht?
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Recht als 't speel-siecke kind met pijpjens gaet opblasen
Zijn bellen rond en hol tot in de dunne wind,
So is dit leven hier! Daerom ghy, aerdsche dwasen,
Tast, grijpt en siet, wat dat ghy dan al vind!

Over de verdiensten der boertige liederen spraken wij reeds; schetsjes met de pen
hebben wij ook vroeger in referein en lied aangetroffen, maar nooit zulke uitvoerige
en ten deele zóó voortreffelijk geschetste tafereelen als wij bewonderen in Boeren
Geselschap of hoogschatten in het lied Haarlemsche drooghe harten nu, in dat over
de Amsterdammers op Sint-Jansdag, in zoo menig liedje of beurtzang van vrijen en
trouwen.
Zooals BREERO'S liederen met het volkslied vóór hem, zoo zijn zijn kluchten
verwant met de ‘cluyten’ der 15de en 16de eeuw. Zij verschillen van deze noch in
omvang noch in opzet, doch verheffen zich hoog daarboven door hunne levensvolheid
en vooral door hunne voortreffelijke karakteristiek.
In zijne kluchten beeldt BREERO het leven der lagere standen uit met vaste vaardige
hand, hij laat geen kenschetsende trekken weg, overdrijft niet, siert niet op. Zijne
vrouwen: Vriesche Giertje, de waardin, de molenaarsvrouw Aeltje Melis en de
stadsvrouw Trijn Jans, zijn boer, zijn molenaar, zijn ‘optrecker’,*) zijn gauwdief leven
allen hun eigen leven, doen wat men van hen verwacht. Zij spreken ook hun eigen *)doorbrenger.
taal. Hier, als in zijn boertige liederen, is BREERO er op bedacht steeds het Hollandsch
dialect te bezigen; dat hij dit met bewustheid deed, blijkt uit de merkwaardige passage
over de waarde van het dialect in de voorrede van zijn Gheestich Liedt-Boexken. Dat
dialect brengt hem te midden van dat leven der lagere standen, maakt het hem
mogelijk zich geheel in hen te verplaatsen en toch waarnemend en scheppend
kunstenaar te blijven, het dubbelleven te leiden waarvan elk dramatisch auteur de
kunst
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moet verstaan. Zóó is hij in staat geweest ons dien boer uit de Klucht van de Koe zoo
duidelijk voor oogen te brengen in zijn goedige lichtgeloovigheid, zijn naïeve
zelfverheffing: ‘het moet er duister zijn, waar hij dwalen zou’; in het bluffen op zijn
bekwaamheid als rederijker. Hoe welgeslaagd is ook de teekening van den gauwdief
die zich zoo ‘eerelyck houden’*) kan, terwijl hij met den boer voor de deur zit te
drinken; die den armen boer zoo listig weet te bedotten wanneer deze het ‘aansicht’ *)fatsoenlijk voordoen.
van zijn koe meent te herkennen en het gesprek over een anderen boeg te wenden
met zijn opmerkingen over het landschap. Welk een ‘ruych schaep’ toont hij zich,
als hij in Het Zwarte Paard op de terugkomst van zijn slacht-offer zit te wachten.
Hooger nog staat de schildering van dat andere ‘ruyge schaep’: Slimme Piet, den
molenaar uit de klucht van dien naam. Geen luiaard! Gedurig is hij in de weer: bij
den aanvang van het stuk komt hij naar buiten om te zien uit welken hoek de wind
waait, na het avondeten gaat hij weer zingend naar den molen. Maar overigens - welk
een vleeschelijkheid! Met duim en vingers grijpt hij aan tafel naar de visch en slaat
ze naar binnen dat de boter hem langs den baard druipt; hij drinkt alsof er ‘een
gloeyende stien in zijn borst’ ligt; zoodra hij de knappe stadsvrouw Trijn Jans ziet,
staat hij over zijn gansche lijf te beven, hij schreeuwt het uit; om zijn dierlijken lust
te voldoen, treedt hij de huwelijkstrouw met voeten:
Wat schaedt de lucht, datter altemet een veugheltje deur keylt?

vraagt hij spottend.
Zoo uit zich hier, als elders in de kluchten, opgewekte zinnelijkheid vanzelf in
beeldrijke taal.
Valt het meeste licht ook op dezen hoofdpersoon, de vrouw
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van den molen en haar gast, de ‘stêvrouw’ blijven geenszins in de schaduw. Hoe
welgetroffen is al dadelijk die binnenkomst van Trijn in den molen, en dan die vragen
naar de kinderen, die verhalen over wat er omgaat op een doopmaal, die klachten
over de dienstmeisjes, over het koperwerk, dat er uitziet... ‘je sout spuwen so root
ist’.
De schildering van Leckerbeetje uit Lucelle blijft een der triomfen van BREERO'S
talent. Weliswaar had hij hier een voorbeeld, maar zulk vertalen is nascheppen. Hoe
heeft hij zich doordrongen van Leckerbeetje's wezen, zich met hart en ziel gegeven
aan de taak, hem in het Nederlandsch uit te beelden: dien brutalen materialist, dien
hongerigen slokop en smulpaap, dien geestigen grappenmaker met zijn scherpe tong,
wiens gevoelloosheid zelfs geen lijk spaart; die met een grooten mond iedereen poogt
te verbluffen, maar in zijn schulp kruipt zoodra men hem de tanden laat zien. Men
moet tot RABELAIS gaan om types te vinden die hem gelijken; tot RABELAIS die
Panurge schiep en Gargantua; tot SHAKESPEARE, wiens onsterfelijke Sir John te hulp
moet komen om Leckerbeetje in de schaduw te stellen.
Voortreffelijk werk moge BREERO hier en in de kluchten geleverd hebben hemzelven voldeed het niet; als elk echt kunstenaar streefde hij naar hooger. Zijn
tooneel verplaatsen van de lagere standen naar den middenstand, een levensbeeld op
groote schaal ontwerpen waarop de middenstand den voorgrond inneemt al ontbreken
andere deelen des volks niet, de klucht verheffen tot blijspel - daarnaar streeft hij
blijkbaar, onder den invloed der kennismaking met de Fransche tragicomedie en het
blijspel van Terentius. Zelf het plan ontwerpen voor een tafereel op groote schaal,
daartoe had hij niet genoeg of nog niet genoeg vormkracht. Zoo heeft hij dan getracht
den Eunuchus van Terentius, dien hij in een Fransche verta-
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ling had gelezen, om te werken tot een stuk Amsterdamsch volksleven.
Het volle Amsterdamsche leven van dien tijd zou hij gieten in den vorm, aan
Terentius ontleend, maar het stroomt er aan alle kanten overheen. De dichter
beheerscht zijn rijke stof nog niet; telkens wanneer Terentius een nieuw onderwerp,
een nieuwen toestand voor zijn geest oproept, dien hij in het toenmalig Amsterdam
kan thuis brengen, laat hij zich gaan en doet zijn stuk zwellen en zwellen, totdat het
ten slotte driemaal den omvang van het Latijnsche stuk heeft gekregen. Zoo
ontstonden uitweidingen en invoegsels, die ons BREERO toonen in zijn volle kracht
als schilder van het volksleven en als karakterteekenaar: de wandeling over de
ochtendmarkten, de schildering van het ijsvermaak, het gesprek der jongelieden op
den Dam, het verhaal der oude min Geertruy, de teekening van een Amsterdamsch
koopman. Dat deze uitweidingen en invoegsels alle ter snede zijn aangebracht, kan
echter bezwaarlijk worden volgehouden; noch in het samenstel en den innerlijken
samenhang van het stuk, noch in de motiveering der gebeurtenissen lag BREERO'S
kracht.
Zoo maakt het Moortje dan den indruk van een schets, die door een ander is
aangevuld, gewijzigd en uitgewerkt tot een uitvoerig schilderij; sommige partijen
zijn met groote zorg en liefde behandeld, andere verwaarloosd; het geheel heeft
daardoor schade geleden in zijn oorspronkelijke harmonie, al valt in de behandeling
der deelen een groot talent te bewonderen.
Anders ging hij te werk, toen hij, een paar hoofdstukken uit Lazarillo de Tormes
verwerkend tot een stuk Amsterdamsch volksleven, met die kern een aantal typen,
voorvallen, toestanden uit het toenmalig Amsterdam trachtte te verbinden tot een
geheel, dat hij Spaanschen Brabander noemde. De beide hoofdpersonen zijn door
hem op voortreffelijke wijze genatio-
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nalizeerd: van den Escudero maakt hij een, naar Amsterdam gevluchten, kalen
hoovaardigen Brabander; van den Spaanschen bedeljongen een volbloed
Hollandschen, een zoon van Slimmen Piet, den molenaar. Uit verschillende
eigenschappen, hoedanigheden en eigenaardigheden der toenmalige Brabanders en
Vlamingen heeft BREERO een type geschapen en dat type belichaamd in zijn Jerolimo,
den berooiden praalhans zooals hij behuisd en gekleed was, ging en stond, sprak en
handelde. De tegenstelling tusschen hem en den slecht-rechten bedeljongen is niet
van BREERO'S vinding; die verhouding immers was reeds in den Spaanschen roman
geschetst. BREERO'S verdienste was hier, dat hij die schets op zoo voortreffelijke
wijze heeft nagevolgd en tot een schildering uitgewerkt.
Volgde de dichter bij het uitbeelden zijner hoofdpersonen een Spaansch voorbeeld,
al het overige is van hem zelf. Die gansche reeks van voortreffelijke portretten: Floris
Harmensz., de hondenslager; zijn drie vrienden, de ‘patriotten’ Jan Knol, Andries
Pels en Thomas Treck; de beide lichte vrouwen Trijn Jans en Bleecke An; de spinsters;
Gierige Gerrit en Byateris, de uitdraagster-koppelaarster, de gansche kleine burgerij
dier dagen, waaraan ook de straatjongens en de Schout niet ontbreken - zijn alle van
BREERO'S vinding. Geen Nederlandsch schrijver vóór hem kan wijzen op zulk een
reeks van voortreffelijk geslaagde beelden uit het volksleven.
Hier is hij in zijn volle kracht; hier toont hij tevens zijn zwakheid.
Wat hielp het hem, dat hij zijn stuk verdeelde in vijf deelen en zijne maatlooze
rederijkersverzen hier en daar afwisselde met gebrekkige alexandrijnen? Daarmede
bedekte hij de technische onvolkomenheid van zijn stuk niet. Een geheel kan men
het kwalijk noemen; BREERO heeft wel allerlei Amsterdamsch leven en gebeuren bij
de genationalizeerde kern gevoegd, niet daarmede
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weten samen te smelten; van verwikkeling kan tenauwernood sprake zijn; er is vaak
weinig of geen samenhang tusschen de tooneelen onderling; zijne personen
kenschetsen soms zich zelf in lange alleenspraken die groote kunstwaarde hebben,
maar de waarde van het stuk als drama niet verhoogen.
De Spaansche Brabander staat hooger dan het Moortje, omdat het eerste stuk, bij
gelijke voortreffelijkheid in de bewerking der onderdeelen, meer oorspronkelijkheid
bezit. Toch staan ook in dit literair kunstwerk naast schitterende verdiensten ernstige
gebreken; een schoon geheel is het niet. De dichter zelf trouwens - wij zagen het
reeds - besefte wel dat hij het hoogste niet gegrepen had; maar hij streefde naar
hooger. Zou het hem bij langer leven mogelijk zijn geweest, de zwakheid zijner
dramatische techniek te overwinnen?
Liever dan pogen een antwoord te vinden op die onvruchtbare vraag, slaan wij ten
slotte nog een blik op den kunstenaar in zijn geheel.
BREERO is niet een dier zeldzamen geweest, die leven voor alle volken en tijden.
Misschien had hij zich hooger kunnen ontwikkelen; doch dan had hij bij langer leven
zich de zelfbeheersching moeten verwerven, die hij, als mensch en als kunstenaar,
te zeer miste. Hij is gestorven, weelderig maar wild bloeiende loot, in den opgang
van het leven. Toch heeft hij in den korten tijd van zijn bestaan veel gewrocht. Lang
niet alles daarvan is levensvatbaar gebleken: niet door zijne Amadisdrama's zal hij
onder ons blijven leven, noch door de fragmenten zijner pastorales, noch door zijne
proeven van hoofsche mode-lyriek; maar door vele zijner zangerig-welluidende,
eenvoudig-hartelijke minneliedjes en ‘aendachtige’ liederen, door zijn kluchten en
zijn blijspelen. Daarin heeft hij getoond, hoe zeer hij, onbevangen eerlijk kunstenaar
van rijken aanleg, het
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volle menschenleven heeft liefgehad; liefgehad met hartelijke liefde, die niets te
gering achtte om het te bestralen met het warme licht harer belangstelling, het weer
te geven in taal, zich vlijend als een doorzichtig kleed om de vormen der dingen die
de dichter uitbeeldt.
Hoe voelen wij een menschenhart kloppen in zoo menige zijner schilderingen met
woorden: in dat ‘trararetje speulen bij de kaars’ dat ‘ribsacken*) en stoeien in de
*)
schuilhoekjes’, waarvan de oude min Geertruy zoo gezellig vertelt; in dat
ribbestooten geven.
ijstooneeltje: die menschen die zich een jeugd zien aan Jurjans ‘partes posteriores’
die zoo genoegelijk op-en-neer gaan, terwijl hij achter Lange Lijs aanrijdt; die
‘Jan-doeter-niet-toe’, met de kracht der wanhoop duwend achter een sleetje, waarin
zijn gansche gezin zit; in die oude kereltjes onder het uurwerk in de Nieuwe Kerk
met hun hooge ruggen, hangende hoofden en druipneuzen, die zich verkneuteren en
schuddebollen van pret, terwijl zij boevenstukjes uit hun jeugd ophalen. Hoe golft
en bruist de volle forsche stroom van het leven - zij het veeltijds slechts het stoffelijke
en het lagere leven - door al die feesten en drinkgelagen, dat Vastelavond-vieren,
die ochtendmarkten met haar gewoel en geschreeuw!
Wie zoo het huiselijk en maatschappelijk leven van zijn tijd kon uitbeelden en ons
voor het eerst een dichterleven in liederen schonk, verdient bij zijn volk in eere te
blijven als een oorspronkelijk kunstenaar, wiens krachtige waarheidszin en groote
gaven zeker in ruimer kring erkend zouden zijn, indien de gewijzigde
fatsoensbegrippen, de lokale kleur van zijn werk en daarmede samenhangende
moeilijkheid zijner taal dat niet hadden belet.4)
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Jan Jansz. Starter.
‘Anglobrittanus’ wordt hij genoemd in het randschrift van het fraaie portret, dat de
eerste uitgave van zijn bundel Friesche Lusthof siert en het Franeker Album
Studiosorum bevestigt de waarheid dezer benaming. Uit zijne trouw-acte blijkt, dat
hij te Amsterdam in 1594 geboren is. Waarschijnlijk hebben zijne ouders dus behoord
tot de Engelsche hervormingsgezinden, die de geloofsvervolging in hun vaderland
ontvlucht waren. Die Engelsche afkomst zet STARTER eenig belang bij; in zijn persoon
en zijn werk zien wij iets van de tot dusver schaarsche letterkundige betrekkingen
tusschen ons volk en het Engelsche. Ook op zich zelf echter verdient STARTER onze
belangstelling, al kunnen wij die maar voor een klein deel bevredigen: over zijn
levensgeschiedenis hangt een nevel, die ons slechts hier en daar iets laat
onderscheiden; zelf deelt hij in zijn werken weinig mede, dat ons licht geeft.
Naar het schijnt, is hij reeds in 1612 als lid van de Eglantier aangenomen; doch
lang zou hij het niet blijven. In 1614 verlaat hij Amsterdam, om zich als
boekverkooper-uitgever te Leeuwarden te vestigen. Misschien volgde hij het voorbeeld
van ZACHARIAS HEYNS, die Amsterdam voor Zwolle verlaten had; uit zijn lofdicht
op dezen en de daarin uitgesproken dankbaarheid mag men vermoeden, dat hij bij
HEYNS in de leer is geweest. In den aanvang schijnt alles goed te gaan. Hij trouwt
al spoedig met NIESKE HEYNIS dochter; tusschen 1615-'17 geeft hij eenige geleerde
werken uit; in 1616 een liedboek 't Vermaeck der Jeught, waarin ook liederen van
hem zelf zijn opgenomen. Een stekje van den Eglantier werd door hem in zijn nieuwe
woonplaats overgeplant, een Rederijkerskamer opgericht onder de zinspreuk: ‘Och
mocht het rysen’ (1617). Die
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Kamer moest eenig letterkundig leven wekken in Frieslands hoofdstad, misschien
ook den jongen boekverkooper-uitgever aan klanten en werk helpen. Voor het tooneel
dier Kamer schrijft STARTER in 1618 zijne twee tragi-comedies Timbre de Cardone
en Daraïde. In het eerste stuk was als tusschenspel de Sotte-Clucht van een Advocaat
ende een Boer gevoegd. Dat STARTER dien boer, Sjouck Sipkes, plat-Friesch deed
spreken, was er natuurlijk op berekend om de Kamer, het stuk en den auteur zelven
populair bij het publiek te maken. Het was noch de eerste noch de laatste poging van
dien aard, door den jongen dichter in het werk gesteld. Hij was nog niet lang in
Leeuwarden of hij had reeds een Nieu Liedeken tot lof van Vrieslandt(ao. 1614)
gedicht: de inwoners vonden huns gelijken niet in deugdzaamheid, heuschheid en
liefdadigheid, de adel was ‘zoo manhaftigh als oyt de Wereld droegh’, ‘noyt schoonder
Vrouspersonen de blonde Son bescheen’, er was een rijkdom van geleerde mannen,
de Romeinen konden het indertijd niet houden tegen de Friezen ..... telkens klinkt
het verheffend refrein:
O Friesche Aerd! recht edel Land
Die met het swaerd u vryheyd wand*)
*)

wont.

De Friezen gooiden zich ook toen niet weg; maar dat zij zóó voortreffelijk waren,
hebben zij allicht niet vermoed. Wat STARTER zoo in het groot begonnen was, zette
hij in het klein voort: in tal van bruiloftsdichten bewierookte hij de Friesche edelen
en aanzienlijken. Langs zulke wegen wandelend wordt men licht populair; toch is
de wensch, uitgesproken in ‘Och, mocht het rysen!’, niet vervuld.
Van STARTER te zeggen, dat hij buiten den waard had gerekend, is met het oog
op zijne drinkliedjes en een flinke rekening aan brandewijn te Franeker minder
eigenaardig; doch buiten
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de streng-orthodoxe predikanten had hij stellig gerekend. In zijn loflied op Friesland
had hij verzekerd, dat de ‘dienaers van Gods woord’ slechts vruchten voortbrachten,
die ‘tot geen twisten maer tot de saligheyd’ strekten. - Ds. BOGERMAN die in 1618
president der Synode van Dordrecht was geworden, had echter van de zaligheid der
Leeuwarders een andere opvatting dan STARTER: in den aanvang van 1619 werd aan
de Rhetorisyns ‘het ageren voortaan opgesecht’ en aan ‘JAN STARTER met syn
gesellen’ gelast het gebouw waar zij speelden te ontruimen. Toen nu in het volgend
jaar de stadhouder van Friesland, WILLEM LODEWIJK, stierf, die door STARTER in
zijne poëzie was verheerlijkt, werd het den dichter in Leeuwarden te bang. Hij wendt
het over een anderen boeg en gaat te Franeker in de rechten studeeren. Van tijd tot
tijd echter herneemt hij den ouden koers; blijkbaar geeft hij de hoop nog niet op, zich
in Friesland een positie te verwerven. Een pompeus lijkdicht op graaf WILHELM
LUDWICH, moet hem aangenaam maken bij de Friezen; uit de opdracht vernemen
wij, dat hij geen genoegen genomen heeft met ‘de magere verhalingen der eensydighe
Hollandtsche Gheschichtschryvers,’ die allerlei voortreffelijks van dit ‘packhuys
aller deughden’ hebben verzwegen. Naar het schijnt, heeft hij getracht ook in Franeker
een Rederijkers-Kamer op te richten; in Aug. 1620 ten minste verbiedt de Senaat der
Academie het geven van tooneelvoorstellingen.
Fortuinlijk gaat het STARTER ook hier niet. Onderhandelingen met den uitgever
VOSCUYL, die een bundel poëzie voor hem zal uitgeven, roepen hem naar Amsterdam.
Daar blijft hij hangen. In 1621 wordt zijn Daraïde op het tooneel der Academie
vertoond; in datzelfde jaar komt zijn Friesche Lusthof uit. De jonge dichter met zijn
regelmatig fijn gezicht wordt snel populair onder de Amsterdammers die nog treurden
om BREERO'S verlies: ‘Die BREDERO beschreyd, die BREDERO beklaeght’ - aldus
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vangt een lofdicht vóór den bundel aan, laat die ‘dit Lusthof’ aanzien en zeggen ‘of
BREDERO niet weer is opgestaen.’ De geleerde SCRIVERIUS voorspelt STARTER
eeuwigen roem; de deftige RODENBURG is opgetogen over de ‘tooverende kracht’
dezer poëzie. Op zoo'n lîedjesdichter moest men de hand leggen, dachten een
twintigtal kunstlievende Amsterdamsche koopluî; zij sloten in 1622 een merkwaardig
contract met den dichter, waarbij zij zich verbonden hem een vast honorarium uit te
keeren, mits hij in de stad bleef en hun tegen vaste prijzen liedjes en bruiloftsdichten
leverde.
Ook vroeger had STARTER geld gemaakt met zijne poëzie; voor zijne
bruiloftsdichten en zijn verzen op graaf Willem Lodewijk heeft men hem ongetwijfeld
betaald; maar nu wordt hij eerst recht brooddichter en hij blijft het. ‘Eerelijcke loon
des arbeyds last versoet’ had hij aan het slot van een gedicht Tot den goedgunstigen
Leser vóór zijn Frieschen Lusthof gezegd; van nu af tracht hij dat ‘loon’ met zijn
pen te verdienen. Zijn gezin bleef te Franeker in benarde omstandigheden; er was
geen geld, maar schuld; de boedel wordt verkocht; van STARTER'S vrouw en kinderen
hoort men in later tijd niet meer. Hij zelf werkt hard. In 1622 reeds verschijnt een
tweede druk van zijn Lusthof, vermeerderd met tal van liedjes en gedichten, o.a. de
geestige Menniste Vryagie. Waarschijnlijk voltooit hij in ditzelfde jaar, op verzoek
van den uitgever VAN DER PLASSE, BREERO'S onvoltooide Angeniet: ‘tot mijn groote
kosten’ zegt VAN DER PLASSE, die STARTER blijkbaar een duur werkman vond. De
oorlog helpt ook dezen poëet aan brood. Toen Maurits in 1622 Bergen-op-Zoom had
ontzet, dichtte STARTER een uitvoerig lofdicht, dat, in plano gedrukt, afzonderlijk te
koop was; een tocht der Amsterdamsche schutters naar Zwolle in datzelfde jaar
leverde stof voor een paarhonderd nieuwe verzen; een tocht van Frederick Hendrik
stof voor een
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ander ‘nederduyts dicht.’ De fabrikant van poëzie wordt zoetjes aan handelaar in
verzen. Met een drietal geschriften over Willem Lodewijks dood had hij aardig geld
verdiend; hij verkocht exemplaren daarvan aan de Staten-Generaal, aan de stad
Groningen, aan de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Stad en Lande, aan de
Admiraliteit van Amsterdam - zeker, ook hier was ‘den eene zijn dood, den ander
zijn brood.’ De ƒ112.- van het laatste College voor 14 exemplaren van eene
beschrijving der begrafenis van Willem Lodewijk moeten den verzenmaker hebben
aangemoedigd deze nering voort te zetten. In 1623 dicht hij bij een prent van den
graveur JAN VAN DE VELDE een groot lofdicht op Prins Willem I, getiteld:
Triumph-Wagen. Met dat stuk gaat hij ‘den boer op.’ Wij zien hem beurtelings in
Den Haag, Middelburg, Den Briel, Gouda. Overal slijt hij eenige exemplaren van
zijn werk. Van de ‘carolus-guldens’ en ‘ponden’ die hij verdient, leeft hij goed. In
Gouda logeert hij in het aanzienlijk logement Het Harthuys; drie mooie meisjes die
er bedienen (dochters van den waard?) maken indruk op hem; in een afscheids-liedje
trilt wel iets van de teedere gevoelens die zij in hem gewekt hebben:
O soete Hartjes! schoon en kuys
Die den dienst bediend in het Harten-huys
Daer elck oogen-merck
Slaet op haer eygen werck,
Dat haer betaemt,
Volghende de Wetten van de schaemt.

In een volgend jaar zien wij hem met ander werk bezig. Hij heeft een aantal
bijschriften vervaardigd voor een Steek-Boekjen: een prentenboekje met twee stellen
versjes bij ieder prentje, één voor de jonkmans, één voor de jongedochters. Waren
jongelui van beide seksen bijeen, dan moest elk op zijn beurt
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een speld tusschen de bladen steken en het zoo aangewezen versje oplezen; men had
meer pleizier, naarmate de verzen minder strookten met het karakter van wie ze
oplas; de vrijers verkneuterden zich, wanneer de vrijsters een versje troffen waar iets
van Sint-Anna onder liep.
Met dit en dergelijk werk heeft hij den kost weten te verdienen, maar een vast
bestaan leverde het hem niet op. Dat vaste bestaan hoopte hij te vinden door in dienst
te treden bij den graaf VAN MANSVELT. Hoe hij met dezen kennis heeft gemaakt,
blijkt ons niet; wel dat hij in 1625 ‘historischriver van den Grave VAN MANSFELT’
heet. Heeft hij de roemzucht van den Graaf misschien weten te prikkelen door zijne
lofdichten op den Frieschen Stadhouder? In allen gevalle vinden wij STARTER in den
aanvang van 1626 ‘op 't huys Lauwenburch’, dat MANSVELT toebehoorde. Onze
poëet ging zwanger van een grootsch plan: hij zou MANSVELT'S daden verheerlijken
in een groot werk: De 12 boeken Mansfeldiados. Als een staaltje van hetgeen dat
werk zou bevatten, schonk hij zijn patroon op Nieuwjaar De voorlooper van de
Mansfeldische Heldendaden. Eenigen tijd daarna ging hij met het leger op marsch.
Van dien tocht zou hij niet terugkeeren: in 1628 kwam hier te lande de tijding van
zijn dood. Eerst betwijfelde men de juistheid van het gerucht; ‘onkruid vergaat niet’
dacht de rijmelaar LAMBERTSEN, die ons in een nadruk der zesde uitgaaf van den
Frieschen Lusthof STARTER'S dood bericht. Doch weldra verkondigde Fama (een
‘courante nouvelle’?) de waarheid: het kind van den zang, niet bestand tegen de
vermoeienissen van het soldatenleven, was onder den marsch bezweken en in ‘het
vlacke velt’ begraven.
De geestverwantschap tusschen STARTER en BREERO had - wij zagen het reeds - ook
den tijdgenoot getroffen. ‘Dits
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BRED'RO op een nieuw, of 't is syn groote geest’ schreef in een lofdicht zekere P.F.
een schilder uit Harlingen. STARTER zelf wist wel beter: ‘Ick ben gheen HEYNSIUS,
gheen HOOFT, gheen BREDERO’ zegt hij in een gedicht vóór zijn Timbre de Cardone.
Laten wij HEINSIUS ter zijde, dan zal dat oordeel wel met dat der meeste
hedendaagsche deskundigen overeenkomen.
Als tooneeldichter doet hij zeker denken aan BREERO, wiens dramatisch werk vóór
het zijne is verschenen en er allicht invloed op heeft geoefend. Zijn Timbre de
Cardone, bewerking eener novelle der Tragedische ofte Klaechlijcke historiën; zijn
Daraïde, ontleend aan Boek XI en XII van den roman van Amadis, onderscheiden
zich in hoofdzaak maar weinig van Griane en dergelijke stukken. Evenmin als in
deze openbaart zich hier een dramatisch talent van eenige beteekenis, ten minste wat
de ernstige deelen van het stuk betreft. De auteur zelf besefte wel, dat zijn Timbre
de Cardone als literair werk niet hoog stond, hij had er zich trouwens - zooals hij
zelf erkent - niet veel moeite voor gegeven; het stuk was ‘metter haest en sonder
aendacht’ gemaakt; indien het op het tooneel maar voldeed, was zijn wensch vervuld.
Hooger dan de ernstige gedeelten, die de hoofdzaak waren, staan ook hier de
kluchtige tusschenspelen. Vooral die uit Daraïde, waarin Jan Soetekauw en zijn
moeder Neel Snaversnel optreden, doen soms in hun dartele luim, hun rijkdom van
taal en bandelooze vrijheid van spreken aan die van BREERO denken. Aan een
tooneeltje uit HOOFT'S Warenar tusschen Rijkert en Geertruy worden wij herinnerd,
wanneer wij Neel eenige vrijsters hooren opsommen, die zij geschikte vrouwen acht
voor haar zoon.
Maar noch BREERO noch HOOFT, al durfden zij wel wat zeggen, hebben de grenzen
der kieschheid ooit zóó ver overschreden als in dit tooneel tusschen een zoon en zijn
moeder.
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Desniettemin, in het boertig genre - dat toonden deze tusschenspelen wel - lag ook
STARTER'S kracht, meer dan in het ernstige of tragische. Het bleek eveneens uit zijn
Kluchtigh Tafel-Spel van Melis Tyssen ‘een half-backen vryer gaende van d'eene
vryster nae d'ander om te vrijen’, een stukje in den trant van Symen sonder Soeticheyt
en uit het Kluchtigh t'samen-Gesang van dry Personagiën, een niet onaardig stukje
met een negental ingevlochten liederen: de eerste ‘singhende klucht’ (operette) in
onze letterkunde, door STARTER naar het voorbeeld der Engelsche Jigs vervaardigd.
Tot het samenstellen van een zelfstandige klucht heeft hij het, voorzoover wij weten,
niet kunnen brengen; veel minder nog van een blijspel.
In zijne overige poëzie dient men, zoover mogelijk, scheiding te maken tusschen
die gedichten, welke uit vrije aandrift ontstaan zijn en andere welke men broodpoëzie
kan noemen. Door die laatste doet hij ons aan JAN VAN DER NOOT denken, maar in
karakter stond deze Engelsche Hollander toch niet zoo laag als die Spaansche
Brabander. Een diepte van gemoed als wij in BREERO'S Aendachtigh Liedt-Boeck
aantreffen, zoekt men bij STARTER te vergeefs; zijn paar Nieuwjaarsliederen met
hunne conventioneele vermaningen tot een deugdzaam leven toonen zekere
oppervlakkige vroomheid; STARTER mocht in zijn Steekboekjen het jonkvolk
opwekken, hunnen ‘Zaligmaker Jesum Christum getrouwelyk in (hun) herten’ te
bewaren - welk een grove zinnelijkheid, voor hem en velen zijner tijdgenooten:
boertigheid, ging daar samen met ‘het Kruysse Christi.’ Het is waar, dat men in VAN
DER NOOT'S persoonlijkheid naast diezelfde oppervlakkige vroomheid niet de grove
zinnelijkheid van STARTER en BREERO aantreft; doch anderzijds heeft STARTER nooit
de karakterloosheid getoond van den politieken weêrhaan uit Antwerpen. Hij is en
blijft een bewonderaar van den onafhankelijkheids-oorlog en van de Oranjes. Om
den broode - zal
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men zeggen? Ten deele zeker; doch men heeft geen recht die gevoelens louter
voorgewend te noemen. In zijn gedicht Amnestia maant hij aan tot verdraagzaamheid
in den strijd tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten; in Den Nieuwen
Kuyper geeft hij een satire op ‘kuyperyen’ van verschillenden aard; den pastoor in
dat laatste gedicht doet hij getuigen, dat hij zich nooit ‘met wereltsche regiering’
heeft ingelaten.
Zulke gevoelens strookten wel met den geest der Academie, welker leden hij bij
de vertooning zijner Daraïde zal hebben ontmoet.
In deze en andere poëzie welke, evenals de bruiloftsdichten, zeker grootendeels
om den broode gemaakt is, vinden wij wel eens goede regels, in de bruiloftsdichten
wel eens een aardig liedje gevlochten; doch doorgaans is het rijmelarij of werk dat
zich niet boven het middelmatige verheft. De boertige mythologie in zijn gedicht De
Lof van de Toback doet aan BREERO denken, waar deze op zijn zwakst is; aan BREERO
ook de wijze waarop STARTER met het ‘boefjen’ Cupido omspringt; aan BREERO
eindelijk het verzet tegen de hoofsche mode-lyriek dat zich een enkelen keer flauwtjes
doet hooren in het Minnelied: Ick had voor desen (so doen ick noch).
Echter ook aan BREERO, waar hij in zijn kracht is, herinnert STARTER ons meer
dan eens. De schalksche vroolijkheid en de geestige teekening van een levensbeeldje
als Menniste Vryagie zijn BREERO ten volle waard; in tal van minneliedjes en
gezelschapsliedjes toont STARTER een heerschappij over taal, rhythme en rijm, een
vloeiende gemakkelijkheid, een luchtige losheid, een dartelen zwier, die reeds zijne
tijdgenooten aan BREERO'S werk herinnerden. Zulke aardige drinkliedjes als: ‘Datmen
eens van drincken spraeck'’ heeft BREERO niet gedicht. Het weemoedig liedje met
het refrein ‘Adieu dan, hulp van Vrienden’ heeft denzelfden toon van hartelijken
eenvoud en oprecht ge-
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voel als menig lied van GERBRAND ADRIAENSZ. Dat zulk een dichter ras populair
werd, is alleszins begrijpelijk; niet alleen onder ‘de Jong-frouwen van Friesland’ aan
wie de Friesche Lusthof was opgedragen, maar onder al het Nederlandsche jonkvolk.
Tot die populariteit droeg bij, dat STARTER'S liedjes in den trant van Is dit niet wel
een vreemde gril en Jeughdige Nimphen die 't boerten bemind, in hooger mate dan
die van BREERO gezelschapsliederen zijn; ook zijne aardige drinkliedjes behooren
tot dat genre, zoo b.v. een ‘om op de gesontheyd der Princen in geselschappen rondom
te drincken’ en een ander op Prins Maurits met een couplet als dit:
Vive den Oorsprong van ons blyheyd,
Vive d'Handhaver van ons Vryheyd,
Vive die schrijft: ‘Je Maintiendray’,
Vive die onse saeck houd staende,
Vive die onse weeld' houd gaende,
Vive dat groene Pluym-geway!

Wie over STARTER'S populariteit spreekt, mag ook de wondermooie melodieën van
den Leeuwarder ‘Musyck-Meester’ JACQUES VREDEMAN niet vergeten. Menig lied
van STARTER, dat, gelezen, geen sterker indruk achterlaat dan dien van
gemakkelijkheid en vroolijkheid, wordt, gezongen, tot een weelde voor het oor. Men
leze liederen als O Angenietje, Luchtige Maeghden datmen u vraeghden en 's Nachts
doen een blauw gestarde Kleed eens in hun geheel en hoore ze dan zingen!
STARTER'S publiek maakte zulke onderscheidingen niet. Het wist ook niet of zag
over het hoofd, dat verscheidene zijner liederen vertalingen of bewerkingen zijn van
Engelsche liederen; dat zijn Menniste Vryagie deels vertaald deels vrij bewerkt is
naar een Engelsch voorbeeld, hoe geestig en voortreffelijk dan ook vertaald en
bewerkt. Dat publiek ontving sterke indrukken van
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Timbre de Cardone en Daraïde, vermaakte zich met STARTER'S ‘boerterijen’, genoot
van zijn liederen, verkneuterde zich in zijn Menniste Vryagie. Met belangstelling las
men ook later wat een zóó populair dichter schreef over onderwerpen van den dag
als de godsdiensttwisten, de oorlog, de Oranje's; de satire Den Nieuwen Kuyper trof
toen door hare nieuwheid.
Wij staan tegenover STARTER'S werk anders. Wij achten hem belangrijk als typisch
vertegenwoordiger van zijn tijd; wij waardeeren hem als den schrijver van aardige
komische tooneeltjes en bovenal als bevallig liederdichter. De persoonlijkheid van
dezen zorgeloozen zanger, overgevlogen uit Engeland, die een vergeten graf in den
vreemde vond, wekt onze deernis en wint onze sympathie; een sympathie die verhoogd
wordt door de bescheidenheid en de zelfkennis, waarvan hij blijk gaf tegenover hen
die hem bij BREERO vergeleken. Neen, een tweede BREERO is hij niet. In diepte van
gevoel en ontvankelijkheid voor indrukken, in rijkdom van aanleg, oorspronkelijkheid,
beeldende kracht en kunstvaardigheid staat STARTER bij BREERO achter; in een zelfde
tijdsruimte heeft hij dan ook veel minder tot stand gebracht, vooral veel minder
blijvends. Doch het zal geen geringe verdienste voor JAN JANSZ. STARTER blijven,
dat de heugenis van zijn persoon en zijn werk telkens die van GERBRAND ADRIAENSZ.
bij ons opwekt.5)

Eindnoten:
4) Bij het samenstellen van dit overzicht maakte ik gebruik van de volledige uitgave der Werken
van G.A. Bredero ..... Amsterdam. Gebr. BINGER 1890. Voorts verwijs ik naar mijne Algemeene
Inleiding, vóór die uítgave geplaatst en die tot Bredero's Lied-boeck in III, 163-191; naar hetgeen
over BREDERO gezegd is in mijn Lit. en Tooneel te Amsterdam in de XVIIe eeuw, p. 6 vlgg.,
64-5, 162 vlgg., 187 vlgg., 199-201, 248-254. Andere publicaties heb ik genoemd in de
Algemeene Inleiding; daarbij zijn nog te voegen: G.A. Brederoo. Eene Bibliographie door
J.H.W. UNGER. Haarlem. Erven BOHN 1884 en Catalogus der Brederoo-Tentoonstelling.
Amsterdam. Gebr. BINGER 1885; twee artikelen van Prof. J. TEN BRINK: De oorzaken van
Bredero's dood (Nederland 1887) en Het Gezin van den Schoenmaker Adriaen Cornelisz.
Bredero (de Gids 1887). Het standaardwerk van TEN BRINK over G.A. BREDERO en het stuk
van DEN HERTOG Over de bronnen van Bredero's romantische Spelen in de Gids van 1885 zijn
reeds elders door mij vermeld. Over de bronnen van de kluchten vgl. Dr. WORP'S, a.w. bladz.
438-439.
Het portret van BREERO, waarop ik het oog had bij het gewag maken van zijn uiterlijk, is te
vinden vóór in het Brederoo-Album.
Het is te betreuren, dat UNGER'S tekst der uitgave van BREERO'S werken zooveel te wenschen
overlaat. In de sonnetten b.v. vindt men niet zelden hinderlijke fouten. Zoo b.v. III, 390, vs. 3:
‘van Rossen root en wit’ in plaats van: ‘van rozen root en wit’, vs. 6: ‘uyt besit’, lees: ‘int besit’;
III, 467, vs. 11: ‘dickte tuyten’, lees: ‘dichte tuyten’; I, 228, vs. 437 moet de aanwijzing Boer
vóór vs. 436 staan; 246, vs. 102: ‘Sinne de Speul-luye wech?’; lees: ‘speul-luy ewech’; 252,
vs. 279: ‘eentje die hiet wap’, lees: ‘Wap’ (Wabbetje); 290, vs. 533: ‘lobberich’, lees: Lobberich’;
p. 353 en 359 zijn de namen der uytcomsten’ verkeerd; zie voorts II, 23, vs. 143, 145; 45, vs.
822; vs. 1029-1030, 1057, 1095, 1111; p. 55 (naam van het ‘uytcomen’); vs. 1146 (de naam
Koenraet te veranderen in Roemer), vs. 1451-2; 2156-7, 2263, 2628, 2634, 2753. In Sp. Brab.
II, p. 153, vs. 13 is ‘de baar’ blijkbaar een eigennaam; vs. 222; ‘moocht’, lees: ‘moockt’; 341
‘delder’; lees: ‘delver’; vs. 953: ‘May’, lees: Man’; bl. 191, vs. 1127, 1134, 1136; p. 194, vs.
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1200 ‘Of’, lees: ‘O’?; vs. 1212 voor Boeren lees: Boeven?; vs. 1614: ‘fuyet’, lees: ‘suyet’?;
1954: ‘proeft’, lees: ‘proest’; vs. 2183: ‘kenje’; lees: ‘benje’; p. 297, vs. 1668: ‘lichtmis’, lees:
lichtnis’. Ik noem op verre na niet alles.
Dr. F. BUITENRUST HETTEMA heeft in de reeks Zwolsche Herdrukken een bundeltje Liederen
van Bredero uitgegeven en getracht orde te brengen in de chronologie van BREDERO'S werk.
Uit deze poging is m.i. vooral gebleken, hoe bitter weinig zekerheid wij in dezen hebben. Vgl.
over dezen bundel hetgeen ik schreef in De Gids 1896 (Nov.) p. 384 vlgg. Ik voeg daarbij, dat
ook onder de prent vóór het Aendachtigh Liedt-Boeck van ‘het wierook van bekeering’ gewag
wordt gemaakt.
De stukken in Deel III die ik om hun rederijkers-karakter voor de oudste houd, vindt men o.a.
op p. 142, 317, 325, 327, 338, 340, 341, 348. 349, 351, 366, 540, 553, 562; doch tot zekerheid
in dezen zullen wij zonder meer uiterlijke criteria bezwaarlijk komen.
Er is trouwens nog heel veel te doen, voordat wij een eenigszins grondige kenuis van BREERO'S
leven en werken zullen bezitten. Alvast wijs ik er op, dat BREERO in de opdracht zijner Lucelle
dat stuk noemt: ‘de slechte Eerstelingen van mijn ongeleerde Rijmerijen’. Moet dat woord
‘Eerstelingen’ letterlijk worden opgevat, dan zou des dichters ontwikkeling zich langs een
andere lijn hebben bewogen dan de hier beschrevene. TEN BRINK wijst als tijd van ontstaan der
Lucelle de jaren 1612-1615 aan, en dat nog wel ‘met zekerheid’ (I, 299); doch waarin bestaat
die zekerheid?
5) Voor de geschiedenis van STARTER'S leven verwijs ik naar de degelijke en uitvoerige Inleiding
der Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter door Dr. C.H. PH. MEYER
(Pantheon-uitgave); de Inleiding van Dr. J. VAN VLOTEN vóór zijne uitgave van De Friesche
Lusthof; het Verslag eener voordracht van Dr. F. BUITENRUST HETTEMA over STARTER, gehouden
in het Prov. Utr. Genootschap (Aanteekeningen ...... van de Alg. Vergadering op 16 Juni 1897)
bladz. 49-52. Eenige mededeelingen over Starter's laatste Levensjaren in Taal en Letteren 1903
door M.M. KLEERKOOPER.
De Friesche Lusthof werd door mij bestudeerd in den eersten en den derden druk; Timbre de
Cardone in de uitgave van 1618, Daraïde in die van 1621. Het Steek-boekjen zag ik alleen in
een lateren druk van 1786 (Amsterdam, S. en W. KOENE).
Van de Lyk-Klaght op Graaf Willem Lodewijk en het gedicht op het ontzet van Bergen-op-Zoom
afzonderlijke uitgaven ter Leidsche Univ. bibliotheek. Op het laatste gedicht volgt in den
zeventiend'-eeuwschen bundel een zonderling stuk onder den titel Cranen-vlucht voor Bergen
op Soom: een soort van verhaal over het ontzet, half proza half poëzie, in allegorischen
dierfabel-trant, niet gemakkelijk te begrijpen, ook niet daartoe uitlokkend door belangrijkheid.
Is ook dat stuk van STARTER?
Over de bronnen van STARTER'S tooneelspelen o.a. Dr. J.A. WORP in zijn werk Drama en
Tooneel I, 363-5; over zijn ‘singhende klucht’ te vergelijken Die Singspiele der englischen
Komödianten und ihrer Nachfolger ... von Dr. J. BOLTE (1893); aankondiging van dat werk
door Dr. WORP in Museum 1893, no. 10.
Over STARTER'S verplichtingen aan de Engelsche lyriek en muziek de stukken van A.E.H.
SWAEN in Tijdschrift v. Ned. Taal en Lett. XVI en XXI en Taal en Letteren 12e jaargang (M.M.
KLEERKOOPER).

Uit den Muiderkring.
Anna en Maria Roemers Visscher. Barlaeus. Reael. Brosterhuyzen.
Van der Burgh.
Wie de poëzie en de brieven van dit eerste geslacht doorleest of ook maar doorbladert,
dien moet het wel treffen, hoe de
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beide begaafde en bevallige dochters van ROEMER VISSCHER midden in het
letterkundig leven van haar tijd staan. Gezamenlijk of afzonderlijk worden hare
persoonlijke aantrekkelijkheid, hare gaven en talenten geroemd of verheerlijkt door
CATS en HUYGENS, door BREERO, HOOFT en VONDEL; zij hebben met deze
voornaamste auteurs van haar tijd persoonlijk of schriftelijk verkeer; in ANNA'S werk
vinden wij bovendien gedichten die gericht zijn tot DE GROOT, STALPERT VAN DER
WIELE, BROSTERHUYZEN, VAN DER BURGH, J. VAN HEEMSKERCK, SIMON VAN
BEAUMONT, HEINSIUS en ZEVECOTE.
Van ROEMER'S drie dochters was de middelste, GEERTRUY, het eerst getrouwd;
van haar wordt in de literatuur dier dagen geen melding gemaakt. ANNA, de oudste,
geboren in 1583, bleef lang ongetrouwd, hoe dikwijls ook gevrijd. Wetenschap,
muziek en zang, schoonschrift, teekenen, graveeren, schilderen, borduren en ander
vrouwelijk handwerk vervulden haar geest en gemoed, naar het schijnt, zoozeer, dat
zij geen behoefte had aan huwelijksleven. Wanneer zij met literair werk is begonnen,
valt niet juist te zeggen; doch reeds vóór 1616 had zij naar HEINSIUS' getuigenis ‘een
verstandich boeck’ gemaakt. Misschien had HEINSIUS hier het oog op hare vertaling
der Emblemata van de Hugenootsche dichteres GEORGETTE DE MONTENAY.
Omstreeks 1619 voorzag zij haars vaders Sinnepoppen van tweeregelige bijschriften;
CATS had haar in het vorig jaar een bundel zinnebeelden, getiteld Maechden-plicht,
opgedragen en zij had hem daarvoor in eenige verzen gedankt. Sedert dien geeft zij
haar hart van tijd tot tijd lucht in poëzie: zij treurt over DE GROOT'S gevangenzetting
en juicht bij zijn ontsnapping, zij richt verzen tot STALPERT VAN DER WIELE,
HUYGENS, RUBENS en anderen. De meeste dezer stukken bleven in handschrift, maar
zullen toch wel tot verbreiding van haar naam en haar roem hebben bijgedragen. Hoe
raakt Zeeland
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op de been, wanneer zij daar in 1622 komt, vooral om CATS, toen pensionaris van
Middelburg, op te zoeken! De verzen ‘sneeuwen haar op 't lijf’ om een uitdrukking
van dien tijd te gebruiken. Behalve met CATS maakt zij daar kennis met BEAUMONT,
met de dichteres JOHANNA COOMANS en tal van anderen. Na een kort verblijf vertrekt
zij overhaast. Deed de liefde haar rechten gelden op de reeds 38-jarige en maakt een
Zeeuwsch dokter met den ongelukkigen naam PEUTEMANS het haar te bang? Dat
moet onwaarschijnlijk worden geacht. Zeker is in allen gevalle, dat ANNA in 1624
trouwt met DOMINICUS BOOTH VAN WESEL, zoon van den dijkgraaf van den
Wieringer-waard, een polder waarvan ROEMER VISSCHER ingeland was. Na haar
huwelijk ‘begraeft’ zij zich in den Wieringerwaard. Aan het letterkundig leven neemt
zij van nu af slechts uit de verte deel; op de samenkomsten van den Muiderkring is
zij zelden of nooit aanwezig; van tijd tot tijd dicht zij nog eens een lofdicht of
dankdicht: op de verovering van Grol, op de Guldene Annotatiën van FRANCISCUS
HEERMAN en dergelijke. Maar in 1640, wanneer zij haar beide zoons naar Brussel
brengt waar zij door de Paters Jezuïeten zullen worden opgeleid, neemt zij de pen
weer op en richt korte gedichtjes tot verscheidene personen. In 1646 brengt zij hare
zoons naar Leiden ter studie en vestigt zich in die stad. In 1647 vinden wij ANNA te
Alkmaar, waar hare jongste zuster MARIA reeds sedert eenige jaren woonde. In 1651
is zij daar overleden.
Dat ROEMERS oudste kind door hare tijdgenooten zoo werd gevierd, lag
ongetwijfeld grootendeels in hare gaven en talenten, gepaard met haar aantrekkelijk
uiterlijk; voor een kleiner deel waarschijnlijk ook hierin, dat zij de eerste dichteres
was die Holland opleverde. Zij was niet de eerste dichteres die in deze landen optrad;
maar wie had ooit gehoord van HADEWYCH; wie herinnerde zich Zuster BERTKEN;
wie dacht bij den aanvang
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der 17de eeuw in de Noordelijke gewesten nog aan ANNA BYNS? Bij een enkel auteur
van dien tijd slechts vind ik het besef uitgesproken, dat ANNA'S optreden indruk
maakte door zijn zeldzaamheid. Het is JOHAN VAN HEEMSKERCK, die in een Eerdicht
aan ANNA schrijft:
So zijt ghy niet te min de eene Maeght alleen
Die Hollandt heeft ghesien den Helicon betreen.

Voor het nageslacht is die reden om haar als dichteres hoog te stellen reeds lang
weggevallen. De lof der tijdgenooten geldt zoowel hare bekoorlijkheid en veelzijdige
gaven als haar poëzie. Wij die slechts op de laatste het oog richten, kunnen haar werk
niet meer zoo hoog stellen als HEINSIUS en zooveel anderen deden; toch verdient
hare kleine letterkundige nalatenschap een korte beschouwing evenzeer als haar
persoonlijkheid.
Onder de toenmalige auteurs was er niemand dien zij hooger stelde dan CATS;
voor hem had zij vurige bewondering en een bijna dwepende vereering. Wel strookt
met die gevoelens haar lust tot stichtelijke of leerende poëzie. Het emblema, het
genre waarin ook CATS voor het eerst optrad, moest wel in haar smaak vallen: behalve
de reeds genoemde Fransche emblemata, schreef zij bijschriften bij haar vaders
Sinnepoppen en vertaalde waarschijnlijk nog een zeventigtal andere, die men vindt
in Othonis Vaeni Emblemata (1618). Het getuigt voor de ruime en gematigde
geloofsopvatting dezer Katholieke, dat zij het werk eener Hugenootsche dichteres
zóó vertaalt dat de leer van haar eigen Kerk daarin tenauwernood zichtbaar is; zij
bewerkt psalmen even goed als hare hervormde tijdgenooten. Vertalend levert zij
doorgaans degelijk werk; meer dan eens overtreft zij haar voorbeeld in levendigheid
en frischheid. In haar kracht echter toont zij zich in de bijschriften der Sinnepoppen.
Oprechte
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vroomheid, strenge zedelijkheid, degelijke levens-ervaring en menschenkennis uiten
zich hier in streng-sobere vormen, die toch niet zonder bevalligheid zijn; verscheidene
dezer tweeregelige bijschriften, soms uitgebreid tot een klein gedicht, treffen door
hun pittigheid en behagen door hun fraaiheid. Hoe gloeit de volkstrots in het hart
dezer jonge Hollandsche vrouw, die bij ‘een schip in volle zeilen’ schreef:
Roem-ruchtigh Hollant kleyn, stout en vernuftigh, ghy
Vlieght groote Landen met dees vleughels verdt verby.

Maar ook, hoe vervuld van de vergankelijkheid van dit leven was deze Christin, die
bij het prentje van ‘een brandende lont’ deze verzen voegde:
O werelts ydelheydt, die met een lichte fluyster*)
Voor onze oogen blict*), en laet ons voorts int duyster!

*)

flikkering.
schittert.

*)

Kende zij misschien geen Latijn, de invloed der Oudheid bereikte toch ook haar
evenals BREERO. Welke middeleeuwsche vrouw had ooit in navolging van Heraclitus,
over ‘kinderen met grauwe baerden’ kunnen spreken?
In vervoering zien wij ‘de wyse ANNA’ zelden. Een enkele maal, als de tijding
van DE GROOT'S ontsnapping haar bereikt, gevoelt zij het ‘est deus in nobis’; dan
klinkt het:
Mijn hart jaecht in mijn borst, ick can de Geest niet weeren.
Die mij berst uijt ten Mont en doet mij Propheteeren:

In de verzen die dan volgen is ook wel vaart en gloed, maar zij eindigen toch in den
smaak van dien tijd met een

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

187
woordspeling op den naam DE GROOT. Niet door die verzen is zij dan ook als dichteres
blijven leven, maar door den hartelijken eenvoud en het zuivere gevoel van stukjes
als: Helaes! waer is de vriendtschap heen?, Een Vrouw die niet als zingt en tuyt en
door de pittigheid van hare treffende en bevallige bijschriften6).
ROEMER'S jongste kind, MARIA, verschilde veel van hare tien of elf jaar oudere zuster.
Dat leert ons reeds een blik op de beide mooie portretten van GOLTZIUS' hand. In
ANNA'S lief helder gezicht is iets van een bagijn; MARIA is bekoorlijker en schijnt
wereldscher, al houdt zij de oogen even zedig neergeslagen als haar zuster. Wel
strookt met dit verschil in beider uiterlijk, dat ANNA CATS zoo vereert, den deftigen
geleerde DE GROOT zoo bewondert, terwijl MARIA zich meer aangetrokken voelt tot
den hoofschen Drost van Muiden, den geestigen hoveling HUYGENS, den vroolijken
en amoureuzen professor BARLAEUS. TESSELSCHADE - dien bijnaam had haar vader
uitgedacht ter herinnering aan een bij Texel verloren schip - heeft pleizier in haar
bijnaam en onderteekent er hare brieven altijd mede. Even begaafd en talentvol als
haar zuster, wordt zij, naar het schijnt, door de wetenschap minder aangetrokken;
hare geleerdheid vond ik ten minste niet geprezen zooals die van ANNA. Ook om
deze roos te plukken waren er liefhebbers genoeg. Zij bedacht zich wel niet zóó lang
als ANNA, maar huwde toch eerst in 1623 den Protestantschen zee-officier ALLART
CROMBALCH, met wien zij zich te Alkmaar vestigde. Zij heeft er zich echter niet
‘begraeven’ als ANNA in den Wieringerwaard. In 1632 zien wij haar ten minste in
levendige betrekking met HOOFT, zijn tweede vrouw en hare voordochter.
TESSELSCHADE heeft aan de beide laatsten een paar door haar gegraveerde roemers
gezonden en er verzen bijgevoegd, die
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volgens HOOFT ‘gevult met overaardige invallen’ waren. De ‘Drostinne’ en hare
dochter zenden een ‘bom*) gestoffeert met lekkernijen’ terug. Uit Alkmaar komt dan
*)
weer een paar roemers, ditmaal voor den Drost zelf; TESSELSCHADE schrijft er
trommel.
bij, dat zij ‘dapper besich geweest is met snijen’; zij had er wel op willen graveeren
het door HOOFT voorgestelde: Spiegel van de binneborst; Dooinat op de minnevorst’,
maar dat waren te veel letters en ‘het stont te krivelich’*); nu heeft zij maar liever
HOOFT'S Latijnsche opschriften: ‘Speculum mentis; Fomentum amoris’ gekozen. *)krieuwelig.
In den zomer van het volgend jaar zien wij haar met ‘joffrouwe FRANCISCA (DUARTE)
ende haaren man’, met den secretaris van Amsterdam: DANIËL MOSTART, met VAN
DER BURGH en BROSTERHUYZEN op het Muiderslot bijeen; de beide dames zullen
een lied van BROSTERHUYZEN ‘quinckeleren’ en het drietal heeren ‘de zangmaate
helpen volmaken.’ In datzelfde jaar knoopt zij de kennis met HUYGENS op nieuw
aan; HUYGENS zendt haar en HOOFT een afschrift zijner vertalingen van DONNE. een
‘bancketje voor den Drost // En voor ons kameraetje // Het zoete Tesselschaetje’,
zeide VONDEL. Met zulke vleinaampjes bleef men haar noemen, al naderde zij de
veertig reeds; naar het schijnt, was zij een dier vrouwen die altijd iets jeugdigs
behouden.
Over dat vroolijk letterkundig samenleven viel in 1634 een zware schaduw: de
dood van haar man en haar oudste dochtertje. Wel herstelt zij zich van die slagen en
knoopt het verkeer met HOOFT en anderen weer aan; maar tot een tweede huwelijk
komt zij niet, al dongen de weduwnaars VAN BAERLE en HUYGENS naar hare hand.
HOOFT mocht pogen haar van meening te doen veranderen met een ‘faites avec les
fleurs renaistre les amours’ - zij antwoordt hem met een op Hemelvaartsdag gedicht
sonnet, dat vol is van de worsteling in haar ziel tusschen aardschen rouw en
hemelverlangen. Zij
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vond troost in haar geloof en afleiding in een vertaling van TASSO'S Gerusalemme
Liberata. Langzamerhand keert iets van de vroegere opgewektheid terug. De beide
weduwnaars laten niet af; van beiden hield zij wel, doch haar R.K. geloof was een
slagboom tusschen haar en hen. Zij trachtten haar te bekeeren tot het Protestantisme,
maar te vergeefs. TESSELSCHADE mocht ruim genoeg zijn van opvatting om stichting
te vinden in HUYGENS' Bibel-stoff - haar geloof, dat door haar groot verdriet gelouterd
moet zijn, gaf zij niet op.
Wij zien haar in de jaren omstreeks 1640 en later nog wel te Muiden, zij logeert
ook eens in Den Haag bij HUYGENS, met letterkundig werk blijft zij zich bezig houden
- dan treffen haar in 1647 nieuwe slagen. Eerst sterft HOOFT, de vriend wien zij eens
met zooveel recht schreef: ‘onse vrindtschap en is geen comedywerck, sy is soo
schoon van achter als van vooren, van jongs als van ouds’; drie maanden later verliest
zij haar eenig overgebleven kind. In het volgend jaar stierf ook VAN BAERLE; ‘zoo
vrindlijk was zijn aart, zoo trouw zijn vrindlijkheden’, schreef TESSELSCHADE na
zijn dood van hem, doch zij voegde er bij: ‘Is hy verhoogt van plaats, wat dient er
dan geweent?’ Langs dien weg van verstandelijke overweging trachtte zij ook het
zielsverdriet over den dood van haar jongste kind te smoren; haar sterke wil
onderdrukte de tranen, maar zij bezweek in dien strijd: in Juni 1649 volgde zij zooveel
beminden die haar na aan het hart hadden gelegen.
Leert lyden met beleidt,
Die van wat liefs moett scheijen

zeide HUYGENS in het Grafschrift van Joff. Tesselschade Visscher waaraan wij deze
laatste trekken ontleenden en waarin hij te verstaan geeft, dat de vereenzaamde
moeder stierf van smart.
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Hoe gaf zij zelve uitdrukking aan die smart? Men leze voor antwoord op die vraag
dezen aanvang van haar brief aan HOOFT:
‘Mijn heere!
Hoe het wrange noodlott door een dolle, herde
slach - in teyken noyt smart alleen komt over die,
die God beproeven wil - mijn gedult op lijdens
toetsteen op het uiterste getoetst heeft, sullen ervaeren
gedachten leevendigher sich konnen indrucken als mijn
pen uitdrucken kan.’
Hier, en duidelijker nog in het vervolg van den brief, blijkt wel, hoe behoefte aan
schoonheid deze vrouw dwingt haar smart te stylizeeren. Die overheerschende
behoefte aan schoonheid verklaart ten deele hare geestverwantschap met HOOFT,
wiens neiging tot het vernuftig-zinrijke wij bij TESSELSCHADE terugvinden. Het was
diezelfde neiging tot het vernuftig-zinrijke, gepaard met behagen in pittige
beknoptheid en vroolijke woordspelingen, die haar tot HUYGENS trok; tot HUYGENS
wiens vertalingen van den duisteren en gewrongen maar toch dichterlijken DONNE
wel in haar smaak vielen. Waar TESSELSCHADE'S poëzie op haar zwakst is, zooals
b.v. in haar bovenvermeld sonnet, op Hemelvaartsdag gedicht, daar vinden wij
dezelfde gewrongenheid en duisterheid die ook HUYGENS' poëzie niet zelden
aankleven, doch niet HUYGENS' volheid van gedachten noch zijn heerschappij over
de taal. TESSELSCHADE die geen Latijn verstond, kon de kunst dier zinrijke kortheid
niet van de Romeinsche meesters zelven, doch slechts van hun leerlingen afzien.
Doch in sommige harer gedichten toont zij, HUYGENS ook in zijn goede
hoedanigheden te kunnen navolgen. Zoo b.v. in dat Lied. Stem: l'Orangée: ‘Hoe
krachtigh ick verpijn’; in haar antwoord aan BARLAEUS, die haar zijne Oratie van
de
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wonderen des Hemels had toegezonden; in haar mooie verzen Op de Zang-Konst
van Joan Albert Ban. In dat laatste stuk en het, misschien uit het Italiaansch
overgezette dozijn minneverzen, waarboven wij lezen: 't Amo mia vita’, herinnert
zij ons aan HOOFT'S poëzie en verheft zij zich boven de lagere vlucht van hare zuster.
Een gedicht, zóó vol van toon tot het einde toe, zóó harmonisch in zijn tegenstelling
en bevallig-liefelijk van bewerking als Onderscheyt tusschen een wilde en een tamme
Zanghster had ANNA ROEMERS nooit kunnen maken. De bekende omschrijving van
den nachtegaal: ‘een zingend veedertje en een gewieckt geluyt’ moge vertaald zijn
uit MARINI'S ‘Una piuma canora, un canto alato’ en ook andere verzen van dezen
toen zoo beroemden Italiaanschen poëet hier teruggevonden worden - in den ganschen
opzet en een groot deel der bewerking toont TESSELSCHADE zich een oorspronkelijke
en bevallige kunstenares.
Stemmiger kunst, maar van even goeden huize, vinden wij in Maria Magdalena
aan de voeten van Jezus met dien fraaien aanhef:
Ontoyt, of toyt ghy u, Maria Magdalene,
Als ghy uw hayr ontvlecht, verwerpt de luyster-steenen,
Verbreeckt het Perlen-snoer, versmaet het schijnbaer goet,
En keurt voor vuyl en vals, al wat dat voordeel doet
Om deez' uw malsse jeucht het eeuwich te beletten
En op een stronckel-steen uw toeverlaet te setten?

Ook dit gedicht handhaaft zich tot het einde op de hoogte, waartoe het zich in den
aanvang verheft.
Van TESSELSCHADE'S overig werk is slechts weinig tot ons gekomen. Van hare
onvoltooide vertaling der Gerusalemme Liberata bezitten wij slechts enkele verzen;
ook MARINI'S Adone
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schijnt zij te hebben overgezet, doch niets daarvan bereikte ons.
Wij vinden hier dus, evenals bij ANNA ROEMERS, slechts een kleinen oogst van
poëzie; doch ook het weinige werk der twee zusters is, beschouwd in verband met
beider persoonlijkheid, voldoende om haar recht op een plaats in onze
literatuurgeschiedenis te staven.7)
‘Mijnheer, wilt dit wat betuttelen en bekladden, en 't sal daerdoor suyver werden,’
schreef TESSELSCHADE in 1641 aan BARLAEUS bij een gedichtje van haar hand, dat
zij hem ter keuring zond. In hem, kenner der klassieke oudheid, Latijnsch dichter en
redenaar, zag zij met hare tijdgenooten een betrouwbaren gids ook op het veld der
vaderlandsche poëzie; bovendien schreef hij ook Hollandsche verzen, al beslaan deze
maar een kleine plaats naast zijn overig werk.
VAN BAERLE was van afkomst een Zuidnederlander. Als kind was hij met zijn
ouders uit Antwerpen naar Leiden gekomen. Hij was tot predikant opgeleid in het
Staten-College aldaar; op zijn 25ste jaar was hij gehuwd met een Brugsch meisje,
BARBARA SAYON. Hij bediende toen de gemeente te Nieuwe-Tonge, doch werd in
1612 sub-regent van het Staten-College en in 1631 professor aan het Athenaeum te
Amsterdam. Bij de opening dier instelling voor Hooger Onderwijs houdt hij een rede
over den Mercator Sapiens; ook later treedt hij dikwijls als Latijnsch redenaar op:
De bono Principe tegen Macchiavelli, De Animae humanae admirandis, De Coeli
admirandis, De recepta Breda; hij houdt preeken De Nativitate Christi en over den
Christus Patiens. Een huis vol kinders maakt het noodig voor hem, zijne inkomsten
te vermeerderen. Een overwinning op de Spanjaarden, een bezoek of een huwelijk
van aanzienlijke personages verschaffen hem stof voor omvangrijke Latijnsche
gedichten, die, opgedragen aan de Staten-Generaal of aan de
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Oranjes, met honderde guldens, eens met ƒ1000.-, beloond worden.
Daar kon de arme JAN STARTER niet tegen op! Maar Latijnsche verzen werden
eenmaal tegen hooger koers verhandeld dan Nederlandsche.
In 1635 stierf BARBARA SAYON en haar man, die liever geen patrijzen at, omdat
het zulke minzieke vogels waren, zag al spoedig om naar ‘een bescheiden
plaatsvulster’; de uitdrukking is van HOOFT die zijn vriend wel kende. TESSELSCHADE
had, zooals wij zagen, VAN BAERLE liever tot vriend dan tot tweeden man. Vrienden
had de gezellige professor trouwens in overvloed; voortdurend is hij op den tril: nu
eens zien wij hem op Klein-Poelgeest bij de OVERBEKE'S, dan op Langherode aan
den Rijn waar ARMINIUS' weduwe woonde, te Koudekerk bij zijne vrienden SCHONCK,
op Schey-beeck bij DE BAECK'S, op Oostwyck, de hofstede der BOUDEWIJNS in de
Beemster. Meer dan eens ook is hij bij CATS, van wiens Trou-Ringh hij eenige stukken
vrij in het Latijn overzette.
Dat werk: Paradisus sive nuptiae primorum parentum, de zich daarbij aansluitende
Dialogi Nuptiales, aan CATS (en aan wien beter?) opgedragen, waarin gehandeld
wordt o.a. over een tweede huwelijk; zijne Latijnsche redevoeringen en talrijke
Latijnsche verzen - daarop vooral berustte zijn roem als man van letteren en als
dichter. Die Latijnsche verzen behooren grootendeels tot de gelegenheidspoëzie: het
zijn bruiloftsdichten, lijkdichten, luimige stukjes tot zijn vrienden gericht,
begroetingen van voorname personages, gedichten op staatkundige gebeurtenissen.
Wanneer reeds zóó gunstig gezinde beoordeelaars als GRAEVIUS en HOFMAN
PEERLKAMP klagen over de gezwollenheid (‘tumor’) dezer poëzie en oordeelen dat
zij over het algemeen niet hoog staat, ook door den nadeeligen invloed van dichters
als CLAUDIANUS en STATIUS - wat zouden wij
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dan nog voor deze verzen kunnen voelen? De grootspraak was BARLAEUS zoozeer
tot een tweede natuur geworden, dat hij haar zelfs in den beruchten brief over den
dood zijner vrouw niet kon verloochenen. Uit dien brief mag men natuurlijk niet
opmaken, dat deze weduwnaar niet bedroefd was; wel, dat hij zich van jongs af had
gewend, zijne aandoeningen in conventioneel Latijn uit te drukken, en dat hij, waarlijk
aangegrepen, door stortvloeden van groote woorden een denkbeeld trachtte te geven
van de kracht zijner aandoening.
Het Latijn was voor hem de ware taal der poëzie; vandaar dat hij in een zijner
gedichten zijne jongere vrienden BROSTERHUYZEN en VAN DER BURGH aanraadt,
geen Hollandsche maar Latijnsche verzen te dichten. Zelf gaf hij in dezen echter een
slecht voorbeeld; immers, hij staat schuldig aan een twintigtal kleinere dichtstukken
in de moedertaal, die een zeventiend'eeuwsch bloemlezer aanleiding gaven om ‘de
aerdigheit van BARLEUS’ te loven, ‘hoewel hy, geen Latijn spreekende, veel van zijn
glans verliest.’ Aardig kunnen ook wij enkele dier stukjes nog wel noemen, als wij
niet vergeten, dat het woord ‘aardig’*) nu minder zegt dan toen. Gedichten als het
lijkdicht op de vrouwe van Klein-Poelgeest, als die op PIETER BOR en zijn werk *)vernuftig, kunstvaardig,
en dergelijke zijn van zeer weinig beteekenis. Beter is VAN BAERLE, wanneer de bevallig.
natuur hem, die zware aanvallen van melancolie had te doorstaan, zijn levenslust
hergaf en het beekje op Schey-beeck, de linde op Oostwyck, het visschen met den
hengel of de lijstervangst zijn geest gaande maakten. Hij begint dan wel eens met
een aardig couplet, doch kan niet volhouden zooals hij ingezet heeft en roept dan
tevergeefs zijn mythologie te hulp. Zoo is het niet, wanneer TESSELSCHADE hem
bezielt. Zijn Danck aen de aerdige Tesselschade voor het festoen dat zij in de groote
zaal van het Muiderslot had opgehangen, met dien fleurigen aanhef:
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Geluckige Sale, daer 't Weeutjen in spoockt
Geluckige Schouw, daer 't selden in roockt

lijdt wel aan mythologischen opsmuk, maar ‘blijft volstaan tot het einde’, zooals
VONDEL zegt. Zijn aardigst Hollandsch gedicht schreef hij, toen hij TESSELSCHADE
zijne redevoering De animae humanae admirandis, waarschijnlijk in een vertaling,
toezond8).
Het ging VAN BAERLE zooals talloos vele Nederlanders van dien tijd: zij maakten
verzen, omdat zij niet beter wisten of het hoorde zoo. De rijmlust zat de menschen
in het bloed, ieder maakte verzen; hoe zou men zich er van onthouden hebben in den
Muiderkring waar liefde voor kunsten en wetenschappen de temperatuur van het
geestesleven zóó hoog hield! Niet alleen VAN BAERLE ondervond het, ook REAEL,
BROSTERHUYSEN, VAN DER BURGH, PLEMP, HEEMSKERCK en anderen die wij hier
niet bij name noemen en van wier werk wij geen melding kunnen maken.
Van LAURENS REAEL, een onzer vroegste bestuurders van Indië, wiens vader wij
vroeger als geuzendichter hebben leeren kennen, bezitten wij een bevallige vrije
navolging van het eerste Basium van JANUS SECUNDUS onder den titel Oorsprongh
van de Kusjes; in zijn verdienstelijke Aubade, aanvangend: ‘Vermoghen ooghen
schoon, afgoden van mijn sinnen’, hooren wij een weergalm uit de minnepoëzie van
zijn vriend HOOFT. Zijn lijkdicht op WILLEM VAN NASSAU moge onbeteekenend
worden geacht, een goed grafschrift op den zeeheld KORNELIS JANSZ., ‘toegenaemt
het Haantjen’ en een niet onaardige Maeghdeklacht in den trant der pastorale, wegen
daar wel tegen op.
De verdiensten van BROSTERHUYSEN, VAN DER BURGH en
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zoovele anderen uit den Muiderkring liggen niet zoozeer in de verzen, die zij hebben
geschreven, als wel hierin, dat zij auteurs als HOOFT, VONDEL, HUYGENS door hunne
sympathieke belangstelling opwekten en dat zij de kern hielpen vormen van een
degelijk publiek in de naaste omgeving der dichters. Had VAN DER BURGH zich niet
zooveel moeite gegeven voor een volledige uitgaaf van HOOFT'S gedichten, dan zou
HOOFT'S invloed op de ontwikkeling en den smaak van ons volk zeker niet zoo
krachtig zijn geweest als nu het geval is. BROSTERHUYSEN spoorde zijn Leidschen
studie-vriend JOHAN VAN HEEMSKERCK aan tot het uitgeven van zijn Raat voor de
liefde.
Toch weten ook deze auteurs, waar zij op hun best zijn, ons wel eens te treffen
door een gevoeld couplet, een pittig stukje, een bevallig gedicht van grooter omvang.
Zoo VAN DER BURGH in zijn lofdicht Op de Ledige Uren van den Heer Constantinus
Huygens of in zijn Nieuwe-Jaars Beede waar wij coupletten vinden als de volgende:
Leetweezen is den oegst van driemael neegen jaaren,
Waar van de Lente zich in kintsheit meest verloor,
En die de beste deel van 's leevens Zoomer waaren,
Bekoorde heete min en bracht ze buiten spoor.
Maar nu ik ben geraakt van goddelijker minne
En voel een nieuwen brandt in mijn gemoedt ontstaen,
Laat, Heer, geen dartelheit meer woonen in mijn zinnen
Maar laat zoo eedlen vlam tot in uw wooning gaan.

In BROSTERHUYZEN'S Grol verovert zien wij dien lust in het pittig bijschrift, die al
zijn tijdgenooten eigen is; doch niet allen dichtten er een dat zoo levendig is als dit.
Een bijschrift ook bevatten de verzen, door hem geschreven Op de Koore-
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byter geschildert door Juffr. van Baerle; hier streeft de dichter niet naar kortheid,
zwaar van zin; hij laat zich gaan en hoe bevallig vloeien de verzen voort na de reeks
van welluidende epitheta die den kever in zijn leven en zweven kenschetsen:
Koore-byter, vlieghe-vangher, soomer-voghel, sonne-kindt,
Daeuwe-suyper*), bloeme-kusser, beemde-kruysser, poelenvrindt,
Treurt niet om het soete leven, dat ghy in de soomer leeft,
Als ghy veer, aen gheen groen heyde, kruyt en bloemen oversweeft,
Daer ghy nu sit als gevanghen, vastgebonden aen 't franchijn*)
Al de leyde lange winter buiten sonn'- of maene-schijn.

In dit stukje, dat ook in het vervolg en tot den einde toe even bevallig blijft, hoort
men wel dat BROSTERHUYZEN zijn voordeel moet hebben gedaan met de kunst zijner
oudere tijdgenooten. Vermoedelijk niet het minst met die van het hoofd des
Muiderkrings, wiens naam wij reeds zoo dikwijls hebben gehoord en wiens beeld
wij nu hebben te ontwerpen.9)

Eindnoten:
6) Over de beide zusters vgl. de bekende werkjes van VAN VLOTEN Tesselschade Roemers en
hare vrienden, Mr. J. SCHELTEMA'S Anna en Maria Tesselschade; voorts JONCKBLOET'S Gesch.
der Ned. Lett. XVIIe eeuw, I, 325 vlgg.; PENON'S Bijdragen, zie Register i.v. ANNA'S poëzie in
de voortreffelijke uitgaaf van BEETS Alle gedichten van Anna Roemers Visscher; daar ook alles
wat omtrent haar leven bekend is bijeen. Na het verschijnen dezer uitgaaf gaf UNGER een stuk
over ANNA in Oud-Holland Jaarg. 1885, waarin behalve mededeelingen over de vraag van haar
geboortejaar en over de kennismaking met DOMINICUS BOOTH VAN WESEL, ook de vertalingen
van Othonis Vaenii Emblemata zijn opgenomen.
Een eenigszins afwijkende redactie van het sonnet op de bruiloft van ERNST BRINCK vindt men
in Poëmata van JOH. ISAAC PONTANUS (Amstelod. apud J. JANSSONIUM ao. 1634); zie: Kronyk
v.h. Hist. Gen. 2de Jaarg. (1846) p. 69. Vermoedens omtrent ANNA'S verhouding tot Dr.
PEUTEMANS bij BEETS II, 173. Men zou daarbij kunnen voegen, dat de Minnepop in Deel I,
198 geheel toepasselijk is op ANNA zelve, en dat sommige verzen juist uit stukjes als Plockhaertje
met Cupido en Muytery tegen Cupido (II, 134-138) aan deze Minnepop herinneren. Toch moet
de gissing of liever het vermoeden van BEETS onwaarschijnlijk worden geacht, omdat
PEUTEMANS (geb. 1590) sedert 1616 getrouwd was met ANNA BOREEL; zijn geloof (hij was in
1613 lidmaat der Hervormde gemeente te Middelburg geworden) zou geen groot bezwaar
geweest zijn. Vgl. Oud-Holland XIV, 79 vlgg.
In de vertaling der Emblemata van GEORGETTE DE MONTENAY schroomt ANNA niet een prent
over te nemen, waar de, ‘gheveijnstheyt snoodt’ voorgesteld wordt als een non met een rozekrans
aan den arm, die een tong voor zich uit draagt en een hart achter zich aan sleept (I, 37); maar
uit een ander bijschrift (I, no. XLIII) schijnt zij een trekje over de praedestinatie te hebben
weggewerkt. Dat zij oprecht R. Katholiek is geweest en gebleven, daaraan valt niet te twijfelen;
zelfs vinden wij in een proza-bijschrift van haar zelve een opmerking over het hart van ‘een
goedt oprecht en deuchdelijck Christen’, dat gesloten blijft voor ‘alle winden van valsche
leeringhen en ketterijen’. Uit het baljuwschap van den ouden VAN WESEL heeft BEETS waarschijnlijk terecht - afgeleid, dat deze tot de gereformeerde religie behoorde. Was ook zijn
zoon DOMINICUS gereformeerd? Die vraag is wel van belang voor onze beschouwing van
ANNA'S geloofs-opvatting.
7) Over TESSELSCHADE'S leven en werken verg.: dezelfde werken als genoemd zijn in de voorgaande
noot. Dat ALLART CROMBALCH Protestant was, mag men opmaken uit het feit dat zijn en
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dauwdrinker.

*)

perkament.

TESSELSCHADE'S dochter TADDAEA 16 Febr. 1625 bij de Hervormden gedoopt is. (Vgl.
Oud-Holland XIV, 82-3, noot 1 en Ned. Spectator 1874, p. 233). Hare gedichten zijn grootendeels
opgenomen in den zeventiend'eeuwschen bundel Verscheyde Nederduytsche Gedichten
(t'Amsterdam 1659). Zie Het Tweede Deel, Register i.v. TESSELSCHADE. Over dien bundel vgl.
PENON'S Bijdragen II, 46 vlgg. Het grafschrift van T. door HUYGENS in De Gedichten van
Constantijn Huygens ed. WORP IV, 154. Dat T. geen Latijn verstond, blijkt in VAN VLOTEN'S
werkje, bladz. 27, 33-4 en HOOFT'S Brieven III, 102, 112. Het kleine fragment der vertaling van
TASSO aldaar blz. 36; voor ‘myn bevrooren haet’ in vs. 5 moet men lezen: hert. Dat die vertaling
onvoltooid bleef, weten wij uit een brief van VOLLENHOVE aan G. BRANDT, zie: Het Leven van
Geeraert Brandt ('s Gravenhage 1740) p. 194. Dat zij ook den Adone vertaalde, mag men
vermoeden uit de opdracht van BRANDT'S Lijkrede op HOOFT (Brieven ed. VAN VLOTEN IV,
434), waar dit werk in één adem genoemd wordt met TASSOOS Jeruzalem’ als iets waarmee T.
bezig was.
Een weinig bekend stukje van T. in Hollantsche Parnas (Amst. 1660); het is getiteld ‘Uytdaging
aen M.D. (een hopman die haar naar de gewoonte dier dagen iets had ontnomen en weigerde
het weer te geven dan voor een kus of een gunst. Het stukje is niet onaardig.
8) Over VAN BAERLE te lezen vooral het artikel van Dr. WORP in het tijdschrift Oud-Holland
1885, 1886, 1887, 1888. Over hem als Latijnsch dichter HOFMAN PEERLKAMP a.w. De titels
zijner Latijnsche Poëmata, Orationes etc. uitvoerig in den Catal. de Leidsche Univ. bibl. De
vertalingen uit CATS' Trou-Ringh in: Faces Augustae (Dordraci 1643); daar ook de Dialogi
Nuptiales. Zijne Nederlandsche poëzie in den bundel Verscheyde Nederduytsche Gedichten
(Deel I en II); afzonderlijk uitgegeven door Mr. P.S. SCHULL onder den titel: Poezy van Casper
van Baerle (1835); enkele stukjes, o.a. zijn beste (aan TESSELSCHADE bij de ontvangst eener
redevoering) in VAN VLOTEN'S Tesselschade Roemers p. 36.
9) REAEL'S viertal gedichten in Versch. Ned. Gedichten; zijn Aubade in Minne-plicht ende
Kuysheyts-Kamp (Amsterdam by J.A. CALOM 1626); die van VAN DER BURGH en
BROSTERHUYZEN ook aldaar. Over VAN DER BURGH'S leven en werken een uitvoerig stuk in
D. Warande V, 211 vlgg. BROSTERHUYZEN'S Grol Verovert in Bloemkrans van verscheiden
Gedichten (Amst. 1659) p. 43; zijn gedicht Op de Koore-byter als eerste bijlage achter VAN
VLOTEN'S Tesselschade Roemers. Voorts verwijs ik nog naar PENON'S Bijdragen II, 39 en 59.
Over het leven der beide laatstgenoemden en dat hunner vrienden DOUBLET en HEEMSKERCK
vgl. BEETS' Anna Roemers II, 91 vlgg.

Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647).
O braeve, die u braef geslachte slacht!
Van vromen worden vromen voortgebracht.

Die verzen richtte de jonge HOOFT in 1605 tot een nicht van HENRICK LAURENSZ.
SPIEGHEL; ook op hemzelven zijn zij toepasselijk. Voornaam was het geslacht van
den lateren
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Drossaard van Muiden en Ridder van Sint-Michiel niet: zijn grootvader was schipper,
zijn grootmoeder een boerin. Maar in hen en andere leden van dit geslacht,
Westfriesche Noordhollanders, is een ondernemingslust en een durf, een kracht van
geest en gemoed, die in hun meer verfijnden nazaat zullen opbloeien in schoonheid.
Wij vinden leden of aanverwanten van het geslacht HOOFT bij de hagepreeken, bij
de inneming van Den Briel, onder de ballingen om des geloofs wille. Snel komen
zij bij de nieuwe orde van zaken op. HOOFT'S vader brengt het tot burgemeester van
Amsterdam. Die eerbiedwekkende magistraat, type van den vrijzinnig-godsdienstigen
Nederlander dier dagen, die zich bij geen kerkgenootschap wilde aansluiten, die
vrijheid voor zich eischte en anderen liet, moet sterken invloed geoefend hebben op
de ontwikkeling van zijn zoon.
De oude CORNELIS PIETERSZ. was voor vrijheid en geloof balling 's lands geworden
en bleef zijn leven lang onder den indruk van de groote gebeurtenissen dier dagen.
Toen zijn zoon de zestig reeds voorbij was, heugde hem nog uit zijn kindsheid, hoe
zijn vader nooit zonder tranen in de oogen kon spreken over al wat door Prins Willem
I voor deze landen gedaan en geleden was. Verhalen van den slag bij Heiligerlee
hoorde PIETER CORNELISZ. reeds als knaap van SAMUEL COSTER'S vader. Zoo moet
hij reeds vroeg onder den indruk zijn gekomen van dien grootschen strijd om de
onafhankelijkheid, waarvoor hij later een taal-monument zal oprichten.
Voorloopig echter werd de knaap door andere dingen in beslag genomen. In een
zijner schaarsche uitingen in poëzie over zich zelven schetst hij zich als schooljongen
‘vresende plack en gard, begrauwt een heelen dach.’ De klassieke oudheid gaat zijn
geest vervullen, ontwikkelen, verfijnen. Zijn eerste tooneelwerken, een deel zijner
vroegste lyriek toont ons hem onder den invloed der klassieke cultuur. Zijn voorberei-
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dende opvoeding wordt voltooid door een buitenlandsche reis die van 1598-1601
duurde; den langsten tijd bracht hij door in Italië, vooral in Venetië en Florence. Hoe
vol is hij van Italië in den brief dien hij in 1600 uit Florence zendt aan zijne
Kamerbroeders in de Eglantier, waarvan hij reeds vóór zijn vertrek lid was geworden!
Het een verdringt er het ander: hooge bergen en dikbesneeuwde wegen; machtige,
prachtige steden vol heerlijke gebouwen; de ruïnen van Rome; VIRGILIUS, LIVIUS,
CICERO, ARIOSTO ‘de Godlijcke Poëet; PETRARCA'S versiersel*) godlyck meer dan
*)
menschlijck uitgesproken’ en DANTE ‘diet aertrijck docht te laech tot hoger
verbeeldingswerk.
dichtens stof.’
In Italië leert hij de liefde beschouwen als band tusschen het menschelijke en het
goddelijke, de schoonheid vieren waar zij het hulsel is eener schoone ziel, in het
aardsche het hemelsche zien. Hier ook wordt zijn zin ontwikkeld voor de schoonheid
van uiterlijke levensvormen, voor het decorum en alles wat wèl luidt; hier vormt zich
zijn opvatting van den roem en van het eergevoel als zedelijke beweegkracht, al stelt
hij het ‘lof des Deuchts’ boven ‘Roems bekoorlijck flickerlicht.’ Maar hoe hij ook
geniet in Florence, het heimwee bekruipt hem: ‘Nu treckt mijn hart naer huis, naer
ouders en naer neven’ schrijft hij aan de Kamerbroeders.
Thuisgekomen heeft hij een schat van indrukken te verwerken. ‘Wellevens konst
wordt niemandt aengeboren’, daarvan was hij door COORNHERT overtuigd; al zijn
krachten inspannend om die kunst meester te worden, gaat hij nu trachten zijn leven
tot een schoon geheel op te bouwen. In dien arbeid is hij gesteund door dien ouderen
levenskunstenaar, HENRICK LAURENSZ. SPIEGHEL, die een sterken invloed op den
jonkman heeft geoefend in zijn ontwikkeling als mensch en als dichter, wiens poëzie
wij meer dan eens in die van HOOFT terugvinden.
Ondertusschen doet de liefde hare rechten op hem gelden.
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Evenals BREERO en zoo menig ander dichter, heeft ook de jonge HOOFT velen
liefgehad. Nu geldt het DIDO, dan JULIETTA, dan DEJANIRA, dan PHILLYS en welke
namen meer de pastorale minnepoëzie opleverde. Ernst schijnt het te worden bij IDA
QUEKELS, het eerste meisje dat wij bij haar eigenlijken naam kennen, al noemt hij
haar bovendien OLYMPIA, IPHIGENIA of DIANA. Als zijn neef WILLEM met IDA is
gaan strijken, wordt PIETER CORNELISZ. de ‘dienaer’ van BRECHTJE SPIEGHELS. Na
haar dood in Januari 1605 neemt haar zuster ANNA hare plaats in; zij neemt die nog
in, wanneer HOOFT tusschen 1606-1607 zijne studiën te Leiden voltooit. In 1608
wordt de lieftallige en muzikale CHRISTINA VAN ERP koningin van zijn hart. Toen
hij in 1609 door Prins Maurits was aangesteld tot drossaard van Muiden, baljuw van
Gooiland en hoofdofficier van Weesp, verhief hij in het volgend jaar CHRISTINA van
zijne ‘godin’ tot zijne huisvrouw. Al zwijgt de minnepoëzie niet in den vurigen
jongen man, zijn hart vindt nu rust, zijn geest den maatschappelijken werkkring die
hem paste en behaagde. Des zomers woont hij voortaan op het Muiderslot, des winters
te Amsterdam. Een nieuw tijdperk van zijn leven ontsluit zich; den oogst van poëzie
uit het voorafgaand tijdperk gaan wij nu in oogenschouw nemen.
Uit krachtige zinnelijkheid, gelouterd en verheven door de Platonische
schoonheids-idee en den vrouwendienst, uit minne wier streven was liefde te worden,
is een groot deel van HOOFTS lyriek ontstaan. In zijn vroegste werk vertoont de liefde
zich slechts een enkelen keer; de minne, de ‘hete brandt der minne’ heerscht. Maar
langzaam dringt de liefde naar voren; soms ziet men de beiden vereenigd, elders
gescheiden en liefdes zuivere zachte vlam haar spitse goudtongen uitschieten hoog
boven het felbrandend rookerig vuur der minne. In die laatste stemming is de jonge
dichter b.v. waar hij schrijft:
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Het lijf-omhelsen moet bij 't sielvermengen swichten;
Voor overst ken ik Liefd; acht Mins vermeugen cleen.

Maar hoe slaat de vlam der minne uit in het bruiloftsdicht voor zijn neef WILLEM,
hoe knetteren en dartelen de vlammen in den fraaien Dartelavondt!
Tegenover die uitingen der zinnelijke natuur, ook door den dichter zelven als
minne aangeduid, staat dus in zijne poëzie de liefde als natuur onder den invloed der
cultuur. Evenals in de middeleeuwsche lyriek zien wij ook hier het verband tusschen
gemoedsleven en natuurleven. Het natuurgevoel is in HOOFT sterker ontwikkeld dan
in zijn meeste tijdgenooten; evenals bij VAN MANDER en SPIEGHEL, doch in hooger
mate nog, zien wij in zijne lyriek de natuur waargenomen met kunstenaarsoog,
uitgebeeld door kunstenaarshand. Hij heeft oog voor het beven van het licht op
stroomend water, oog en oor voor het ruischen van den wind door de elzen, het
kabbelen der golfjes tegen den oever; voor het kalme voortglijden onzer rivieren in
wier water de boomen langs den kant zich weerspiegelen, wier oevers vaak
wegdoezelen achter het smalle spitsgepunte riet. Zijn hart is opengegaan, wanneer
hij in het voorjaar een adem van vreugd en genot de gansche natuur zag doortrillen.
Maar niets in die natuur dat hem zulk een lust der oogen was als het stralend
zonnelicht. Geen onzer zeventiend'eeuwsche dichters, VONDEL uitgezonderd, heeft
de zon zoo lief gehad als HOOFT; geen hunner zooals hij de vreugde gekend die het
hart plotseling overstroomt
als nae bedompte weken
De Triumphante Zon comt door de wolcken breecken
En praelt alleen in 't velt, 'twelck hij met gloor bespreit.

Tegenover deze natuur en het natuurlijke in zijne lyriek staat
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het conventioneele dat door de Renaissance-cultuur in zwang was gekomen. Dat een
minnaar zijn liefste en alles wat haar raakte, ook zijne verhouding tot haar, verhief
en op allerlei wijzen verheerlijkte, was natuurlijk; in de terminologie waarvan hij
zich daarbij bediende, was vrij wat conventioneels. Ten deele dagteekende die
conventioneele terminologie reeds uit de 15de en 16de eeuw; doch HOOFT wist haar
met nieuw leven te bezielen, zich van haar te bedienen met eigen gloed en zwier.
Continuïteit tusschen het oude en het nieuwe vinden wij vooral in HOOFT'S liederen,
den vorm van lyriek waarvan hij zich bij voorkeur bediende. De melodieën onzer
oude liederen hangen hem in het oor; hij gebruikt ze niet zelden om de wijze of
‘stemme’ van een zijner liederen aan te geven. Een middeleeuwsch dagelied is
verwerkt in dien fraaien dialoog tusschen een minnend paar die aanvangt met:
‘Galathea, siet, den dach comt aen!’; in het bevallig stukje: ‘Amaryl, de deken sacht’
zien wij, als in zoo menig middeleeuwsch lied, een minnaar 's avonds voor zijn liefjes
deur; ‘Rosemont, hoordy speelen noch singen’ en ‘De Min met pricken van zijn strael’
zijn in hun wezen middeleeuwsche aubades; in ‘Heilighe Venus, die 't roer houdt
aller harten’ is een ander middeleeuwsch liedermotief, het nachtelijk bezoek,
verwerkt, al heeft HOOFT hier, mede onder den invloed der Latijnsche erotische
poëzie, de voorstelling breeder uit- en fijner afgewerkt. Volkspoëzie, in dienst der
pastorale gesteld, vinden wij in de bekoorlijke Veltdeuntjens: natuur, maar arcadische
natuur; eenvoud en soberheid, maar door kunst verkregen; schalkschheid voor
naïeveteit; volkspoëzie, doch gestilizeerd en vooral gecondenseerd, want geen
middeleeuwsch volksdichter zou in zóó klein bestek zóóveel leven en beweging
hebben kunnen samendringen.
Anders dan het lied, was het sonnet geen middeleeuwsche
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kunstvorm. Bij het dagen der moderne literatuur geboren uit de Italiaansche
volkspoëzie, had het ras bij de West-Europeesche volken ingang gevonden; door de
Fransche literatuur heen had het ook ons volk bereikt en werd door onze dichters
van de tweede helft der zestiende eeuw niet zonder geluk beoefend. Ook in dezen
dichtvorm, die hem na het lied het meest aantrekt, had HOOFT dus voorgangers; doch
hoe overtreft hij hen in rijkdom van gevoel en gedachte, in verscheidenheid van
stemmingen, in kracht van uitbeelding, schoonheid of bevalligheid van bewerking,
in bewust meesterschap over den vorm. Niet tot de Fransche poëten maar tot dien
meester-sonnettist PETRARCA gaat hij, om van hem de kunst te leeren; het eerste stuk
dat wij in zijn handschrift vinden, is een vertaling van PETRARCA'S sonnet: ‘L'alto e
nuovo miracol ch'a dì nostri’, en sedert heeft hij, onder den invloed van Italiaansche
en Fransche dichters eigen gelukkigen aanleg ontwikkelend, een vijftigtal sonnetten
gedicht die tot het beste onzer letterkunde behooren. Hier als elders in zijn lyriek
vinden wij wel eens een te veel aan geest, gezochtheid en valsch vernuft; doch hoeveel
schoons staat daartegenover in sonnetten als: ‘Waer 't dat Jupijn ten hoof mij in sijn
hemel baede’, ‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief, soo sprack mijn lief mij toe’; ‘Wanneer
door 's werelts licht’ en zoo menig ander.
De sonnetten, liederen en andere lyrische gedichten van dezen eersten tijd loopen
op merkwaardige wijze parallel met zijne vroegste tooneelwerken: Achilles en
Polyxena (vóór 1598), Ariadne (kort na 1601), Granida (1602-1605), een viertal
tafelspelen: Mommerij, Bruiloft-spel, De Gewonde Venus, Paris Oordeel (1602-1607).
In het eerste tafelspel treden drie minnaars voor ons op: de Wanhopende, de
Slapende en de Genietende, alle drie met gouden ketenen aan de beenen; in Paris
Oordeel wordt aan
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Venus de prijs toegekend boven Juno en Minerva; ook de overige handelen van
minne. Van minne ook of van minne en liefde verhalen ons de drie eerstgenoemde
tooneelstukken; RODENBURG zou ze met recht ‘vryage-spelen’ hebben genoemd.
Achilles en Polyxena en Ariadne staan in menig opzicht niet ver van de aan een
Amadis-roman ontleende tooneelspelen, al kan men ze geene tragi-comedies noemen
omdat het komisch element er in ontbreekt. Achilles schildert zijn liefde voor
Polyxena op de wijze van Amadis en stort zijn hartstocht uit in eenige aan PETRARCA
ontleende verzen; het sonnet waarin hij Polyxena zijn liefde verklaart: Jentiel Goddin,
alleen besitster van mijn hert is geheel in den ‘estilo culto’ dier dagen. Ook in Ariadne
vinden wij een klassieke sage bewerkt in den geest van de toenmalige Spaansche en
Fransche ridderromans. Wij hooren een minnebrief die tegelijk aan de Heroïdes en
aan de Amadis-romans herinnert; de klachten eener jonkvrouw over de ‘al te wrede
schaemt’, die haar verbiedt hare liefde te openbaren. Dat de schoonheid van den
geest die van het lichaam te boven gaat, dat ‘de loffelijcke deugd is 't alderschoonste
schoon’, lezen wij in Paris Oordeel; in datzelfde stuk en in het Bruiloft-spel wordt
de almacht der minne verheerlijkt. Dat de gansche levende natuur voor de minne
bukken moet en de mensch daaruit leeren zich niet tegen der minne macht te verzetten,
is een motief dat wij in Paris Oordeel eveneens aantreffen. Het is een motief dat
thuis hoort vooral in de pastorale, het genre waarin Granida gedicht is. Trouwens
ook in Ariadne vinden wij elementen, die ons aan de pastorale herinneren: de nimf
Aegle, die hare minnesmart klaagt aan de omringende natuur, bereidt ons voor op
de verliefde prinses Granida die in het bosch op den herder Daifilo staat te wachten;
de gedachte die voor een deel de Granida beheerscht, dat de ‘geluckige rust van
lichtvernoechde sielen’ te verkiezen
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is boven het verkeer aan ‘'t lustsoeckend hof’ wordt ook in een ‘Choor’ uit Ariadne
aangetroffen.
Als toevlucht voor de dichterziel uit een, door zonde en onvolmaaktheid
weerzinwekkende, werkelijkheid is de pastorale van alle tijden. VAN MANDER en
SPIEGHEL hadden zich tot haar aangetrokken gevoeld; voor den jongen HOOFT was
zij, evenals waarschijnlijk voor RODENBURG, bovendien aantrekkelijk omdat deze
dichtvorm hem gelegenheid bood tot het uitstorten van eigen liefdesleven. Het verhaal
van een prinses, begeerd door minnaars van koninklijken bloede, verliefd op een
herder, die met haar minnaar het hof ontvlucht en na veel moeilijkheden met hem
het land gaat bewonen, was HOOFT misschien door middel van het Engelsch drama
Mucedorus uit Sidney's Arcadia bekend geworden. Naar het schijnt, heeft hij die
stof zelfstandig bewerkt; vooral in den aanvang van het stuk blijkt, dat de Pastor
Fido hem voor den geest stond; het tweegevecht tusschen een paar minnaars van
hoogen adel heeft hij vermoedelijk aan de Amadis-romans ontleend; de fraaie strofen
waarmede Granida afscheid neemt van het hof, doen denken aan een paar coupletten
uit de Celestina. Het geheel heeft hij bezield met eigen gemoedsleven. Wat de herder
Daifilo voor het bekoorlijk herderinnetje Dorilea voelt, is min; met prinses Granida
komt de liefde ten tooneele, die de minne op den achtergrond dringt.
Liefd en Min aen een vertuyt*),
Beyde siel- en lichaem-mengers

dat is het slot-accoord vrn het gansche stuk, dat was het ideaal door hem verheerlijkt
met helderen klank van verzen en bevallige rhythmen.
Wordt dit ‘spel’, zooals de dichter zelf het eenvoudigweg noemde, ook al beheerscht
door liefde en min, zij lieten in
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des dichters geest en gemoed toch ook plaats voor andere dingen. In aansluiting bij
de verheerlijking van het leven in een gouden eeuw ‘doen 's werelts kintsheit soet
niet deed dan sliep of loech’, vinden wij hier een beschuldiging tegen koningen die
hun plicht niet doen; een klacht - herinnerde de dichter zich hier niet zijn eigen volk?
- over het land dat vreemde tirannie moet lijden (Rey van Jofferen in Darde deel);
de Stoïsche beschouwing van het ‘gheluck’*), van rampen en tegenspoeden wordt
hier in een dialoog uiteengezet en aangeprezen (vs. 1449 vlgg.). Ook Achilles en *)Lot.
Polyxena en Ariadne zijn niet louter ‘vryage-spelen’. De ‘Chooren’ waarmede het
eerste stuk besloten wordt, handelen over het ‘Gheval’ (‘Gheluck’) dat even blind
is als de Min, en over de wenschelijkheid om zijne begeerten te onderdrukken. Het
slotvers: ‘Sterft u begheert, zoo derft ghy niet’ is geheel in den geest der Stoa. Hoe
zeer de jonge dichter vervuld was van zijn eigen tijd, blijkt duidelijk, waar hij in die
‘Chooren’ zijne Trojanen of Grieken doet spreken over den Spanjaard die
..... met godloos ghewelt
Peru, met zorch zich zelven quelt.

En hoort men de zinspreuk der jonge republiek: Concordia res parvae crescunt niet
in deze verzen uit een ander ‘Choor’ (2e Hand. 5 uytk.):
Eendracht maect macht en kan de macht verbreden
Dus werden licht de kleyne rijcken groot.

In Ariadne vindt men uitspraken over adeldom van geest die zich een lauwerkrans
verwerft, een aansporing om dat te zijn waarvoor men wil doorgaan, een
waarschuwing tegen overschatting van het eigen land en volk en onderschatting van
andere landen en volken; tegenover een al te enghartig patrio-
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tisme hoorde men hier voor het eerst het kosmopolitisme der humanisten zich uiten
in de moedertaal:
Daerom een oprecht man, bescheijden van verstant,
Acht al de werelt ruim sijn lustich vaderlant.

Zoo zien wij dus behalve minne en liefde vrij wat kiemen en groeien in den jongen
dichter: hartelijke deelneming in de opkomst van den jongen Staat, getemperd door
een humanistisch wereldburgerschap; een wijsgeerige levensbeschouwing, die in
zelfbedwang een voorwaarde tot geluk ziet; een idealistisch streven naar deugd als
de schoonste schoonheid, naar roem die verkregen wordt door geestesadel, naar
degelijkheid die het uiterlijk wil doen beantwoorden aan het innerlijk. Dat alles en
meer nog zullen wij in den vervolge zich zien ontwikkelen, bloesems en vruchten
dragen.
Niet alleen in den geest en het gemoed van den jongen kunstenaar, ook in zijne
kunst zien wij een rijken aanleg die reeds veel heeft voortgebracht en meer nog
belooft. In de tafelspelen is vrij wat dat ons aan de ‘rhetoryckers’ herinnert: het drietal
minnaars in Mommery, allegorische personages als Min, Heusheit en Nacht in het
Bruiloft-spel, de opvatting en voorstelling der goden in de beide andere tafelspelen.
Hier en daar wil de hoofschheid van toon en taal niet recht vlotten; doch welk een
levendigheid en geest toonen zich daarentegen in het gesprek tusschen Venus, Pallas
en Juno; zóó fijn was in vroegeren tijd de omgangstaal niet weergegeven. Welk een
heerschappij over de taal valt reeds te bewonderen in de vertaling van TASSO'S
bevalligste verzen die men in De Gewonde Venus aantreft:
Met strenge grimmicheit cunt ghij, godin, niet winnen
enz.
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Achilles en Polyxena is wel geschikt om dien overgangstijd te typeeren, waaruit ook
de tragi-comedie dagteekent. Naast het sonnet vinden wij er nog een rondeel, op
ouderwetsche wijze in den dialoog gevlochten. De verdeeling in vijf ‘handelingen’
raakt ook hier slechts het uiterlijk; de ‘chooren’ staan midden in een ‘handeling’; de
opzet en het innerlijk verband van het stuk zijn gebrekkig; van karakterteekening is
weinig sprake; mooie regels zijn zeer schaarsch, goede niet talrijk; de lyrische
gedeelten zijn grootendeels beloften van iets goeds. Maar in Ariadne doet de dichter
een stap vooruit. Niet door een beteren bouw, inniger samenhang, scherper
karakteristiek, maar doordat antieke wijsheid en Italiaansche gratie er meer plaats
beslaan en Senecaansch-kernachtige sententie's het stuk verlevendigen en zijne
schoonheid verhoogen. De dialoog is hier doorgaans levendiger, de lyrische
intermezzo's staan hooger; liedjes als dat waarmede Ariadne en hare gezellinnen den
overwinnaar van den Minotaurus begroeten of dat der nimf Aegle kon toen niemand
dan HOOFT dichten.
Hooger weer staat de Granida. De voor dien tijd belangwekkende handeling,
geregeld door een vijftal bedrijven heen ontwikkeld, had HOOFT waarschijnlijk aan
anderen te danken. Niet alles is fraai in dit tooneelstuk: de Parth Ostrobas met zijn
dolzinnige grootspraak maakt nu een dwazen indruk; de Koning en de edele
Tisiphernes zijn meer rolzeggers dan menschen - maar hoeveel goeds en moois staat
daartegenover! Een fijnheid in het beschouwen en ontleden van menschelijk
gemoedsleven, waardoor de jonge dichter zich een waardig leerling toonde van
SPIEGHEL en COORNHERT; een zuiverheid en bevalligheid van taal, zooals zij tot
dusver zelden of nooit gepaard waren voorgekomen; een reeks bevallige liedjes die
de fraaiste middeleeuwsche naar de kroon steken; een keur van mooie verzen, bewerkt
met een kunst die de middeleeuwen niet kenden.
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Door zijn ideale opvatting der liefde, de fijnheid van zijn gevoel en zijn geest, zijn
wijsgeerige levensbeschouwing; door zijne tafelspelen en tooneelstukken, vertoond
in de binnenhuizen van vrienden of in de Eglantier; door zijne dartel-bevallige liedjes
en edel-mooie sonnetten, in afschriften of liederboeken verbreid, werd HOOFT vrij
snel de dichter in wiens persoonlijkheid en werk vooral de jongeren zooveel vereenigd
vonden dat hen aantrok of bekoorde. Ook in een volgend tijdperk van zijn leven zou
hij zich op die plaats handhaven, want vooreerst zou de poëzie hem blijven: een
middel tot muzikale verklanking van eigen gemoedsleven, middel ook tot opbouw
of ontwikkeling van het zedelijk en maatschappelijk leven zijner tijdgenooten.

1610-1627.
Aanvankelijk worden HOOFT'S tijd, belangstelling en kracht voor een aanzienlijk
deel in beslag genomen door zijn werkzaamheid als Drost. Wij zien dat duidelijk in
het 180-tal brieven uit deze jaren, die tot ons zijn gekomen. Met wat al zaken van
grooter of kleiner gewicht is hij doende blijkens brieven aan de Staten van Holland,
Prins Maurits en Graaf Ernst Casimir van Nassau, aan de Gecommitteerde Raden,
de Heeren van de Rekenkamer, aan Oldenbarnevelt, tal van edelen en
magistraatspersonen, aan de Abdis van Oudwijk en andere aanzienlijke personages.
Toch blijft er nog wel plaats voor vriendschap en literatuur. In een brief aan den
Amsterdamschen Hoofd-officier JOH. TEN GROTENHUYS van het jaar 1610 toont hij
levendige belangstelling in een voorgenomen hervorming van de Eglantier; HOOFT
knoopt briefwisseling aan met DE GROOT en zendt hem zijn Warenar en Baeto ter
lezing. Na 1620 vinden wij eenige brieven aan ANNA en MARIA ROEMERS;
TESSELSCHADE zendt hem een Italiaanschen brief; hij zelf schrijft er
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een aan REAEL en andere in het Nederlandsch; met HUYGENS treedt hij in levendig
verkeer. Zijn lyrische poëzie uit dezen tijd heeft den dubbelen omvang van die uit
het eerste tijdvak.
Zijn geloof en zijne lijdzaamheid worden in deze jaren op de zwaarste proef gesteld.
Telkens treedt de Dood zijn huis binnen: zijn eenige dochter wordt hem ontnomen;
twee jongetjes van twee en drie jaar; zijn oudste, een twaalfjarige knaap ‘van grooten
geest en hoope’, door hem zelven gevormd en ontwikkeld; eindelijk zijn lieve vrouw,
toen zij pas 33 jaren oud was. Bovendien verloor hij een groot deel van zijn vermogen
bij het bankroet van zijn neef WILLEM te Londen. Dat geldverlies deed ‘zijne
vroolykheid niet uit haeren tred gaen’, schreef hij in een treffenden brief aan
TESSELSCHADE; ‘maar van die andere zwaare slagen’, zegt zijn levensbeschrijver
BRANDT, ‘stond hy zulks*) verbluft, dat hem de wereld dacht van onder zijne voeten
*)
ontzonken’.
zoo.
Echter, HOOFT was de man niet om lang verbluft te blijven; ‘hy troostte zich in
Gods wil’ voegt BRANDT aan zijn bericht toe; godsvrucht, rede, tijdsverloop en
bezigheden deden hem de pijnlijke kwellingen der droefheid te boven komen.
Inderdaad, wie den Drossaard een heiden noemt, moet ook den Roomsch-Katholiek
SPIEGHEL, ook den vromen Christen-Stoïcijn COORNHERT, ook den eerwaardigen
burgemeester CORNELIS PIETERSZ. HOOFT en tal hunner tijdgenooten voor heidenen
houden; doch toont dan geen oog te hebben voor die eigenaardige mengeling van
Christendom en Stoïcisme, welke het geloof der 16de en 17de eeuw bij zoovelen te
zien geeft. Uitingen van vertrouwen op God, dankbaarheid voor Zijne zegeningen,
erkenning dat de vreeze des Heeren het beginsel der wijsheid is, kan men in HOOFTS
lyriek en zijn brieven aantreffen; maar geen dogma heeft eenige aantrekkelijkheid
voor hem; hij sluit zich bij geen gezindte aan, allerminst bij de Calvinisten. Waar

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

211
is echter, dat men in zijne poëzie als in zijne brieven het besef van zonde en de
daarmede samenhangende gevoelens van berouw en behoefte aan verlossing zelden
of nooit aantreft; dat hij dit leven te lief heeft om te kunnen smachten naar een beter
leven; dat er in zijn geloof geen mystiek, wel rationalisme is.
Toch, dat geloof gepaard met verstandelijke overweging en plichtsbesef, heeft
hem in staat gesteld zijn leed te dragen. Drie maanden na CHRISTINA'S dood zien wij
hem het hoofd opheffen, niet in het fier bewustzijn van kracht, maar om troost te
zoeken in het trouw vervullen zijner plichten. De ‘naere*) nacht van drie benaude
*)
jaeren’ had een aanvang genomen. Een jaar later ziet hij in dat duister een ster
sombere.
van verre schitteren: waarschijnlijk is het de bekoorlijke brunette SUZANNA VAN
BAERLE geweest; wij vinden ten minste in dezen tijd minnedichten aan Arbele
(omzetting van Baerle) gericht. Maar de mooie SUZANNA geeft de voorkeur aan den
vijftien jaar jongeren HUYGENS; HOOFT toont wrevel noch afgunst, doch schrijft een
fraaien bruiloftszang voor het jonge paar dat in April 1627 huwde. Misschien had
hij den zoekenden blik reeds elders gericht; in den zomer van dat jaar ten minste
heeft een tweede brunette de eerste vervangen. Doch de vrijage met deze tweede,
het mooie Antwerpsche weeuwtje LEONORA HELLEMANS, wil niet vlotten; men had
haar gewaarschuwd tegen HOOFTS gevoelens op het stuk van den godsdienst. Lang
blijft zij weifelen: nu eens stemt zij toe, dan weer trekt zij zich terug; de 46-jarige
weeuwenaar begint moedeloos te worden, maar eindelijk ontvangt trouwe dienst zijn
loon: in November 1627 kreeg Muiden een nieuwe Drostinne.
Kort te voren, in Augustus en September, had de dichter, te midden van droeve
heugenissen maar niet zonder hoop op nieuw geluk, in het onvoltooid gedicht
Dankbaar Genoegen God gedankt voor zooveel zegen als hem ten deel was gevallen.
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De stemming in dat gedicht is als die van helder maar zonloos weêr; maar nu kwam
de triomfante zon door de wolken breken. Twintig jaren van huiselijk geIuk waren
HOOFT nog vergund; het zijn de jaren van den Muiderkring, jaren waarin zijn geest
zich verder ontwikkelt en een nieuwe baan betreedt: nog geen jaar na zijn tweede
huwelijk maakt hij een aanvang met het opstellen zijner Nederlandsche Historiën.
Voordat wij hem als geschiedschrijver gaan beschouwen, hebben wij echter een
overzicht te geven van de lyrische en dramatische poëzie dezer jaren 1610-1627.
Het spreekt vanzelf, dat in een jong dichter van zoo krachtige zinnelijkheid de
minnepoëzie na het huwelijk niet dadelijk zwijgt. Integendeel, verscheidene zijner
schoonste gedichten dagteekenen uit de eerste tien jaren na zijn huwelijk. Sommige
er van zijn, ter karakterizeering van die minnepoëzie, reeds vroeger genoemd; o.a.
de Dartelavondt en de Veltdeuntjes. Doch uit dezen tijd dagteekenen nog zooveel
andere: zoo b.v. de mooie liederen: Vrouw die mij brandt, Waer heenen, Amaryl,
waer heenen?, O Venus die hebt yders hart in handen, In het Idalisch dal, Klaere,
wat heeft er uw hartje verlept? Naast minne en liefde komen in dit tiental jaren andere
gevoelens een ruimer plaats eischen dan vroeger. De openbare zaak, ook wat er in
binnen- en buitenland voorvalt, begint langzamerhand, vooral nadat hij uit Leiden
teruggekeerd is, meer zijne aandacht te trekken; het aantal op- en bijschriften neemt
toe; pit van levenservaring, van menschenkennis en wereldwijsheid wordt verwerkt
tot de fraaie Stichtrijmen. In het lofdicht op DANIËL HEINSIUS' Auriacus, in den
rijmbrief aan WESSEL VAN DEN BOETZELAER den vertaler van DU BARTAS, in de
schoone Lykklacht over Pieter Dirxz. Hasselaer, eertijds dapper verdediger van
Haarlem tegen de Spanjaarden, zien wij de wassende neiging in HOOFT om zich terug
te trekken uit zijn eigen tijd
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naar een anderen die achter hem lag, gelijk hij zich in het zeskant Torentje van den
Muider boomgaard terugtrok uit den omgang met zijne huisgenooten. Niet echter
het droomland van Arcadië was nu langer zijn toevlucht, maar het nabij verleden
van zijn eigen volk, dat hij met wijsgeerigen blik beschouwde en trachtte te
doorgronden. De dichter in hem stierf vooreerst niet; het prachtig Welkoom van
Welhem Hooft, meesterlijk sonnet, door hem in 1620 gedicht bij de geboorte van een
kleinen neef, zou alleen volstaan om dat te bewijzen; doch de poëzie in hem gaat
zich andere wegen zoeken. Vergeleken met zijn rijkdom van poëzie uit de twintig
eerste jaren der zeventiende eeuw, is de oogst der twintig volgende schraal. Enkele
stukken uit die latere jaren staan op de hoogte, waarop zoovele vroegere staan: de
Zeededichten evenaren de Stichtrijmen; de bekende Klaghte der Prinsesse van Oranje:
‘Schoon Prinsenoogh, gewoon te flonkren’, de Klacht over 't vertreck des Heeren
Laurens Reael, Dankbaar Genoegen; kleinere stukjes als: 't Heilighjen daer ick bij
sweere en Naere nacht van benaude drie jaeren herinneren ons HOOFTS werken uit
vroegeren tijd. Doch tevens doen deze beide en andere stukken uit dit tijdperk ons
zien, dat HOOFT als minnedichter niet meer is die hij was. De gedichten tot SUZANNA
en LEONORE zijn niet uit even krachtigen hartstocht geboren als die van een vroegeren
tijd. Het ging den minnedichter als den vrijer die in Dankbaar Genoegen van zich
zelven zegt:
En oft zijn rijper geest sich beter kan vertaelen*),
Verwelkte lippen doen der woorden geur verschaelen.

Die rijper geest bleef ook in het drama een uitweg zoeken voor wat hem vervulde;
maar de bruilofts-spelen, vrijage-spelen en pastorale hebben uit; het achtbaar treurspel
strookt beter
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met den meerderen levensernst van den rijpenden man, die in 1612-1613 Geeraerdt
van Velsen, in 1616-1617 Baeto oft Oorsprong der Hollanderen samenstelde.
Dat HOOFT tot tweemaal toe een geschiedkundige stof koos, laat zich licht
verklaren. Reeds vroeg toont hij levendige belangstelling in geschiedenis. In 1602
en 1603 leest hij dagelijks eenige uren in de Historiën van POLYBIUS, CESAR,
SUETONIUS; en hij leest met de pen in de hand: ‘daaruit aanteekenende 'tgeen
aanmerkelijkst was en tot leering kon dienen.’ De geschiedenis van zijn eigen volk
kon hij leeren kennen uit DOUZA'S Annales, GELDENHAUER'S Annales Rerum
Belgicarum, HADRIANUS JUNIUS' Batavia. DOUZA had de kroniek van MELIS STOKE
uitgegeven en daarachter het oude lied van Gerard van Velzen en Graaf Floris V
afgedrukt. De daar behandelde stof moest wel aantrekkelijk zijn voor den bewoner
van het ‘hooghe huys’ te Muiden, die op zijne tochten door het Gooi het oude lied
allicht heeft hooren zingen. Zoo heeft hij deze stof dan tot een treurspel verwerkt;
ons MACHTELD VAN VELZEN getoond in hare droefheid, en haar beleedigden
echtgenoot samenspannend met Woerden en Aemstel; den gevangen Graaf, zich
verdedigend tegen zijne vijanden, door hen meegevoerd op hun vlucht als de gemeente
in de wapenen komt, doodelijk gewond den geest gevend in de armen zijner getrouwen
die hem te laat komen bevrijden.
Verder nog ging de dichter in de geschiedenis terug, toen hij, den oorsprong zijns
volks nasporend, trots SCRIVERIUS, den mysterieuzen stamvader der Hollanders,
Bato, tot held koos. Dezen zoon van den vorst der Katten schetste hij ons, met zijne
gemalin Rycheldin belaagd door zijne stiefmoeder, de toovenares Penta. Bij een
geveinsde openlijke verzoening tracht Penta het door haar gehate tweetal uit den weg
te ruimen. Die poging gelukt slechts ten deele: Rycheldin bezwijkt, haar
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echtgenoot, in zijn leven bedreigd, grijpt naar de wapenen; een strijd ontbrandt; doch
Bato, hoewel de sterkste, offert eigen geluk aan het algemeen welzijn op, wordt met
zijne aanhangers willig balling 's lands en sticht een nieuwen staat
Dien Maes en Rijn en Oceaen
Omheinen met haer fiere baeren.

HOOFTS Gerard van Velzen verplaatst ons niet in de 13de eeuw, noch Bato in den
vroegen voortijd; evenmin als COSTERS Iphigenia ons bracht in het kamp der Grieken
vóór Troje. In die drie gevallen hebben wij te doen met één oorzaak: de auteurs zelf
leefden slechts voor een deel in de tijden waarin hunne stukken heeten te spelen; zij
hielden den blik gericht vooral op het heden of het onmiddellijk achter hen liggend
verleden. In Gerard van Velzen worden lange debatten gehouden over de
wederzijdsche plichten en rechten van vorst en volk: is het volk gehouden tot
gehoorzaamheid aan een misdadig vorst? mag het volk dien misdadigen vorst
verwerpen en de souvereiniteit aan een ander opdragen? is het geraden, buitenlandsche
vorsten in binnenlandsche aangelegenheden te mengen? Luid klinkt de lofbazuin
voor hen die een dwingeland weerstaan en voor hun vaderland ‘het waardste goed:
de gulden vrijheid’ verwerven. Beide stukken worden besloten met een voorspelling
van toekomstige grootheid; vooral in het slot van Gerard van Velzen voelt men, hoe
de borst des auteurs zwelt van trots bij het herdenken van zooveel grootsche dingen
door zijn volk bestaan. Bato, die willig balling wordt met een deel van zijn volk,
herinnert ons aan Prins Willem die een oogenblik het plan heeft gehad met zijne
medestanders uit te wijken en een ander vaderland te zoeken. In een Rei van
Joffrouwen wordt de vrede verheerlijkt; in een anderen de nooden en ellenden
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der ballingschap geschilderd door een dichter, opgegroeid te midden van zoovelen
die hadden ondervonden
Hoe bitter dat de keure*) zij
Van ballingschap oft slaevernij.

Dat weiden in de glorie van het volksverleden had hooger doel dan de bevrediging
van roemzucht en volkstrots; het verleden moest, wijsgeerig beschouwd, een spiegel
zijn voor het heden. Gedurig klimmen de Reien op van het bijzondere tot het
algemeene; ook buiten de Reien vindt men regels van levenswijsheid, voorschriften
voor vorst en volk, voor wereldlijke en geestelijke overheden. Telkens maakt de
dichter, leerling der Stoa, ons opmerkzaam op de wisselingen van het ‘Luck’ of de
Fortuin. De ‘Rey van Joffren’ besluit Baeto met een waarschuwing tot de ‘vorsten
hoogh’, die hun heilige - immers door God verleende - tronen met roem willen
bekleeden; Bato wordt geprezen omdat hij liever de koningskroon wil missen dan
de kroon der deugd; de gedachte dat het onschuldig volk de fouten der Overheid
moet boeten, wordt in beide stukken aangetroffen (G. v. Velzen Rey na Bedrijf I;
Baeto Rey na Bedrijf II).
In den staat zooals de dichter zich dien wenscht, gelooft men aan God; men zou
De stercke stem sijns harts, die luide roept hiervan

het zwijgen moeten opleggen, zegt de priesteres Seghemond, indien men dat geloof
wilde smoren. Maar in de wijze van God dienen is velerlei verschil
Hoewel elck heftigh houdt sijn' zede best te wesen.
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Een priesteres die zóó neutralistisch spreekt, is er natuurlijk van overtuigd dat de
priesterschap licht misbruik kan maken van haar macht en dat zij ondergeschikt moet
blijven aan de wereldlijke overheid. Ook hier hoort men weer de stem des dichters
uit die zijner personages.
Opmerkelijk mogen deze en dergelijke verzen zijn voor ons die de denkbeelden
van dien tijd willen leeren kennen, belangrijk ook voor onze kennis van HOOFT als
mensch en als tooneeldichter - de eenheid van het drama wordt door zulke passages
op gevoelige wijze verbroken. Gemis aan eenheid is niet het eenige zwakke punt
dezer dramatische kunst. HOOFT heeft zijn Gerard van Velzen in 1615 gekenschetst
als: ‘een heldt tot doen gebooren niet tot dulden’; doch in het stuk zelf bemerkt men
niet dat men met een ‘held’ te doen heeft; wraakzucht is zijn meest in 't oog loopende
karaktertrek. De handeling is in beide stukken, vooral in Gerard van Velzen, vrij
geregeld ontwikkeld; maar van karakteristiek kan slechts weinig sprake zijn. Men
ziet wel eenig verschil tusschen Velzen, Woerden en Aemstel, doch hoe weinig
scherp zijn de lijnen getrokken; Machteld van Velzen toont zich zachtmoedig en
vergevensgezind, doch is overigens een nevelachtige figuur. Dat de gemeente ‘der
keerlen god’ vereerde en liefhad, is ons uit de geschiedenis bekend; van liefde en
eerbied tuigt ook de ‘Rey van Naerders’ in Bedrijf V; maar hoe strijdt met dien
eerbied en die liefde HOOFTS voorstelling van den zwakken graaf die zich zóó
vernedert voor zijn vijanden! Die voorstelling gaf het lied - zal men zeggen. Doch
waar blijft dan de souvereiniteit van den dichter, die zijn materiaal ook toen ter tijd
wist te verscheppen naar welgevallen?
Geringer nog is de kunst van karakteristiek in Baeto, waar de dichter meer uit
eigen verbeelding moest putten. De tooveres Penta is een copie van Medea; de overige
personages
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zijn meer rolzeggers dan menschen. In Gerard van Velzen waren goede dramatische
motieven, die door den dichter niet ongebruikt zijn gelaten: het opkomen der drie
edelen met den gevangen graaf wien een handschoen in den mond is gestopt, het
tooneel tusschen Velzen's schildknaap en den toovenaar Timon die geraadpleegd
wordt over den uitslag der onderneming, de nachtelijke samenkomst van Floris en
Velzen, het ‘Wapen!’ roepen van den trompetter, de stervende graaf door zijne
getrouwen ten tooneele gebracht. In Baeto kan men slechts op den uittocht der
ballingen wijzen als een treffend tooneel. De geestverschijningen in beide stukken,
staaltjes van SENECA'S invloed; de allegorische personages in Gerard van Velzen,
die tevens aan de Oudheid en het zinnespel herinneren, hebben toen zeker meer
indruk gemaakt dan zij het nu kunnen doen. Maar wat ook nu zijne werking behoudt,
is de kracht en pracht van poëzie, welke vooral in Gerard van Velzen maar ook in
Baeto te bewonderen valt: in tal van regels, fraai bewerkt als scherp en fijn gesneden
penningen; in zangerige, edel-schoone reien en liederen welke die van Granida nog
overtreffen; in lange periodes met een breedheid van zwaai, gelijk later nog slechts
werden geschreven door VONDEL.
In Baeto wordt de strakke ernst van het treurspel geen oogenblik verbroken; in
Gerard van Velzen slechts even door het onderhoud tusschen den Trompetter en
Timon den toovenaar, waar de Muiderbergsche echo de toehoorders tot het dagelijksch
leven terugriep. Een ‘kluchtig tusschenspel’ kan men dit tooneel bezwaarlijk noemen;
maar omstreeks 1616 herschiep HOOFT Plautus' Aulularia tot het blijspel Warenar
dat, tusschen de beide treurspelen in gedicht, in dien zin een ‘kluchtig tusschenspel’
zou mogen heeten.
Niet louter bewondering voor PLAUTUS dreef HOOFT tot het bewerken van dit
stuk: de Baeto, reeds onderhanden, zou,
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vertoond, veel geld kosten; die kosten hoopte men uit de opbrengst der vertooning
van Warenar te bestrijden. Ondanks deze materiëele beweegreden is de bewerking
geschied met een liefde en een talent, die dit in negen dagen voltooid blijspel tot een
voortreffelijk, echt-nationaal stuk hebben gemaakt. De Oudhollandsche boert was
na verwant met de Plautijnsche ‘virtus comica’ en HOOFT behoefde zijne dartele
luim slechts den teugel te vieren om PLAUTUS te evenaren. Vergelijkt men beide
stukken, dan bewondert men den takt en het fijne gevoel, ook het vlug vernuft,
waarmede HOOFT Latijnsche toestanden, karakters, woorden en uitdrukkingen
vervangen heeft door gelijkwaardige Amsterdamsche of Nederlandsche. Niet zelden
heeft hij zijn voorbeeld overtroffen, op menige plaats het verrijkt, waar hij uitbreidde
of toevoegde; zoo b.v. het tooneel waar de vrek zijne meid Reym beveelt het huis
‘op te hemelen’*); het gekibbel tusschen den knecht Lecker en de twee koks over wie
*)
aan ‘de hooger zij’ zal gaan; de schildering der overmatige weelde onder de
aan kant maken.
Amsterdamsche rijke dames dier dagen; het verhaal van den barbier en zijn vrouw
die een doodshoofd stelen, dat der verkrachting van Klaartje en het gansche slot, dat
meer dan 200 verzen telt.
Ingrijpende veranderingen heeft de bewerker noch in den gang van het stuk noch
in de voorstelling der karakters gebracht. Warenar - had HOOFT den toentertijd
bekenden Amsterdamschen vrek Willem Barentsz. voor oogen? - is bij hem gelijk
bij PLAUTUS meer een type dan een mensch, meer de vrekheid dan een vrek; doch
HOOFT laat, moralizeerend tooneeldichter die hij is, den vrek zich ten slotte bekeeren.
HOOFTS strenger opvatting der zedelijkheid bracht er hem toe, den val van het meisje
eenigszins vergefelijk te maken; uit die opvatting moet verklaard worden ook, dat
Ritsert's moeder verontwaardigd en verbijsterd is door den misstap van haar zoon,
terwijl
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de Romeinsche Eunomia er geen woord over verliest. Rijkert, een oude, Ritsert, een
jonge vrijer van Warenar's dochter Klaertje, en Geertruy, Ritsert's moeder, vertoonen
evenmin scherp-omlijnde karakters als PLAUTUS' Megadorus, Luconides en Eunomia;
maar HOOFT'S Lecker, Ritsert's knecht en Reym de meid winnen het van de Latijnsche
Strobilus en Staphula; ook zijn de Amsterdamsche kok en zijn Brabantsche helper
ruim zoo goed als de ‘coci’ der Aulularia.
Beschouwt men de beide stukken als twee bewerkingen eener zelfde stof, dan mag
men Warenar boven de Aulularia stellen, al komt PLAUTUS daardoor nog niet beneden
zijn navolger HOOFT te staan.
Warenar was niet het eenige door HOOFT genationalizeerde blijspel. Omstreeks
1617, misschien ook reeds vroeger, gaf hij een proza-bewerking van ARETINO'S
blijspel Lo Ipocrito. Deze bewerking had echter, anders dan de Warenar, een
bijbedoeling. Schynheiligh - zóó had HOOFT zijn stuk gedoopt - was een
veiligheidsklep, waardoor hij zijn wrevel tegen de drijvers onder de
Contra-remonstrantsche predikanten liet ontsnappen. Hij hield dit stuk echter voor
zich; uit zijn aard was hij afkeerig van openbare ergernis te geven en als Drost van
Muiden waren hem de handen gebonden. Staat Schynheiligh ook beneden Warenar,
toch verloochent des dichters talent zich hier niet. Over het algemeen zijn ook hier
feiten, toestanden en gesprekken op gelukkige wijze ‘nae 's lands gelegentheydt
verduytst.’ HOOFT schrapte verscheidene tooneelen die zonder schade voor het geheel
gemist konden worden; zelden stelde hij nieuwe tooneelen in de plaats der geschrapte
en voegde niet veel in; slechts de rol van den dokter Messer Biondello is door hem
aanzienlijk uitgebreid, zij het ook dat hij hier niet gelukkig is geweest. Op een paar
plaatsen zien wij den Protestantschen dichter in zijn afkeer van het R. Katholicisme;
elders toont hij
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Hollander te zijn gebleven ondanks zijn Italiaansche reis, waar hij met welbehagen
uitweidt over de gulzigheid van zijn hoofdpersoon, die door ARETINO slechts even
was aangeroerd.
Nog slechts een paar maal sloeg HOOFT na dezen de hand aan een tooneelwerk.
Toen Prins Maurits in 1618 op het Mui-der slot zou komen, begon de Drost de vroeger
vermelde Isabella te bewerken, doch liet de voltooiing aan COSTER over; in de
vertaling van SENECA'S Medea, naar het schijnt omstreeks 1625 ondernomen, bleef
hij eveneens steken. Daarna keerde hij het tooneel voorgoed den rug toe, om zich
geheel te kunnen geven aan het werk dat sinds eenige jaren meer en meer zijn hart
ging vervullen: de geschiedschrijving.

1627-1647.
‘Nu leven wy hier als die de werelt gestorven zijn oft ten minsten leeren sterven, op
zijn Philosoophs’, schreef de Drost in April 1629 aan zijn zwager JOOST BAECK. In
den zomer van datzelfde jaar bracht de inval van een vijandelijk leger de Veluwe,
ook Muiden, in rep en roer; maar dat onweêr trok schielijk af en het rustig leven,
verdeeld over Muiden en Amsterdam, ging weer ongestoord zijn gang. Nergens zien
wij dat leven duidelijker dan in HOOFTS briefwisseling. Honderde brieven uit deze
jaren vertellen ons van een gelukkig huiselijk leven; van allerlei persoonlijke
bemoeiingen en omstandigheden; van het gezellig letterkundig verkeer met
TESSELSCHADE en HUYGENS, BARLAEUS en VOSSIUS, MOSTERT, VONDEL,
BROSTERHUYSEN en tal van anderen; van zijne drukke ambtsbezigheden en de
wetenschappelijke nasporingen ten behoeve zijner historieschrijving. In 1631 trachtte
hij DE GROOT te bewegen tot het indienen van een verzoekschrift bij de Overheid
om ongemoeid hier te lande te mogen blijven; maar DE GROOT
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wilde niets doen dat leek op erkenning van schuld en trok opnieuw in ballingschap.
In 1637 maakt HOOFT kennis met den grooten wijsgeer DESCARTES, toen in ons land
woonachtig; als teeken zijner hoogachting zond deze hem zijn Discours de la Methode
pour bien conduire sa raison. Twee jaar later verhief de Koning van Frankrijk den
Drost, als belooning voor zijn geschrift over Hendrik den Vierde, tot Ridder van Sint
Michiel en verleende hem den erfelijken adel; een onderscheiding die HOOFTS
ijdelheid streelde en waarvoor hij zich dan ook vrij wat moeite had gegeven.
Onder dat alles door bleef zijn liefde voor literaire kunst even sterk, al openbaarde
zij zich niet langer vooral in lyriek en dramatiek. Wij zagen reeds dat zijne latere
lyriek niet op één hoogte staat met zijn vroegere. Behalve de hierboven genoemde
gedichten vinden wij nog slechts een enkel verdienstelijk werk van grooter omvang:
De Hollandsche Groet aen den Prinse van Oranje van het jaar 1629; de aanvang van
den bruiloftszang voor REAEL is ontleend aan den prachtigen bruiloftszang voor
WILLEM HOOFT en IDA QUEKELS van 1605. Voorts vinden wij een aantal
voortreffelijk vertaalde, maar vertaalde, losse verzen uit TASSO, MARINI, SENECA,
LUCRETIUS en eenige kleinere stukjes aan zijne LEONORE, die getuigen hoe gelukkig
hij met haar was; aan zijn ‘Suzeken’ (zijne stiefdochter SUZANNA BARTELOTTI), aan
TESSELSCHADE, HUYGENS en anderen.
Opmerking verdient ten slotte, dat HOOFT omstreeks 1635 op verzoek van
BROSTERHUYSEN en VAN DER BURGH zich eenige weken bezig hield met ‘zyne
jeughdelyke rymen te verschryven’, met het oog op een volledige uitgaaf, die in 1636
het licht zag. Naar het schijnt, mag ook van deze ‘verschryving’ gelden, wat HOOFT
zelf in 1638 aan HUYGENS schreef over een nieuwen druk van Henrik den Groote:
‘iets
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verandert en gemeerdert: oft ook gebeetert, waere my konst te weeten’; hij vreest,
dat het hem gegaan is als TITIAAN, die, stukken van zijne hand bedierf door pogingen
om ze te verbeteren.
Zoo mocht hij dan in 1636 wel aan zijn beminden zwager BAEK schrijven: ‘het is
met my een doô stroom van veirsen’ - maar in zijn historische werken kwam het tij
aldoor opzetten; daar was het vloed en de zon speelde in de schuimende kammen
der ombuigende golven.
Voor een Nederlander der 17de eeuw, geneigd tot wijsgeerige beschouwing van het
verleden, moest de tweede helft der vorige eeuw veel aantrekkelijkheid hebben. Toen
immers was de grootsche worsteling begonnen die nog aanhield, al was zij nu tot
een strijd met gelijke wapenen geworden; dat verleden leefde voort in het heden, van
de beschouwing van dat verleden hing iemands staatkundige zienswijs voor een deel
af. De onderhandelingen over het Twaalfjarig Bestand wekten HOOFTS belangstelling,
maakten zijne gedachten gaande, brachten hem aan het overpeinzen en overwegen.
Een deel van de uitkomsten waartoe hij geraakte, heeft hij neergelegd in een
belangrijken brief van het jaar 1609, waarin ‘de oorzaken van het verval der Spaansche
magt zoo wijsgeerig nagespoord, de redenen voor en tegen het sluiten van het bestand
zoo volledig ontwikkeld, zoo beknopt voorgesteld, de gevolgen zoo juist voorzegd’
zijn.
Niet alleen tot wijsgeerige bespiegeling stemde hem de heugenis van het verleden;
ook diepe ontroering bracht zij met zich. Wij voelen die ontroering trillen in de verzen
uit het lofdicht op HEINSIUS' Auriacus (1610), aanvangend met:
Ach! 't harte tziddert, en 't gemoedt terug wil deisen
Door schrick en afkeer, van de droevighe gepeisen,
Wanneer de Tyrannij vernieuwt wort in 't gedacht
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die een schildering der toenmalige rampen en ellenden geven, waarin hij is blijven
steken. Overweldigde de stof hem? De gegevens tot een antwoord op die vraag
ontbreken ons; maar hoe de gedachte aan den onafhankelijkheids-oorlog hem blijft
vervullen, zien wij in het schoone lijkdicht op Pieter Dirxz. Hasselaar, den stouten
vaandrig en verdediger van Haarlem, die in 1616 als schepen van Amsterdam stierf.
Reeds nu of misschien een jaar later, moet in hem het verlangen gewekt zijn, de
worsteling van zijn volk om vrijheid te beschrijven en te verhalen. In een brief van
het jaar 1618 immers deelt hij aan HUGO DE GROOT mede, dat hij begonnen is met
een levensbeschrijving van Hendrik IV, met het voornemen om, indien hij daarin
slaagde, zich aan de ‘res patriae’ te wijden. De moord op dien beminden vorst in
1610 had allerwege in Europa een diepen indruk gemaakt, ook op HOOFT; hij wil
een poging doen het leven van dien koning in zijn moedertaal te beschrijven om zich
zelven op de proef te stellen, zijn schrijfkunst te oefenen (‘meditamentum stili et
characteris Historici’). Van nu af laat de wensch om den onafhankelijkheids-oorlog
in een geschiedwerk te verhalen hem niet meer los; de poging tot verwezenlijking
van dien wensch gaat beslag leggen op een groot deel van den tijd en de kracht die
zijn ambt en zijn gezin hem lieten. Vooreerst moest de groote vraag worden opgelost:
hoe de ontzagwekkende stof te naderen, te leeren overzien, aan te grijpen; hoe een
ontwerp te maken voor het beeld dat in vage omtrekken voor zijn geest zweefde, in
welken trant het uit te voeren.
Louter op eigen kracht vertrouwen en uit eigen oogen zien, lag niet in den geest
van de meeste kunstenaars dier dagen, wier oogen schemerden van den glans der
herboren Oudheid.
HOOFT deed wat zoovelen in zijn tijd deden: hij zag uit naar een voorganger onder
de klassieke schrijvers dien hij
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veilig kon volgen, zij het al op eigen beenen en, op grooten afstand van zijn leidsman,
zijn eigen weg kiezend. TACITUS, die gedaan had wat HOOFT wenschte te doen: een
groot tijdvak schilderen waarvan hij een deel zelf had doorleefd, wiens
menschenkennis en stijl hij bewonderde, was voor hem het ideaal van den
geschiedschrijver. Diens werken ging hij lezen, herlezen en eindelijk met de meeste
zorg vertalen, om zoo diep mogelijk in den geest van den Romein te dringen. In de
laatste maanden van 1623 of in 1624 was hij reeds met die vertaliug bezig en hij
bleef ermede doende onder ander werk door, totdat de Historiae en Annales in 1635
overgezet waren en nog enkel de ‘kleene werxkens’ (Germania, Agricola) restten.
In deze ‘hooge school van wereltwysheit en regeerkunde’, zooals BRANDT TACITUS'
werken noemt, ontwikkelde HOOFT de hem aangeboren gave van wijsgeerige
waarneming, scherpte hij zijn blik voor het ontdekken van de roerselen der dingen,
oefende hij zich in sobere karakterteekening, in pittig vertellen en aanschouwelijk
voorstellen, in het gebruik maken van den rijkdom en de vermogens zijner moedertaal.
Welk een moeite getroost hij zich alleen reeds voor deze vertaling! In 1636 zendt
hij JOOST BAEK, die veel belang stelt in het werk, een redevoering van ARMINIUS
tweemaal door hem vertaald, ‘eerst weenigh oft niet van 't Latijn afwijkende, daer
nae op een bezonder papier wat stoutelijker gehandelt.’ De bewerking van dat
ijzerhard Latijn doet hem zelven aan smidswerk denken; in 1631 schrijft hij BAEK
bij de toezending van een nieuw gedeelte: ‘sedert is dit stuk volsmeedt, dat onder
den hamer was: weerbarstigh metael meestendeels.’
Worstelend met zijn stof, moet hij dikwijls lang zoeken naar een geschikt woord,
ziet hij zich niet zelden verplicht door afleiding of samenstelling nieuwe woorden
te maken. Gelukkig slaagt hij in zijn vertalling van ‘cunctator natura’ door ‘een
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zachtgangher in den aardt’, van ‘mens vagare gaudio coeperat’ door ‘zijn gemoedt
begon te dobberen van vreughde’; gelukkig ook in afgeleide woorden als: ‘zeggelen’
(dictitare), ‘ouwelinghen’ (veterani), ‘met jongens en meiskens, bevaadert en
bemoedert’ (cum pueris puellisque patrimis matrimisque), in samengestelde woorden
als ‘spiegeldaaden’ (exempla) en ‘de lyntrekkerye der Raadsheeren (patrum factiones).
Evenals TACITUS gedaan had, beproeft hij zijn krachten eerst aan een werk van
kleiner omvang: het reeds genoemde Leven van Henrik de Groote dat in 1626 het
licht zag. Dat aan dit proza kunst besteed is, ziet men spoedig genoeg. Het werken
met alliteratie en parallellisme was niets nieuws, noch de invloed van het Latijn,
voorzoover die blijkt in een ruimer gebruik van absolute naamvallen. Doch nieuw
was de wijze waarop HOOFT de absolute naamvallen aanwendde in een aardige
tegenstelling als deze: ‘de krijghszorgen slapende, zó hielden die van de minne de
waak.’ Nieuw was de Tacitaansche kernachtigheid in zinnen als: ‘Yeder strekke
eenen man, houde 't hart in den boezem, zich in zijn gelidt, de handen van den buit’;
een kernachtigheid, soms gepaard aan tegenstelling als in: ‘doen smeeken, dien hy
te straffen; ende doen bidden, dien hy te gebieden had’; welluidender gemaakt door
alliteratie: ‘De Hartog .... hervat zijn eerste zeggen, voortvaarende met opstaand zeil,
ende zulk een vierigheidt, dat hy scheen middelen in den mouw te hebben, om alle
duin tot del*), en vliet tot veldt te maaken’; verbonden met allitereerend parallellisme
*)
en aanwijzing van verband en voortgang der dingen in een zin vol zin als:
laagte.
‘Onspoedt maakte ze ongeduldigh, ongeduldt oneens, oneenigheidt diets dat de raadt
die gevolght werdt altijdts de slimste*) was.’
*)
Door het spelen met gelijkklinkende woorden als: ‘averechts rechtsplegen’,
slechtste.
‘meer benijders dan bestrijders’, weet hij de
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levendigheid te verhoogen van een verhaal, voor welks waardigheid hij voortdurend
zorg draagt. Dat die waardigheid niet vervalt tot drukkende deftigheid, daarvoor
zorgen de zeemans-uitdrukkingen die als een frisch briesje door dit Hollandsch
waaien: iemand ‘den wind afnemen’, bezeilen wat men bestevent, ‘hy begost voor
't endt te zorgen ende zyn riemen in te leggen’, zijn besluit ankeren; daarvoor zorgen
ook tal van aardige, aan de omgangstaal ontleende of door den auteur zelven
gevonden, uitdrukkingen als: om het Louvre hengelen, staan ‘als met de handen aan
den lijve gebonden’, rug*) aan iemand hebben, ‘de predikers ..... bliezen de trompetten
*)
steun.
der wederspalt*) in de kerken’, ‘op het dwaallicht der staatzucht zijnen tredt aan
*)
te zetten’; woorden als: afdreigen, beuzelmaren, strompelvoeten.
tweespalt.
Min of meer hetzelfde karakter als Het Leven van Henrik de Groote draagt een
ander, veel kleiner, geschrift Rampzaaligheden der Verheffinge van den Huize
Medicis, dat hij onder het moeilijk werk zijner Nederlandsche Historiën tot zijne
ontspanning samenstelde, dat in 1636 voltooid was en, eenigszins gewijzigd, in 1649
werd uitgegeven.
Van ‘het moeilijk werk’ zijner Nederlandsche Historiën mag men wel spreken!
Wat had hij in de jaren vóór 1628 al niet gedaan om zijne stof te vergaderen, te
schiften en scheiden, te rangschikken, meester te worden; wat al inspanning zich
getroost, wanneer hij na de voltooiing van eenig onderdeel nieuwe gegevens kreeg
en zich genoodzaakt zag die met het reeds voltooide te verwerken tot een nieuw
geheel! Alle schrijvers wier werken hem ter hand kwamen, had hij bestudeerd, vriend
en vijand, roomsch en onroomsch; hunne getuigenissen, waar die onderling afweken,
op het zorgvuldigst tegen elkander gewogen en in onzekere gevallen eerlijk zijne
twijfelingen medegedeeld. Overal heeft hij gestreefd naar billijkheid van oordeel;
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is zijn gansche werk ook doorgloeid van vaderlandsliefde, hij sluit het oog niet voor
tekortkomingen van land- of geloofsgenooten en weet de deugden der tegenpartij te
waardeeren. Op enkele plaatsen vindt men stukken van het werk zijner voorgangers
letterlijk vertaald of in gewijzigden, gewoonlijk verbeterden, vorm overgenomen;
den inhoud van plakkaten en verdragen soms in zijn geheel, vaker in hoofdzaak en
dan in schoone taal weergegeven. Door fraaie karakterschetsen, meerendeels niet
oorspronkelijk maar door hem gestyleerd; door zorgvuldig bewerkte redevoeringen
die hij zijn personen in den mond legt; door menschkundige opmerkingen en
sententiën heeft hij levendigheid en afwisseling gebracht in zijn krachtvol verhaal,
dat in rustige waardigheid voortschrijdt. Niet zelden moet hij een zijpad inslaan,
maar telkens keert hij terug tot den grooten weg, het oog op het doel.
Grijpt de ontzagwekkende stof hem ook aan, hij blijft haar meester, blijft haar
beschouwen als kunstenaar. ‘Een tooneel van schoone schrikkelykheit’ - gelijk dat
der brandende schepen op de Schelde - zóó vertoonde zich de gansche
onafhankelijkheidsstrijd aan zijn oog, zóó heeft hij ons dien afgeschilderd.
HOOFT'S proza-kunst toont zich allereerst in den bouw van zijn werk. Zijne
verdeeling der massa van grootsch historisch leven over een aantal boeken doet
denken aan natuurlijke geledingen: boek VII en VIII behelzen samen het beleg van
Haarlem; IX het beleg en ontzet van Leiden; X: de dood van Requezens; in XII komt
Matthias ten tooneele, in XVII gaat hij heen en komt Anjou op; XIV behandelt de
Unie van Utrecht; XIX: de Fransche furie; XX: den moord op Prins Willem; slechts
XIII en XXIII hebben geen eigenlijk slot (afgezien van boek XXVII dat door den
auteur onafgewerkt is gelaten). Waar de inhoud van een boek niet zulk een afgesloten
geheel vormde, wist
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HOOFT zijn verhaal zóó in te richten, dat het slot zijne lezers in spanning brengt: aan
het eind van boek I lezen wij, dat alles wat verhaald is door de deskundigen werd
beschouwd als een ‘teeken van 't genaaken eenigher groote en zwaarlyk stilbaare
ontsteltenis’; boek II eindigt met ‘opwellende bobbelen van het gestoort bloedt, dat
zelfs door minderen van vuur, zwaarlyk voor 't ooverzieden zouw te hoeden zyn’;
boek III met: ‘En is alzoo dit jaar vyftienhondert zessentsestigh, hebbende zynen
vollen tydt met onrust en oproer zwanger gegaan, ten uiteinde van een volschaapen
oorlogh geleeghen.’*)
*)
Door het gansche werk heen toont hij zich een meester in de moeilijke kunst
bevallen.
van vertellen en beschrijven; sommige stukken leest men met ingehouden adem: de
terechtstelling van Egmond en Hoorne, het beleg van Haarlem, Leiden, Alkmaar,
Antwerpen, den tocht van Mondragon; van dat meesterschap getuigen ook de
beschrijving van den watersnood in Brabant, het heldenfeit van den vrijbuiter 't Hoen,
de gruwelen door Sonoy in Noord-Holland bedreven, het geus-worden van
Amsterdam. Een verrassende wending van zaken als de inneming van den Briel weet
hij te doen uitkomen; wanneer een nieuw element, de heerschzucht der Calvinistische
geestelijkheid, zich voor het eerst doet gelden, vestigt hij daarop de aandacht; bij een
critiek punt: wanneer den Prins en de zijnen het water aan de lippen is gekomen,
staat hij stil.
Bewonderenswaardig is HOOFTS fijn taalgevoel! Bij hem geen nood voor valsche
beeldspraak; in het overdrachtelijk gebruik der woorden blijft hij zich hun eigenlijke
beteekenis bewust: men lette eens op de juistheid van gevoel die blijkt uit
vergelijkingen en beeldspraak als: ‘Granvelle die van den afbrek des Landts zijn
hoogheit trachtte te timmeren’, ‘om by vervolgh van den draadt aan 't kluwen te
raaken’, ‘tegenspoed die hem de vruchten zijns arbeyds in de handen deed rotten’,
‘en
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stortte 't werk aan duyghen, dat men tot 's Prinsen verachteringh gekuypt had.’ Welk
een beeldende kracht of teekenachtigheid is er in uitdrukkingen als: ‘Calais, de
zeesteiger in Vrankrijk voor de Engelschen’, ‘slaplenden en schimmen van mannen’,
‘ende bleef daer schryelinx schuit en oever bestapt houden, als niet weetende hoe hy
wilde;’ ‘de wind stond ‘als gemetst in 't Noordooste’.
Evenals in het Leven van Henrik de Groote vinden wij hier dat spelen met
gelijkklinkende woorden: ‘uit armhartigheit oft uit barmhartigheit’, ‘meer tot vulsel
dan tot voedsel van 't verstandt der leezers’; hier en daar verbonden met allitereerend
rhythmisch proza als in: ‘Overwooghen niettemin, dat ongezien geschiên, en wanhoop
wonder werken kan......’ Hier ook die aardige zeemansuitdrukkingen: ‘zich stijf op
zijn roer houden’, ‘schoot vieren’, het ‘dynen der dinghen’; ‘Alva, ziende de haaven
zyner wensch, in den windt op, uiet te bezeilen, het op laveeren aanleidde’; ‘hoe
d'ouwde schalk, gelyk de roeiers, 't landt daar hy 't op gemunt hadt, de rug toekeerde’.
Aan geestig gevonden woorden, samenstellingen en afleidingen ontbreekt het hier
geenszins; lang niet alle ervan zijn levensvatbaar gebleken, sommige zijn al te
vernuftig of gezocht, doch hoe vele mooie en goede staan daartegenover.
Den invloed van het Latijn ziet men ook hier ln den bouw van vele zinnen; niet
zelden kan men in de vertaling van TACITUS den zin aanwijzen die blijkbaar tot
voorbeeld heeft gestrekt van een zin bij HOOFT. In den lust tot samenpersen der
gedachten binnen zoo klein mogelijk bestek gaat HOOFT soms de grenzen te buiten;
zijne bondigheid en pittigheid riekt niet zelden naar de lamp. Men vergete echter
niet, dat de natuurlijke dagelijksche omgangstaal allerminst van bondigheid en
pittigheid afkeerig is; er is niets onnatuurlijks in zinnen als: ‘Daar had men 't. Zy op
de beên, met d' ouwde poppen en
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't vuur in 't hoofd, aan 't hervatten van allerley wangelaat’; ‘de burghers in 't geweer;
op de beên, naa de plaats toe, met vier vendels; zoo geswindlyk, oft ze uit de lucht
ghereghent waaren’.
HOOFT kan statig zijn, waar statigheid pas geeft. Welk een goede werking doet
aan het slot van het verhaal over Egmond en Hoorne deze volheid van titels: ‘Ende
dusdaanigh was 't eindt van Graave Lammoraal van Egmondt, Prinse van Gavere,
den ryksten der Hollandsche Ridderschap.’ Hoe krachtig en vol zet, na het verhaal
der Fransche furie, het Twintigste Boek aldus in: ‘Naa 't stryken der golven van
verbaastheit, gramschap, geneughte; als het den zinnen op hun' stel geraakt, beuren
moght, den jeeghenwoordighen staat der dinghen, met stillen ooghe te bespieghelen;
bevroedde men de losheit der vlugge vreughde: en speurende de vrienden valsch,
den vyandt oovermaghtigh, wist niet werwaarts men zich te wenden hadde.’
Hij heeft dan ook wel besef van de waardigheid zijner taak; hij wil niet ‘alle
straatmaaren*) en ydelen klap’ in zijn verhaal opnemen; dat zou, zegt hij, ‘de deftigheit
myns aangevangen werks te naa’ zijn. Die uiting doet denken aan deze andere uit *)losse geruchten.
een brief aan den secretaris van Amsterdam, Daniël Mostaert: ‘Ik (hoewel anders
van 't volk niet) zie hun nu dezen trek af.’ Inderdaad HOOFT schijnt wel eens wat
heel ‘Drostelyc’ om een woord van VONDEL te bezigen en het is opmerkelijk dat wij
onder zijne lyrische poëzie slechts een enkel stukje in den volkstoon (‘Als Jan Sybrech
sou belesen’) aantreffen. Doch voor overdrijving heeft men zich ook hier te wachten.
Indien HOOFT zóó ver van het volk stond, als men het wel eens wil doen voorkomen,
dan had hij nooit den Warenar kunnen dichten, nooit den rechten volksgeest in de
echte volkstaal zoo voortreffelijk kunnen weergeven. Dan had hij zich ook in de
Nederlandsche Historiën niet zoo krachtig verdedigd tegen een
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mogelijke aanmerking, dat hij ‘verscheyde kleenachtbaare persoonen, met naam en
toenaam in 't spel’ heeft gebracht. Hij was geen hedendaagsch democraat maar ook
geen hedendaagsch aristocraat, en stond, ondanks zijn aanzienlijk ambt, evenals
HUYGENS, dichter bij de ‘kleine luyden’ dan de meeste heden-daagsche aristocraten.
De taal van het dagelijksch leven, de volkstaal en de volkshumor, zijn ook in de
Nederlandsche Historiën - zij mogen nòg zoo statig zijn - wel aanwezig. Dat konden
wij dan ook verwachten van een auteur die in een brief van omstreeks 1630 schreef:
‘Verworpelingen van woorden van straet op te rapen ende doen dienen daer ze deugen,
al was 't onder de edelen, daer kan men eer af hebben.’ Niet zeldzaam zijn
uitdrukkingen als: ‘iets begapen’, ‘soo haast als hy een veder van den mondt blaazen
kon’, ‘zoo rad als een water’; het Tiende Boek vangt aan met: ‘Terwyl koning Philips
zijnen aangebooren onderzaaten in 't hair zit’; elders vindt men uitdrukkingen als:
‘een gat inden heemel slaen’, ‘de myl op zeeven’; iemand iets ‘door den neus wrijven’,
‘durven kikken’, iemand ‘in 't hemde zetten.’ HOOFT heeft pleizier in spreekwoorden,
volkshumor, bijnamen; hij verzuimt niet ons meê te deelen, dat de invloedrijke
Amsterdamsche Schout HENRIC DIRXZOON ‘by den gemeenen man het aasken oft
eenken van der troeve’ werd genoemd; dat de Haarlemsche burgemeester KIES op
de tijding van BOSSU'S gevangenneming tot de burgers zeide: ‘daer (is) een kabbeljauw
gevangen, en zijn rob*) wel hondertduizent gulden waardt.’ Hij vertelt ons, hoe de
*)
kwaadwilligen tijdens het beleg van Leiden, na den dood van den strengen
maag.
burgemeester BRONKHORST, snoefden ‘dat ze hun tong uit het huis van leening gelost
hadden.’ De Kalvinisten te Utrecht komen in 1566 in een vergadering der vroedschap
en eischen twee kerken voor hunne godsdienstoefeningen; wij zijn ‘te onsterk’
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om een besluit te nemen, zegt een der vroedschapsleden. ‘Eet ham met mostart, zoo
wort ghy sterk’, antwoordt hem een der Kalvinistische afgevaardigden. HOOFT vindt
dat ‘onbeschoft’, maar hij geeft de woorden met opzet weer om het soort van
menschen te schetsen. Hij heeft blijkbaar pleizier in zekeren CHRISTOFFEL VASQUES,
die door de Groningers gezocht werd en zich in een Franciscaner-klooster schuil
hield. De Groningers komen in het klooster; ‘hy’, zegt HOOFT, ‘in een kap*), en
geschooren als een Monnik, met een kaars in de handt, holp zich zelven zoeken.’ *)pij.
Van zekeren WILLEM DE KLERK, heer van Boevekerk, heet het: ‘dien deeze tytel
niet by geval*) aangewaayt scheen.’ De dappere KORNPUT, die Steenwijk niet wil
*)
overgeven, wordt lastig gevallen door een aantal muitende burgers; een slager
bij toeval.
zegt: hoe moet het gaan, als er niet meer te eten is? - ‘In lang noch dies geen noodt’,
zegt KORNPUT. ‘En als het daarop aankomt, zoo willen wy dy, booswicht, eerst op
vretten.’
Met hoeveel recht ook BRANDT in HOOFTS werk ‘de eenzydigheit, de ziel der
Historie’ prijst - niet zóó kon ook deze geschiedschrijver eigen gevoelens en
sympathieën terugdringen, of wy krijgen hier en daar iets van zijne persoonlijkheid
te zien. De Amsterdammer kan een ‘ach arme!’ niet onderdrukken, waar hij (aan het
slot van Boek VII) over den haat tegen Amsterdam spreekt; de patriot zich niet
weerhouden, eenige inwoners van Gouda die verraad brouwen, een
‘vloekverwantschap’ te noemen en de mededeeling eener dergelijke poging van
eenige Antwerpenaars met de woorden: ‘o schandvlek!’ in te leiden. Het kost hem
moeite, de gruwelen van Sonoy en de zijnen in Noord-Holland gepleegd te verhalen:
‘De ooghen worden week, en de vingers besterven, door afkeer van zoo gruwzaame
en telkens verdubbelde onmenschelykheeden.’ Niettemin, hij gaat voort met zijn
verhaal om der wille van de
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vrucht der leerzaamheit deezer merkwaardighe geschîedenissen.’ Immers, die vrucht
hoopte hij dat zijn werk zou dragen; BRANDT sprak zeker in HOOFTS geest, toen hij
van de Nederlandsche Historiën zeide: ‘Men vondt er geen bloot verhaal van zaaken,
maar een school van staat; een leidtstar van regeeringe; een kompas van beleidt; een
wegwyzer ter oorloghs-kunde; een leermeester van grootmoedigheit, bescheidenheit
en gemaatightheit; een opwekker tot liefde des vaderlandts en der vryheit.’
Het zou ons te ver voeren indien wij wilden nagaan, in hoeverre HOOFTS werk
nog voor hedendaagsche lezers kan zijn wat het volgens BRANDT voor zijne
tijdgenooten was. Doch dit mogen wij verklaren, dat de Nederlandsche proza-kunst
hier een hoogte heeft bereikt als nimmer te voren; in onze vroegere letterkunde is
geen prozawerk aan te wijzen, waarin zoo groote rijkdom van inhoud gepaard gaat
met zooveel kunst van bouw en bewerking. Dit boek is het rechte taalmonument
voor onzen vrijheids-oorlog, het rechte karakter- en levensbeeld van het
Noordnederlandsch volk in wording, het rechte eerebeeld voor zijn schrijver.
Niet alleen door zijne historische werken, ook door zijne brieven heeft HOOFT ons
proza verrijkt en op een nieuwe baan gebracht; hij is de eerste die het schrijven van
brieven in de moedertaal tot een kunst heeft verheven. Dat hij ook hier, ter wîlle van
de kunst, geen moeite schroomde, blijkt wel uit het feit, dat hij elken brief eerst in
het klad schreef, zooals zijne nog aanwezige handschriften bewijzen.
De honderde brieven die wij van zijne hand bezitten, zijn natuurlijk niet alle even
gewichtig voor de geschiedenis onzer literatuur. Verscheidene zijner ambtsbrieven
leeren ons niet veel nieuws omtrent zijn karakter; de, overigens niet talrijke, brieven
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in het Latijn, Fransch en Italiaansch leveren wel eens bouwstof voor onze
literatuurgeschiedenis, doch hebben voor onze literaire kunst doorgaans geen belang.
De brieven, geschreven om wetenschappelijke inlichtingen te bekomen, staan in
belangrijkheid ten achter bij de meer persoonlijke, de ‘praatbrieven’ zooals wij ze
zouden noemen. Voornamelijk op deze laatste houden wij het oog gericht.
Opmerking verdient, hoe zeer zijne ambtsbrieven, in onderscheid van de
vertrouwelijke brieven, krioelen van deftige bastaardwoorden. Het schijnt soms alsof
hun aantal toeneemt met de aanzienlijkheid van dengeen aan wien de brief gericht
is en of het aantal bastaardwoorden in een brief den graad van vertrouwelijkheid
aangeeft tusschen den schrijver en den geadresseerde. Echter vindt men ook wel
zuivere taal in ambts-brieven, waar de toedracht van een of andere rechtszaak
uiteengezet wordt.
Ook tusschen de meer persoonlijke brieven bestaat groot verschil van toon,
afhangend van de verhouding tusschen schrijver en correspondent. Aan den Raadsheer
VAN DEN HONERT schrijft HOOFT heel anders dan aan zijn zwager JOOST BAEK. VAN
DEN HONERT had een stuk der Nederlandsche Historiën ter inzage gehad en met een
vleiend oordeel teruggezonden (no. 390). HOOFT dankt hem daarvoor, al is hij maar
half tevreden: liever zou hem zijn geweest, dat hem zijne ‘doolingen’ waren
aangewezen. Hij zendt dus een nieuw stuk, verzoekt alsnog critiek en eindigt met:
‘Vergaeve U. Ed. slechts zoo lichtelijk de balddaedt dezer aenmoeyenis, den geenen
die in allen gevalle altoos genoegh versiert zal zijn, mits oorlof van haer verwervende,
om zich te moghen tekenen Uwer Ed. Ootmoedighsten onderdaensten dienaar P.C.
HOOFT.’ Twee dagen later schrijft hij een brief aan BAEK, aanvangend: ‘Monsr. mon
frère, Wat heb ick een Maendagh stilswijghend
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op den veerman gevloekt, omdat hy my niet eenen brief mede-braght.’ Een andere
brief aan BAEK begint: ‘Mons. et frère, U.E. brief en tijdingen zijn ten laesten te
voorschijn gekomen: mostart nae de maeltijdt. 't Was des schippers schuld.’
Het is wenschelijk, dit verschil niet uit het oog te verliezen, om zich te hoeden
tegen de overdreven voorstelling dat HOOFTS brieven louter onnatuur en gemaaktheid
zouden bevatten. In menigen brief, die overigens met kunst opgesteld is of zelfs naar
de lamp riekt, vindt men spreekwijzen aan het dagelijksch leven ontleend of
spreekwoorden als: ‘gemeene*) smart rust wel, zeit men’ (172); ‘kort beraedt goedt
beraedi’ (193); ‘'t schijnt dat de uytheemsche deze boter tot den bodem niet geboort *)gemeenschappelijke.
en hebben’ (201); ‘de maeren*) en de meisjens verdieren*) door 't verwijlen niet’ (203);
‘t'Is een liefjen-treedter-niet-op*), zult ghy zeggen’ (206); ‘Daer water is, kan weder *)nieuwtjes.
*)
in prijs stijgen.
water komen, zeit het spreekwoort’ (237); ‘zeg, datter een wagen met tejrlingen*)
*)
kruidjeroer-mij-niet.
omgevallen is, alle met zes ooghen boven’ (247); ‘want met onwillige honden
*)
dobbelsteenen.
quaedt hazevangen is’ (261) enz.
Ook zou het wel verwonderlijk zijn, indien in deze brieven nergens bleek, dat de
schrijver ook de schrijver van Warenar is geweest. Hoe genoegelijk plaagt hij
BARLAEUS, wanneer deze met een wagen van Muiden is vertrokken, achteruit rijdend
met een knappe weduwe tegenover zich (850) en hoe vermakelijk is in een anderen
brief aan BARLAEUS (554) de anecdote van de Fransche soldaten die in 1635 tijdens
den oorlog tegen Spanje het op de eenden der Gooische boeren voorzien hadden:
‘Een van die kabouters, spoliis indutus opimis, deed, deez' daeghen, zijn triomflijke
intreê, t'onzen Rome, oft ten minsten petit Paris, met zulke platbekken, tot elf in
getal; die (gelijk het de tits*) onder dat volk is, ongenastelt†) te loopen) met gerekte
*)
halzen, onder, boven, achter, voor, ter broek ujt quaekten.’ Er zijn verscheidene
manier.
brieven in den trant van dezen

†) zonder nestel.
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aan JOOST BAEK, waaruit ik iets overneem: ‘De kout is de ziel van de bezoeken,
gelijk de vreughd die van de banketten. Die nestelt zoo wel in 't papier, als deez' in
den wijn. Maer wat kan hy kouten, die niet nieuws en hoort? Dat is 't eerst en lest,
daer de werelt nae vraeght. Nu leven wy hier als die de werelt gestorven zijn oft ten
minsten leeren sterven op zijn Philosoophs. D'eene dagh is den anderen zoo gelijk,
dat ons leven een schip schijnt zonder riemen, in doode stroom ende stilte. Beter stil
nochtans, als te hardt gewaejt .......... Onze stilstant van leeven is te ongevoelijker
door de koude, die alles in éénen stant houdt. Quam'er een zoete zonneschijn, zy
zoude de blaeden ujtbroeyen, om ons te leeren dat de tijdt zijnen tredt gaet. Nu schijnt
hy zich te verslaepen. Schijnt, zegh ick, al loopt hy te post in der daedt’ (194). Aardig
of karakteristiek zijn ook b.v. de brief aan ANNA en MARIA VISSCHER (107), die aan
zijn gewezen dienstmeid AELTJEN DE LANGE (210), aan TESSELSCHADE (393 en
609).
Desniettegenstaande moet erkend worden dat HOOFT, die inderdaad geestig was,
er doorgaans in zijne brieven naar streeft, dien geest voordeelig te doen uitkomen.
Is hij vroolijk of luimig gestemd, dan lijdt zijn brief daardoor vaak aan te veel geest;
doch niet zelden ook ontstaat dan een aardig of mooi epistolair stuk. Gevaarlijker is
dit streven naar een geestigen vorm, waar hij, werkelijk aangedaan, deel neemt in
het verdriet van anderen of eigen droeve heugenissen ophaalt. Soms doen zijne
brieven dan denken aan vroeger behandelde van BARLAEUS of TESSELSCHADE; soms
echter ook weet hij het juiste midden te houden en beheerschte droefheid waardiglijk
in schoonen vorm te uiten. Men mag er niet aan twijfelen, dat HOOFT van harte deel
nam in het bittere leed dat TESSELSCHADE overkwam in den dood van haar man en
haar dochtertje. Hoe heeft hij die deelneming betuigd? In zijn troost-
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brief aan TESSELSCHADE (479) blijkt duidelijk het besef, dat bij zoo'n groot verlies
geen gewone taal paste. Zooals men fluisterend spreekt in een sterfkamer en met
gedempte stem bij een geopend graf, zoo tracht HOOFT stemming en stijl van zijn
brief te voegen naar den aard en de grootte van het leed. Hij trekt dus hooge brozen
aan en begint: ‘Me Joffre, Ik sloofde my af, met t'saemenschraepen van stoffe, ujt
alle winkelen mijner heughenisse, tot hart-zalf over U.E. leedt; ende vondt den heelen
hoop te beroojt, om yetwes te baeten tot heelnis (zoo my docht) zulk eener quetsujre:
als U.E. schrijven, gezult in ongelooflyke manhaftigheit, my komt onderwijzen, hoe
de studiën, besteedt aen 't kauwen en verduwen der waere wijsheit, maghtigh zijn
een murw vrouwengemoedt zulx te verstaelen met rede, dat de felste schichten der
Fortujne kinken, jae, daer in, maer geen' wonden kunnen maeken.’
Inderdaad, hier krijgen ook wij den indruk, dat de schrijver zich af- of uitgesloofd
heeft; doch den harteklop der droefheid hooren wij niet.
Eenvoudig daarentegen is zijn brief aan HUYGENS, toen deze zijn vader verloren
had (126); ook is slechts het eerste gedeelte van dat schrijven gewijd aan HUYGENS'
verlies, het overige handelt van andere dingen. Treffend, half ondanks half door het
styleeren zijner droefheid, is de brief dien hij een maand na het overlijden zijner
eerste vrouw aan TESSELSCHADE schreef (132) en daarin een passage als: ‘Evenwel
heb ick het geloof niet, dat droefheidt deughd is, oft kante my met stijfzinnigheidt
tegens allen troost. Te zeer zoude my wroeghen d'ongehoorsaemheidt jegens degeene,
die, onder haer uuterste wille, my de verquikking mijns gemoedts zoo ernstelijk
bevolen heeft. Ick en zoek de rouw niet, maer zy weet my te vinden. Dujsendt en
dujzendt dingen daeghs haelen mijn schaede op, en meeten ze ten breedsten uut.’
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Ook in een treffenden brief als deze blijkt duidelijk, dat de schrijver zijn droefheid
steeds aan den teugel zijner kunst houdt. Inderdaad, HOOFT laat zich zelden of nooit
gaan, ook in zijn brieven niet. Dat is begrijpelijk in een tijd, toen men voor het eerst
door den brief in de moedertaal de schoonheid zocht te bereiken. Het begin was ook
hier moeilijk en het proza nog niet smijdig genoeg om, zich gemakkelijk vlijend naar
de stemmingen van een auteur, tot kunst te worden die natuur schijnt.
Reeds de vormelijkheid, aan dien tijd eigen, en zich openbarend in den aanvang
maar vooral in het slot van zoo menigen brief, doet aan kunst denken. Zelfs tot zijn
vriend en zwager JOOST BAEK richt HOOFT zich doorgaans met een: ‘Monsieur et
frère’ en onderteekent: ‘U.E. Gans-dienstw.en Broeder.’ Een troostbrief aan zijn
zwager JACOB PERGENS (929), met wien hij naar het schijnt niet zóó intiem was,
begint hij met: ‘Mijn Heere en welwaarde zwaagher’ en eindigt: ‘Inmiddels moeten
U.E.E. den Allerhooghste bevoolen zijn, ende eerbiedelijk gegroet, Mijn Heere ende
welwaarde Zwaagher, van U.E. onderdaansten, toeghedaansten zwaagher en Dienaar
P.C. HOOFT.’
Duidelijker toont zich de kunst in een slot als dit van een brief aan BARLAEUS
(554): ‘'t Is doch altemael jok; maer dit ernst, Mijn Heere, dat zich gelukkig houdt
met den tytel van Uwer E. verplichten onderdaenen dienaer P.C. HOOFT’ Ook in dit
slot van een brief aan DE GROOT (54), waarin hij den wensch uitspreekt, DE GROOT
nog eens van dienst te mogen zijn en daarop laat volgen: ‘Welck och, oft God gaeve!
die, Mijn Heere, U.E. met al wat haer lief is, in geluksaligheit bewaere, en in haer
goede gunste U.E. gansch dienstwillighen dienaer P.C. HOOFT.’
Overigens is er in het proza dezer brieven vrij wat, dat ons aan de Nederlandsche
Historiën herinnert. Wij vinden ook hier
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dien lust in het spelen met gelijkluidende woorden, als: ‘de minste te wesen en is 't
minst niet, als men 't gaeren is’; ‘U.E. behendige aenminnigheidt en aenminnige
behendigheidt’; den lust in vernuftige of geestige wendingen, in teekenachtige
uitdrukkingen als: ‘nae dat heel Europe lang ujt de venster geleghen had, om te zien
hoe 't met de beweeghenissen van Italiën ........ afloopen wilde’; een enkelen keer
een, naar 't schijnt, nieuwgevonden woord als kijkveer*) (245); ook niet zelden staaltjes
*)
van valsch vernuft, vooral in de brieven aan TESSELSCHADE en BARLAEUS.
vgl. Kijk-over.
Doch hoe men oordeele over de kunst van HOOFT als briefschrijver, verzekerd
blijven hem deze twee verdiensten: zijne landgenooten voor het eerst door zijn
voorbeeld te hebben getoond, dat ook door een brief in de moedertaal de literaire
kunst kan worden gediend; een levensbeeld in brieven te hebben nagelaten, zooals
wij er vóór dien tijd geen aantreffen.
In 1638 had HOOFT de twintig eerste boeken zijner Nederlandsche Historiën voltooid;
in 1642 verschenen zij eindelijk met een opdracht aan FREDERIK HENDRIK die hem
daarvoor een zilveren lampet en schotel vereerde. Sedert maakte het werk ‘kleenen
voortgangk’, zooals BRANDT zegt. Ambtszorgen, huiselijke plichten, koorts, jicht
houden hem van den arbeid af of belemmeren hem daarin. Het 27ste boek is niet
alleen onvoltooid, doch staat ook met zijn langdradige inhoudsopgaven van brieven
niet op de hoogte der overige boeken; het is mat. Mat voelde zich bijwijlen ook de
auteur. Wanneer jicht, koorts en maagbezwaren hem eenigen tijd met rust hebben
gelaten, vat hij wel weer moed: zoo schrijft hij in December 1646 aan zijn neef VAN
ZURK: ‘Nu begint my 't leeven weeder toe te lachen met de nieuwe smaak der
verquikkinge; in Maart van het volgend jaar in een briet aan den geleerden Capucijn
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Broeder GABRIËL te Leuven zelfs, dat hij hoopt ‘binnen korte jaaren noch tien boeken
ujt te geeven’; maar in dienzelfden brief ook dat hij vreest, zijn werk niet verder te
kunnen brengen ‘by mangel van gezontheit oft leeven’. Tempus abire mihi, klonk
hem in het oor.
Die stem bleek waarheid te hebben gesproken. Naar Den Haag gereisd om er de
begrafenis van FREDERIK HENDRIK bij te wonen, werd hij er zwaar ziek en stierf 21
Mei 1647 ten huize van JOHAN VAN DER MEYDE, schoonzoon van LEONORA
HELLEMANS. Zijn lijk werd naar Amsterdam gevoerd en ‘met groot gevolg van
vrienden en vreemden’ naar de Nieuwe Kerk gebracht; daar werd het bijgezet in den
grafkelder waarin ook het stoffelijk overschot van zijn vader rust. Den volgenden
dag droeg ADAM VAN GERMEZ, een der beroemdste tooneelspelers van dien tijd, in
den Schouwburg een door BRANDT vervaardigde lijkrede op den Drost voor ‘ten
aanhooren van een ongelooffelyk getal van menschen.’ Onmiddellijk daarna werd
Geeraerdt van Velzen ten tooneele gevoerd en zoo ‘de lykplicht des grooten Dichters’
besloten.
Dergelijke eer was nog geen dichter te beurt gevallen. Blijkbaar beseften de
Amsterdammers dat zij een man van groote beteekenis verloren hadden. Dat besef
trachtte BRANDT te vertolken in het opgeschroefde stuk, dat eigenlijk voor RONSARD
in het Fransch opgesteld en door hem zoowat pasklaar gemaakt was. Die holle klanken
maken op ons geen indruk meer; doch dat Amsterdam en de Republiek in HOOFT
een man van groote beteekenis verloren, daarvan is ook het nageslacht overtuigd
gebleven.
Trachten wij het meest wezenlijke van HOOFT'S persoonlijkheid samen te vatten,
dan zien wij als drieledige kern dier persoonlijkheid: liefde tot schoonheid, vrijheid,
wijsheid. Die drie gevoelens beheerschen zijne ontwikkeling in verschillenden
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graad en verschillende onderlinge verhouding. De schoonheid heeft de oudste rechten.
Zij vooral vervult den vurigen jongeling, trekt hem tot bewondering van kunst en
natuur, tot de vrouw die hij leert beschouwen als de hoogste schoonheid, immers als
een afschaduwing van het goddelijke. De schoonheid ook is het, die hem trekt tot de
deugd en de eer; op den jongen HOOFT zelven mag men toepassen, wat hij van den
dapperen PIETER HASSELAER getuigde: ‘de glans der schoone daeden // Daeghd' in
sijn bosem op.’ Zoo dreef dan schoonheid hem ten slotte tot wellevenskunst.
De vrijheid van gelooven en denken, door een ouder geslacht met bloed en tranen
betaald, lag hem na aan 't hart. Het algemeen Christelijk geloof, onafhankelijk van
eenig kerkgenootschap, hem door zijn vader overgeleverd, bleef hij op zijn wijs
verdedigen. Onder den invloed van de leer der Stoa ontwikkelde dat geloof zich tot
een Stoïsch Christendom en Christelijk determinisme, dat misschien het midden
hield tusschen het geloof van COORNHERT en dat van SPIEGHEL. De vrijheid van
geloof die hij voor zich eischt, wil hij ook anderen gunnen; als COORNHERT is hij
een vijand van onverdraagzaamheid; niet hij is de man om R. Katholieken lastig te
vallen en geld van hen aan te nemen voor oogluikende toegefelijkheid. Niet minder
lief dan de individueele vrijheid is hem de volksvrijheid: weinig vraagstukken acht
hij belangrijker dan dat der verhouding tusschen volk en vorst; geen schouwspel
maakt dieper indruk op hem dan dat van een om zijn vrijheid worstelend volk.
Naast liefde tot schoonheid zien wij liefde tot wijsheid zich reeds vroeg in den
jongeling openbaren: lust tot het verwerven van menschen- en wereldkennis, tot het
erkennen van de diepste roerselen der dingen, van ‘oorsaeck en moeder-oorsaeck’
en hoe zij alle uit God dalen, tot wijsgeerige beschouwing van
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het verleden die maatstaf en richtsnoer voor het heden moge verschaffen. Welk een
belang stelt hij in alles wat rondom hem gebeurt; hoe ‘hongert’ hij soms naar
‘nieuwmaren’; doch het is, zooals hij zelf in een brief (752) zegt: ‘goede oft quade
nieuwmaeren, zy zijn my altijds welkoom, om dat ze leeren de wereldt kennen.’ Die
wereld- en menschenkennis was het ook, die hem aantrok in de leer der Stoa; die
wijsheid bewonderde hij in hare woordvoerders; mede van hen heeft hij geleerd zich
toe te leggen op zelfkennis die door zelfbedwang tot zelfbeheersching leidt.
Al dat willen en streven, dat denken en doen is in HOOFT verbonden tot een
harmonisch Nederlandsch geheel. Hij voelt zich één met zijn volk; het feit treft en
streelt hem, dat hij geboren is in het jaar der afzwering van Filips ‘als 't heldelijke
volk // Den hoet der vrijheit haeld' op spitse van den dolk’; doch voor chauvinisme
bewaren hem zijn wereldburgerschap en zijn onbevangenheid van oordeel. Ondanks
de Renaissance is hij Hollander gebleven. Fijnheid van uiterlijke vormen trok hem
aan, maar van ‘hoofsche gemaaktheid’ - BRANDT getuigt het - was hij afkeerig. Den
Hollander, onder den invloed van het Zuiden Hollander gebleven, zien wij duidelijk
in dien langen ranken man met zijn blozend gelaat, schrandere bruine oogen,
donkerblond lokkig haar, ‘vroolyk van geest, zoet op heusche en geestige boertery,
doch bet neigende tot ernsthaftigheit’; die ook in zijn kleeding zich hield aan ‘d'oude
deftige Hollandtsche eenvoudigheit.’ Lid van het opkomend patriciaat, houdt hij zich
op een afstand van de lagere klassen en stelt prijs op een adelsbrief; doch anderzijds
- hoe eenvoudig en waardig is zijn brief aan zijn vroegere dienstmeid AELTJEN DE
LANGE; hoe waardig en eenvoudig ook, maar krachtig, zijn toon tegenover Jonkheer
VAN ZUYLEN VAN NIEVELT (35 vlgg.) en tegen den ambassadeur NOËL DE CARON
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(101). Zijn zucht naar wereldsche hoogheid, weinig strookend met de leer der Stoa,
verhoogt de waarde van zijn karakter evenmin als zijn ietwat laatdunkende houding
tegenover wie zich niet zoo beheerschten als hij, tegenover VONDEL b.v. Vlekkeloos
is HOOFT niet, al moet men in het oog houden dat hij zich door zijn omvangrijke
briefwisseling meer bloot geeft dan menig ander.
Dezelfde trits van gevoelens, die wij als kern zijner persoonlijkheid beschouwen,
zien wij ook in zijn literair werk.
Ook als dichter heeft hij de vrijheid lief; ‘het waerdste goed, de gulden vrijheit’
wordt meer dan eens verheerlijkt in zijne poëzie. Hoe de strijd van zijn volk om die
vrijheid zijn hart vervult, blijkt uit verscheidene zijner kleinere gedichten, uit zijne
drama's en vooral uit zijne Nederlandsche Historiën. Vrijheid - geen bandeloosheid;
HOOFT zou beaamd hebben, wat een drietal eeuwen na hem een zijner bewonderaars,
zelf dichter, uitsprak: ‘de ware vrijheid luistert naar de wetten’; die wetten eerbiedigde
hij niet alleen in het sonnet en het nienw-klassiek drama, maar overal waar het eigen
wel onderzocht literair geweten hem de wet voorschreef.
De wijsheid heeft hij gehuldigd reeds in sommige zijner vroegste tooneelwerken,
in het wondermooie portret van MONTAIGNE ‘den Gascoenschen wyzeman’ dat
voorkomt in het bruiloftsdicht voor ADRIAEN VERHEE, in de fraaie Sticht- en
Zeederijmen, in zoo menigen rei zijner treurspelen, in zijne Nederlandsche Historiën,
waar spreuken vol pit van wijsheid en opmerkingen vol levenservaring de bijzondere
gebeurtenissen tegen den achtergrond van het algemeen menschelijke doen uitkomen.
De schoonheid van kunst en natuur, van de vrouw bovenal, is door hem verheerlijkt
in zijne liederen met helderen klank van verzen en bevalligen dans van rhythmen;
ook in zijne
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sonnetten, rijk van inhoud, fijn bewerkt en bevallig van vorm als het massieve en
toch zoo edel-gracieuze drijfwerk der VIANENS. Hoe toont hij zich overal een zoeker
van schoonheid! Dagen, soms weken heeft hij zijn verzen onder handen, laat ze
liggen, vat ze weer op en werkt er aan voort; nadat hij de twintig eerste boeken zijner
Historiën heeft voltooid, blijft hij nog vier jaar bezig ‘met overzien, schaaven en
drukken’.
Stelde HOOFT zijn proza hooger dan zijn poëzie? Wij weten het niet, doch er bestaat
eenige grond om het te vermoeden. In allen gevalle schijnt hij geen hoogen dunk
van zich zelven als dichter te hebben gehad. In 1610 schrijft hij aan DANIËL HEINSIUS:
‘ick ben geen schrijver, al heb ick somtijts yet om de geneuchte gedicht, dat tot mijn
becommering onder de gemeente geraeckt is.’ Misschien moet men hier rekening
houden met de gemaakte nederigheid die wij bij zoo menigen zeventiend'eeuwschen
schrijver aantreffen; maar in 1630 schrijft hij toch ook aan TESSELSCHADE: ‘want
behalve dat ick noit mijn heele werk maekte van dichten, gelijk schier dient te doen
die nae de volmaektheit tracht, zoo heb ick’ enz.10).
Toen HOOFT dezen brief schreef, was sinds een kwart-eeuw een ander Nederlandsch
dichter werkzaam, die inderdaad zijn ‘heele werk maekte van dichten.’ Vier jaar
vroeger had hij zich in zijn Geboortklock van Willem van Nassau aldus tot de Muzen
gericht:
Maer ghy, o negental! o Myterberghgodinnen!
Die 's nachts niet min als daeghs gaet waeren door mijn sinnen,
Om wie ick 't leven lieve, en sonder welcke ick niet
De majesteyt der sonne aenschou als met verdriet
.........,.........
Wij hebben de stem gehoord van [Joost van den Vondel.]

Eindnoten:
10) Voor dit overzicht van HOOFTS leven en werken verwijs ik naar mijn Literatuur en Tooneel
bladz. 11, 14-15, 33-34, 45, 51, 55, 66-71 (lyriek), 113-117 (proza), 191-192 (tafelspelen),
211-222 (drama's), 257-261 (Warenar en Schynheiligh). Een studie over HOOFTS lyriek, naar
aanleiding der nieuwe uitgave van LEENDERTZ' Gedichten van P.C. Hooft door STOETT, in
mijne Studiën over. Nederlandsche Dichters der zeventiende eeuw II, 171-232.
Voorts over het geslacht HOOFT en allerlei familie-bijzonderheden: het Feestnommer van Eigen
Haard (no. 11 ao. 1881).
Over zijne kennismaking met den vader van SAMUEL COSTER vgl. zijne Brieven (ed. VAN
VLOTEN) II, 191. Over den invloed van SPIEGHEL op HOOFT: Lit. en Tooneel p. 5; daarbij is
nog te voegen: de verzen uit SPIEGHEL'S Byspraax Almanack ‘de rechten zijn uyt de reên
gemaakt’ doen denken aan dit vers uit Granida (861) ‘o rechten sonder reên! o wetten sonder
weten!’; Studiën enz. bladz. 216; de brief van SPIEGHEL aan HOOFT in VLAMING'S uitgaaf van
SPIEGHEL'S werken p. 260; Brieven II, 201; vgl. den aanvang van het zinnespel Numa met de
bespiegeling van den Trompetter uit Geeraerdt van Velsen (3e bedrijf). Hier als elders in dit
overzicht citeer ik volgens de uitgave van LEENDERTZ.
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Aangaande de betrekkingen van den jongen HOOFT tot de meisjes, genoemd of bedoeld, in zijne
minnezangen verkeeren wij in menig opzicht in onzekerheid; over enkele dezer betrekkingen
handelde Dr. KOLLEWIJN in Taal en Letteren, Jaargang 1903. (‘HOOFT en de meisjes SPIEGHEL’).
Over de drama's van HOOFT te verg. (behalve het elders genoemde) wat Dr. WORP medededeelt
in zijn werk Drama en Tooneel, Deel I. Dr. P. LEENDERTZ Jr. heeft in zijne uitgave van Warenar
(Zwolsche Herdrukken no. IX-XI betoogd, dat dit blijspel waarschijnlijk het gemeenschappelijk
werk van COSTER en HOOFT is geweest; in Taal en Letteren 1897 is Dr. STOETT tegen die
voorstelling opgekomen; zie voor het verdere verloop dier polemiek Taal en Letteren 1897 en
1898. In het Tijdschrift v. N.T. en L. XVII, 255 vlgg. heeft Dr. STOETT een bondgenoot gevonden
in J. HOBMA, die zijn artikel eindigt met STOETT'S verklaring: ‘Niemand anders dan HOOFT en
hij alleen (is) de auteur van den ‘Warenar.’ In hoofdzaak ben ik het met de H.H. STOETT en
HOBMA eens. De Inleiding van Dr. LEENDERTZ' uitgave bevat o.a. een degelijke en uitvoerige
vergelijking van Warenar en Aulularia.
Dat HOOFT reeds c. 1623-'24 bezig was met de vertaling van TACITUS, blijkt in LEENDERTZ'
uitgave van De Gedichten van P.C. Hooft Inl. I, XXI. (Aan Dr. BREEN is deze plaats ontgaan;
zie zijn hoogst verdienstelijk proefschrift over Pieter Corneliszoon Hooft als schrijver der
Nederlandsche Historiën bladz. 22. Over de beide redactie's van een brok der vertaling van
TACITUS vgl. Brieven (ed. VAN VLOTEN) II, 21, 153.
In Literatuur en Tooneel enz. p. 121 heb ik eenige plaatsen aangewezen, waar de invloed van
TACITUS zichtbaar is in het werk van HOOFT. Die plaatsen zijn op verre na niet de eenige: men
vgl. op p. 93 der vertaling van TACITUS (ed. 1704) de passage aanvangend: ‘Nochte hebben de
voorzaaten enz. en op p. 308 (Boek I, c. 2 der Historiën) ‘Nochtans is d'eeuwe’ etc. met Ned.
Hist. (ed. 1677) p. 2 (o.): ‘Niet zoo onvruchtbaar een tydt is 't nochtans etc.; p. 355: ‘Hebbende
de menschen in den aardt het versch geluk van anderen etc. met Ned. Hist. p. 27-28: ‘Gelyk de
mensch in den aard heeft enz.; p. 402: ‘Nocht bloedt nu, nocht wonden en hielden hen, oft zy
en onderhoolden den wal.... en p. 404: ‘Nochte waardigheit, nocht ouderdoom moght baaten,
oft eerschendingh en wierd met doodtslagh, doodtslagh met eerschendingh gemenght. Stokouwde
mannen, afgeleefde vrouwen, te slecht tot roof, sleepten zy, om er den spot mee te dryven’; met
Henrik de Groote (ed. 1704) p. 20: ‘Hunne jaren en verschoonden de ouwde niet, nochte hunne
waerdigheit de doorluchtige mannen’ enz. en nog meer met Ned. Hist. p. 471: ‘Nocht achtbaarheit
van staat, nocht eerwaardy van ouderdoom enz...... waaren in den wegh, oft aanzienlyke
regeerders, afgeleefde gryzen enz.;
Ook elders dan in de historische werken vindt men den invloed der lectuur van TACITUS. Zoo
leest men op p. 32 der vertaling: ‘dat alle menschelyke zaaken onbestendigh waaren, en hoe hy
hoogher gesteeghen, hoe hem 't slibberen gereeder was’, en p. 316: ‘Dat de hooghe aanslaaghen
tydigh waaren in 't gypen*) der zaaken.’ Deze gedachte moet HOOFT voor den geest gezweefd
hebben, toen hij in zijn Geeraerdt van Velsen (in de voorspelling van de Vecht) schreef:
Want nerghens is soo veyl
Den onverwachten val, als op de toppen steyl;
Soo slibbrich staen, als op den cruyn; soo te bedincken
Het gyben, als voor wind, en soo ghereedt het sincken.
Op p. 19 der vertaling van TACITUS lezen wij: ‘Daer ging de wyflyke en erbarmelyke troep, de
voorvluchtighe huisvrouw des Hooftmans, draaghende haaren kleenen zoon in den schoot, de
gemaalinnen der vrienden rondsom haar kermende.’ Waarschijnlijk dacht HOOFT aan deze
voorstelling, bewust of onbewust, toen hij in zijn Baeto den sleep van ballingen schetste en o.a.
........... Hier
Voeteert de vrouw van kinde groot
Dees' draeght den suighling in haer schoot
al heeft hij ook hier uit TACITUS slechts aanleiding genomen tot een zelfstandige voorstelling.
In mijn schets van HOOFT'S leven en werken mocht natuurlijk slechts, wat m.i. het voornaamste
is, worden opgenomen. Over sommige vraagstukken die zich hier voordoen, heb ik moeten
zwijgen; zoo b.v. over de omwerking van den merkwaardigen Brief uit Florence aan de Kamer
‘de Eglantier’. Dr DE RAAF heeft daaraan een artikel gewijd in Taal en Letteren 1901, 355 vlgg.
Een afzonderlijk onderzoek der, door HOOFT in zijn vroeger werk gebrachte, wijzigingen en
veranderingen zou hier waarschijnlijk tot meer zekerheid leiden. HOOFT'S denkbeelden over
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staat en godsdienst zijn behandeld door J. KOOPMANS in Letterkundige Studiën (Amsterdam
W. VERSLUYS. 1906); zijne godsdienstige en zedelijke denkbeelden door G. HEERINGA (Invloed
van de Renaissance op de Godsd. en Zedel. denkbeelden van P.C. Hooft; niet in den handel; en
Oud-Holland 1899).
Met onze kennis van HOOFTS leven en werken staan wij nog aan het begin van een langen weg;
voor een grondig onderzoek van dat leven en die werken is nog heel veel te doen. Wat had hij
aan den door hem zoo hoog vereerden MONTAIGNE te danken? Wat aan MARINI, wiens Adone
hij ‘ten deele hadt vertaalt’ (zie: BRANDTS Leeven van P.C. Hooft ed. MATTHES p. 57)? Wat
aan de overige Italiaansche poëten behalve TASSO en GUARINI? Wat aan de Latijnsche erotische
poëzie? In den bevalligen Sang die aanvangt: ‘O Venus, die hebt yders hart in handen’ komt
meer dan een vers voor, dat op Latijnsche voorbeelden lijkt; men vergelijke coupletten als:
Dan leeren zij ten sachten bed uutstijghen
En in een ondersiel ter venster vaeren
Op sang en snaeren
Dan leeren zij, om d'ouwdelien te mompen
Haer voetjens setten, dat het niemandt luister,
Alleen bij duister
Met verzen als deze van TIBULLUS (El. I, 2, vs. 19):
Illa docet furtim molli descendere lecto
Illa pedem nullo ponere posse sono.
uit de Ciris (van VIRGILIUS?) vs. 209 vlgg.:
Cum furtim tacito descendens Scylla cubili
Auribus arrectis nocturna silentia tentat,
Et pressis tenuëm singultibus aëra captat,
Tunc suspensa levans digitis vestigia primis
Egreditur
uit OVIDIUS (Fasti I, 425 vlgg.):
Surgit amans animamque tenens vestigia furtim
Suspenso digitis fert taciturna gradu
(alle aangehaald door Jo. DE BOSCH in zijne Verhandeling .... de Regels enz. Haarlem 1783, p.
202).
Doch zulke ontleenings-vraagstukken, al zijn zij van eenig gewicht bij onze schatting van HOOFT
als dichter, zijn voor mij van ondergeschikt belang, en er doen zich hier verscheidene veel
belangrijker vraagstukken voor.
HOOFT'S leven en werk leenen zich bijzonder goed tot het ondernemen van een grondig
onderzoek. Doordat de datums van zijne meeste gedichten, prozawerken en brieven vaststaan,
kunnen wij hier beter dan bij eenig ander zeventiend'eeuwsch auteur de langzame ontwikkeling
van den mensch en den kunstenaar nagaan en, de eene ontwikkeling gestadig met de andere in
verband brengend, langs wetenschappelijken weg trachten doortedringen in de ziel van een
zeventiend'eeuwsch kunstenaar. Alleen bij HUYGENS zullen wij in even gunstige omstandigheden
verkeeren, indien eens zijne brieven zijn uitgegeven.
*)

Overslaan van het zeil naar
den anderen kant.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

246

Joost van den Vondel (1587-1679).
1587-1637
Van Pascha tot Gysbrecht van Aemstel.
Hy zal haest verschijnen in zijne pracht,
Van purper, met gout doorslaeghen.

Het toeval heeft gewild, dat hij die Nederlands grootste dichter zou worden, geboren
is buiten de grenzen der toenmalige Republiek. Zijne ouders, JOOST VAN DEN VONDEL
en SARA KRANEN, doopsgezinde Antwerpenaars, waren wegens de geloofsvervolging
gevlucht naar Keulen; daar werd den 17 November 1587 hun zoon JOOST geboren
in het huis ‘Zur Fyolen’, dat in de ‘Witschgasse’ gelegen was. Als knaap is JOOST
met zijne ouders uit Keulen over Utrecht naar Amsterdam getrokken, waar zij zich
metterwoon vestigden; doch zijn gansche leven lang bleef hij gevoelen, wat hij eens
getuigde: ‘Een heimelicke treck // Verleit het hart naar mijn geboortstad Keulen.’
De heugenis aan die aloude bisschopsstad met haar rijkdom van Romeinsche en
vroeg-Christelijke herinneringen blijft in zijn geest werken als een zuurdeesem.
Voorloopig echter legde Amsterdam beslag op zijn aandacht. Zijn vader won als
hoedenstoffeerder in de Warmoesstraat in het huis ‘de Trou’ den kost voor zich en
zijn gezin, dat, behalve JOOST, uit nog een zoon WILLEM en drie dochters:
CLEMENSKEN, CATHARINA en SARA bestond. Het moet hun goed zijn gegaan, want
WILLEM kon later studeeren en naar Italië reizen. De VAN DEN VONDELS verkeerden
begrijpelijkerwijs veel met andere Zuidnederlanders te Amsterdam en zoo lag het
voor de hand, dat JOOST, die ‘zynen aangebooren trek tot de dichtkunst’ al vroeg
toonde, opgenomen werd onder
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de leden der Brabantsche Kamer 't Wit Lavendel. Nu begint de poëzie in de ziel van
den leerling-Kamerist te werken, de jonge loot te zwellen en knoppen te zetten. Zijn
eerste, ons overgebleven, gedichten zijn belangrijk niet om hun schoonheid, maar
om den blik dien zij ons geven op zijn ontwikkeling. Ernstige vrome knaap, vangt
hij aan met een Schriftuerlyck Bruylofts Reffereyn vol geklank van rethoryckersrijmen
(1605); een paar jaar later vinden wij een stichtelijk Nieuwjaarsliedt, waaruit blijkt
dat hij kennis heeft gemaakt met de Haarlemsche Kamer Trou moet blijcken. In het
bruiloftsrefrein keert hij zich tegen de Oudheid: geen Hymenaeus met zang verheven,
maar God geloofd! De Jacht van Cupido echter, een stukje uit het liedboek den
Nieuwen Lusthof wemelt van mythologische herinneringen; evenzoo is het met een
Oorlof Liedt en een Dedicatie, de eenige staaltjes van minnepoëzie uit dezen tijd.
Wat er omgaat in stad en land, trekt de aandacht van den jongen man: in 1609
dicht hij een sonnet op het Twaalfjarig Bestand; in 1610 een lang treurdicht van meer
dan tweehonderd verzen over den moord op Koning Hendrik den Vierde. In datzelfde
jaar was hij gehuwd met MARIA DE WOLF, dochter van HANS DE WOLF, evenals
JOOSTS vader, een Keulenaar van Brabantsche afkomst. Met deze vrouw die ons
geschetst wordt als ‘een kloeke en verstandige huishoudster’ zet hij een winkel in
kousen op (in die dagen der korte broeken een veel gewichtiger artikel dan thans);
maar - zegt zijn levensbeschrijver BRANDT - ‘zijne gedachten liepen op wat anders,
op het dichten.’ MARIA wijdde zich aan de nering, haar man aan de Muze.
De hartelijke dankbaarheid aan God voor het uitzicht op vrede, waarvan het sonnet
Op het twaalfjarige bestandt spreekt, bleef den pasgehuwden jongen man vervullen.
Dat sonnet was maar een eerste uiting van vreugde geweest en kan beschouwd
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worden als een soort van voorspel op Het Pascha ofte de verlossinghe der kind'ren
Israels uut Egypten, dat waarschijnlijk omstreeks 1611 gedicht en in 't Wit Lavendel
vertoond, in 1612 in het licht verscheen.
Nadenkend over den strijd der Nederlanders tegen Spanje, scheen deze voorloopige
uitkomst den jongen dichter een wonder, slechts te vergelijken bij de wonderbaarlijke
redding van Gods verkoren volk uit de macht van den Pharaoh. Het oude verhaal uit
zijn bijbel van ‘Deux-aes’ kreeg door die vergelijking nieuw leven, de aureool van
dat heilig verleden glansde af op het heden. Door een bewerking dier stof kon hij
zijn behoefte aan gemeenschap met God en zijne vaderlandsliefde tevens bevredigen;
bij een overweging van den vorm waarin hij die edele stof zou gieten, richtten de
blikken van den jongen Kamerist zich vanzelf naar het tooneel van 't Wit Lavendel.
Als knaap had hij te Keulen zijne zuster CLEMENSKEN in een schooldrama over
Mozes' leven voor Jochebed zien spelen, te Utrecht vóór het Stadhuis de vertooning
van een schooldrama over David en Goliath bijgewoond. Zoo was de lust tot het
tooneel al vroeg in hem ontwikkeld. De Ouden had hij middelerwijl, zij het nog uit
de tweede hand, iets beter leeren kennen; door hen die hij nu in het Voorbericht van
Het Pascha ‘d'oude wyse Heydenen’ noemt, was hij helder gaan beseffen, welk een
krachtig hulpmiddel het tooneel is tot levendige uitbeelding van het verleden. Zoo
heeft hij dan het bekende verhaal uit Exodus verwerkt tot een tooneelstuk in vijf
‘deelen, elk besloten door een ‘Choor’ en gedicht in alexandrijnen. VONDEL had den
vorm van zijn stuk misschien aan DUYM ontleend, al vinden wij bij dezen geen
reizangen; ook hij noemde zijn stuk een ‘trage-comedie’, doch alleen omdat het
Pascha een ‘blij-eyndich-spel’ was; hij heeft zich wel gewacht DUYM en DE KONINGH
na te volgen waar zij

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

249
komische tusschenspelen in hun werken laschten. Blijkbaar gedoogde zijn eerbied
voor den bijbel zulk een vermenging van het heilige met het onheilige niet. In een
lyrisch gedicht achter het stuk had VONDEL de overeenkomst tusschen Nederland en
Israël in bijzonderheden aangetoond. Het is alsof dat bijbelsche stuk, dat toch maar
een gelijkenis bevatte, zijn behoefte aan uiting zijner blijdschap niet voldoende
bevredigde.
De volheid dier blijdschap jubelde hij eerst uit in den Hymnus over de Scheep-vaert,
dien hij misschien kort na Het Pascha dichtte. Hoe trilt in dezen hymnus, eigenlijk
een hymne op de vrijheid, de weelde van een jong volk dat zich voor het eerst
onafhankelijk voelt en de zoete vrijheid geniet; hoe juichend klinkt die aanhef:
O bondigh Nederland! die al des werelds percken
Beschaduwd en doorvlieght met u bepeckte vlercken

hoe zwelt de volkstrots in de uittartende regels tot ‘Oud Griecken-land’ (vs. 309
vlgg.), de volksdankbaarheid in de verzen tot de Nassaus en Prins Maurits!
Als bijschrift onder een prent, zal deze Hymnus wel besteld werk geweest zijn;
het zou niet het eenige van dien aard blijven.
In het voorjaar van 1612 was Het Pascha uitgekomen. Geen zucht om naam te
maken had daartoe den jongen dichter gedreven, die, schoon pas gehuwd, aan het
slot der Opdracht sprak van ‘het droevich Treur-spel van ons ellendich leven’; maar
verlangen om mede te werken aan den zedelijken opbouw zijner lezers en liefde tot
zijn werk dat, in afschriften verknoeid, de ronde deed.
Doch al zocht hij geen roem, zijn werk had de aandacht gewekt. BREERO dichtte
een sonnet ter eere van het stuk; de dichter-uitgever PERS richtte zich al spoedig tot
VONDEL met een opdracht van dichtwerk. Met de mannen van 't Wit Lavendel
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blijft hij in betrekking, in 1615 immers dicht hij een lofdicht op DE KONINGH'S
Jephthah; doch blijkbaar maakt hij kennis ook met de leden van de Egelantier. Die
kennismaking moet invloed hebben geoefend op zijne ontwikkeling. Evenals BREERO
had hij waarschijnlijk alleen de lagere school bezocht; veel meer dan lezen en
schrijven had hij te Utrecht niet geleerd, maar anderzijds was zijn geest frisch gebleven
en de veerkracht zijner belangstelling niet verlamd onder overlading met
schoolgeleerdheid. De geleerde PERS was juist de man om ook dit lid der
‘Nederlantsche Jonckheyd’ op te wekken tot beoefening van ‘eerlijcke
wetenschappen’. Evenals BREERO gaat VONDEL beseffen, dat hij door lectuur en
studie zijn kennis moet verrijken; doch, anders dan de schilder die maar een deel van
zijn tijd en kracht aan de poëzie kon geven, vergenoegt hij zich niet met
tweedehands-kennis. Hij gaat Latijn leeren en rust niet voordat hij de Latijnsche
dichters kan lezen; onder het genieten der ‘geestige en krachtige uitdrukkingen van
hunne edele gedachten’, door het overwegen hunner ‘ryke vonden’ wordt zijn gevoel
verfijnd, ontwikkelt zijn smaak zich, gaat hij zich hooger eischen stellen.
Niet alleen door lectuur en studie, ook door de voorbereiding tot nieuwe werken
breidt hij zijn geestelijken gezichtskring uit. PERS had hem verzocht, een aantal
bijschriften in de ‘Fransche dichtmaet’ te maken bij een reeks prenten ter vervanging
der ouderwetsche bijschriften van den Zuidnederlander JAN MOERMAN.
Dat was juist een kolfje naar VONDELS hand. Om die bijschriften te kunnen leveren,
moest hij zich op de hoogte stellen van alle mythologische stoffen en klassieke
verhalen, waarop de prenten betrekking hadden. Zoo ontstond de bundel emblemata,
die in 1613 onder den titel Den Gulden Winckel het licht zag en door den dichter was
opgedragen aan zijn zwager
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ABRAHAM. DE WOLF. DIRK PIETERSZ. zal wel geen schade geleden hebben bij deze
uitgaaf; ware het zoo, dan zou hij zich een drietal jaren later niet op nieuw tot VONDEL
gewend hebben met een dergelijke opdracht. Ditmaal gold het de bewerking van een
bundel Fransche dierfabelen met prenten van den Vlaamschen graveur MARCUS
GERARTS, getiteld Esbatement moral des animaux. EDUARD DE DENE had vroeger
bijschriften bij die prenten geleverd; nu gaf VONDEL een zelfstandige navolging der
Fransche, die in 1617 onder den titel Vorstelycke Warande der Dieren het licht zag.
Zou de dichter met dat prentenboek ANNA en JOOST Jr. nooit hebben bezig gehouden,
de beide kinderen die zijne MARIA hem sedert hun huwelijk geschonken had? Het
zou niet verwonderlijk zijn in den man die in de Voor-reden schreef ‘dat de Voedsters
de teere en buyghsame verstanden met soodanighe lieflijckheyt (de “eerlijcke
Fabulen”) behoorden te koesteren ende op te queecken’.
In diezelfde Voor-reden verontschuldigt VONDEL zich dat hij zijn lezers met
‘Heydensche Fabulen’ bezig houdt; hij wijst er op, dat ook in den bijbel ‘verscheyden
exemplen en aen-wijsinghen’ voorkomen. Begrijpelijk dus, dat hij zich liet vinden
voor een derden bundel bijschriften bij afbeeldingen van aartsvaders, richters, profeten
en helden uit het Oude Testament en de Apocriefe Boeken, die in 1620 onder den
titel De Helden Godes het licht zag. Uit een sonnet vóór in den bundel zien wij, welk
een sterk verlangen naar een beter leven den dichter vervult en hoe zeer hij zich hier
beneden een vreemdeling voelt. Wij weten, dat hij van 1620-1621 door ziekte gekweld
werd; doch zijn afkeer van het aardsche leven en zijn hemel-verlangen hadden dieper
oorzaak dan lichaamszwakte.
Reeds aan het slot van den Hymnus op de Scheeps-vaert zien wij den heraut der
volksglorie plotseling boetprofeet worden;
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dien wij in den aanvang zagen opkomen met fiergeheven hoofd en trotschen stap,
vinden wij ten slotte deemoedig knielend neergebogen voor God met de bede om
Zijn lof te mogen zingen. Ook in de poëzie der volgende jaren zien wij hem telkens
verdiept in godsdienstige overpeinzingen. Hij vertaalt een deel van DU BARTAS'
Semaine, dat in 1616 onder den titel De Vaderen het licht zag; een ander deel van
dat werk gaf hij in 1620 uit onder den naam De Heerlyckheyd van Salomon. Uit
dezen of iets vroegeren tijd dagteekenen een paar bewerkingen van psalmen en andere
godsdtenstige poëzie: Hemelvaert-Zang, Pinxter-Zang, een gedicht over Christus
Lyden, Houlyck-Sang tusschen God en de geloovige Ziele, Hymnus of Lofzangh van
de Christelycke Ridder. In al dit werk zien wij een vurig verlangen naar samenleven
met God, een sterke behoefte om zich door de aanraking van het hemelsche te
behoeden tegen de wereld die in het booze ligt.
Maar toch, die wereld trok hem telkens weer aan. Hij kon niet ongevoelig blijven
voor het rijke leven van zijn tijd, dat steeds voor nieuwe feiten en verschijnselen zijn
aandacht vroeg. Midden in de Inleydinghe tot zijn Warande der Dieren schildert hij
een zeegevecht tusschen een Hollandschen koopvaarder en een Turkschen zeeroover;
hij begeleidt WILLEM SCHOUTEN met verzen op zijn reis, hij maakt bruiloftsdichten
voor vrienden. Langzamerhand raakt hij thuis in de kringen van Eglantier en
Academie. THEODORE RODENBURG had hem in 1617 geprezen in een lofdicht op De
Vaderen; de arts JOHAN FONTEYN, wien hij zijne Helden Godes had opgedragen,
was een der oudste leden van de Egelantier. Blijkbaar heeft VONDEL toegang gekregen
tot het ‘saligh Roemershuys’ waarvan hij met zulk een bewondering gewaagt aan
het slot van zijn Lof der Zeevaert (1623); in 1619 begroet hij de ‘wijze ANNA’ op
haar jaardag, vier jaar later TESSELSCHADE op haar bruiloft. In
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1618 betreurt hij BREERO'S dood in een stukje, dat wel toont hoe de ernstige VONDEL
den overvloeienden levenslust van dezen broeder in de kunst op prijs stelde. In 1620
draagt hij zijn treurspel Hierusalem Verwoest op aan den ouden burgemeester HOOFT
en toont in die Opdracht tevens een diep ontzag voor den Drossaart. Door HOOFT
zal hij in kennis zijn gekomen met de familie BAECK, misschien ook met DE GROOT
en anderen uit dien kring.
Een geest, zoo vatbaar voor indrukken als die van VONDEL, moest door dezen
omgang op allerlei wijze geprikkeld en op nieuwe banen geleid worden. Zijn lust tot
wetenschap en kunst kan in den kring der Academie slechts aangewakkerd zijn. Hij
leert Italiaansch en leest TASSO'S Gerusalemme; vóór 1620 moet hij kennis gemaakt
hebben met VIRGILIUS en SENECA, met PRUDENTIUS en met klassieke
geschiedschrijvers. Doch opmerkelijk is, hoe deze dichter, Christen vóór alles, op
die klassieke invloeden reageert; hij heeft SENECA'S Troades gelezen, maar wat is
de voornaamste indruk dien dat treurspel bij hem achterlaat? dat de val van Jeruzalem
toch een aangrijpender schouwspel biedt dan die van Troje: ‘de dochter Sion wijckt
niet voor Hecuba, noch Jerusalem voor thien Troijens.’ Zoo bracht de Oudheid hem
tot den bijbel en de Troades tot het dichten van zijn treurspel Hierusalem Verwoest
(1620). Er was nog een reden, waarom de behandeling dezer stof VONDEL welgevallig
moet zijn geweest. De verheerlijking van het Joodsche volk in Het Pascha kon
verdacht schijnen aan zijne Doopsgezinde medebroeders; zoowel in de voorrede van
dat stuk als in die der Helden Godes wordt daarom met nadruk betoogd, dat alles in
het Oude Testament slechts een voorafschaduwing is van het Nieuwe; in de voorrede
der Helden Godes verontschuldigt de dichter zich eenigszins over de keuze zijner
Oudtestamentsche helden. Zoo was Hierusalem Verwoest
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dus eennoodzakelijk vervolg op Het Pascha: hadden toeschouwers in het eerste stuk
het uitverkoren volk onder Gods bijzondere hoede gezien - nu zagen zij datzelfde
volk achterhaald door ‘de wraecke des rechtveerdighen Rechters’ en ‘wat het kost
den Vorst des levens te dooden’.
Nog in ander opzicht oefende het verkeer met de Academie-mannen invloed op
VONDEL.
Wie een zoo innig gevoeld loflied op de vrijheid had aangestemd (Choor achter
het derde Deel van het Pascha) en in de opdracht van Hierusalem Verwoest zulk een
vereering getoond voor den Oudburgemeester C.P. HOOFT, die moest wel beginnen
met de Academisten te volgen in hun strijd voor de vrijheid tegen kerkelijke
heerschzucht. Zoo zien wij hem dan in een aantal polemische gedichten tusschen
1618-1623 Hollandsche Transformatie, Gesprek op 't graf van Joan van
Oldenbarnevelt en andere, partij trekken voor Remonstranten en Libertijnen, voor
SCRIVERIUS en VORSTIUS tegen BOGERMAN en zijn geestverwanten; hoog verheft
hij de nagedachtenis van ERASMUS, voor de kerkelijken een ‘libertijn’, voor hem
‘den gouden tolck van 't heyligh Nieu Verbond’; fel laait zijn hartstochtelijke ergernis
over CALVIJN en de praedestinatie-leer uit in het lijkdicht op VORSTIUS (1622). In
Hollantsche Transformatie, bijschrift onder een prent, is zijn toon leuk-spottend;
echter wordt daar ook reeds gesproken van ‘'t Heyligh Recht van elcke Stadt.’ De
stemming, door dat woord heyligh aangegeven, wordt duurzaam en overheerschend.
Hoe moest dan de terechtstelling van OLDENBARNEVELT den dichter treffen, die den
advocaat als den beschermer der onderdrukte gewetensvrijheid beschouwde. De
prachtige Geuse-Vesper schijnt mij een eerste smartkreet; in Gespreck op het Graf
van wylen den heere Joan van Oldenbarnevelt, een echo-dicht dat aan de
Geuzen-poëzie herinnert, schijnt de droefheid eenigermate bezonken;
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maar ook hier zal de aandoening eerst bij de nawerking tot volle uiting komen. Idealist
die VONDEL is, hartstochtelijk in bewondering en afkeer, wordt OLDENBARNEVELT
voor hem een moeder die Holland onder het hart droeg, een vader, een vrome;
MAURITS, in den Hymnus over de Scheeps-vaert nog tot de wolken verheven, wordt
een ‘Dwinghlant’ en vadermoorder. Die gevoelens zetten zich in des dichters gemoed
vast, zwellen aan, zoeken een uitweg.
Zoo hooge en aangrijpende stoffe kon slechts in een treurspel op waardige wijze
behandeld worden. Toen de Amsterdamsche schepen BURG terloops tot VONDEL
zeide: ‘Maak er een treurspel van’, bleef hij geheel in de literaire opvatting dier
dagen. Het voorbeeld van COSTER's Iphigenia kan niet zonder invloed op VONDEL
zijn gebleven. Niet alleen had hij daar gezien, hoe men gebeurtenissen van den dag
onder het masker van het klassieke treurspel ten tooneele kon brengen; maar ook, in
Iphigenia speelt PALAMEDES een gewichtige rol, COSTER toont zich daar wel op de
hoogte van PALAMEDES' geschiedenis: wij zien dezen hier reeds als tegenstander der
heerschzuchtige priesters en van den sluwen ULYSSES. In vs. 1396 hooren wij
ULYSSES met het oog op PALAMEDES zeggen: ‘Indien ick ken, aan dien sal ick my
't meeste wreken.’ VONDELS treurspel Palamedes of vermoorde onnooselheyd toont
ons, hoe dat voornemen vervuld is. De gansche strijd tusschen Maurits en
Oldenbarnevelt met hunne aanhangers van weerszijden is hier ten tooneele gevoerd,
het beeld van den Landsadvocaat als vertegenwoordiger en leider der vrijzinnige
partij uitvoerig en met liefde geschilderd, de portretten van Maurits, Aerssen, de
contra-remonstrantsche predikanten eveneens met zorg behandeld.
Toen dit stuk in October of het begin van November van het jaar 1625 verscheen,
maakte het allerwege diepen indruk; de herdrukken volgden elkander met snelheid
op. De Magistraat
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die COSTER om zijn Iphigenia vóór zich gedaagd had, kon den auteur van dit zooveel
feller stuk niet ongemoeid laten. Ook de Staten van Holland mengden zich in de
zaak. VONDEL begon te vreezen, dat zijn hoofd gevaar liep. In zijn angst - de
acht-en-dertigjarige had nog een gansch leven vóór zich, was echtgenoot, vader en
ook maar een mensch - nam hij de wijk uit zijn huis en verschool zich eerst bij zijn
zwager HANS DE WOLF en zijn zuster CLEMENSKEN; later, toen deze magen hem
‘begraauwden over zyn schryfzucht’, ten huize van LAURENS BAECK, den vader van
HOOFTS zwager JOOST. Onderwijl werd zijn zaak door Schout en Schepenen
behandeld en hij veroordeeld tot een boete van ƒ300.-. Voor dien tijd geen geringe
som; maar toch, het was ‘met een vossenstaart gegeeselt’ zeiden velen terecht.
Wie bedenkt, welk een hartstocht in Palamedes trilt, hier gloeiend in rake
karakteristiek en felle karikatuur, daar opflakkerend in bitsen spot of groven hoon,
dien zal het niet verwonderen dat op zoo langdurige krachtige aandoening een tijdperk
van gedruktheid en inzinking volgt, ‘een bange droefheid zonder reden, en mymering
die hem tot alles onbequaam maakte.’
Heeft de dood van burgemeester HOOFT hem uit zijn trage zwaarmoedigheid
gewekt? Althans, wij zien hem in den aanvang van 1626 naar de pen grijpen om een
lijkdicht te schrijven. Bovendien, de tijden waren gunstiger geworden. Onder Frederik
Hendrik hadden de kerkelijken niet zoo veel in te brengen; VONDEL ademde ruimer:
‘Geen' schouten en beslaen de rijmers meer in boeten’ zong hij in den fraaien
jubelzang Geboort-klock van Willem van Nassau, door hem aangeheven toen den
Stadhouder in 1626 een zoon geboren was. Sedert zien wij hem voortgaan op den
eens betreden weg: hij blijft zich een der vertegenwoordigers voelen van dat deel
der burgerij dat zijne denk- en geloofsvrijheid wil handhaven. Telkens als
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zijn geest wordt gaande gemaakt door de mannen van het Consistorie, ontstaat een
hekeldicht; ‘ik zal dat volk de waarheid nog scherper zeggen’ had hij in arrenmoede
gezegd tegen zijn zuster en zijn zwager, toen zij hem trachtten te beduiden dat hij in
plaats van al dat geschrijf liever op zijn nering moest passen. De hekeldichten, toen
geschreven, had hij op CLEMENSKEN'S aanhouden in het vuur gegooid; maar uit die
asch begon het nu weer lustig op te vlammen! Hoe knapt en knettert dat vuur met
gloed van rood en glans van goud in Bede aen de Opper Vyanden, Water-bel,
Rommelpot vant Hane-kot; in Roskam, Harpoen, Haec Libertatis Ergo, Een Otter
in 't bolwerck en zoo menig ander stuk dat in het vruchtbare jaar 1630 ontstond! De
stichting van het Athenaeum, door VONDEL in een prachtig stuk lyriek begroet (1632),
doet den dichter deze strijdpoëzie voorloopig staken. Wel verliest hij zijn oude
vijanden niet uit het oog, maar er was nu een aanzienlijk voordeel op hen behaald
en er geschiedden in stad en land zooveel andere dingen, die zijne aandacht trokken
en verdienden. De zegepralen van Frederik Hendrik, de slag op het Slaak gewonnen
op de Spanjaarden, gebeurtenissen die het persoonlijk of huiselijk leven der Nassau's
raakten; feiten uit den dertig-jarigen oorlog die begon samen te loopen met onzen
eigen strijd tegen Spanje: de daden van Tilly en Pappenheim, Gustaaf Adolf die
Keulen bedreigt en wien door den dichter zijn Olyftack wordt aangeboden - dat alles
leverde hem stof tot poëzie. Rijker stof nog vindt hij in al wat hem weervaart in zijn
huiselijk leven, in zijn omgang met de vrienden en bekenden wier kring zich steeds
uitbreidt.
Een zwaar verlies lijdt hij in 1628 door den dood van zijn beminden broeder
Willem; slechts een paar vertalingen van anderer lijkdichten geven uiting aan zijn
droefheid. In hetzelfde jaar doet hij een reis voor zaken naar Denemarken; twee rijm-
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brieven aan HOOFT behooren tot de vruchten van die reis. Tevens maakt hij op dien
tocht kennis met JACOB VAN DYCK, den vriend van HEINSIUS en DE GROOT.
Misschien raakt hij door dezen in betrekking tot den handels-agent MICHIEL LE BLON
en zijn familie. Tot DE GROOT komt hij in steeds vriendschappelijker verhouding;
hij dicht een fraai jubellied over DE GROOT'S ontsnapping uit Loevestein en huldigt
hem ook bij andere gelegenheden in poëzie. Hij verwelkomt HUYGENS bij diens
komst te Amsterdam en ter Academie; met de professoren VOSSIUS en VAN BAERLE
knoopt hij vriendschapsbetrekkingen aan; hoe hartelijk troost hij VOSSIUS in dat
heerlijk lijkdicht bij den dood van diens veelbelovenden zoon. ‘De dood slaat huis
noch deur voorby’ mocht VONDEL daar wel zeggen, die zelf omstreeks 1633 zijn
zoontje Constantijn en zijn dochtertje Sara; die - zwaarst verlies van al - in 1635 zijn
hartelijk beminde vrouw verloor. In overschoone lijkdichten tracht hij iets van zijn
smart te uiten; maar zijn moed had, schreef hij in 1639 aan DE GROOT, ‘een krak
gekregen.’ Sedert 1632, misschien niet lang na de inwijding van het Athenaeum, had
de in hem wonende poëtische kracht die vrij kwam door de staking der dichterlijke
polemiek tegen de kerkelijken, behoefte gekregen aan eenig groot werk. Een epos
zou het worden naar het voorbeeld der klassieke en Italiaansche epische dichters,
maar een Christelijk epos als dat van TASSO; de tocht van Constantijn den Groote
naar Rome zou het onderwerp zijn. Misschien moest de door hem voltooide
onuitgegeven vertaling van TASSO'S Gerusalemme hem voor zijn epos denzelfden
dienst bewijzen dien de vertaling van TACITUS HOOFT had gedaan.
In Augustus 1632 had hij een aanvang met het werk gemaakt en zond dat deel ter
lezing aan DE GROOT, zijn raadsman in dezen; in September 1634 biedt hij HOOFT
aan, het vijfde
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boek der Constantinade op het Muiderslot te komen voorlezen. Dan slaat de dood
zijner Maria hem de ganzeveer uit de hand; hij kreeg een weerzin in zijn epos, dat
hem waarschijnlijk ook als kunstenaar niet voldeed, liet het liggen en verscheurde
het eindelijk. Met zijn twee nu volwassen kinderen bleef de bedroefde weduwnaar
achter. BARLAEUS ried hem - alle harten bij zijn eigen rekenend - een tweede vrouw
te zoeken; maar VONDEL gaf geen gehoor aan dien raad. In de poëzie vindt hij ook
thans weer troost. In Augustus 1635 schrijft hij een grafdicht op NICOLAES
HASSELAER, broeder van den vaandrig; den 1sten October van datzelfde jaar de
voorrede der vertaling van DE GROOT'S Latijnsch treurspel Sofompaneas, dat een
deel van Jozef's leven aan het Egyptisch hof behandelt.
De vertaling van dat treurspel schijnt VONDELS lust tot het tooneel te hebben
aangewakkerd. Sedert Palamedes had hij geen oorspronkelijk treurspel geschreven;
vóór 1628 had hij SENECA'S Hippolytus vertaald, maar langzamerhand gaat hij zich
van dezen voorganger afwenden. Reeds vóór Palamedes had hij een aanvang gemaakt
met de studie van het Grieksch; na de stichting van het Athenaeum leert hij door de
hulp van VOSSIUS de Grieksche tragici beter kennen; in de voorrede van Sofompaneas
spreekt hij over ‘den wijzen Euripides die in het harteroeren boven anderen uitsteeckt’.
Zoo is het dus wel begrijpelijk, dat hij een treurspel ondernam, nu de tijd er een
vroeg.
Evenals indertijd de Nederduytsche Academie en KRUL'S Musyck-Kamer wilde
men den nieuwen Schouwburg inwijden met een gelegenheidsstuk. VONDEL - tot
wien kon men zich in dien tijd beter wenden? - koos voor zijne stof de geschiedenis
van GYSBREGHT VAN AEMSTEL en den ondergang zijner stad. Tot die keuze werd
hij gebracht ten deele door verscheidene klassieke en moderne auteurs die een
vermeenden stamvader huns volks in poëzie hadden verheerlijkt, maar inzonderheid
door
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VIRGILIUS, ‘de(n) goddelijcke(n) Mantuaen’ die meer en meer VONDELS leidsman
in het veld der poëzie was geworden en die in het Tweede Boek zijner Aeneïs den
ondergang van Troje door den vromen Aeneas had doen beschrijven. GYSBREGHT,
die door HOOFT'S Geeraert van Velzen bij het Amsterdamsch publiek was ingeleid,
moest een middeleeuwsch-Hollandsche ‘pius Aeneas’ worden. Doch het voorbeeld
van anderen was hier voor VONDEL slechts een aanleiding; de oorzaak zijner keuze
lag dieper, lag immers in de genegenheid voor de stad zijner inwoning die
langzamerhand tot liefde en eerbiedige bewondering wies. In den Hymnus over de
Scheeps-vaert is Amsterdam nog maar: ‘De Geldkasse, in 't gheven rijck en mild’
(vs. 127); in de Opdracht van Hierusalem Verwoest reeds: ‘de om des weerelds
ommeloop wyd beroemde koopstad’. Van dien tijd af zien wij de stad steeds stijgen
in des dichters bewondering. In het bruiloftsdicht voor TESSELSCHADE (1623) blijkt
het verband tusschen de geschiedenis van Geeraert van Velzen en den ondergang
der stad in VONDELS bewustzijn te leven. Als Frederik Hendrik in 1628 te Amsterdam
komt, wordt hij verwelkomd door VONDEL die zich vertegenwoordiger der stad gaat
voelen; het slot van het hekeldicht Haec Libertatis Ergo, gedagteekend uit Vrystad,
is vol blijdschap over de nu bevochten gewetensvrijheid binnen de stad. In
afzonderlijke kleine gedichten verheerlijkt hij de stad; wordt zij voortaan een nieuwe
instelling, een nieuw gebouw rijker - haar heraut steekt de klaroen.
Zoo is het dan volkomen begrijpelijk, dat de dankbare zoon der stad de gelegenheid
heeft aangegrepen, in dit feeststuk Haar te verheerlijken, ook al moest hij daardoor
de eischen der geschiedenis miskennen.
In October 1637 was VONDELS stuk voltooid, op Kerstmis zou het bij de inwijding
van den Schouwburg vertoond worden.
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Maar de Kerkeraad, die vernomen had, dat er ‘superstitien van de paperye’ in
voorkwamen, wist Burgemeesteren te bewegen de vertooning op Kerstmis te
verbieden. Gaarne hadden de heeren van het Consistorie het gansche stuk gesmoord,
doch Burgemeesteren waren hun hierin gelukkig niet ter wille.
Zoo werd het dan in het begin van Januari gespeeld en sedert is het op het repertoire
gebleven.
Hoeveel schoons de nu 50-jarige dichter ook geleverd had in het dertigtal werkjaren
dat nu achter hem lag, in Gysbreght van Aemstel toont hij zich toch voor het eerst in
zijn volle kracht en pracht. Het schijnt daarom wenschelijk, hier terug te zien op
zijne ontwikkeling als kunstenaar.
In den aanvang zien wij den jongen Kamerist overweldigd door het leven en elke
stof waaraan hij de beschroomde hand slaat. Men beschouwe dat lijkdicht op Hendrik
den Vierde eens. Welk een lengte! Tweehonderd regels zijn den dichter nog niet
voldoende; hij wil eerlijk alles weergeven, wat hij misschien in een of andere ‘courante
nouvelle’ gevonden heeft; dat de wonde ‘beneen de seste rib’ werd toegebracht, mag
niet verzwegen; telkens moet een ‘o!’, ‘ach!’, ‘eylaes!’ of dergelijk woord lucht
geven aan het overvolle gemoed van hem die zich nog ‘plomp en grof’ voelt. In Het
Pascha neemt hij zijn eerste vlucht. Heeft het huwelijk den ernstig-vromen, misschien
wat zwaarmoedigen, Doopsgezinden jonkman tot nieuw leven gewekt? In allen
gevalle heeft hij zijn eerste tooneelstuk, geboren uit twee zijner sterkste neigingen:
vroomheid en vrijheidsliefde, waarschijnlijk niet lang na zijn huwelijk begonnen.
Dan vliegt hij uit naar de beemden van kennis en kunst als een bij om honing. Hij
gaat tal van oude verhalen bewerken, die wij in zijn latere werken terugvinden. Wat
ons in zijn Gulden Winckel bovenal treft, is de bijna kinderlijke onbevangenheid
waarmee
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de dichter tegenover die verhalen staat, de frischheid van aandoening waarmee hij
ze opneemt, de kracht van den indruk dien zij op hem maken. Soms gaat iets ‘boven
(z)ijn verstant’; meer dan eens richt hij zich tot zijn lezers met een vraag om
verklaring: ‘ist niet, omdat ..... enz.’ En dan soms dat verheugde: ‘O, dat is wel
geraen!’ of: ‘O, dat was recht gezegd!’ Met welk een zuivere naïeveteit is het vroom
ontzag voor Gods ondoorgrondelijk bestuur uitgedrukt in het slot van het zevende
bijschrift! Telkens toont een uiting van den dichter zelven, hoe zeer hij onder den
indruk is van de voorstelling. Ook in de Warande der Dieren treft men zulke uitingen
aan, doch zij zijn er niet zoo talrijk; met de dieren voelt de dichter zich blijkbaar
meer op zijn gemak dan met de goden, helden en wijsgeeren uit den Gulden Winckel:
dat ziet men reeds in benamingen als: ‘Juffrou Mier’, ‘Heer Wolfaert’, ‘Joncker
Dogh’, ‘Cortsteert’ (van den haas gezegd), ‘Juffrou Sim’ (aap), ‘broeder Bock’. In
verscheidene fabels blijkt, welk een pleizier de dichter heeft in zijn stof; zijn vroolijke
luim speelt en dartelt in fabels als die over de apenliefde (V), De Leeuwe en 't Peerd
(VI), Het Veld- en Stad Muysken (C) en tal van andere. Door innerlijke maar vooral
door uiterlijke trekken tracht hij de dieren te kenschetsen, al is van eigenlijke
karakteristiek hier evenmin sprake als in den een halve eeuw jongeren bundel van
LA FONTAINE. In schoonheid van poëzîe moeten de beide bundels van VONDEL
onderdoen voor dien van den Franschen dichter; opsommingen en andere Catsiaansche
eigenaardigheden, ook stoplappen zijn, vooral in den Gulden Winckel niet zeldzaam;
toch vindt men daar zoowel als in Warande der Dieren telkens aardige, geestige of
mooie verzen.
In Helden Godes durft de vrome dichter tenauwernood de vleugels reppen; de
eerbied voor den Bijbel belemmert hem in zijn bewegingen. Soms toonen zijn
bijschriften hier zekere
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onbeholpenheid, men lette b.v. op al die afhankelijke zinnen in Enoch.
Maar het dichterbloed kroop hier, waar het niet gaan kon. VONDEL heeft zijne
helden sprekend ingevoerd, al verontschuldigt hij zich daarover ootmoedig. Hij is
er zich van bewust, dat hij soms ‘eenige geoorloofde dertelheyd of poeetsche vryheyd’
heeft gebruikt en al vraagt hij even ootmoedig: ‘rekent ons zulcx niet tot zonde’,
daaraan hebben wij niet alleen de beide fraaie sonnetten in het voorwerk te danken,
maar ook tal van mooie verzen uit trouwhartige vroomheid geboren en aardige
doorkijkjes op de Hollandsche maatschappij dier dagen.
Dat VONDEL zich in zijne ontwikkelingsjaren bevindt, ziet men duidelijk bij een
vergelijking tusschen den Hymnus over de Scheeps-vaert en Het Lof der Zee-vaert
dat tien jaar later gedicht is. In zulk een vergelijking kunnen wij hier niet treden, wel
er op wijzen, dat de kunst des dichters vooral in die tien tusschenliggende jaren onder
den invloed komt van DU BARTAS, van de klassieke dichters, van TASSO. Welk een
welluidend, krachtig, zuiver Nederlandsch hooren wij in De Vaderen en De
Heerlyckheyd van Salomon; welk een stouten zwier hebben de verzen er vaak, hoe
grasduint VONDEL hier in de nog veelszins ongerepte beemden onzer taal; hoe weet
hij, haar dwingend, zijn voorganger op zijde te blijven zoowel in de wondermooie
beschrijving der kleine minnegoodjes als in den fraaien aanhef der Magnificence of
waar DU BARTAS zich verdiept in de bespiegeling van Gods wezen. Dit zijn de jaren
waarin hij zijn taal langzamerhand zuivert van bastaardwoorden en van hare
Brabantsche eigenaardigheden; de jaren ook, waarin de heerschzucht der Kerkelijken
hem, jongen Christelijken ridder, voor het eerst in het strijdperk roept; waarin het
overpeinzen van godsdienstige vraagstukken zijne ziel ontroert of schokt in haar
binnenste diepten.
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Zijne politieke gedichten zijn grootendeels echte volkspoëzie, als van zelf bedient
hij zich hier niet zelden van het Amsterdamsch dialect; zij zijn een voortzetting der
Geuzenpoëzie, waarmede zij zooveel gemeen hebben: de frischheid, kracht en
scherpte, de gezonde luim, vroolijke dartelheid of bitteren spot, ten deele ook de
ruwheid en grofheid; ook in VONDELS politieke poëzie vinden wij dien springenden
gang, dat aanraken van de toppen der dingen, die korte periodes. Er ligt een groote
afstand tusschen vroolijke spotliedjes als Een Otter in 't Bolwerck, Rommelpot van
't Hanekot, Reyntgen de Vos eener-zijds en omvangrijke satires als Roskam, Harpoen,
Decretum Horribile anderzijds; tusschen korte jubeldichten als Triomftorts, Huigh
de Groots verlossing, een smeekdicht als Olyftack aen Gustaef Adolf en breed
opgezette werken als Geboortklock en Verovering van Grol; maar welk een
meesterschap toont zich in de meeste. Neem Rommelpot van 't Hanekot: welk een
gezonde vroolijkheid, hoe is alle gal en gif hier afwezig; hoe uitnemend weet de
dichter den ronden ruwen toon van het volk weer te geven en die kleurige taal doorzult
met spreekwoord en vergelijking; hoe meesterlijk is het beeld van den hanenstrijd reeds in de Warande der Dieren voorkomend - volgehouden; hoe uitnemend de
werkelijkheid onder het doorzichtig kleed dier beeldspraak afgebeeld; volkspoëzie
ja, maar in den geest van een kunstenaar herboren! Welk een rijkdom van leven is
er in groote gedichten als Roskam en Geboortklock; welk een afwisseling weet de
dichter, nimmer moe van wenden, hier aan te brengen en de aandacht zijner lezers
te boeien; hoe helder klinkt midden in de zwaar doorwerkte symphonie der
Geboortklock de frissche pastorale op van Melckerbuur en het schrander ELSKEN.
Naast de in schoonheid opbruisende kracht dezer politieke poëzie zetten wij de
dartele bevalligheid, de kuische schoonheid
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zijner minnepoëzie; de innigheid en fijnheid zijner lijkdichten; de weelderige pracht
van een ode als De Rynstroom.
VONDEL heeft - anders dan HOOFT, BREERO, STARTER - in zijn eersten tijd
tenauwernood zich geuit in de hoofsche minnepoëzie dier dagen; MAYKE DE WOLF
schijnt zijn eerste en eenige liefde te zijn geweest, doch wij bezitten geen enkel
minnedicht op haar. Hield Doopersche stemmigheid haar vrijer daarvan af? Ook op
die vraag omtrent VONDELS levensgeschiedenis moeten wij het antwoord schuldig
blijven, doch opmerkelijk is welk een hartelijke zuivere genegenheid hij later toont
voor de beide dochters van zijn beschermer LAURENS BAECK, KATHARINA en
DIANIRA; hoe die beide meisjes wakker roepen al wat aan speelsch vernuft en
schalksche plagerij in des dichters hart schuilt. Welk een prachtstukje van
renaissance-lyriek is die Stryd of Kamp tusschen Kuyscheyd en Geylheyd; HOOFT,
waar hij op zijn best is, heeft nooit iets geschreven dat in dartele bevalligheid den
Zangh overtreft, waar wij Dianier en Corydon in een schuitje door den Poëet bespied
zien, doch de schoonheid vloeit hier ongedwongener en uit rijker ader dan bij HOOFT;
in Beeckzangh en Christelyck Vryagielied strijden levenslust en hemelzucht om den
palm der schoonheid. Fel maar rein brandt de vlam van minne en liefde in die
bruiloftsliederen, welke uit eigen aandrift ontstaan zijn. Het bruiloftsdicht voor JAKOB
HINLOPEN toont reeds hier en daar wat VONDEL vermag; doch in zijne kracht als
bruiloftsdichter ziet men hem eerst in Bruyloftbed van P.C. Hoofd en H. Hellemans,
even bevallig van vinding als van schikking en uitwerking, vol afwisseling van stoffe
en maat, weelderig en toch kuisch, met een pracht van verzen - vooral in Cupido's
hymenaeus - die den bruigom aan de Italiaansche poëzie moeten hebben herinnerd.
Hoe ook in deze minne- en bruiloftspoëzie de krachtige levenslust van dien tijd bruist
of klatert,
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in het Christelyck Vryagielied reeds bleek ons, dat de hemelsche liefde zich hier doet
gelden naast de aardsche.
Krachtiger doet de stem dier hemelsche liefde zich hooren in de lijkdichten.
‘Eeuwigh gaat voor oogenblick’ en ‘Geluckigh is een vast gemoedt’: Christelijke
wereldverachting en Stoïsch zelfbedwang zijn een paar voorname motieven dezer
poëzie. In de meeste dezer gedichten is droefheid om eigen of anderer leed verwerkt
tot gevoelige en fijne schoonheid; zoo in Kinderlyck, een stukje zoo zuiver van toon
als een kristallen kelk; in de wondermooie Vertroostinge aan VOSSIUS; in die
fraaigebouwde gevoelige Uitvaert van myn Dochterken.
Door schoonheid van bouw onderscheiden zich trouwens de meeste der in dit
overzicht genoemde stukken; schoonheid, hier monumentaal daar pittoresk, soms
ietwat academisch, doorgaans natuur en kunst op gelukkige wijze vereenigend.
Sommige dezer stukken, Decretum Horribile b.v., trillen van hartstocht; andere:
Roskam, Geboort-Klock, een prachtige ode als De Rynstroom, gaan in rustig zelfbezit;
bijna alle bewaren hun volheid van geluid tot het einde en zijn bewerkt met een
degelijkheid van kunst die zich ook in de vernuftig-zinrijke titels openbaart.
Tegenover deze breedhangende pracht van lyriek, door VONDEL in later jaren wel
hier en daar geëvenaard, nimmer overtroffen, kan men in dit eerste tijdperk slechts
een viertal oorspronkelijke drama's stellen: het samengesteld karakter der dramatische
kunst eischte langer voorbereiding.
Het is waar, dat tot VONDELS vroegste voortbrengselen een drama behoort; doch
hij dichtte Het Pascha in zijn onbevangenheid: hij zag toen de hoogten der
dramatische kunst niet, noch vermoedde hoeveel er noodig was om die hoogten te
bereiken of maar te naderen. Het Pascha was bovendien een voortzetting der
zestiend'eeuwsche dramatiek; het geeft slechts een eenvou-
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dige dramatizeering van het bijbelverhaal, de dialoog is er soms een verdeelde
monoloog. Maar nieuw waren de verzen, die hier reeds een vaart hebben en een
schoonheid vertoonen (125 vlgg., 239 vlgg., 646 vlgg., 1041 vlgg., 1507-1552),
zooals men die tot dusver alleen in Granida had aangetroffen. Dat de kennismaking
met dramatische schoonheid, in technisch opzicht van hooger orde, VONDEL inderdaad
in zijn onbevangenheid is komen storen, mag men vermoeden uit het feit dat hij na
Het Pascha acht jaren wacht alvorens opnieuw de hand aan een drama te slaan; en
juist in die acht jaren leert hij SENECA kennen en komt onder den indruk van diens
kunst, zooals duidelijk blijkt uit Hierusalem Verwoest en Palamedes.
Vergeleken met Het Pascha, mag Hierusalem Verwoest een stap vooruit heeten.
Daar volgde hij slechts getrouw het bijbelverhaal, hier moest hij uit de werken van
een paar oude geschiedschrijvers zijne stof kiezen, haar schikken en verdeelen; zoo
toont hij ons in den eersten ‘handel’ de Romeinen, in den tweeden de Joden, in den
derden en vierden Joden tegenover Romeinen, in den vijfden de Christenen en Gabriël.
De dialoog is hier beter, de verzen vaak nog gebrekkig, maar dikwijls ook zeer fraai
(vs. 657-660; 779 vlgg., 987 vlgg., 1248, 1285-6, 1890-1). Van karakteristiek is over
't algemeen weinig sprake: Titus is een zuivere ‘miles gloriosus’, Librarius zijn
kruiperig-gehoorzame dienaar, de overige personages grootendeels rolzeggers, geen
menschen. Daartegenover moet erkend, dat in de schildering der van honger
half-krankzinnig geworden moeder veel schoons is. Het wezen van het koor heeft
VONDEL nog niet juist gevat: wij vinden hier een zestal ‘reyen’ (Roomsche Soldaten,
Staet-Jonffren, Joodsche Vrouwen enz.) in plaats van de eene noodige; echter toonen
de ‘Rey van Staet Jonffren’ en de ‘Rey van Jodinnen’, die beide deelnemen aan de
handeling, dat de dichter de klassieke tragedie had bestudeerd; ook
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geven de ‘Reien’ hier - evenals trouwens reeds in Het Pascha - een weerslag op
hetgeen in een vorig bedrijf behandeld is. Weer een stap verder doet VONDEL in
Palamedes.
Hier, waar hij niet alleen een drama maar tevens een satire wilde geven, ‘mengende
het nieu onder 't oudt en 't waar met onwaar’, waren de moeilijkheden grooter dan
in het vorig stuk. Ook BRANDT schijnt die moeilijkheden beseft te hebben, zooals
wij zouden opmaken uit zijn mededeeling: ‘al zyn gedachten en verstandt
inspannende*), viel hy aan 't ontwerpen, ordineeren en schikken der stoffe.’ Die
*)
inspanning is niet vergeefsch gebleken. Met evenveel vernuft als smaak heeft
de cursiveering van mij.
VONDEL de zware taak volbracht der ineensmelting van heden en verleden, van de
volle werkelijkheid met een Grieksche sage uit langvervlogen tijden. Het is waar,
dat des dichters sterke sympathie voor Oldenbarnevelt en mannen als C.P. HOOFT
de objectiviteit van zijn blik benevelt; in Palamedes hooren wij te dikwijls den dichter
zelven met zijne bewondering (vs. 10, 87-90, 115-138, 1031-'33, 1174-'75). Doch
anderzijds heeft de levendige deelneming des dichters in dien strijd van overtuigingen
en hartstochten die zulk een tragisch einde had genomen, het persoonlijke en algemeen
menschelijke in den tooneeldichter doen bovenkomen; Pascha en Hierusalem
Verwoest waren het werk van een Christen, Palamedes dat van een mensch. Voor
het eerst vinden wij hier in VONDELS dramatisch werk de fijnheid die weet te
verzwijgen en laten raden in Agamemnon, de ironie in Ajax (vs. 789 vlgg.), de
huichelachtige droefheid in Ulysses (vs. 1303-'10); hoe zielkundig juist is dat ‘hy’
zonder meer in vs. 463; hoe goed zijn doorgaans de gesprekken waar woord en
weêrwoord, in stadige afwisseling op elkaar passend, ons een vrucht van VONDELS
studie van SENECA toonen (vs. 455 vlgg., 771 vlgg., 1151 vlgg.).
De studie blijft hem voorloopig boeien. Tegelijk met Pala-
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medes had hij een berijming van SENECA'S Troades op het touw; de proza-vertaling
van dat stuk, door hem met HOOFT en REAEL gemaakt, werd door hem in verzen
gebracht en in Augustus 1625 uitgegeven onder den titel Amsterdamsche Hecuba.
Drie jaar later gaf hij een vertaling van SENECA'S Phaedra uit onder den titel
Hippolytus en droeg die op aan DE GROOT, hier ‘de getrouwe Hollander’ genoemd.
In tegenstelling met de Hecuba die slechts voor een deel VONDELS werk genoemd
mag worden, is dit geheel zijn werk. De verontwaardiging, waaruit Palamedes geboren
was, gromt hier nog, behalve uit de Opdracht, uit een paar door den vertaler
ingevoegde verzen (vs. 604-606); doch overigens was deze vertaling louter ter wille
van de kunst ondernomen. Door deze vertaling leerde hij zich verdiepen in de
uitbeelding van de liefde als hartstocht; hier zag hij de door hartstocht bezeten vrouw
en tegenover haar den in zijn kuischheid onaandoenlijken jongeling, figuren waarvan
hij later gebruik zou maken voor zijn Jozef in Egypte.
Zoo bleef VONDEL zich in de dramatische kunst oefenen in de hoop den ouden
meesters die kunst af te zien. De kennismaking met de Grieksche tragedie doet hem
zijne eischen weer hooger stellen. Evenals na Het Pascha wacht hij ook na Palamedes
een geruimen tijd, voordat hij op nieuw een drama onderneemt: er liggen twaalf jaren
tusschen dat stuk en Gysbreght van Aemstel. De afstand tusschen Gysbreght en de
drie voorafgaande oorspronkelijke stukken bestaat echter niet alleen in tijd: over het
algemeen is VONDEL hier los van SENECA; hier geeft hij voor het eerst een brok
voorbijgegaan menschen-leven, historische werkelijkheid maar veredeld, het leven
op hooger plan, hier en daar gemengd met het dagelijksch leven. Die dingen had hij
leeren bewonderen in de Grieksche tragici die hij nu als SENECA'S meesters ging
erkennen; misschien ook leeren zien door de Engelsche dramatiek of in het werk van
RODENBURG.
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In menig opzicht heeft VONDEL de Grieksch-Romeinsche stof op gelukkige wijze
genationalizeerd, voorzoover zijne kennis van middeleeuwsche toestanden dat
gedoogde en zijn verlangen om de stad zijner inwoning te verheerlijken. Wij zien
hier een levendigheid en afwisseling die vreemd zijn aan het starre Senecaansche
drama; het tooneel wisselt: nu zijn wij vóór de stadspoort, dan in een kasteelzaal,
dan in een kloosterkerk; wij zien een troep soldaten vóór een kloosterpoort, hooren
het twistgesprek tusschen hun aanvoerder en den portier; een gevangen spion wordt
opgebracht, een stervend ridder (als in Geeraerdt van Velzen) ten tooneele gedragen;
wij zijn bij een godsdienstoefening in de kloosterkerk, die gestoord wordt door een
binnenstormend ridder, bij een gesprek tusschen burchtheer en burchtvrouw,
onderbroken door een geestelijke die ‘Wapen!’ roept; op het laatst van het stuk staat
het gansche tooneel vol volk. De dialoog is losser en levendiger dan vroeger, nadert
de beschaafde omgangstaal dichter; de louter-statige ernst van vroeger wordt hier
van tijd tot tijd verbroken door een luimige of geestige opmerking, een snedig
antwoord, een kwinkslag.
Meesterlijk gelegenheidsstuk, heeft het zich eenige eeuwen lang op de planken
gehandhaafd. Daaruit blijkt wel, dat het voortreffelijke eigenschappen moet bezitten,
al kunnen wij er niet alles in bewonderen. In de uitbeelding van zijn hoofdpersoon
is VONDEL niet gelukkig geweest; verhollandschte ‘pius Aeneas’, doet GYSBREGHT
ons in zijn naïeve zelfverheffing en zijn verdrukte-onschuld-achtigheid te zeer aan
Palamedes denken om voor een middeleeuwsch ridder te kunnen doorgaan; de dichter
die den vrede zóó beminde, had trouwens te weinig soldatenbloed in de aderen dan
dat een echt middeleeuwsch oorlogsman hem sympathiek kon zijn. Veel beter geslaagd
zijn de figuren der kloosterlingen en geestelijken, die van den spion en van Vrouwe
Badeloch. Het wezen van het koor had de
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dichter, blijkens het viertal verschillende reien, ook hier nog niet gevat; doch hun
inhoud sluit zich telkens op voortreffelijke wijze aan bij het bedrijf dat zij besluiten.
Besluiten en bekronen, want welke heerlijke poêzie werd in die reien gehoord!
Wat was het in die poëzie en zoo menig ander deel van het stuk, dat het publiek
zoo trof? Wat anders dan, naast de verheerlijking der stad, de geest der middeleeuwen
door een geestverwant dichter zoo innig gevoeld, zoo schoon weergegeven; de geest
der middeleeuwen die het publiek, ondanks zijne anti-Roomschgezindheid, bekoorde
door de herinnering aan een verleden waaraan zij zich ontwassen waanden, doch dat
hen hier voor het eerst weer tot zich trok door de dwingende macht zijner zachte
schoonheid.

1637-1654.
Van Gysbreght van Aemstel tot Lucifer.
Hoe heerlijck blinckt de zonneschijn
Van rijckdom en van schat!

Eerst door de vertooning en de lezing van Gysbreght van Aemstel bemerkte het
publiek in en buiten Amsterdam, dat VONDEL op het stuk des geloofs ‘aan 't waggelen
was.’ Het spreekt echter vanzelf, dat deze sympathie voor het R. Katholicisme niet
plotseling was opgekomen; hier deed de roos haar groenen mantel open, doch de
knop was sinds lang aan het zwellen. Dit deel der ontwikkeling van VONDELS
godsdienstig gemoedsleven, dat eindigt met zijn overgang tot de Roomsche Kerk in
1641, met eenige wetenschappelijke zekerheid beschrijven, daartoe zijn wij met onze
gegevens bij lange niet in staat. Voor een onderzoek dier gegevens is bovendien hier
geen plaats en zoo moeten wij ons vergenoegen met een kort overzicht van wat ons
in dezen het gewichtigst voorkomt.
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Op zich zelf beschouwd moet het raadselachtig schijnen, dat een zoo vurig verdediger
der gewetensvrijheid zich aansluit bij een Kerk die al haar best had gedaan de
gewetensvrijheid te onderdrukken; die dat nog deed, waar zij kon. Maar noch het
Roomsch-Katholicisme noch de Roomsche Kerk in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden waren meer, wat zij vóór de Hervorming waren geweest. Het
Roomsch-Katholicisme had zich herzien, zijn leer tot een vastgesloten stelsel gemaakt,
zijn kerktucht verscherpt, zijne geestelijkheid op hooger zedelijk en wetenschappelijk
peil gebracht. De Roomsche Kerk in deze landen werd nog slechts geduld; in plaats
van ketters vervolgen moest zij er nu op bedacht zijn hare lidmaten te behouden en
nieuwe te winnen. In dat laatste opzicht was het Protestantisme haar, zijns ondanks,
behulpzaam. Door den onderlingen strijd zijner, ook in eigen boezem verdeelde,
gezindten - noodwendig gevolg van het individualisme - maakte het menigeen van
zich afkeerig, die vóór alles vrede verlangde en daarbij een vasten grond onder zijne
voeten niet missen kon. Die vaste grond was te vinden voor elk, die zich uit volle
overtuiging kon aansluiten bij een der Protestantsche kerkgenootschappen of eene
daarin bestaande richting.
Voor VONDEL is dat blijkbaar niet mogelijk geweest. De onderlinge twisten der
Doopsgezinden, de secte waartoe hij behoorde, zullen hem van dezen afkeerig hebben
gemaakt, al blijft ons hier veel duister. Bij de Remonstranten heeft hij zich niet
aangesloten, al verdedigde hij hunne zaak. Waarom niet bij hen noch bij de
Lutherschen? Waren hunne voorgangers hem te zeer theologant, te strijdlustig? Wij
staan ook hier in het duister. Maar de Roomschen voerden weinig of geen strijd tegen
andersdenkenden en waren onderling weinig verdeeld; van de oneenigheden tusschen
de al te ijverige Jezuïeten en de overige R.K. geestelijken zal men buitenaf niet veel
bemerkt hebben. En dan, de Roomschen
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vormden nu de verdrukte kerk; hunne priesters, vooral de Jezuïeten, werden vervolgd;
in hen werd nu de gewetensvrijheid bedreigd.
Zoo moet VONDEL, waar hij zijn oog liet gaan over den toestand der Christelijke
Kerk in zijn vaderland, wel eens aan het twijfelen zijn geraakt. Aan het slot van zijn
Rommelpot van 't Hanekot reeds stelt hij de vraag of de jonge hanen (de Protestantsche
geestelijken) het beter maken dan ‘het ouwe hock’ (de R.K. geestelijkheid) en laat
Petrus' haan ‘neen’ kraaien. Zulke twijfelaars konden onder gunstige omstandigheden
door achtenswaardige propagandisten wel gewonnen worden voor de R.K. Kerk.
Onder de toenmalige Roomsche propagandisten waren ongetwijfeld zulke
achtenswaardige mannen, geleerd, beschaafd, vroom en met den aureool der
verdrukking om het hoofd.
De omstandigheden waren gunstig: de dood van zijn kleinen Constantijn, van zijn
dartel Saartje, van zijn lieve vrouw hielden VONDELS ziel vaak neergebogen; zoo zij
zich verhief, dan was het: ‘Naar pallaizen, uit het slick // Dezer werrelt.’ Juist in deze
jaren bestudeert hij ter wille zijner Constantinade de vroegste geschiedenis der
Christelijke kerk; zijn geest verkeert voortdurend onder martelaars en heiligen, met
de stichters der Kerk en hun strijd tegen de Heidenen; de liefelijke gestalte der
Moedermaagd houdt zijn oog geboeid: in het lijkdicht op zijne vrouw laat hij haar
spreken van de ‘segenrijcke Maeghd’ die ook haar naam zijn waarde gaf. En waar
werd die Moedermaagd, waar die heiligen en martelaars in hooger eere gehouden
dan in de Roomsche Kerk? Toen VONDEL zijn Gysbreght schreef, moet die Kerk
hem reeds lief zijn geweest: zooveel wat eigenaardig R. Katholiek of vooral R.
Katholiek is, staat hier als in een zachtgouden licht dat aureolen vormt om de hoofden
van bisschop, abdis en kloosterlingen, dat een glans werpt op klooster en kapel, op
altaar en mis, op kostelijk
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kerksieraad en de graven der heiligen, vervuld met ‘een geur en yet wat lieflijcks.’
De Roomsche kerkliederen moesten den dichter treffen; het is niet vreemd dat wij
onder hen die toen en later tot de R.K. kerk zijn overgegaan menigen kunstenaar
vinden; onder VONDELS tijdgenooten den Engelschen dichter CRASHAW, den
Duitschen ANGELUS SILESIUS.
Wie zulk een overgang van het nieuwe tot het oude geloof beschouwt, mag verder
niet voorbijzien, dat de toenmalige verhouding tusschen beide verschilde van de
hedendaagsche: geloof stond scherp tegenover geloof, doch hunne belijders waren
niet huiverig voor onderlingen omgang en zelfs voor vriendschap. SPIEGHEL, ROEMER
VISSCHER en zijne dochters, de advocaat PLEMP, de Haarlemsche musicus JOAN
ALBERT BAN hielden vriendschappelijken omgang met HOOFT, REAEL, COSTER,
BREERO, VONDEL en zooveel anderen; HUYGENS, die TESSELSCHADE tracht te
bekeeren, staat op goeden voet met de Paters Jezuïeten. Echter zal men een
oorspronkelijk niet-Roomsche den overgang tot de Roomsche Kerk wel zwaarder
aangerekend hebben dan een Roomsche dat hij Roomsch bleef. De Roomsche
advocaat PLEMP, de vriend van VONDELS beminden broeder WILLEM, was ook de
vriend van onzen dichter geworden; in het lijkdicht op PLEMP (1638) legt VONDEL
er den nadruk op, dat de overledene een ijverig Roomsch-Katholiek was geweest. Is
het ook niet opmerkelijk, dat hij juist in deze jaren voor het eerst een treurspel (de
vertaling van Electra) opdraagt aan de Roomsche weduwe TESSELSCHADE? Zijn
voortdurende en steeds inniger wordende betrekking tot HUGO DE GROOT zal zijne
sympathie voor het R. Katholicisme niet verminderd hebben.
In de jaren tusschen 1638 en 1641 doen sterfgevallen die hem van nabij aangaan,
hem telkens weer den blik richten naar een beter leven. Behalve PLEMP sterft de door
hem hoog-
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geschatte JAKOB BAECK, eertijds ook een vriend van zijn broeder WILLEM; tot
driemaal toe lijdt hij met zijn vereerden vriend Vossius, wanneer deze een zijner
begaafde kinderen verliest. VONDELS gemoedsleven verkeert in deze jaren, naar het
mij voorkomt, in een toestand van steeds wassende ontroering. Het schijnt eigen
zielszucht, die hem in Joseph in Egypten van de ziel deed zeggen, dat zij
... in 't slijck gespat van 's levens oirsprongk af,
Vast woelt en hijght naer hem die 't al zijn wezen gaf.

Door geweldige geestesinspanning en werkzaamheid tracht hij zijn verlangen te
stillen; in 1638 had hij een treurspel over Silius en Messalina gemaakt, dat niet tot
ons is gekomen; een ander, Rozemont, in datzelfde jaar begonnen, liet hij onvoltooid;
in 1639 draagt hij de vertaling van Elektra op aan TESSELSCHADE, dicht de treurspelen
Maeghden en Gebroeders; in 1640 twee andere: Jozef in Dothan en Jozef in Egypte
die met Sofompaneas een trilogie vormen.
Zoo zien wij hem in deze jaren, al liet de Oudheid hem niet los, telkens verdiept
in zijn geliefden bijbel, ook het heerlijk gedicht over de psalmen Davids De
Koninglycke Harp dagteekent van 1640; in Maeghden, met Rozemont een uitvloeisel
zijner studiën voor de Constantinade, werd een lijn doorgetrokken die wij in
Gysbreght aanwezen: de verheerlijking van het R. Katholiek geloof. Reeds in Olyftack
aan Gustaaf Adolf speelde de legende der elfduizend maagden en haar marteldood
te Keulen hem voor den geest; hier heeft hij, haar tot een tooneelstuk verwerkend,
eigen zielsbehoefte bevredigd. Met den Aartsbisschop mocht hij van Sinte Ursula
zeggen: ‘Wy offren aen heur voeten // Geen wierookvat vol reuck, maer 't hart vol
danckbaerheyd.’
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Wat den dichter nog steeds weerhield van aansluiting bij die Kerk die hem al sterker
aantrok, weten wij niet. Wij weten slechts, dat zijne nu dertigjarige dochter Anna
kort vóór hem tot de Roomsche Kerk is overgegaan; waarschijnlijk zal het voorgaan
dezer dochter, die haar vader zoo liefhad en door hare ontwikkeling wel in staat was
met hem samen te leven, den stap hebben verhaast dien hij ten slotte in 1641 deed.
In het eerstvolgend vijftal jaren zien wij den pasbekeerde als verteerd door
geloofsijver. Het viertal groote werken die binnen betrekkelijk korten tijd op elkander
volgen: de treurspelen Peter en Pauwels (1641) en Maria Stuart (1646), Brieven der
heilige Maeghden (1642) en Altaergeheimenissen (1645) zijn alle ontstaan uit de
behoefte zich te verdiepen in en te doordringen van het R. Katholicisme, zijne
geschiedenis, zijne leer. De slotregel van Maria Stuart: ‘zoo groeie en bloei de Kerck:
zoo ga men recht naer Godt’, geeft de stemming weer waarin de dichter toentertijd
verkeerde. Terugziend op den afgelegden weg, gevoelt hij innige dankbaarheid voor
den zegen die hem is te beurt gevallen: aan het slot van Altaergeheimenissen schetst
hij zich zelven als ‘vermoeit van ydel dolen’, nu gerust ‘in den schoot der Kercke’;
in latere gedichten als Geboortezang aen Gregorius Thaumaturgus (1647) en
Toets-steen (1650) prijst hij zich gelukkig, omdat hij de verborgen parel des geloofs
gevonden heeft.
Dankbaarheid wisselde in den nieuwbekeerde af met lust om te getuigen en in de
bres te springen voor het onderdrukt R.K. geloof. In stukken als Eeuwgety der Heilige
Stede en Kenteken des afvals, beide van 1645, treedt VONDEL stout op voor de ‘oude
burgery’ tegen de Protestanten. Zijn hartstochtelijk pleidooi voor Maria Stuart
ontstemde de Overheid dermate, dat zij den dichter strafte met een boete, al stond
zijn naam ditmaal niet op zijn werk dat gedrukt heette ‘te Keulen in
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d'oude druckerye.’ Na Maria Stuart zien wij hem zijn geloofsdrift matigen. Uit vrees
voor nieuwe boeten of vervolging? Ten deele misschien wel, al was deze boete door
zijn uitgever betaald en al treedt hij in latere jaren op nieuw, maar bezadigder, voor
zijn geloof op. De voorname oorzaak dier matiging ligt echter elders. De eerste
overschuimende geloofsijver schijnt nu te hebben uitgewerkt; de ‘nieuwe wijn’, in
den aanvang ‘tot de spon uytgebarsten’, ging bezinken. De zestigjarige begint zijn
jaren te voelen: ‘Het bloet in d'aderen verkoelt // Het hair besneeuwt’, zegt hij zelf
in het lofdicht op zijn geboorteheilige. In de nu volgende jaren vinden wij hier en
daar wel gedichten, waarin louter de Roomsche VONDEL aan het woord is, o.a. de
even schoone als gevoelige verzen op den door hem zoo hoog vereerden pastoor
Marius; doch hun aantal en beteekenis is gering, vergeleken bij de overige poëzie
dezer jaren.
Zijn Christelijk geloof bleef de wortel van zijn gemoeds- en geestesleven; dat hij
nu niet langer tot de Doopsgezinde maar tot de R. Katholieke Christenen behoorde,
heeft hem rust gegeven, eenigen invloed geoefend op zijn beschouwing der dingen,
ook hem gebracht tot het schrijven van eenige Roomsche leerdichten. Doch wie de
vijftig voorbij is, kan bezwaarlijk meer veranderen, ten minste niet door een wisseling
van kerkleer; in hoofdzaak is VONDEL na zijn overgang tot de Roomsche Kerk
gebleven die hij was; hetgeen zich met de jaren in hem wijzigde, kan slechts voor
een deel uit dien overgang verklaard worden. Als burger van zijn stad en zijn land
blijft hij in hoofdzaak dezelfde. ‘Zyne Roomscheit’ zegt BRANDT terecht, ‘hadt zyn
liefde tot den Staat en de vryheit niet vermindert; 'tgeen hy doorgaans in zyne vaarzen
liet blyken.’ Als vroeger begroet hij vorstelijke personages, zooals de koningin van
Engeland, bij hun komst te Amsterdam; hij groeit in den toenemenden handel zijner
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stad en verheerlijkt de Beurs, hij treurt bij den brand der Nieuwe Kerk, bij het
verbranden van het Stadhuis, hij verheugt zich bij den bouw van een nieuw; hij luidt
de feestklok of de lijkklok voor Amsterdamsche magistraten; vlecht een lauwerkrans
voor den kloeken burgemeester Bicker en uit onverholen zijn ergernis en afschuw
van Willem II, al was deze een Oranje, toen hij Amsterdam zocht te overvallen en
te dwingen. Hij stelt belang in de plannen tot uitmaling van het Haarlemmermeer,
in het huwelijk tusschen den Keurvorst van Brandenburg en een dochter van Frederik
Hendrik. Hoe gelukkig was hij, toen het eindelijk ‘peis en vreê’ was in den lande;
toen ‘het zwijn des oorloghs’ in zijn vaart was gestuit en hij uit zijne zuivere
blijdschap in 1647 dat kostelijk landspel Leeuwendalers mocht scheppen. En toch,
hoe doet de eerste zee-oorlog met Engeland het oude vuur in zijn gemoed opvlammen!
Hoe baadt hij zich in den roem van zijn volk, wanneer hij Van Galen een scheepskroon
op het hoofd zet met die jubelende aanvangsverzen:
Zou de Leeuw van Hollandt flaeuwen
Na een zeegevecht of twee?

Hoe krachtig en vol klinken de tonen zijner bazuin, waar hij de ‘vrye zeevaert’
verheerlijkt en den lof verheft van Tromp, ‘een man, gelijck een punt van stael’. Wat
VONDELS blijdschap over deze triomfen van zijn volk nog inniger maakte, was dat
het hier een strijd gold tegen de door hem verafschuwde Puriteinen, die hun koning
op het schavot hadden gebracht. Steeds op den uitkijk met zijn scherpe oogen, waaraan
weinig voorname gebeurtenissen in en buiten zijn land ontgingen, had hij in 1641
een Grafnaelt opgericht ter eere van graaf Strafford, door zijn koning in den steek
gelaten, door het Lagerhuis ter
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dood veroordeeld. Even hartstochtelijk als vroeger in zijne liefde en zijn afkeer,
verheft hij nu Straffords ‘heiligh Hooft’; het Lagerhuis wordt met ‘razende gemeent’
en ‘graeuw’ betiteld.
De Puriteinen, stuursche vijanden van blijde levensvreugd en kunst, door hem
vereenzelvigd met zijne oude vijanden de Calvinisten, worden hem meer en meer
een doorn in het oog. Zwaar wordt hun aangerekend vooral, dat zij zich durven
verzetten tegen Gods gezalfde, hun wettigen vorst. Een koning is voor VONDEL reeds
in 1610 (lijkdicht op Hendrik IV) een ‘vader’; zijn scepter is ‘heyligh’ (‘Klinckert’
in Helden Godes). Deze ‘verstockte Sabbatisten’ die ‘op hun vaders borst micken’
volgen Lucifers banier ‘die na zijn Scheppers scepter stont’. Met het bijbelwoord
roept de dichter hun toe: Vreest God, eert den Koning! In Maria Stuart hooren wij
telkens booze uitvallen tegen het ‘schuim des volcks, deze uitgepuurde rotten’, terwijl
Maria wordt voorgesteld als een onschuldige martelares, een kruisheldin verwant
met de Heilige Maagden; de Biechtvader die van Maria's rechters zegt: ‘My dunckt,
ick voel wat worm hun boos geweten knaeght’, is VONDEL zelf die in Geuse-Vesper
den rechters van Oldenbarnevelt-Palamedes had toegeroepen: ‘Vreest den worm die
desen rechter // 't Hart afbijt’. Hoe moest Karels onthoofding VONDEL dan treffen!
Slechts in een kort gedicht heeft hij zijn eersten indruk lucht gegeven: het monster
dat een ‘vadermoord’ gepleegd heeft, kan wederom slechts bij Lucifer vergeleken
worden. Na dezen eersten als gesmoorden kreet van verontwaardiging geeft hij zich
in het volgend jaar vrijer lucht, wanneer Montrose voor de zaak des konings op het
schavot sterft. Maar recht los komt de, alles lang met zich omdragende, dichter eerst
na den slag bij Portland; dan ontbindt de blijdschap zijn tong, dan barst zijn
verontwaardiging uit in dien aanhef:
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De Plaegh van inheemsch en uitheemsch,
't Gedroght, dat met zyn dolle honden
enz.

Dat dit ‘helsche schuym’ van volk in den grond der zaak niet veel anders had gedaan
dan de Nederlanders die om der wille van vrijheid en geloof met hun koning een
strijd hadden aangebonden, welks beslissing door VONDEL in zijn Leeuwendalers
was verheerlijkt met de blijde muziek der pastorale, dat zag de dichter voorbij. Zijn
oud-testamentisch Christelijke eerbied voor Gods gezalfden was met de jaren sterker
geworden; met droefheid en ergernis zag hij hier een volk in opstand tegen zijn vorst,
een Christenvolk onderling verdeeld en ver van den vrede dien hij zoo liefhad.
Christen voelt VONDEL zich ook nu vóór alles. De gansche Christenheid ééne kudde,
door den goeden Herder geweid, dat ideaal van een deel der 16de en de eerste helft
der 17de eeuw, blinkt sterker dan vroeger voor VONDELS oogen. Omstreeks 1634 had
hij Jezus gebeden, een eind te maken aan de onderlinge tweedracht der
Christenvorsten.
Die tweedracht vervulde hem met zorg vooral met het oog op de steeds dreigende
macht der Turken, zooals wij dat zien in de opdracht van Joseph in Dothan; in de
begroeting van Henriëtte Maria van Engeland te Amsterdam spreekt hij de hoop uit
dat het ‘Mahometsche zwijn’ uit Europa verjaagd moge worden; hij jubelt wanneer
in 1649 een aantal Nederlandsche oorlogsschepen met de Venetianen een Turksche
vloot vernietigen. Die strijd tusschen geloof en ongeloof blijft zijn hart vervullen;
dien strijd wenscht hij, na den vrede van Munster tot meer rust gekomen, in een
treurspel te behandelen. De geschiedenis van koning Salomo, reeds in de vertaling
van DU BARTAS en De Helden Godes door hem bewerkt, bood hem
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daartoe een geschikte stoffe. Het ‘storten van een groote ziel’, dat wilde VONDEL in
zijn stuk doen zien; dat heeft hij getoond in het treurspel dat ‘in 't Vredejaer 1648’
het licht zag.
Naast den afgodendienaar had hij, in Henriette Marie t' Amsterdam sprekend over
vorsten die ‘veraerden van hun ampt’, den dwingeland genoemd, die zich dorst ‘zetten
aen Gods zy’, maar door Michaël was neergesmeten (vs. 217 vlgg.). De figuur van
Lucifer had hem ook vroeger voor den geest gezweefd: in den Gulden Winckel (III)
zien wij hem reeds; in den Brief der heilige maagd Katharine (vs. 43-50) is hij
opnieuw voor des dichters geest. Waarschijnlijk was VONDEL omstreeks 1650 reeds
doende met het plan om de tragische figuur van den aartsengel ten tooneele te voeren.
In 1653 vernemen wij, dat hij Lucifer ‘zyn treurrol leer(t) volspelen.’ Zoo kwam dan
in het volgend jaar het stuk uit, dat het toppunt zijner kunst mag heeten.
De Amsterdamsche Kerkeraad was niet van die meening; op zijn klacht over het
ergerlijk ‘Luisevaers treurspel’ hadden Burgemeesteren na twee vertooningen de
verdere opvoering verboden en getracht beslag te leggen op het stuk zelf. Doch de
verboden vrucht smaakte het publiek des te zoeter: tot vijfmaal toe verscheen een
nieuwe druk van het treurspel. VONDELS naam kreeg door deze gebeurtenissen nog
meer bekendheid dan hij gaandeweg gekregen had; doch ook reeds voordat Lucifer
uitkwam, was hij een beroemd man.
Een honderdtal schilders en dichters hadden hem in 1653 op een feestmaal in
Sint-Jorisdoelen genoodigd; daar was hij plechtig met een lauwerkrans gekroond.
Misschien is die openlijke erkenning van zijn genie hem eenigszins tot troost geweest
onder de miskenning en verguizing die hij na zijn overgang tot de Roomsche kerk
had moeten ondervinden. Wie in die dagen zóó krachtig optrad voor de Roomsche
kerk en de be-
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lijders van het heerschend geloof bijwijlen zoo scherp aanviel, moest trouwens
verwachten, dat men zich tegen hem te weer stelde. Vooral in de jaren tusschen 1641
en 1646 regent het strijd- en schimpdichten tegen hem; de meeste bieden weinig
verkwikkelijke lectuur: van weerszijden was men fel, niet zelden plat en grof;
VONDELS bestrijders sparen hem niet, doch zelf had hij weinig van een ‘vermoorde
onnoozelheid’; hij was wat onze voorouders noemden: een vogel met bek en klauwen.
Het is natuurlijk, dat wij na zijn overgang het aantal R. Katholiekeu onder zijne
vrienden en bekenden zien toenemen: wij vinden in dezen tijd een dankdicht aan
Jakob Boonen, den aartsbisschop van Mechelen; gedichten op de priesters Vlieger
en Couvrechef; in 1653 een brief aan Bertholdus Nieuhusius, een Duitsch Lutheraan
overgegaan tot het R. Katholicisme, die te Amsterdam toezicht hield op het drukken
der R. Katholieke boeken; in 1650 vinden wij VONDEL als getuige bij het huwelijk
van den Roomschen koopman Pieter Blesen.
De onderscheiden indrukken, door VONDELS overgang tot de Roomsche Kerk op
zijne vroegere vrienden en bekenden gemaakt, zijn ons slechts oppervlakkig bekend;
doch met verscheidene hunner: de Leblons, Hinlopens, Baecken blijft hij blijkbaar
op goeden voet. Ook met HUYGENS, die hem meer dan eens van dienst is, die de
Opdracht zijner VIRGILIUS-vertaling in 1646 aanvaardt en hem een exemplaar zijner
Momenta Desultoria had doen toezenden. In VONDELS vriendschap met HOOFT
ontstond een breuk, vooral na de uitgave van Eeuwge ty der Heilige Stede; toch zendt
VONDEL HOOFT nog in 1646 een exemplaar van zijn VIRGILIUS-vertaling met een
hartelijk en geestig schrijven, door den Drost met een koel-beleefd briefje beantwoord.
Onder de jongeren treedt in deze jaren zijn neef JOAN DE WOLF eenigszins op den
voorgrond, die in 1649 hertrouwde met AGNES BLOCK, van welk echtpaar de
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dichter zooveel vriendschap zou ondervinden. In 1652 schrijft VONDEL een kort
bijschrift bij het portret van Suzanna van Baerle, dochter van den professor en
toentertijd verloofd met den jongen Remonstrantschen predikant GERARD BRANDT.
Waarschijnlijk zullen wel vooral jongere mannen zijn geweest onder de ‘leergierigen’
op wier ‘aenhouden’ VONDEL in 1650 eenige gedachten over poëzie te boek stelde
onder den titel Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste.
Deze en andere jongeren zouden langzamerhand de plaatsen gaan innemen, die
in de rijen van des dichters kennissen en vrienden openkwamen door den dood der
ouderen. Toen de tweede helft der 17de eeuw aanbrak, waren BREERO, STARTER,
RODENBURG, REAEL, PLEMP, MOSTAERT, DE GROOT, TESSELSCHADE, BARLAEUS
en VOSSIUS reeds gestorven. Het heengaan van zoovelen die hij had gekend of
liefgehad, deed den zestigjarige wel eens vermoeden dat ook zijn einde niet ver meer
af was; ‘een teken, dat wy volgen zullen’, schreef hij in 1646 aan HOOFT na een
opsomming van zoovelen die ‘onder de zercken gekropen’ lagen. Vrees joeg die
gedachte hem niet aan; Christen-soldaat die op schildwacht stond, was hij elk
oogenblik bereid, zich te ontworstelen aan ‘het zielgevaer // Van 's weerelts
zorghelijcke stricken’, zooals hij in 1647 schreef. Maar zijne ure zou vooreerst niet
slaan: nog een dertigtal jaren lag vóór hem, waarin hij zijne kunst verder zou
ontwikkelen. Op dat laatste deel zijns levens zullen wij het oog richten, nadat wij
eerst zijne kunst van dezen tijd nader hebben beschouwd.
Wat ons bij een overzicht van VONDELS kunst in dit middentijdperk zijner
ontwikkeling in de eerste plaats treft, is dat de verhouding tusschen drama en lyriek
zoo verschilt van die in het eerste tijdperk. Toen overwoog de lyriek; nu overweegt
het drama: het elftal oorspronkelijke drama's uit dezen tijd,
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waarvan één niet tot ons kwam en één onvoltooid bleef, en de vertaalde Elektra
overtreffen in omvang en beteekenis de lyriek van dezen tijd verre. VONDEL gaat
blijkbaar beseffen, dat in het treurspel zijn eigenlijke roeping ligt. ‘Dees leeft in
treurdicht’, schrijft hij omstreeks 1641 onder zijn eigen portret; een jaar of negen
later kenschetst hij zich zelven bij een ander portret als den man ‘die 't Griecksch en
Roomsch tooneel in Neêrlant pooght te stichten’; een paar jaren daarna maakt hij
onder een derde portret gewag van zijn bezig zijn aan Lucifer.
Blijkens de tweede dezer uitingen hoopt hij in zijn taal en voor zijn volk te doen,
wat de oude treurspeldichters in hun taal en voor hun volk gedaan hadden. Licht
verklaarbaar is, dat de Christelijke Nederlander stof ter verwerking zoekt en vindt
in zijn geloof en zijn bijbel, zooals de Ouden in hunne verhalen van goden, halfgoden
en helden. Een vijftal dezer stukken is dan ook ontleend aan den bijbel; Maeghden
en Peter en Pauwels zijn ontleend aan de kerkgeschiedenis, Maria Stuart is een
Roomsch pleidooi voor een Roomsche vorstin. Alleen het door VONDEL zelf
vernietigd treurspel Silius en Messalina was aan de Oudheid ontleend. Het geloof
gaf aan die bijbelsche stukken (ook Peter en Pauwels kan daartoe gerekend worden)
een groote aantrekkelijkheid voor een bijbelvast en kerksch, ten deele zeker ook
vroom of ten minste godvreezend publiek. Verhalen, waarmee zij waren
grootgebracht, zagen zij hier ten tooneele verbeeld door levende personages, hoorden
zij hier in verzen, doorgaans van voortreffelijk maaksel, dikwijls schoon of schitterend
mooi, roerend of verheven. De lange debatten hielden hen bezig, niet alleen door de
vernuftige dialectiek, maar ook en vooral doordat zij handelden over geloofsvragen
waarin zij levendig belang stelden; zoo zou een hedendaagsch tooneelpubliek luisteren
naar een debat over het socialisme. De lyrische intermezzo's, de reien die onder
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muziekbegeleiding gezongen werden, niet zelden ook stomme vertooningen in den
geest der middeleeuwsche brachten afwisseling, waar het gemis aan handeling de
aandacht zou doen verflauwen. Zoo is het dus begrijpelijk, dat b.v. de Salomon bij
VONDELS leven 27 maal is vertoond en dat verscheidene zijner overige drama's, al
trokken zij niet zooveel volk als spektakel-stukken, het publiek blijkbaar wel voldeden.
Ongetwijfeld zou VONDEL het als treurspeldichter nooit zoover hebben gebracht,
indien hij zich niet gevormd had in de school der Ouden, met name van de Grieken.
Echter is zijn treurspel van deze periode, hoezeer ook in menig opzicht verwant met
of gelijkend op het werk van SOPHOCLES en EURIPIDES, wezenlijk verschillend van
die antieke tooneelwerken. Menschen, wier hartstochten hen in strijd brengen met
een hoogere macht, een strijd waarin zij moeten ondergaan; die strijd en die ondergang
zich geleidelijk ontwikkelend als noodwendig gevolg van de botsing tusschen een
bepaald karakter en bepaalde omstandigheden; zóó uitgebeeld dat de toeschouwers,
door medelijden en vrees bewogen, in dat lot berustend, een innerlijke loutering
ondergaan - dat zien wij doorgaans in het antieke treurspel, doorgaans niet bij
VONDEL. Voor den Nederlandschen dichter was een treurspel in hoofdzaak: de
dramatizeering eener treurige, ontroerende of aangrijpende geschiedenis; het woord
treurspel wordt door hem trouwens niet zelden in dien zin gebruikt; zoo zegt de Rey
in Maria Stuart (vs. 1460) van de terechtstelling: ‘Dit treurspel aen te zien moght
geen van ons gebeuren’. Als zijn taak beschouwt hij het, die gebeurtenis te verwerken
tot een tooneelstuk dat zooveel mogelijk gelijkt op een antiek treurspel. Ook waar,
zooals in Salomon en Lucifer de aangrijpende gebeurtenis een antiek-tragische kern
bevat, heeft VONDEL die kern slechts ten deele ontwikkeld.
In den bouw zijner stukken en de wijze waarop de handeling
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zich ontwikkelt, heeft VONDEL blijkbaar veel aan zijn leermeesters te danken.
Niet in al zijne stukken noch in alle evenveel. Het minst in Maeghden, Peter en
Pauwels en Maria Stuart; stukken bij welker bewerking de dichter te zeer vervuld
was van geloofsijver en die uit het oogpunt van dramatische techniek zwak moeten
heeten. Maeghden is, afgezien van de vaak zeer schoone poëzie, een met weinig
kunst gedramatizeerde legende; de dichter heeft tevergeefs getracht het gemis aan
handeling te vergoeden door in Bedrijf I, III en V het tooneel te doen wisselen
tusschen Keulen en Attila's legerplaats. Peter en Pauwels bestaat, evenals sommige
middeleeuwsche stukken, meer uit een reeks van, als schilderijen naast elkander
staande, tooneelen dan uit een aantal onderling nauw samenhangende deelen. In
Maria Stuart gebeurt weinig meer dan dat de Graven der vorstin het vonnis komen
aanzeggen, dat reeds in het 2de Bedrijf geveld is. Daarentegen is b.v. Joseph in Dothan
voortreffelijk gebouwd: in Bedrijf I de meesterlijke greep om Jozef voor te stellen
onder de hoede der engelen, waardoor wij dadelijk in de rechte stemming gebracht
worden; in II de broeders in hun wrok; het plan tot den moord, op het verzet van
Judas en Ruben gewijzigd tot het plan hem in een put te laten zakken; in III, en nu
eerst, dus met kunst voorbereid, Jozef tegenover zijne broeders, volvoering van het
plan; de twee laatste bedrijven zijn even goed als de overige. Ook in Lucifer is een
voortreffelijk ontwikkelde handeling; in Leeuwendalers evenzoo, al heeft de dichter
hier zijn voordeel gedaan met wat vooral GUARINI en ten deele ook RODENBURG en
anderen hem geleerd hadden.
Van spanning in den hedendaagschen zin des woords kon, ten minste in de
bijbelsche stukken, even weinig sprake zijn als in de antieke tragedie: het
zeventiend'eeuwsch publiek kende
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den afloop der bijbelverhalen even goed als het antieke publiek dien zijner godenen heldensagen. Eenige spanning echter bleef ook hier over en VONDEL heeft zijn
meesters de kunst afgezien, die spanning te verhoogen door toespelingen in het stuk
op den afloop of door kunstmatige belemmering en vertraging der handeling. Minder
gelukkig slaagde hij in de motiveering van de onderscheiden deelen der handeling
en in de karakteristiek zijner personages. De noodwendigheid van den gang der
gebeurtenissen is, vooral in de zwakkere stukken, niet steeds duidelijk; het komen
en gaan der personages blijft niet zelden ongemotiveerd; verscheidene hunner
vertoonen weinig of geen karakter, zijn slechts aanwezig om afwisseling aan te
brengen of den dichter gelegenheid te geven tot een dialoog, die soms slechts een
verdeelde monoloog is.
Sommige personages zien wij maar van één kant, als in half-relief: Maria Stuart
is, evenals S. Ursula, een vlekkelooze martelares, een vermoorde onnoozelheid; de
Gabaonners in Gebroeders zijn wraakzuchtig; Jempsar in Jozef in Egypte is wellustig,
Jozef kuisch. Daarentegen is in Jozef in Dothan, Leeuwendalers, Lucifer goede, soms
voortreffelijke kunst van karakteristiek. Met tact en talent is Jozef zooveel mogelijk
als kinderlijke knaap voorgesteld; de figuur van Belzebub, die, steeds achter de
schermen blijvend, den gang van zaken regelt en Lucifer bespeelt als een gevoelig
instrument, is voortreffelijk; in Leeuwendalers zijn Hageroos, Kommeryn, Blinde
Wouter en de beide boeren Warner en Govert allen welgeslaagd. Vele van VONDELS
mannen hebben iets zachts en vrouwelijks: hij heeft sympathie voor den vromen
ridder Gysbreght, den reinen Jozef; zijn Salomon laat zich geheel door een vrouw
beheerschen. Waar hij in een man kracht wil uitbeelden, is hij niet altijd gelukkig;
zijne helden, ridders en vorsten doen wel eens denken aan BREERO'S Hopman Roemer,
den Nederland-
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schen ‘miles gloriosus’ of aan de Amsterdamsche hoplieden der werkelijkheid, door
hem zelven vermeld in het gedicht Aen de Blokhuizen van Amsterdam (vs. 34-5).
Tegenover hen staan echter andere die alles behalve zwak zijn: Diederik van Haarlem
uit Gysbreght, de Gabaonners, Simeon en Levi uit Joseph in Dothan, Belzebub.
Voelde VONDEL zich in zijne omgeving aangetrokken tot stille zedige meisjes en
vrouwen als het klopje Dina Noortdyck en Agnes Block - in zijne drama's boetseert
hij liefst een teedere moeder en liefhebbende gade als Badeloch, een reine maagd
als S. Ursula, een martelares als Maria Stuart. Echter ook Katharine Baeck heeft hij
liefgehad, zoo ‘poezelachtig’ en welgedaan, die zwom ‘in lachjes en genuchjes’; ook
hare zuster Dianier en Maria de Brune, in wie ‘stemmigh zwaar en zedigh licht’
vereenigd waren. Vrouwen en meisjes van deze soort zijn echter schaarsch in zijn
tooneelwerk; Hageroos staat zoo goed als alleen en nog is zij ten deele een type, door
TASSO en GUARINI overgenomen van OVIDIUS: de nimf, tuk op jachtvermaak, afkeerig
van het huwelijk. Bij de voorstelling van vrouwen als Jempsar, eer een belichaming
van een begrip dan een vrouw; als Sidonia, het ongeloof in verleidelijken vorm,
betreedt VONDEL een gebied waarop hij, kuische dichter, het minst thuis was, dat
van den zinnelijken hartstocht. Jempsar beweert wel dat zij wegkwijnt van minne,
doch redeneert even veel en bijna even wijs als haar begeerde Jozef; ook Sidonia, al
toont zij eenige sluwheid in de wijze waarop zij partij trekt van des ouden konings
zinnelijkheid, is geoefend vooral in dialectiek.
Dieper studie der Grieksche tragedie heeft VONDEL tot beter inzicht van het koor
gebracht: voortaan vinden wij slechts één Rei en, sedert Maeghden, de koren verdeeld
in Zang, Tegenzang en Toezang of in Zang en Tegenzang.
Als vroeger blijft VONDEL letten op het innig verband tus-
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schen rei en voorafgaand bedrijf, al is hij hierbij soms (Peter en Pauwels, Maria
Stuart, Joseph in Egypte) minder gelukkig dan gewoonlijk. Evenals bij de Grieken,
neemt de Rey nu niet zelden deel aan handeling of gesprek. Het lyrisch intermezzo,
reeds in ons middeleeuwsch en zestiend'eeuwsch drama aanwezig, behoefde hij niet
van de Grieken over te nemen; wel zal hij door de studie der antieke tragedie helderder
hebben beseft, hoe het zich voegen moest naar het rijzen der stemming. In die reien
en lyrische intermezzo's, maar ook in de overige deelen van den tekst zijner treurspelen
uit dezen tijd ontplooit VONDEL een pracht van poëzie, die hij later wel geëvenaard,
nooit overtroffen heeft. Staan Joseph in Dothan, Leeuwendalers, Lucifer vooral,
hierin het hoogst, ook in Maeghden, Gebroeders en Salomon is heerlijke poëzie,
terwijl in de overige stukken naast het goede of voortreffelijke veel voorkomt dat
lager staat.
Veel van die schoonheid is meer pittoresk dan monumentaal, gelijk die der stad
aan Amstel en IJ. VONDELS kracht lag niet in de eerste plaats in uitbeelding van
handelingen of karakters, doch in beschrijving en schildering. Met welk een talent
weet hij ons in Leeuwendalers steeds in het open vrije veld te houden: daar liggen
de klavervelden en de landkapel van God Pan met haar rieten dak; de beek kabbelt
tegen hare oevers, de morgenwind suizelt in de bladeren; de zon komt op en verguldt
de toppen van bosch en boomen; men zweert er bij de beek de linde, de lucht, den
vogel in zijn vlucht. Wij zijn hier niet in een droomland, maar in een frisch Hollandsch
landschap, palend aan de duinen en waar men soms de zee hoort ruischen. In Lucifer
daarentegen blijft de aarde buiten ons gezicht; wij zweven in de wijde ruimten des
hemels, waar het gouden licht straalt op tinnen van paleizen; de afstanden zijn hier
onmetelijk: de Godheid troont ‘diep in 't grondelooze licht’ hoog boven Lucifer en
de engelen, die weer oneindig ver boven de
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aarde zich bevinden; alles is hier van hooger orde, etherisch: de engelen laten in hun
vlucht een spoor van licht en glansen achter zich, hun toevloed is als die van stroomen
licht, hun afvalligheid openbaart zich in rood licht, nevels, wolken. Hier en elders
zijn het echter niet de door den dichter geschapen personages die aan het woord zijn,
maar in de eerste plaats hijzelf die uit hen spreekt.
Want buiten zich zelven treden, zich zoozeer verdiepen in een schepsel zijner
verbeelding dat hij de eigen persoonlijkheid verliest en Jozef, Salomon, Lucifer, S.
Ursula, Maria Stuart wordt - dat is VONDEL altijd maar ten deele mogelijk geweest.
In den kunstenaar blijft de Christen altijd het sterkst; zijn kunst, al was zij hem nog
zoo lief, moest middel blijven; middel tot gemeenschap met God voor hem zelven,
tot opbouw van het algemeen Christelijk of R. Katholiek geloof van anderen; eerst
daarna ook middel tot uiting van wat overigens zijn hart en geest vervulde.
Zoo zien wij hem in de voorrede van Joseph in Dothan vervuld van de tweedracht
der Christelijke vorsten; Lucifer moest ‘ten klaren spiegel van alle ondanckbare
staetzuchtigen’ strekken; de overige bijbelsche stukken het algemeen Christelijk
geloof helpen opbouwen, Maria Stuart de Roomsche kerk verdedigen.
Uit diezelfde behoefte om te getuigen van eigen innerlijk geluk, uit behoefte ook
om zijn nieuw geloof te verdedigen tegen zijn vroegere geloofsgenooten, ontstonden:
Brieven der Heilige Maeghden en Altaergeheimenissen. Toen VONDEL voor zijne
Constantinade de vroegste geschiedenis van het Christendom bestudeerde, had hij
waarschijnlijk kennis gemaakt met de verhalen over de martelaressen, welke deze
‘brieven’ heeten geschreven te hebben. Zooveel voorbeelden van reinheid, deemoed,
godsvrucht, geloofskracht en offervaardigheid hadden
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hem toen verkwikt en bleven voor zijn geestesoog zweven, totdat de nieuwbekeerde,
die zelf geen bloedgetuige des Woords meer kon zijn, een behoefte des harten voldeed
en in deze Brieven een Roomschen tegenhanger leverde van De Helden Godes.
Tegenhanger ook in dit opzicht, dat zij niet tot zijn beste werk behooren. Dat de
dichter zijne maagden laat polemizeeren is zeker alleszins verdedigbaar: de polemiek
was tijdens haar leven aan de orde van den dag; doch die polemiek heeft hier maar
zelden schoone poëzie voortgebracht. Dat deze brieven vaak onder uiterst zonderlinge
omstandigheden geschreven worden, is den argeloozen dichter ontgaan en is dan
ook van minder belang; doch afwisseling bieden zij weinig: al deze martelaressen zij mogen Barber, Agnes of Eulalia heeten en zich richten tot haar vader, haar moeder
of haar vriendin - zijn gegoten uit één vorm.
Hoe kon het ook anders? Niet Maria Magdalena, Tekla, Pelagia voeren hier de
pen, maar de dichter zelf, wiens verlangen naar een beter leven tolken vond in deze
zoo willig ter dood gaande maagden. Waar dat verlangen naar een beter leven dan
ook rechtstreeks tot uitdrukking komt, daar vinden wij telkens echte poëzie. De
Opdracht aan de Heilige Maagd, een der schoonste stukken die VONDEL geschreven
heeft, is wel geschikt om ons tot die poëzie inteleiden en intewijden. In die verzen
aanvangend: ‘O Phoenixmaeght! o Moeder van 't verblyden!’ verheft de dichter zich
als met een paar forsche wiekslagen tot een hoogte waar hij zich op zijne pennen
kan laten drijven. Hoe eerbiedig, bevend van heilig ontzag, nadert hij daar de Moeder
Gods, wier wonderbare ontvangenis hij bezingt in verzen die in teederheid van kuische
liefde niet licht hunne weerga vinden, wier glorieuze hemelvaart hij verheerlijkt in
verzen schitterend van licht. Ook waar andere gevoelens dan stervenszucht den
dichter vervullen, vinden wij in deze
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Brieven niet zelden voortreffelijke poëzie; hoe fijn is b.v. het verschil van sekse
uitgedrukt in Theodore aen Basilia (vs. 115 vlgg.); hoe schoon is de verrukking van
Maria Magdalena weergegeven bij het herdenken der voetwassching (vs. 142 vlgg.)
Doch zulke brokken zijn schaarsch, vergeleken bij de vele waar de poëzie van veel
minder allooi is, al blijft de makelij der verzen doorgaans voortreffelijk.
Dezelfde sterke afwisseling van dalen en rijzen treffen wij aan in
Altaergeheimenissen. Dit werk is, in nog hooger mate dan Brieven der Heilige
Maeghden, in de eerste plaats een geloofsdaad. In een groot werk wilde VONDEL
getuigen van zijn diep ontzag voor het voornaamste deel van den R. Katholieken
eeredienst: de mis; in dat werk zou hij tevens gelegenheid vinden, het wezen en de
beteekenis der mis en hare geheimenissen te verdedigen tegen de aanvallen van
andersdenkenden. Voorgelicht waarschijnlijk door pastoor Marius, toegerust met
een grondige kennis van den bijbel en de voorname R. Katholieke geschriften over
dit onderwerp, heeft hij een stuk geleverd dat eerbied afdwingt door de denkkracht,
de volharding en het vernuft, waarmede hier de zware stof is beheerscht en daaruit
een symmetrisch geheel van drie deelen: Offerspyze, Offereere en Offerhande is
opgebouwd. Wij worden herinnerd aan de vrome dichters der middeleeuwen, wier
persoonlijkheid schuil gaat in hun werk, wanneer wij in den aanvang den dichter
ootmoedig neergebogen vinden, terwijl hij beschroomd ‘het arm geschenck van een
altaergedicht’ opdraagt aan God. Mocht iemand nog twijfelen of deze dichter wel
goed Roomsch was, dan lette hij eens op de innigheid, waarmede hier van ‘mijn Pius’
(II, 841), ‘mijn Urbaen’ (II, 1274), ‘mijn wijze helt Gregoor’ gesproken wordt.
Als leerdicht is het een voortreffelijk stuk; doch hoe verheven de stof moge zijn,
de dichter vliegt hier vaak met loomen
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vleugelslag en blijft niet zelden laag bij den grond. Kon het wel anders, waar de
poëzie zoo zeer dienstmaagd moest zijn, waar zij zoo vaak moest opsommen,
uiteenzetten en betoogen? Van tijd tot tijd verheft de dichter zich; dat gebeurt, wanneer
God, Jezus, de H. Maagd hem bezielen, wanneer hij spreekt over Jezus' lijden (I,
1123 vlgg.), over Zijn wondermacht (I, 1383 vlgg.), over den hof van Gethsemane
(I, 1473 vlgg.) of waar hij smacht naar hereeniging met God (I, 1563 vlgg.). Fraaie
beschrijvingen en beelden breken van tijd tot tijd door de stichtelijke didactiek heen
als de zon door de wolken (vgl. b.v. I, 929, 1045 vlgg., 1383 vlgg.; II, 277-312, 347
vlgg., 401-410, 707-714, 1309-1311). Doch hoe dankbaar wij VONDEL blijven voor
wat hij ons ook hier aan echte poëzie heeft geschonken, het valt bezwaarlijk te
ontkennen dat daartegenover veel meer staat dat van lager orde is en slechts fraai
berijmd proza kan heeten. Het ‘doorgaens volstaen’, door VONDEL zelven in zijne
Aenleidinge als eisch aan gedichten van langen adem gesteld, is hier dan ook niet te
zien: het gedicht wordt gaandeweg matter; men lette eens op al die opwekkingen tot
zich zelf en den lezer, die aankondigingen van hetgeen volgen zal en recapitulatie's
als van iemand die op een langen weg telkens even stilstaat; in Boek I (vs. 294) vindt
men er een enkele; in II (vs. 223, 231, 259, 995, 1235, 1391, 1601, 1667) en III (49,
211, 363, 415, 535, 675, 887, 891) zijn zij veel talrijker.
Wanneer wij VONDEL hooren aanheffen: ‘Ick zing van Godts Altaergeheimenissen’,
dan hooren wij in dien weerklank van VIRGILIUS' ‘Arma virumque cano’ en TASSO'S
‘Canto l'armi pietose’, hoe VONDEL - al zegt hij het ditmaal niet - vervuld is van het
besef der hoogere waardij dezer Altaarstoffe boven die der wereldlijke epiek. De
vertaling van VIRGILIUS in proza, waarschijnlijk evenals die van TASSO begonnen
ten
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bate der Constantinade, misschien voortgezet om der wille van de
Altaergeheimenissen, zag in 1646 het licht. Zoo had hij vroeger OVIDIUS' Heroïdes
in proza vertaald, ‘om den geestigen zwier van zulk Ovidiaansch briefschrijven in 't
hooft te krygen’ en daarmede zijn voordeel te doen, toen hij zijne Brieven der Heilige
Maeghden dichtte. De vertaling van Horatius Lierzangen die in 1654 het licht zag,
zal hem een dergelijken dienst hebben gedaan: in 1642 en 1644 immers zien wij hem
reeds bezig met een vertaling der psalmen die eerst veel later voltooid zou worden.
Dat er samenhang bestaat tusschen de vertaling van Horatius en de bewerking der
Psalmen, mogen wij vermoeden ook om de kennelijke overeenkomst tusschen De
Koningklycke Harp en De Roomsche Lier, twee voortreffelijke stukken lyriek waarin
VONDEL zijne indrukken der Psalmen en die van Horatius' Oden heeft samengevat;
beide zijn gedicht in een strofe die waarschijnlijk een navolging is van die der bekende
ode van Horatius: ‘Pindarum quisquis studet aemulari.’
Behalve deze beide mooie stukken kan men niet veel noemen, dat met het beste
uit de vorige periode op één lijn staat; maar eenige voortreffelijke stukken zijn er
toch: het tegen de Puriteinen gerichte Radt van Avonturen (1644) houdt het uit tegen
de fraaiste hekeldichten van vroeger; de beide gedichten Aen de Beurs van Amsterdam
(1643) zijn in hun tegenstelling van ‘allegro’ en ‘penseroso’ al even mooi als de
bevallige en frissche Rey van Bacchanten, als het fijngevoeld bruiloftsdicht voor
KATHARINA BAECK (1639) en het voortreffelijk lijkdicht op zijn hoogvereerden
vriend VOSSIUS (1649).
Legt men zulke gedichten naast andere van minder allooi uit dezen zelfden tijd,
dan is het opmerkelijk waar te nemen hoe licht de eerlijke, eenvoudige dichter zich
verraadt. Men vergelijke het lijkdicht op VOSSIUS eens met dat op VAN BAERLE,
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het bruiloftsdicht voor KATHARINA BAECK met dat voor ADAM VAN LOCHORST uit
hetzelfde jaar: in het eene wordt uit diepe aandoening echte poëzie geboren, in het
andere doet minder sterke aandoening den dichter dadelijk naar mythologischen
opsmuk grijpen. Doch het laatstgenoemd bruiloftsdicht was dan ook gemaakt op
‘een heusch verzoeck’. VONDEL wordt meer en meer een man van naam; begrijpelijk
dus, dat men in een tijd die bij alles verzen noodig had, meer dan vroeger zijne hulp
inroept. Zoo heeft zijn vriend en beschermer, de Zweedsche agent Le Blon, hem
blijkbaar verzocht een gedicht op koningin Christina te maken; de brave dichter tijgt
aan den arbeid en vervaardigt het Afzetsel der Koninglycke Printe (1647). Doch welk
een mythologische poespas in plaats van poëzie! Zoo zullen ook stukken als De
Kleefsche Hofzwaen (1646) en De Getemde Mars (1647) wel geschreven zijn op
verzoek van den uitgever Abraham de Wees, die pas de boete voor Maria Stuart
betaald had en wien VONDEL dus wel een wederdienst wilde bewijzen; doch hoe
toont zich ook daar het gebrek aan echte bezieling.
Dat de oogst van lyriek in deze periode zooveel minder is dan in het vorig tijdvak,
wordt door het voorgaande ten deele verklaard; doch lag hoofdzakelijk hierin, dat
VONDEL zich vooral aan het treurspel wijdde, terwijl de samenstelling zijner Brieven
en Altaergeheimenissen en zijne vertalingen een ander deel van zijn ontzaglijke
werkkracht in beslag namen.
Bovendien wordt zijn lyrische productiviteit in dit tijdvak waarschijnlijk eenigszins
belemmerd door een toenemende neiging tot reflectie. Op den inkeer van den Christen
tot zich zelven schijnt een inkeer van den kunstenaar te volgen. In de Voorrede zijner
in 1644 uitgegeven Verscheide Gedichten ziet hij met critisch oog terug op zijne
vroegere poëzie; hij heeft daarin dan ook heel wat wijzigingen en veranderingen
gebracht,
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die zijne ontwikkeling kenschetsen. In een tweeden bundel van het jaar 1650 zien
wij hetzelfde verschijnsel. Duidelijk ook openbaart zich dat reflexief element en die
neiging tot zelf-inkeer in de belangwekkende reeks van losse gedachten en
opmerkingen over poëzie, die hij in 1650 ‘op het aenhouden der leergierigen’ te boek
stelde.
Zoo had VONDEL dan in den schoot der Roomsche Kerk een rust gevonden, die
aan zijn innerlijke kracht en vastheid zeker ten goede is gekomen. Hij had het treurspel
leeren beschouwen als het eigenlijk domein zijner kunst. In Lucifer was hij zoo hoog
gestegen als hij stijgen kon.

1654-1679.
Van Lucifer tot Noah.
Tot daerze in 't West voorover onderzinckt
En, root van gloet en gout en purper, blinckt.

Lucifer werd na ‘twee reizen speelens’ van het tooneel geweerd; doch voor onze
literatuur had het een naspel.
Waarschijnlijk heeft VONDEL wel het een en ander gehoord van hetgeen de
Kerkeraad in zijn vergaderingen van 5, 12 en 19 Februari 1654 op zijn treurspel had
aan te merken; in allen gevalle begreep hij natuurlijk uit welken hoek deze tegenwind
woei. Hij kon zijn ergernis niet verkroppen en hekelde de predikanten, vooral Ds.
Wittewrongel, in zijn Uitvaert van Orfeus en Speelstryt van Apollo en Pan, die in
deze zelfde maand verschenen.
Om Weeshuis en Oûmannenhuis schadeloos te stellen voor het nadeel geleden
door het verbod van Lucifer - het kostbaar decoratief, voor dat stuk vervaardigd, kon
nu niet gebruikt worden - dichtte hij het treurspel Salmoneus, dat een der-
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gelijke stof als Lucifer behandelde en eerst in 1657 werd vertoond.
Ondertusschen bleef hij steeds bezig aan zijne vertaling der Psalmen, die in 1657
het licht zag. Dat werk was hem tot troost en steun in het huiselijk verdriet, dat hij
vooral tusschen 1650 en 1660 leed door zijn eenigen zoon. JOOST VAN DEN VONDEL
JR., ‘kleen van geest en los van hoofde’, was in 1643 gehuwd met AELTJE VAN
BANCKEN en woonde sedert met zijne vrouw en hun drie kinderen bij zijn vader in.
Na den dood zijner vrouw hertrouwde hij met BAERTJE HOOFT; die keus bleek
ongelukkig: BAERTJE was verkwistend, de zaken van JOOST JR. gingen achteruit, de
oude dichter kon het niet aanzien en ging met ANNA op de Prinsengracht wonen.
Met groote sommen stond hij zijn zoon bij, trok ondanks zijn zeventig jaren op nieuw
naar Denemarken om uitstaande schulden te innen; maar het mocht niet baten. Op
verzoek zijns vaders werd JOOST JR. eindelijk in 1659 gedwongen naar Indië te
vertrekken; doch hij overleed onderweg.
Om zijn eerlijken naam te redden, had de dichter bijna zijn gansche vermogen
geofferd en tenauwernood genoeg overgehouden om van te leven. Er moest dus hulp
verleend worden. Gelukkig had Joan de Wolf reeds in 1657 of den aanvang van 1658,
door bemiddeling van Anna van Vlooswijck, echtgenoot van den regeerenden
Burgemeester, een postje aan de Bank van Leening voor zijn oom weten te verwerven.
Voor ƒ650.- 's jaars moest de dichter van Lucifer daar ‘met ontdekten hoofde’ de
Heeren van het Bestuur ten dienste staan en ingebrachte panden inschrijven. Tien
jaar lang, tien lange jaren, hield hij het uit in dien werkkring, ‘voor hem een halven
kerker’; toen werd hij ontslagen.
Wij willen wel gelooven, wat BRANDT ons mededeelt van VONDELS tegenzin in
dat lommerd-werk en hoe hij het allengs
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verzuimde voor het schrijven van verzen. Het is trouwens moeilijk aan te nemen,
dat VONDEL de ontzaglijke hoeveelheid dichtwerk van deze tien jaren zou hebben
verricht, indien hij werkelijk een groot deel van zijn tijd aan zijn ambt had besteed.
In deze tien jaren van 1658-1668, doorgebracht als ‘suppoost in de Banck van
Leeninge’, zien wij VONDEL in bijna onverzwakte kracht als dichter werkzaam; eerst
als hij de tachtig voorbij is, begint hij af te nemen; zijne tien laatste levensjaren,
belangrijk voor de kennis van zijn leven, hebben voor onze literatuur weinig
belangrijks opgeleverd. Over het algemeen blijft VONDEL in deze derde levensperiode
de man, dien wij in het laatst der vorige periode, na Maria Stuart, leerden kennen.
Door het dichten van bijbelsche treurspelen zijn behoefte aan gemeenschap met
God, zijn verlangen naar stichting van anderen bevredigen, dat ligt hem ook nu naast
aan het hart. Niet minder dan zeven treurspelen zijn in dezen tijd uit die behoefte en
dat verlangen ontstaan: Jeptha (1659), David in Ballingschap, David Herstelt, Samson
(1660), Adonias (1661), Adam in Ballingschap (1664), Noah (1667). Naast deze
bijbelsche spelen kunnen wij het treurspel Zungchin (1667) plaatsen, welks stof door
den dichter ontleend was aan werken der Jezuïeten Martini en Kircher; als
verheerlijking van het missie-werk der Jezuïeten in China, was dit Roomsche stuk
evenzeer een openbaring van des dichters godsdienstig gemoedsleven als de
algemeen-Christelijke bijbelsche stukken. Tegenover het Christendom en de R.
Katholieke kerk zien wij het Heidendom in VONDELS treurspelen van dezen tijd
vertegenwoordigd door Salmoneus en Faëton (1663), een vrucht zijner lectuur van
Ovidius' Metamorphosen. Het nationaal element is vertegenwoordigd door het
treurspel Batavische Gebroeders (1663), dat tevens een vrucht is van zijne studie
der Oudheid. Omstreeks 1660 immers zien wij VONDEL vervuld met het plan een
epos in twaalf boeken
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te schrijven over ‘den kryghshelt Bato’; hij had die oudste geschiedenis van ons volk
door Tacitus leeren kennen. Zijn epos bleef onvoltooid; doch Batavische Gebroeders
was waarschijnlijk een vrucht der daarvoor gemaakte studiën.
Opmerkelijk is, dat hij, die in een brief aan DE GROOT van 1639 treurspelen ‘iet
minders’ noemt dan zijne Constantinade, nu zijn lust tot epische poëzie bevredigt
met het Christelijk epos Joannes de Boetgezant (1662).
De toenemende neiging tot reflexie, die wij in het vorig tijdvak in den kunstenaar
opmerkten, toonde zich in het, misschien op DE GROOT'S voorgang ontworpen,
leerdicht Bespiegelingen van Godt en Godsdienst, waarvan een deel reeds in 1659
het licht had gezien en dat volledig in 1662 verscheen. Het eerste boek handelde Van
Godt, het tweede van Godts eigenschappen, het derde van Godts wercken, het vierde
van Godtsdienst, het vijfde van Godtsdienst in 't byzonder. Gaf VONDEL hier
Roomsche catechese, Roomsche kerkgeschiedenis vinden wij in zijn ander groot
leerdicht Heerlijckheit der Kercke, dat in 1663 het licht zag. Ook de stof voor dit
gedicht had de dichter lang met zich omgedragen; in het gedicht De Bestendigheit
der Kerke, dat hij in 1657 aan den Spaanschen gezant in Denemarken, graaf de
Rebolledo, opdroeg, vinden wij de kiem reeds waaruit later het groote leerdicht zich
ontwikkeld heeft. De studiën voor de Bespiegelingen gemaakt, kwamen VONDEL
hier op nieuw te stade, zijne bronnen waren hier, behalve de Bijbel, Augustinus' De
Civitate Dei en de Annales van kardinaal Baronius verkort door den Jezuïet Bisciola.
Naast het gedicht De Bestendigheit der Kerke kunnen wij verscheidene kleinere
en grootere lyrische stukken van dezen tijd noemen, waar de Roomsche VONDEL
zich toont. Uit 1654 dagteekent b.v. Eenzaeme Aendacht in de Vasten, te Hoorn
gedrukt en misschien door den dichter gemaakt, terwijl hij er
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vertoefde bij zijne zuster Katharina Bruining ‘een schrandere weduw en zoet op
Poëzy’, die met al hare kinderen door haar ouderen broeder JOOST tot de Roomsche
kerk was gebracht. Uit dezen of iets lateren tijd zijn ook de Lofzang van Sinte Agnes
en de Lofzang van Sinte Klara. Wanneer zijne nicht Anna Bruining in het klooster
treedt, dicht haar oom een Maeghdepalm voor haar. Hij verheerlijkt of verdedigt de
Roomsch-geworden koningin Christina van Zweden, eert met verzen de pausen
Alexander VII en Clemens IX, het Eeuwgetyde van Ignatius de Loiola. De
priesterwijding van Gerardus van Westrenen, de dood van bisschop Zacharias de
Mets geven hem aanleiding tot dichterlijke ontboezemingen.
De stemming in verreweg de meeste dezer lyrische gedichten is zacht,
kalm-gelukkig in het vast bezit van zijn geloof. Er moet vrij wat van VONDEL zelf
geweest zijn in dien kluizenaar uit Eenzaeme Aendacht in de Vasten, die ‘in
aengenaeme stilt'’ zijn God prijst, wien het ‘heiligh hemelsch broot’ tot troost is in
nood en druk, wiens geest ‘ontvonckt door gloet // Van Poëzy.’ In hoofdzaak vinden
wij die stemming ook in de overige hierboven genoemde werken. De heftigheid van
den nieuwbekeerde, bezonken na Maria Stuart, komt niet meer boven; geloofsverschil
en geloofsstrijd wijken naar den achtergrond. Een Roomsch stuk kan men alleen
Zungchin noemen; het zevental bijbelsche treurspelen draagt in hoofdzaak een
algemeen Christelijk, geen bijzonder Roomsch karakter. Echter is er in de twee eerste
stukken uit dit derde tijdvak Salmoneus en Jeptha toch wel het een en ander, waaruit
de Roomschheid des dichters blijkt: in Salmoneus zien wij een diepen eerbied voor
het ‘eeuwigh priesterdom’ (o.a. vs. 149, 300, 579-580, 663 vlgg.; 1368-'9 doelen op
de R.K. kerk); bij Jeptha, die eigen meening handhaaft tegenover den ‘Aertspriester’,
heeft VONDEL waarschijnlijk aan het Protestantisme
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gedacht (vgl. vs. 941-967, 990-992, 1139-1154, 1193-1199, 1705-1706, 1725-1727,
1768, 1961-1962). In de latere stukken vinden wij zulke toespelingen niet meer.
VONDEL wordt blijkbaar minder heftig; hoe gelaten spreekt hij omstreeks 1660 over
het plaatsen van andermans gedichten op zijn naam; vroeger zou hij de roskam
gegrepen hebben, nu is zijn geduld zijn eenig wapen; ‘my staet het te gedoogen’
schrijft hij. In Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, dat vooral tegen het
materialisme der Oudheid was gericht, komt de Roomsch-Katholiek in Boek V wel
voor den dag, vooral waar hij over de Drie-eenheid spreekt; doch het polemisch
element tegenover andersdenkende Christenen is gering; hij hoopt door zijn gedicht
allen in de stille haven te brengen waar hij zelf zich veilig voelt. In Heerlyckheit der
Kercke bidt hij voor de Joden (I, 993-1006); komt aan het slot van het gedicht de
vroegere felheid tegen de Protestanten nog eens boven - hij eindigt toch met een
gebed voor deze ‘verdwaelden.’ Ook uit den merkwaardigen brief, dien de
tachtigjarige aan JOACHIM OUDAEN zendt, spreekt vooral een kalme verzekerdheid
des geloofs.
Gedragen door dat geloof, leeft even krachtig als vroeger zijne liefde voor staat
en stad. Met hoeveel belangstelling volgt hij admiraal Hulft en den Raad van
Oost-Indië Ryklof van Goens op hunne tochten! De zee-oorlog met Zweden doet het
oude vuur weer opvlammen; de dichter die den vrede zoo lief had, schrijft
oorlogszuchtige verzen als:
De roode haen moet rustigh kraien
Op 't zwaien van de bloetbanier.

Hij groeit in de triomfen van WASSENAER en DE RUYTER; hij juicht in het behoud
van De Vrye Zeevaert naer Oosten; jubelend klinkt het lied van De Noortsche
Nachtegael.
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Hoe weinig VONDEL als burger van staat en stad veranderd is, zien wij uit zijn lijkdicht
op SCRIVERIUS die in 1660, oud en der dagen zat, overleed. Terugdenkend aan de
dagen van 1618 en 1619 wordt de Palamedes-dichter weer in hem wakker; welk een
felheid gloeit nog in die verzen over de ‘valsche rechters, helsch verruckt // Van gout
en staetzucht’, over de ‘ondraeghbre slaverny’, welke de Kalvinisten en hunne
bondgenooten den vrijen Nederlander toentertijd wilden opleggen!
Vinden wij hier den tegenstander der Kalvinisten uit de eerste periode, ook dien
der Puriteinen uit de tweede zien wij hier terug. In schampere spotverzen jouwt hij
Cromwell uit, wanneer deze den titel van Protector aanneemt; ‘Protecteur Weerwolf’,
zooals VONDEL hem noemt, is nog steeds het monster van vroeger: Isegrim, die ‘den
goeden Herder’ de keel heeft afgebeten; de duivel preekt de passie, wanneer hij uit
zijn bijbel begint te spreken. ‘De Schotsche Judas’ wordt even fel gestriemd als
voorheen.
Zoolang de Puriteinen aan het roer blijven, kan VONDEL in dezen geest voortgaan.
Maar dan komt de Roomsch-Katholieke koning Karel II op den troon en de tweede
zee-oorlog met Engeland breekt uit. Opmerkelijk is nu, hoe VONDEL langzamerhand
van houding tegenover dezen verandert. In den aanvang tracht hij de persoon des
konings er buiten te houden; in zijn gedicht Op het gezegent Voorspel van den Zeestrijt
(1665) wordt de oorlog aan ‘het zeegedroght van 't koningmoordend Londen’ geweten,
alsof Karel II niet regeerde; ook in de verzen op De Havenschendery te Bergen heet
het nog: ‘zoo moet het koningsmoorders gaen.’ Maar wanneer de vierdaagsche
zeeslag in 1666 gewonnen is, laat de dichter deze struisvogel-politiek varen: ‘Stuarts
Waterroos’ heeft hij zien ondergaan. Droevig moge het hem aandoen, dat hier een
vorst zijne plichten verzaakt, hij spaart hem voortaan
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niet: ‘Wort Godts gezalfde een zeevrybuiter’, dan zal de dichter hem de roede laten
voelen. In de fraaie triomfdichten Zeegevier der vrye Nederlanden zingt hij de daden
van De Ruyter en Tromp met een warmte, een kracht en een schoonheid die ons doen
vergeten dat deze heraut van den roem zijns volks de tachtig nabij was. Ook nu blijft
hij de aartsvijanden van het Christendom, de Turken, in het oog houden. In 1661
hooren wij hem de vorsten waarschuwen; hij zelf staat onder die ‘grenswacht’ die
bidt en schreit: ‘de Turck treckt aen!’ Hoe dankbaar is hij, wanneer Montecuculi drie
jaar later de Turken bij de Raab terugslaat; dat is immers Gods hand, de Opperste
die den Roomschen koning Leopold handhaaft? Wordt in 1669 Kandia bedreigd, ligt
‘de kruisgrens’ open, dan slaat de oude dichter opnieuw alarm. Het is alsof wij de
stem van MAERLANT hooren in dien oproep: ‘Waekt op Martel, Buljon en Kroie!’
in dat smartelijk: ‘En niemant zet zich schrap voor 't kruis.’
De Amsterdammer blijft levendig belang stellen in alles wat zijne geliefde stad
raakt. De inwijding van het nieuwe Stadhuis (1655) viert hij met een omvangrijk
gedicht; in bijna 1400 verzen brengt hij ons den Dam met al de omringende gebouwen,
het openbare leven zooals het klopte in dat hart der stad, het Stadhuis in wording,
het gebouw zelf van buiten en van binnen voor onze oogen, met een nauwgezetheid,
een degelijkheid van kunst, een frischheid, die aan een tafereel van Berckheyde doen
denken. De stichting van een nieuw Zeemagazijn (1658), van een nieuw gebouw
voor de Admiraliteit verheerlijkt hij eveneens met een gedicht. Zendt Joan Maurits
aan Burgemeesteren op hun jaarlijkschen maaltijd eenig wild, VONDEL is de tolk
van hun dank; komt de Spaansche gezant De Gamarra Amsterdam bezoeken, VONDEL
begroet hem met zijne verzen. Het stedelijk Klokmusyk brengt de zielsmuziek in
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hem aan het ruischen; trekt de Schutterij op, hij begeleidt met zijne verzen die
vertegenwoordigers van het volk in wapenen, dat ‘de gulde vryheit’ bevochten heeft.
Zijn deze en dergelijke gedichten alle uit louter aandrift geboren? Dat is niet
waarschijnlijk. Sommige zullen wel door VONDEL zijn gemaakt op verzoek of in
opdracht van anderen, misschien ook door den nu verarmde om der wille van
honorarium of belooning. In 1659 krijgt hij van Burgemeesteren ƒ100.- voor zijne
diensten bij de ontvangst der Keurvorstin van Brandenburg; in 1662 ƒ30.- voor een
lied ter verwelkoming van Maximiliaan Hendrik van Beieren, van dezen Keurvorst
zelven een gouden rijder; van koningin Christina een gouden keten en medaille; voor
zijn gedicht op het nieuwe Stadhuis een zilveren schaal. Toen een dochter van Amalia
van Solms trouwde en VONDEL dat huwelijk bezong, kreeg hij van de
Princes-Douairière een gouden penning, van Burgemeesteren ƒ100.- Geen wonder
dan dat het aantal bruiloftsdichten uit dit derde tijdvak bijna het dubbele bedraagt
van dat uit het vorig tijdvak. Sommige daarvan waren bestemd voor bloedverwanten
en vrienden; andere voor Amsterdamsche patriciërs; het is wel opmerkelijk dat een
vijftal dezer laatste elk juist honderd regels telt. Talrijk zijn in deze jaren de gedichten
van VONDEL op Amsterdam's burgemeesters; talrijk ook de opdrachten aan hen zijner
vertaalde of oorspronkelijke werken. Door die verzen en opdrachten wilde de dichter
hun toonen, hoe dankbaar hij hun was, dat zij hem in 1668 uit zijn suppoostambt
hadden ontslagen met behoud van jaarwedde.
Zoo werd hij dan weer ‘zijn eigen man’ en kon zich ongestoord aan de poëzie
wijden. Maar de zon zijner kunst was aan het dalen. De dood eener geliefde
kleindochter, die den naam zijner overleden vrouw droeg; het sterven van een
kleinzoon, naamgenoot van zijn broeder Willem, ontlokten hem nog een paar

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

305
lijkdichten; zoo ook de uitvaart van pater van Teylingen, van den zeekapitein Joan
van Aemstel en van eenige anderen. Overigens houdt hij zich vooral met vertalingen
bezig; in 1660 gaf hij zijne vertaling van Virgilius op nieuw uit, doch nu door hem
zelven tot verzen verwerkt; van hetzelfde jaar dagteekent Koning Edipus; in het jaar
1668 zagen Euripides' Feniciaensche en Sofokles' Herkules in Trachin het licht; uit
een brief van 1670 aan JOANNES ANTONIDES VAN DER GOES zien wij, dat deze
drie-en-twintigjarige VONDEL behulpzaam was bij de vertaling van OVIDIUS'
Metamorphosen, een werk dat in 1671 het licht zag. De gebeurtenissen van het jaar
1672, de oorlogen der Republiek in de beide volgende jaren, het huwelijk zijner
vriendin Agnes Blok, weduwe geworden, met Sybrant de Flines geven hem van tijd
tot tijd nog eens dichtensstof - dan zwijgt de stem van den meesterzanger en wordt
niet meer gehoord.
Het verzen schrijven liet hij rusten op raad der doctoren die vreesden dat het hem
te veel zou aangrijpen; maar verzen lezen mocht hij: in 1676 zag BRANDT hem nog
met geschreven gedichten vóór zich en zonder bril. Het eenige zware verlies, dat hij
nog kon lijden, leed hij in 1675 door den dood zijner dochter Anna; in haar testament
had zij alles ten beste voor den ouden man beschikt en naar haar vermogen gezorgd
dat hem niets zou ontbreken. Wel had hij die zorg noodig: de beenen en het geheugen
gingen hem begeven. Doorgaans zag men hem bij den haard zitten, dankbaar voor
een aanspraak, een vriendenbezoek loonend met een hartelijken handdruk en een
‘Godt loon 't.’ Van zijne vrienden en kennissen uit vroegere jaren was bijna niemand
meer over; alleen de negen jaar jongere HUYGENS leefde nog. Jongeren hadden
langzamerhand eenige der opengevallen plaatsen ingenomen: wij zien hem in het
laatste deel van zijn leven in betrekking tot OUDAEN, BLASIUS, PELS, BRANDT,
ANTONIDES. Vooral met den laatste
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was hij hoogelijk ingenomen; in ANTONIDES' levensbeschrijving wordt ons verhaald,
dat VONDEL, wanneer zijn ‘zoon in de kunst’ ziek lag, hem opzocht en zijn best deed
- hij, anders een ‘groot zwijger’ - ‘door eenige genuchelyke vertellingen’ den moed
van den zieke op te beuren. Zijn goeden vriend, den Doopsgezinden (?) schilder
Flinck had hij reeds in 1660 verloren. Of Jacques de la Rue, een ontwikkeld en
scherpzinnig koopman, ook in deze laatste jaren met hem omging, weten wij niet;
maar zijn oude vriendin Agnes Blok bleef hem trouw, al kon hij niet langer als
voorheen elken Vrijdag bij haar middagmalen. Ook de zoon van zijn vriend Plemp,
Jakob Leeuwen, en de schilder Filips de Koning behoorden tot zijne vaste bezoekers.
Al verlangde hij naar een beter leven, tegen den dood zag hij op. Doch meer en
meer werd het leven hem een last; bij den haard mocht hij zitten - te verwarmen viel
hij niet; de winterkoû die hem zoo hinderde, bleek voorbode van de doodskoû. Een
lichte ziekte tast hem aan; acht dagen ligt hij neêr, tenauwernood ziek; adem en geest
ontgingen hem zoo zacht, dat men het nauwelijks bemerkte. Dat was den 5en Februari
1679 in den morgen tusschen vier en vijf uur. Drie dagen later droegen veertien
‘poëten of liefhebbers der Poezye’ den dooden dichter, uit zijn woning op den Singel
tegenover de Warmoesgracht, naar de Nieuwe Kerk. Daar rust, niet ver van het koor,
het stoffelijk overschot van Nederlands ‘onnavolgelijcken harpenaer.’
VONDELS werk van dit tijdvak sluit zich in hoofdzaak aan bij dat van het middelste,
doch onderscheidt zich daarvan in sommige opzichten.
De verhouding tusschen drama en lyriek is gewijzigd: wel hebben de elf
oorspronkelijke drama's van deze periode nog het overwicht op de lyriek, doch dat
overwicht is niet meer
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zóó sterk; de lyriek beleeft een tweeden bloei, al evenaart zij in haar geheel die der
eerste periode niet. Voor het eene leerdicht der tweede periode vinden wij er nu twee.
De vertalingen der klassieken nemen toe: tegenover een vertaald treurspel van vroeger
staan er nu vier; tegenover den Virgilius in proza de berijmde vertaling, die steeds
met het oog op het origineel bewerkt is en bovendien het omvangrijk werk Ovidius
Herscheppinge. Hoeveel schoons en heerlijks VONDEL ook in deze laatste periode
van zijn leven moge hebben voortgebracht - het middelmatige en zwakke daarnaast
beslaat breeder plaats dan vroeger.
Het karakter van het drama uit dit tijdvak blijft onveranderd. Misschien is de
inspanning waarmede VONDEL de antieke tragedie tracht te evenaren nog grooter
dan vroeger, zeker is zij meer bewust; doch het wezen zijner treurspelen blijft wat
het in de tweede periode geworden was. Ook nu vinden wij het woord treurspel of
treurrol gebezigd in de beteekenis van treurige gebeurtenis’ (Salmoneus, 1772; Noah
1130; Zeeleeu op den Teems 22). In het ‘Berecht’ vóór Salmoneus blijkt duidelijk,
hoe zoowel het middeleeuwsch of zestiend'eeuwsch bijbelsche spel als het klassieke
schooldrama hem nog helder voor den geest staan; in Samson (824-846) hoe goed
hij zich herinnerde wat ‘een spel van zinnen’ was. Dat waren de drie voorname
elementen, waaruit hij onder den invloed zijner persoonlijke studie der klassieke
tragedie zijn dramatische werken bleef opbouwen. De invloed van het schooldrama
bleef zich handhaven; immers nog in zijn Adam in Ballingschap was de schikking
voor een deel ontleend aan DE GROOT'S Adamus Exul. De navolging van dat stuk
was navolging van SENECA uit de tweede hand; doch overigens beseft hij levendig,
hoe hoog de Grieksche tragici boven SENECA staan. In de opdracht van Ifigenie in
Tauren noemt hij SENECA'S werk: ‘in den afgangk
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der Roomsche taele..... gedicht’; in die van Herkules in Trachin lezen wij, dat deze
‘Latijnsche speelen’ wel ‘van geleertheit gepropt zijn’, doch ‘boven hunne kracht
gespannen’ en dat zij ‘met luit roepen en stampen de Grieken poogen te verdooven’,
die ‘by d'allerwijste keurmeesters den prijs behouden’. In geen treurspel van VONDEL
zien wij zijn streven om de antieken te evenaren duidelijker en bewuster dan in
Jeptha.
Dit moest nu eens een model-stuk worden en ‘den aenkomenden treurdichteren
dienen tot een voorbeeldelijck onderwijs van het toestellen der treurspelen’. Hij had
er Aristoteles, Horatius en hunne uitleggers op nagelezen, alle voorschriften der
Ouden in acht genomen, zoover de eerbied voor den Bijbel het lijden kon - en toch,
hoe blijft hij in het wezen zijner dramatische kunst ook nu zich zelven gelijk. Ook
hier vinden wij een bijbelverhaal met trouwhartige nauwgezetheid en eerbied
verwerkt; de stof zoo goed mogelijk verdeeld over, doch nauwelijks toereikend voor,
vijf bedrijven; ingevlochten verhalen, kunst van dialectiek in lange debatten, lyrische
intermezzo's, spanning aangebracht door telkens ‘eenigh zaet van het toekomende’
te zaaien, gemis aan handeling, zwakheid van karakteristiek; pracht van poëzie, niet
alleen in de reien en lyrische intermezzo's, maar ook in het stuk zelf, vooral waar
Ifis des dichters eigen verlangen naar beter leven vertolkt. Het meest aangrijpend
oogenblik der geschiedenis van Jeptha: de ontmoeting met zijne dochter, die zijn
slachtoffer zal worden, laat de vrome dichter zich ontgaan, omdat de bijbel hier streed
met Aristoteles' voorschrift over den duur eener tragedie; van die ontmoeting wordt
slechts gewag gemaakt nadat zij voorbij is.
In dit stuk had hij zich nu eens bijzonder ingespannen ‘elcke personaedje naer
zijne oude, staet en gelegentheit uit te beelden’ - toch heeft hij niet vermocht de drie
voornaamste per-
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sonages: Jeptha, Filopaie, Ifis, tot menschen te maken; alle drie blijven schaduwachtig.
Jeptha, die door een achterdeur zijne razende gemalin ontwijkt, heeft weinig van een
held, al vertelt hij ons nog zooveel van zijne heldendaden; Filopaie is eer de
moederliefde dan een moeder; Ifis, een van de ‘Heilige Maegden’, juichend in het
geluk dat zij geofferd zal worden. Dat VONDEL desniettegenstaande wel in staat is,
innerlijk leven uittebeelden, zien wij in vs. 1833-1882; hoe voortreffelijk is daar dat
afnemen van den hartstocht: eerst krankzinnigheid, dan dierlijke woede, bitterheid,
smart, dan eindelijk het in zwijm vallen der door weedom overweldigde.
Soortgelijke opmerkingen zouden over de andere stukken uit dezen tijd te maken
zijn. VONDELS dramatische techniek, zooals zij zich in de stukken dezer laatste
periode openbaart, gelijkt wel in veel opzichten op de vroegere; doch de invloed der
Grieken is er duidelijker zichtbaar. Wij moeten dit en zooveel andere merkwaardige
deelen zijner kunst echter laten rusten, om een blik te kunnen slaan op de stukken in
hun geheel en als schakels eener reeks.
Vergelijken wij dit elftal bij het elftal der vorige periode, dan treft ons dat de
dichter zich hier minder gelijk blijft dan vroeger. Ja, ook de trits: Maeghden,
Gebroeders, Joseph in Dothan overtreft de daarop volgende: Joseph in Egypte, Peter
en Pauwels, Maria Stuart; doch in de twee laatstgenoemde stukken was vooral de
bekeerling niet de dichter aan het woord, en bovendien, hoe verheft de dichter zich
daarna opnieuw met Leeuwendalers, om over Salomon dien hoogen glanstop Lucifer
te bereiken! In deze derde periode is er veelvuldiger wisseling van stijgen en dalen
dan in de tweede. Welk een val reeds dadelijk van Lucifer op Salmoneus! Dat laatste
stuk draagt er de kenmerken van, dat het gemaakt is om een bestaanden tooneeltoestel
te kunnen gebruiken; het is een stuk vol herha-
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lingen van motieven, toestanden, verzen zelfs uit twee vroegere (Lucifer en Salomon),
waarin VONDELS zwakheden duidelijk uitkomen, zijne kracht zich maar zelden
openbaart; zelfs de Reien - schoon altijd degelijk werk - onderscheiden zich hier niet
door schoonheid. In Jeptha verheft de dichter zich weer met pracht van poëzie en
weet ons door het aangrijpende der toestanden te ontroeren - David in Ballingschap
en, meer nog: David Herstelt zijn zwakke stukken, welker hoofdpersoon weinig
eerbied of sympathie kan inboezemen; welker stof, al te ontoereikend om vijf
bedrijven te vullen, meer dan in de goede stukken met allerlei bijwerk moet worden
aangevuld; ook zijn het meer bijbelsche spelen dan treurspelen.
VONDELS zwakheid als dramaticus vertoont zich wel in Samson: ook dat stuk is
gerekt; maar hoe overschaduwt Samson's reuzengestalte het tooneel! Eerst zien wij
hem in zijne vernedering, ‘bestoven van het meel’; ‘hy grimbeckt onder 't maelen’,
‘geboeit, geketent, met een ruwe py behangen’, voortgedreven door den tuchtknaap,
versmachtend van dorst, met een bel om den hals, zich vernederend voor de vorstin
van Gaza, al zijn ellende uitstortend in heerlijke verzen (884-922). Maar dan nadert
het uur der wrake; als een vorst vertoont hij zich (1116-1121); hij broedt over zijn
wraak (1052-1056); als een leeuw loopt hij op en neer, hij bidt tot God, hij gloeit
van verlangen zich te wreken; in kreten barst hij los: ‘ick eisch den Filistijn mijne
oogen!’ (1137-1188). Nog eens moet hij zich vernedering en smaad laten welgevallen,
in den ommegang zijn vijanden ten spot meêloopen - dan verdwijnt hij uit ons oog;
wij hooren nog slechts van hem, maar het oogenblik waarop hij aan ons oog
onttrokken wordt, gaat zwanger van grootsche dingen.
Hier is inderdaad iets grootsch, hier nadert VONDEL het verhevene dat hij in Lucifer
had bereikt; doch het schijnt wel
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dat de voortbrenging van Samson zijn genie voorloopig had uitgeput; in allen gevalle
zien wij op deze verheffing weer een inzinking volgen. Reeds Adonias is een mat
stuk: de hoofdpersoon is onbeteekenend, alles behalve een held; zijne verhouding
tot Abizag nevelachtig; noch de overige personages (Salomo, Bersaba, Joab) noch
de wijze van behandeling wekken onze aandacht. Wat de daarop volgende drama's
Batavische Gebroeders en Faëton betreft, men kan twijfelen welk der twee het laagst
staat, niet dat beide tot VONDELS zwakste werk behooren. Het eerste geeft een breede
schildering van onderdrukking en ellende in monologen en talrijke gesprekken,
afgewisseld door lyrische intermezzo's en reien; een treurspel kan men het eigenlijk
niet noemen. In Faëton heeft VONDEL, al houdt hij zich dicht bij OVIDIUS wel een
poging gedaan tot bewerking der fabel; doch hoe zwak is die poging: hoe weinig
goddelijk zijn zijne goden; de poëzie staat hier, een enkelen rei uitgezonderd, lager
nog dan in Batavische Gebroeders.
Des te meer verrast ons, hoe de dichter, dien men na drie zulke stukken ‘in zijn
afgang’ zou wanen, met Adam in Ballingschap weer opwaarts stijgt, zijn jeugd
vernieuwt gelijk eens arends jeugd en een hoogte bereikt die slechts weinig beneden
Lucifer blijft. In Zungchin, een zwak stuk met herhaling van vroegere motieven, daalt
hij weer tot de laagte van Batavische Gebroeders en Faëton, om met Noah voor het
laatst omhoog te stijgen in het licht van bijbelschoonheid.
Adam in Ballingschap is een heerlijk stuk! Het is reeds lof genoeg, hier te zeggen,
dat de behandeling niet beneden de stof blijft; want welke hooge eischen stelt een
stof, die geen ontwijding gedoogt en gevoelig is voor elken lichten misgreep.
Handeling in den gewonen zin des woords is hier weinig: geen veelheid van
menschelijk gebeuren, botsing van menschelijke belangen, verwikkelingen en
intrigues; hier worden geen
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menschen vermoord - hier valt de ziel van een mensch, van den eersten mensch, den
stamvader van het menschelijk geslacht. Dat mocht wel ‘aller treurspeelen treurspel’
heeten! Wij verkeeren hier in een droomwereld, een wondertuin, door des dichters
meesterhand zwevend gehouden tusschen verbeelding en werkelijkheid: het zonlicht
schijnt, de nachtegaal zingt, de morgenwind ruischt, leliën en rozen bloeien, vogels
vliegen er in kostelijke veeren; maar het zonlicht is eeuwig, de boomen dragen gouden
en zilveren vruchten, de beken vloeien over van room en wijn, flonkerend
edelgesteente bedekt den grond, de mysterieuze eenhoorn staat zich te spiegelen in
de bron. Zoo is het ook met de beide bewoners van dien hof. Wij zien hen gaan hand
aan hand; ‘hy zwaeit een myrt, zy rieckt een roos, versch afgepluckt’; zij zijn bekleed
met witte doorschijnende zijde, maar die zijde is het symbool der erfrechtvaardigheid.
Zij gaan in een wolk van glans; in den dans stelt Adam de zon, Eva de maan voor.
Over dien droom van geluk en zonlicht en zoete vervoering zien wij langzamerhand
een valen vuilen nevel kruipen: de droeve val van hoog-edel, rein en vroom geluk
tot een naargeestig, kleurloos, moeitevol bestaan. Dat is de handeling, die in
langzamen overgang op voortreffelijke wijze is uitgebeeld.
Eerst wordt onze belangstelling gewekt voor de paradijsbewoners die wij nog niet
kennen; dan komt de vijand, Lucifer met zijn hellewacht, ten tooneele; wij zien het
eerste menschenpaar in zijn rein geluk, zijn omgang met hemelgeesten die een glans
van goud achter zich laten in hun vlucht; de rei van wachtengelen verheerlijkt het
menschenpaar; doch onder die jubeltonen hooren wij reeds uit de verte andere: vrome
wenschen, bezorgdheid, angst. Van nu af gaat de handeling snel voorwaarts: de
duivelen beraadslagen, een plan wordt beraamd; nog eens zien wij het menschenpaar,
in volle levensvreugd
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bevallige kringen wevend in den dans; Gabriël ontvouwt hun de majesteit der
schepping, de hoogste verrukking wordt hun deel, Eva's voeten raken de aarde niet
meer - dan komt de val, de triomf der duivelen, de wanhoop van het onzalig paar.
Niet alleen in luister van poëzie, ook in kunst van karakteristiek komt Adam in
Ballingschap dicht bij Lucifer. VONDEL heeft in de, van DE GROOT overgenomen,
verhouding tusschen Adam en Eva de lijnen eenigszins verzwaard; Adam is niet
louter zwak maar ook dieper bedroefd en ernstiger dan zijne wederhelft (1517 vlgg.);
voor Eva's kracht en fierheid kan men sympathie hebben: soms schijnt zij de man,
Adam de vrouw. In de beschrijving van den val is veel dat als menschkundig juist
geroemd mag worden. Lucifer, naar DE GROOT'S Adam geteekend, is minder
welgeslaagd dan Asmodé en Belial, echte duivels, in hun laag-bij-den-grondschen
toon en hun grappen aan de middeleeuwsche duivels herinnerend, door hun sarcasme
en galgenhumor den modernen Mephisto eenigermate aankondigend.
Het thema van Adam in Ballingschap: God vertoornd over de boosheid van den
mensch en hem daarom straffend, wordt op groote schaal herhaald in Noah, waar
het gansche menschengeslacht het eerste menschenpaar vervangt; geen wonder dat
wij in dit stuk meer dan eens aan dat andere herinnerd worden. Doch als geheel staat
het niet zóó hoog; ook hier gebeurt niet veel: de menschen zijn verdorven, Noach
waarschuwt en waarschuwt, zij willen niet luisteren, dan komt de zondvloed. VONDEL
heeft getracht ook hier door lange debatten, beschrijvingen en lyrische intermezzo's
aan te vullen wat er aan handeling ontbreekt; doch hij is daarin niet zoo goed geslaagd
als in Adam in Ballingschap. Desniettegenstaande heeft ook dit zijn laatste treurspel
iets grootsch. Op meesterlijke wijze heeft de dichter partij getrokken van den
naderenden zondvloed;
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de gedachte aan dien vloed beheerscht het stuk. Reeds bij den aanvang hoort men
als het bruisen van groote wateren (vs. 115 vlgg.) en gedurig laat de dichter den vloed
aanzwellen; in al zijn verschrikking wordt hij door Noach voorspeld - de brooddronken
menschheid antwoordt met het fraaie lied van den dartelen zwaan; nader komt hij in
Noach's vizioen, dan neemt het werk der vernieling een aanvang; de weelderige
grootvorst en zijn overmoedige gemalin vallen op hun aangezicht; zoo wachten zij
de komst van het wrekend water af. Slechts de ‘Rey’ durft nog bidden. Vertoont de
grootvorst Achiman het gewone mannentype van VONDEL, zijne gemalin Urania is
in haar dartelen overmoed, hare hoogheid en hare gevatheid verdienstelijk geschetst.
Maar toch, hier als elders blijkt weer, dat VONDELS kracht niet in de eerste plaats lag
in karakteristiek, maar in beschrijvingskunst en de onmiddellijke vertolking van
eigen zielsleven.
Zijn Joannes de Boetgezant toont dat op nieuw. Van een epos in den gewonen zin
des woords heeft dit werk even weinig als meer dan een zijner tooneelstukken van
een tragedie. Johannes te maken tot een mensch van vleesch en bloed naar eigen
opvatting en voorstelling, dat werd VONDEL, evenals in zijn bijbelsche stukken, door
zijn eerbied voor den bijbel verboden. Zoo heeft hij zich dan ook hier bepaald tot
het bijeenvoegen en groepeeren van alles wat in den bijbel over den profeet voorkomt
en die stof, geparafrazeerd en door allerlei uitweidingen aangevuld, verdeeld over
zes boeken die meer dan 3000 verzen tellen. Door die opvatting is het geheel gerekt
geworden; de dichter slaagt er niet in meer dan een matige aandacht te wekken voor
zijn Johannes; evenmin voor zijn overige personages: Herodes en Herodias, Salome,
Jezus, de Farizeeën. Opmerkelijk doch begrijpelijk is dan ook, dat wij de schoonheid
in dit gedicht vooral daar vinden waar de epiek
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wordt vervangen door lyriek of beschrijving. Een neerdalenden engel of een
wachtende volksmenigte beschrijven (I), dat doet de dichter voortreffelijk; zoo ook
de voorstelling van den hemel met zijne bewoners en de aankomst van Christus (III),
de schildering der hel (IV en VI), de dans van Salome (V). Telkens hooren wij in dit
verhalend gedicht den dichter zelven (I, 181-184; III, 260-264, 330 vlgg., 360-363,
380 vlgg., 415, 539 vlgg., IV, 366). Naast de echte poëzie in dit werk staat echter
vrij wat, dat niet veel meer is dan berijmd proza.
Datzelfde verschijnsel merken wij op in de beide omvangrijke leerdichten van
dezen tijd, met name in De Heerlyckheyt der Kercke. Men moet eerbied hebben voor
de intellectueele kracht waarvan zoowel dat werk als de Bespiegelingen van God en
Godsdienst blijk geven; voor de taaie volharding waarmede de dichter zich alles
heeft eigen gemaakt wat door vroegere geleerden was bijeengebracht om een
redelijken grondslag voor hun geloof te leggen, om de geschiedenis der R.K. Kerk
samen te stellen; voor de frischheid van geest, die na zulk een arbeid zich verhief
boven de onderworpen stof om haar te overzien, te schiften en scheiden, te
rangschikken en groepeeren; voor de heerschappij over de taal, die VONDEL in staat
stelde, dat alles te verwerken tot helder, zuiver, krachtig Nederlandsch in welluidende,
degelijke verzen - doch men mag desniettegenstaande van meening zijn dat hier
doorgaans aan de poëzie een taak is opgelegd die beter vervuld ware door het proza.
Bespieden wij het rijzen en dalen van de dichterlijke aandoening en van den stijl
door de vijf boeken van het eene en de drie boeken van het andere dichtwerk heen,
dan zien wij, vooral in De Heerlyckheit der Kercke veel vlak land, in beide vrij wat
glooienden grond, enkele hoogvlakten en hooge toppen. In Bespiegelingen van Godt
en Godsdienst toont de dichter hier en daar een wijdloopigheid en breedsprakigheid
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die aan CATS doen denken (o.a. I, 255-298; de samenvatting na een opsomming
295-298, 359-360; voorts I, 685-698, 1040-1065; II, 463-472); wij worden aan
MAERLANTS Naturen Bloeme herinnerd, als wij opsommingen hooren der
eigenschappen van edele steenen en dieren, van het water en de lucht (III, 541 vlgg.;
661-678), als wij in Boek V een groot deel van het O. Testament en van Jezus'
geschiedenis weergegeven vinden. Het 2de en het 3de boek van de Heerlyckheit der
Kercke bevatten vooral berijmd proza, evenals MAERLANT'S Spieghel Historiael.
Geen wonder, dat zich in deze beide werken zekere matheid vertoont. Verzen of
passages die ons ontroeren, zijn in de Heerlyckheit der Kercke schaarsch; vrij talrijk
zijn zij in de Bespiegelingen, zoo b.v. waar de dichter den godloochenaar Lucretius
bestrijdt, waar hij in eerbiedige ‘schouwing’ God looft, zijn hemelzucht of zijn
wereldverachting uitstort in heerlijke verzen, zooals vs. 976-1000 van Boek II,
misschien de schoonste van het gansche werk.
Niet zóó verdiept was VONDEL in zijne bespiegelingen van God en godsdienst, of
wij zien hem telkens in een toelichting, een vergelijking of een beeld uit die hoogere
sferen neerdalen tot de werkelijkheid; wij hooren hem spreken over het Stadhuis (I,
795-826; 980-984; II, 1009-1010); over den wiskundige Blaeu (III, 244-248); over
de buskruitramp in Mechelen en Delft (III, 372-374); over een admiraalschip, dat op
het IJ vóór Amsterdam wordt verwelkomd (III, 1209-1220).
Zulke grepen in het leven van zijn tijd werden misschien ten deele door den dichter
met opzet gedaan om afwisseling te brengen in den gestadigen ernst; niet zonder
reden noemde men deze en dergelijke passages ‘uitspanningen.’ Anderdeels drongen
zulke herinneringen aan het maatschappelijk leven zich misschien onbewust op. Ook
in enkele treurspelen van dezen
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tijd vindt men ze: in Adonias wordt gesproken van ‘prinsgezinden’ (1285); de
‘raetsels’ (1301-1303) doen denken aan de bekende Vraghe der Academie; in
Batavische Gebroeders zien wij de oudvaderlandsche trekschuit met het jagertje
(694-696); het ‘schuim van schippers en maetroozen’ (1123-1130, 1316) herinnert
aan Amsterdamsche opstootjes.
Bewust uit zich VONDELS warme belangstelling in het maatschappelijk en
staatkundig leven van zijn tijd in zijn lyriek en zijn verhalende of beschrijvende
poëzie. Vergelijkt men die poëzie van deze periode met die der eerste, dan ziet men,
evenals in het drama, een sterker onderlinge ongelijkheid, een veelvuldiger wisseling
van rijzen en dalen.
Legt men de twee groote gedichten van dit tijdperk Inwydinge van het Stadthuis
en Zeemagazyn naast de Geboortklock uit VONDELS eersten tijd, dan vinden wij in
alle drie het onderwerp volgens een vast plan op ietwat schoolsch-regelmatige wijze
behandeld; doch in schoonheid en frischheid, in strakgespannen kracht vooral moeten
de beide latere gedichten onderdoen voor het eerste. Zoo is het ook met den Jaghtzang
en het Keurgedicht op Joan Maurits van Nassau. In zulke stukken waar de geest des
dichters niet getuigt, zien wij hem doorgaans al heel gauw zijn toevlucht nemen tot
de mythologiekraam. Zoo is het ook in die bruiloftsdichten, welke vermoedelijk
gevraagd of besteld werk zijn geweest: die voor Jan de Witt, Tulp, Van Waveren,
Heimbach, Peter de Graef, Robert Honiwood, Van Imstenraedt. Wanneer de eerlijke
dichter niet veel voelt voor het bruidspaar, kan men dat gewoonlijk al spoedig hooren
aan den matten klank zijner deftige alexandrijnen, die een enkelen keer (Peter de
Graef) door den jambischen vijfvoet worden vervangen. Dan moeten de antieke
goden te hulp snellen of allegorische personages, zooals de Vrijheid des lands, die
(in het bruiloftsdicht voor Jan de Witt),
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gezeten op den leeuw, een luchtje schept in het Haagsche bosch; een enkelen keer
(Van Imstenraedt) moeten Hymen en andere heidensche godheden wijken voor Jezus.
Hoe anders klinkt VONDELS bruiloftslied, wanneer zijn hart er in spreekt! Wat
bevallige losse verzen schrijft hij, wanneer zijn vriend Govert Flinck of zijne nicht
Rebecka Bruining trouwt, wanneer zijne achternicht Katharina de Vries met den
Doopsgezinden Jakob Linnich hare bruiloft viert, wanneer Michiel Block en Alide
Anslo huwen. Vindt men een enkelen keer dezelfde bevallige losheid in
bruiloftsverzen voor hooggeplaatsten, zooals in die voor Willem III en voor Cornelis
Backer, dan zal men moeten aannemen dat ook hier de schoonheid uit ware
aandoening geboren is. Leest men die bruiloftszangen voor zijne verwanten en
vrienden gedicht, dan twijfelt men er niet aan of VONDELS lyriek inderdaad een
tweeden bloei beleefde. Een tweeden bloei ook bewondert men in zijne hekeldichten
en politieke poëzie, zijn geestelijke lyriek en zoo menig ander lyrisch stuk dat uiting
gaf aan zijn innigst gemoedsleven.
De strijd der predikanten tegen de vertooning van Lucifer maakt de pen weer
gaande, die vroeger Een Otter in 't Bolwerck had geschreven; het is dezelfde speelsche
dartelheid die ons bekoort in Uitvaert van Orfeus en Speelstryt van Apollo en Pan;
dezelfde luchtig-bevallige dans van woord en rhythme, slechts fijner dan voorheen.
Zoo hoort men ook in de politieke poëzie van dezen tijd telkens een weergalm van
vroeger. In Protecteur Weerwolf nog eens het oude maatlooze rederijkersvers, waarin
voor den dichter blijkbaar iets minachtends lag. Stukken als de Noortsche Nachtegael,
de Zeeleeu op den Teems, Zeegevier der Vrye Nederlanden, echte volkspoëzie ondanks
het mythologisch bijwerk, doen ons door hun jeugdige kracht, hun spotlust, hun
frischheid telkens aan het lied van het looze
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Reintje en aan de lustige Rommelpot-melodie denken. Welk een volheid van leven
is hier nog, wat overvloed van aanstroomende gedachten, soms slechts met moeite
binnen de bedding gehouden; hier en daar in afgebroken zinbouw, hortend bijna, uit
de pen vloeiend. In het gedicht op de Verlossinge van Valencyn is de beeldspraak
nog even stout en schoon als vroeger; in Kandia op haar uiterste stroomt de poëzie
nog uit even volle ader: daar is nog die breede zwaai van aanhef; verleden en heden,
Heidendom en Christendom met kracht van greep omvat, die bezielende oproep ter
kruisvaart in pracht van verzen, besloten door een kort gebed.
Of de heerlijke Wiltzangk van dezen tijd is, staat niet vast; doch welk een
tegenstelling vormt de zedige schoonheid dezer veredelde volkspoëzie met de kunstige
pracht van het gedicht Op den Tafelkrans voor den Heer Geeraert Hulft. VONDEL is
nog even rijk als vroeger. In welk een nieuw licht zien wij hem als kunstenaar in
Eenzaeme Aendacht in de Vasten: in die lange kunstig-gebouwde strofen, toch zoo
gemakkelijk te volgen door hunne korte verzen die in breedere uitruischen, heeft hij
de stille rust van den mysticus en zijn leven in God geteekend met een zachte
vroomheid en fijnheid van toets die ons in dezen zeventiend'eeuwer een
middeleeuwsch ‘verluchter’ toonen. In den Lof-zang van Sinte Klara moge het metrum
van een rei uit Lucifer herhaald zijn - hoe overstelpend is de rijkdom van rhythmen
en maten, van strofen en rijmen in de vertaling van Koning Davids Harpzangen!
Die pracht van bijbelsche woordmuziek, die een overgang vormt tusschen VONDELS
tweede en derde periode, geeft ook den grondtoon van zijn geestes- en gemoedsleven
aan in het laatste deel zijns levens: wel trekt de aarde hem nog sterk, maar sterker
trekt de hemel. Nergens misschien zien wij dat zoo duidelijk als in Uitvaert van
Maria van den Vondel, een zijner
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heerlijkste stukken, een der schoonste uit onze gansche literatuur: het aardsche leven
is hier naar den achtergrond geweken, het kleine heeft plaats gemaakt voor het groote,
de dood is geen verlies maar winst, immers deelachtig worden aan ‘het endelooze
leven’ dat alleen zaligen genieten; de voeten des dichters raken de aarde nauwlijks,
opwaarts zweeft hij naar ‘het vaderlant daar boven’, tot ‘de bron van 't licht, noit
stralens moe’. Dan eerst denkt hij aan zijn leed, dan eerst noemt hij den naam der
gestorvene, doch slechts om haar gelukkig te prijzen en eigen hemelverlangen te
uiten.
In zijn persoon, zijn leven en zijn werk vertegenwoordigt deze Amsterdamsche
Christenkunstenaar het Noordnederlandsch volk der 17de eeuw in eenige zijner meest
kenmerkende eigenschappen. Bloem onzer kunst, tegelijk met den bloei des handels,
van Antwerpen naar Amsterdam overgeplant, verpersoonlijkt hij de betrekking
tusschen Noord en Zuid: de Zuidzijde gaf dezen grooten Leeuwendaler het aanzijn,
de Noordzijde een opvoeding. Wie dien kloeken, welgemaakten man van middelbare
grootte zag met het blankbleek gelaat, dien zwartkop met zijn vurige donkerbruine
oogen, die twijfelde niet of hij een Brabander vóór zich had; doch geen Brabandsche
zwier toonde zich in die stemmig-deftige kleedij, geen Brabandsche luchthartigheid
in dien stillen, zwaarmoedigen man, altijd in zijne gedachten verdiept, wien maar
van tijd tot tijd een snedige zet of een schimpscheut ontglipte. Doopersche
stemmigheid en strengheid hielden zijn levenslust aan band, Doopersche vroomheid
bewaarde zijn pad. Eenvoudig en oprecht, zedig, kuisch, eerlijk, is hij zijn weg door
dit leven gegaan; die man mocht wel in ‘de Trou’ wonen. Zien wij den Doopsgezinde
niet ook in zijn sterke liefde tot den vrede? Doch, kind van den
onafhankelijkheids-oorlog, wil hij dien vrede alleen in vrijheid.
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Vrijheid wil hij voor zijn volk; vandaar de hartelijke belangstelling in de oorlogen
die de Republiek voert tegen Spanje, tegen Engeland en Zweden, die de vrije zeevaart
willen belemmeren. Vrijheid wil hij ook voor zich zelven; vandaar zijn strijd tegen
de predikanten, voortzetting van dien der middeleeuwsche leeken tegen de
geestelijkheid. Om dien vrede in vrijheid te verkrijgen, schroomt hij geen strijd; geen
strijd ook waar het geldt op te komen voor wat hij recht en billijkheid acht. Zacht
van aard, is hij hartstochtelijk en fel in aanval en verweer; ongezouten zegt hij zijn
tegenstander de waarheid; overmoedigdartel, schamper of vlijmend-scherp klinkt
zijn spot; soms ook toont hij een grofheid die hem als kind zijner eeuw kenmerkt.
Al dat woelen en strijden voldoet hem niet; zijn hart blijft onrustig in hem. Ook
in zijn wezen had de nieuwe tijd met zijn tegenstelling van Christendom en
Heidendom een scheur doen ontstaan die bleef schrijnen. Op zijn vier-en-twintigste
jaar en onlangs gehuwd, spreekt hij van ‘de droeve Tragedie oft het droevich Treurspel
van ons ellendig leven’. Desondanks greep dat leven hem telkens aan en nam hem
gevangen. Hoeveel is er dat hem hecht aan deze aarde en dit leven: dat drukke gewoel
van handel en scheepvaart, dat gansche volle opgewekte leven van een stad, van een
staat, waar alles groei en ontwikkeling was; die, steeds wassend in macht en aanzien,
de gevoelens van trots en zelfbewuste kracht in hunne bewoners wekten of
verhoogden. Sterker nog trok de schoonheid hem tot zich, de schoonheid van natuur
en kunst. Hoe geniet hij van den gloor der zon die op het water beeft, van den wind
in het wuivend koren; hoe gaat zijn oog te gast op de kleurenpracht van violen, rozen
en tulpen of van vlaggen, afzwierend van haar stengen, ‘groen en geel,
orangie-blangie-bleu, purper en rood goud’; hoe verlustigt hij zich in den praal van
ruischend brokaat, dat stijf staat van goudborduursel en edele steenen.
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Genoot hij vooral van schilderkunst en muziek en het meest waar zij zijne ziel
opvoerden tot God - de liefste van alle kunsten was en bleef hem de poëzie, om wie
hij het leven liefhad. Hoe zou hij zich dan onttrokken hebben aan de bekoring die
uitging van de antieke poëzie, wier gelijke hij nergens vond?
Die poëzie was weliswaar geboren uit het Heidendom, maar de lof en de vereering
der besten de eeuwen door zetten haar als in hooger licht; voor den Chrîstendichter
was zij bovendien slechts een hulpmiddel om de eigen poëzie te ontwikkelen en
daardoor des te kostelijker gave aan God te kunnen offeren. Zoo werd dan het
evenaren van die oude dichters in eigen taal en op eigen trant het doel dat ook VONDEL
zich stelde. Aan de kunst der Oudheid, aan wat hij hare wetten en regels achtte, gaf
hij in die eeuw van het gezag zijne kunstenaars-vrijheid gevangen, zooals hij later
zijne geloofsvrijheid willig liet binden door de banden der R. Katholieke Kerk. Op
het voorbeeld van de kunstenaars der Oudheid streeft hij voortdurend naar
ontwikkeling zijner kunst; welk een inspanning getroost hij zich om zijne moedertaal
te leeren kennen en beheerschen; met wat teedere zorg heeft hij die taal gezuiverd
en verrijkt; met welk een volharding streeft hij naar volkomenheid in rijkdom van
afwisseling, volheid van geluid, overeenstemming tusschen inhoud en klank der
verzen.
Die zoo ontwikkelde poëzie moest hem allerlei diensten bewijzen: hem schild en
zwaard verstrekken in zijn strijd voor de vrijheid, helpen de wetenschap verbreiden,
de Roomsch-Katholieke Kerk verdedigen, vrienden genoegen doen, de Overheid en
andere hooge heeren verplichten, wanneer deze bij eenige feestelijke gelegenheid
‘een deftig gedicht’ verlangden. Bovenal echter was de poëzie hem bevrijding van
de overvolheid eener stemming die zijn gemoed bezwaarde en drukte,
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uiting van al ‘wat op 's harten grond lag’, van zijn godsdienstig gemoedsleven in de
eerste plaats. Dat godsdienstig gemoedsleven werd gevoed uit de eeuwig-frissche,
onuitputtelijke bron van den bijbel, dien de Hervorming ook hem in de handen had
gegeven. De bijbel was en bleef zijn steun en troost in leed en benauwdheid des
harten, dien doorbladerde hij liefst wanneer scheppingsdrift hem aangreep, daaraan
ontleende hij de stof voor zoo menig treurspel en ander dichtwerk.
Met zulk een opvatting van poëzie heeft VONDEL in zijn lang leven en bij zijn
verbazingwekkende werkkracht en vruchtbaarheid een rijken overvloed van poëzie
geleverd. Daaronder is vrij wat dat middelmatig is of op zijn best verdienstelijk kan
heeten; doch veel meer schoons en heerlijks: tooneelstukken en gedichten, die in
onze letterkunde nimmer zijn overtroffen, die de verrassing en bewondering wekken
der weinige vreemdelingen die zich de moeite getroosten onze taal te leeren kennen,
die een schat zullen blijven voor ons volk zoolang het zijne taal in eere houdt11).

Eindnoten:
11) Dit overzicht en deze beschouwing van VONDEL'S leven en werken berusten ten deele op hetgeen
vroeger door mij over VONDEL geschreveu is, ten deele bevatten zij tot nog toe niet gepubliceerde
uitkomsten mijner vroegere en latere VONDEL-studiën. Wat ik vroeger over VONDEL geschreven
heb, vindt men in Literatuur en Tooneel in de XVIIe eeuw (Haarlem 1895), vooral p. 22-29,
71-89, 175-177, 226-243: Oud-Holland, Jaarg. XII (Bronnen van VONDELS werken), Jaarg.
XVI (Vondel en de Oudheid); Vondels Leven (Haarlem 1896), 2de druk (1902); Tijdschr. v.
Ned. Taal en Lett. XIII (VONDEL als vertaler), XIV (Vertaling van La Gerusalemme Liberata),
XV (VONDELS zelfcritiek), XVI (Ontstaan en Groei van VONDELS gedichten) XXII (HANS DE
WOLFF).
In sommige opzichten heeft mijne beschouwing van VONDELS leven en werk zich gewijzigd
onder den invloed van anderer vondsten en voorstellingen, ook onder dien van eigen hernieuwd
onderzoek. Zoo b.v. mijne voorstelling van des dichters overgang tot de R. Katholieke kerk; in
verband daarmede wijs ik er op, dat ik mijne bewering in Vondels Leven (2de druk p. 112):
‘Echt Katholiek is de voorstelling van Christus als bruidegom in het Christelijck Vryagielied’
niet langer zou willen handhaven, sinds mij uit een aanwijzing van Prof. S. CRAMER te
Amsterdam gebleken is, dat deze voorstelling ook Doopsgezind mag heeten.
De voornaamste vroegere literatuur vindt men bijeen in het boek van den Duitschen Jezuïet A.
BAUMGARTNER: Joost van den Vondel (1882); de literatuur na 1882 in de aanteekeningen der
hierboven genoemde werken en tijdschrift-artikelen en in de werken die hierna volgen. Voor
de kennis der uitgaven van VONDELS werken verwijs ik naar UNGER'S Bibliographie vau Vondels
Werken (Amsterdam 1888) en Catalogus van de Vondel-Verzameling ..... bijeengebracht door
den heer A. TH. HARTKAMP (veiling van R.W.P. DE VRIES te Amsterdam 11 Nov. 1901 en vlgg.
dagen); die verzameling is nu eigendom der vereeniging Het Vondel-Museum; belangrijk voor
de VONDEL-studie zijn de drie Verslagen dier Vereeniging van de jaren 1904, 1906 en 1908.
Onder den titel Joost van den Vondel gaf de Belgische letterkundige GUSTAAF SEGERS een
aantal Studiën uit (Antwerpen, H. en L. KENNES z.j.). In 1898 gaf de Hollandsche Amerikaan
L. CH. VAN NOPPEN een voortreffelijke vertaling van VONDELS Lucifer met breedvoerige
inleiding; een degelijke beschouwing naar aanleiding van dat werk over het vraagstuk
‘VONDEL-MILTON’ verscheen in het tijdschrift Modern Language Notes Jan. 1899. Voorzoover
niet in mijne overige artikelen of werken over VONDEL vermeld, moge hier nog de aandacht
gevestigd worden op VERWEY'S Inleiding tot Vondel; mijn oordeel over dat werk in De Gids
no. 10, 1894. Van BRANDT'S Leven van Vondel, uitgegeven door VERWIJS, gaf Dr. J. HOEKSMA
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een 2de druk (Amsterdam 1905); over VONDEL als Christen-Symbolist handelde J. KOOPMANS
in Letterkundige Studiën (Amsterdam 1906); voorts wijs ik nog op De Varianten van Vondels
Palamedes door Dr. J.L. WALCH ('s Gravenhage 1906); critiek van dat werk in Museum 1907
door Prof. J.W. MULLER; een studie over Vondel en de Grieksche Tragedie door Mevrouw Dr.
J. V.D. BERGH VAN EYSINGA-ELIAS in De Gids 1907, no. 9, en eene mededeeling over De bron
van Vondels Zungchin door Dr. J.A. WORP in Tijdschr. v. Ned. Taal en Lett. XXII; het reeds
vroeger vermeld werk van denzelfden geleerde Geschiedenis van het Drama en het Tooneel
kan ook hier dienst doen bij de vraag naar de bronnen van VONDELS treurspelen.
Het voornaamste van hetgeen door R. Katholieken over VONDELS leven en werken sinds 1882
is gepubliceerd, werd door mij behandeld in een critisch overzicht in De Gids van Febr. 1908.
Daarbij behoort nog gevoegd te worden Pater BOELEN'S beschouwing van VONDELS Eenzaeme
Aendacht in de Vasten in het tijdschrift Studiën (over Godsdienst, Wetenschap, Letteren) Jaarg.
36. Hetgeen C.R. DE KLERK over VONDEL schreef in het R. Katholiek tijdschrift Van Onzen
Tijd bleef mij tot mijn leedwezen onbekend, toen ik mijn Gids-artikel samenstelde.
Voor VONDEL geldt, in hooger mate nog dan voor HOOFT, dat er voor een grondig onderzoek
van zijn leven en zijn werk heel veel te doen valt. In een voordracht op het Taal- en Letterk.
Congres te Gent (1891) somde ik onderscheidene desiderata op (zie De Gids Febr. 1908); Dr.
G. BROM gaf een andere ‘Verlanglijst’ in Van Onzen Tijd Jaarg. VII. Slechts op een paar punten
kan ik hier wijzen, die deel uitmaken mijner hier gegeven beschouwing.
Dat achter de figuur van PALAMEDES vooral Oldenbarnevelt schuilt wordt door niemand
betwijfeld; dat VONDEL behalve aan O. ook aan mannen als b.v. C.P. HOOFT heeft gedacht,
komt mij waarschijnlijk voor 1o. omdat hij ook in dezen door hem hoogvereerden man - en
volkomen terecht - een verdediger der geloofsvrijheid zag 2o. omdat wij eenige regels uit de
opdracht van Hierusalem Verwoest aan C.P. HOOFT ao. 1620) terugvinden in den
aanvangs-monoloog van PALAMEDES: ‘dat vele duyzend verjaeghde menschen in den schoot
en het gebied der doorluchtige Heeren Staten gastvrij zijn geherberght en lieflijck gekoestert’
en Palam. 121-122: ‘Utheemsche ballingen van have en huys berooft // Gelockt, gewellekomt,
en in mijn schoot gestooft.’
BRANDT'S voorstelling van de wijze, waarop VONDEL zijn ambt als suppoost aan de Bank van
Leening waarnam, is door VERWIJS in zijne uitgaaf van BRANDT'S Leven van Vondel (p. 84,
noot 5) en na hem door HOEKSMA (p. 105, 1830) ‘onjuist’ genoemd op grond der mededeelingen
van SCHELTEMA en TER GOUW. Wie deze mededeelingen zelf overweegt, zal wel zien, dat zij
allerminst voldoende zijn om BRANDT'S voorstelling ‘onjuist’ te noemen. Ik houd mij dus aan
BRANDT.
Dat GOVERT FLINCK Doopsgezind was, vermoed ik op grond van hetgeen door SCHELTEMA
omtrent hem is medegedeeld in Aemstels Oudheid II, 131.
JAKOB LINNICH, die in 1658 met een achternicht van VONDEL trouwde en in 1684 hertrouwde
met IDA BLOCK (zuster van AGNES) was Doopsgezind; dat blijkt uit HYLKEMA'S Reformateurs
II, 98; hij was een ‘mededienaar’ van den bekenden Doopsgezinden leeraar, GALENUS
ABRAHAMSZ. LINNICH zal wel niet de eenige Doopsgezinde zijn geweest in den kring van
VONDELS vrienden en bekenden uit de laatste periode van zijn leven: CHRISTINE DE FLINES, de
vrouw van JAKOB LEEU (LEEUWEN) was ‘bij de Mennisten Vlamingen gedoopt’ (VAN
LENNEP-UNGER 1664-1667, p. 112; schuilt er geen fout in het jaartal 1668?). Was SYBRAND
DE FLINES, die met AGNES BLOCK hertrouwde, een broer van CHRISTINA, zooals VAN LENNEP
vermoedt? En zoo ja, tot welke gezindte behoorde hij dan? Er zijn zooveel vragen van dien
aard te doen, doch wij kunnen daarin hier niet treden; ik wil hier slechts waarschuwen tegen
een voorbarig verroomschen van VONDELS omgeving.
Wat den door mij vermoeden voorgang van DE GROOT bij het samenstellen der Bespiegelingen
betreft, maak ik er opmerkzaam op, dat DE GROOT reeds in 1622 zijn leerdicht Bewys van den
waren Godsdienst uitgaf; de inhoud van dit in zes boeken vervat werk herinnert in menig opzicht
aan dien van VONDELS werk.
Ook aan de chronologie van VONDELS gedichten is nog vrij wat te doen. Zoo kan ik, op grond
o.a. van de taal en den stijl, kwalijk aannemen, dat De Helden Godes, in 1620 uitgegeven, kort
vóór 1620 zou zijn gemaakt; ik zou eer denken aan de jaren 1615-1617, doch eene uiteenzetting
der gronden zou mij te ver voeren. Om diezelfde reden moet ik hier zwijgen ook over andere
chronologische vraagstukken evenals trouwens over zoo menig ander deel der VONDEL-studie.
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In Holland en Zeeland.
Johannes Stalpaert van der Wiele (1579-1630).
(De Weder-opluiking van het Katholicisme).
VONDELS overgang tot de R. Katholieke Kerk viel samen met het hoogtepunt eener
beweging, die reeds een halve eeuw van ontwikkeling achter zich had; in STALPAERT
VAN DER WIELE zien wij die beweging in haar opkomst.
Oppervlakkige beschouwers konden in den aanvang der 17de eeuw den indruk
krijgen, dat het R. Katholicisme in deze landen op sterven lag; overwonnen door de
Hervorming, werd het nog slechts geduld; het gaf weinig levensteekenen meer; in
Amsterdam, het hart des lands, zag men ontwikkelde Roomschen als SPIEGHEL,
ROEMER VISSCHER en zijne dochters, PLEMP, in vriendschappelijk verkeer zich
aansluiten bij die van het nieuwe geloof; zouden de R. Katholieken zich gaandeweg
oplossen in de aanhangers der Hervorming? Wie scherper toezagen, zullen die
verwachting niet gekoesterd hebben: SPIEGHEL en ROEMER VISSCHER bleven het
oude geloof, ieder op zijn wijs, trouw; ANNA ROEMERS bracht haar zoons eerst naar
Brussel bij de Paters Jezuïeten, later pas naar Leiden; HUYGENS en anderen die
TESSELSCHADE wilden bekeeren, klopten aan doovemans deur. Dat kon te denken
hebben gegeven. Neen, de oude boom was niet dood. Dat wist Sasbout Vosmeer, de
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nieuwbenoemde energieke Vicaris-Generaal van het aartsbisdom Utrecht wel beter.
Dat wisten ook wel die R. Katholieke geestelijken, die, in scherpe tegenstelling met
hunne meeste ambtgenooten van vroeger, rein van leven en in het bezit van degelijke
kennis, leefden voor hun moeilijke en gevaarvolle taak: de Roomsche Kerk opheffen
uit haar verval. Onder die geestelijken heeft STALPAERT VAN DER WIELE zijn eigen
eervolle plaats.
Hagenaar, van adellijken bloede, had hij te Orleans in de rechten gestudeerd, was
in 1598 tot licentiaat bevorderd en had zich toen als advocaat in zijn geboortestad
gevestigd. Maar dan - en hier zien wij de ‘wederopluiking’ in gang - verlaat hij de
rechtspractijk voor de studie der godgeleerdheid. Wat er in hem omgegaan is, kunnen
wij slechts gissen; wij weten, dat hij naar Leuven trekt, in 1606 priester gewijd wordt
te Mechelen, in Frankrijk reist, in 1609 den doctorshoed te Rome verwerft, in 1611
terug is in Den Haag. In 1612 wordt hij tot pastoor te Delft benoemd en drie jaar
later tot Rector van het Bagijnhof en Sint-Aagten-klooster aldaar; die laatste
betrekking heeft hij tot zijn dood vervuld.
Vergelijken wij dezen geboren en getogen Roomsch-Katholiek met VONDEL, den
Doopsgezinden verdediger der Remonstranten, die eerst als vijftiger zich bij de R.
Katholieke Kerk aansloot, welk een verschil zien wij dan. Zeker, ook VONDEL was
en bleef na zijn overgang goed-Roomsch; hij heeft zijn nieuw geloof, zijne nieuwe
Kerk en hare priesters gevierd en verdedigd; doch hoe staat het algemeen-Christelijke
in hem naast of boven het Roomsch-Katholieke, hoe vereert en bewondert hij de
Oudheid, de antieke en de Renaissance-kunst, hoe ver liggen de middeleeuwen achter
hem die sprak van ‘Munniksche fabelen, in die domme tyden voor 't slechte volk
geschreven’, hoe leeft hij het volle leven van zijn tijd mede!
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Maar deze priester dicht een lied op de Broeders des Gemeenen Levens, prijst
RUYSBROECK en THOMAS À KEMPIS; in zijn werk 't Hemelryck dat in 1621 uitkwam,
vinden wij een zuiver middeleeuwsche voorstelling van den hemel: de ‘vergulde’
stad met ‘straten claer van goude’, Christus die de gasten bedient, en een zinnelijkheid
van zachte bedden en ‘gepluymde’ stoelen, van druipende nardus en myrtusbloemen,
van zoete lucht en overzoete muziek, die ons aan Pater Brugman en zijn hemel
herinneren. In aansluiting bij de middeleeuwsche geestelijke lyriek dicht hij een groot
aantal liederen op de hoogtijden van het Kerkelijk Jaar.
Niet alleen echter als belijder, ook als verdediger van zijn geloof trad STALPERT
VAN DER WIELE op. Een strijdschrift voor de Roomsche Kerk gaf hij in Roomsche
Reys, t'zamen-spraeksgewijs tusschen Pieter de Reyser ende Abacuk, fijnen broeder,
dat in 1624 te 's-Hertogenbosch het licht zag. Evenals BOETHIUS' De Consolatione
Philosophiae in beurtelingsche afwisseling van proza en poëzie opgesteld, getuigend
van geleerdheid en dialectische handigheid, in zuiver, hier en daar los, Nederlandsch
geschreven, heeft het toch niet veel literaire waarde en staat het als zoodanig ver
achter bij den Biëncorf. Ook in STALPAERTS geestelijke liederen, die vier jaar na zijn
dood in een bundel vereenigd werden uitgegeven onder den titel Den Schat der
geestelijcke Lofsangen, vinden wij menig staaltje van polemiek. Hij waarschuwt
tegen Luther en Calvijn; tegen ‘Bybeltext en Reformeeren’ die slechts het schaapsvel
van den wolf zijn; vergelijkt Meester Jan Calvijn met Willebrord en de vruchten van
beider leer; hij maakt zich vroolijk over Vader Koen, den hervormden predikant die
op zijn manier een kruis maakt: zijn kuif strijkt hij op, zijn baard neer, dan links en
rechts zijn knevels glad; de ‘nachtmaelbrockers’ moeten het ontgelden.
Vooral in dezen bundel kunnen wij den dichter in zijn kracht

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

340
waarnemen. Zijn eenvoud brengt hem wel eens dicht aan de grens van het alledaagsche
of platte, zoo b.v. in dit begin van Sinte Dorothea:
‘'t Moet regenen of vriesen,
Dat brengt de Winter meê;
Wie sou 't hier anders kiesen?’
Sprack sinte Dorothee.

Maar welk een aantal mooie geestelijke volksliederen staan daartegenover, in telkens
wisselend rhythme en metrum, met altijd dezelfde frischheid, ongezochten eenvoud
en eenvoudige schoonheid. Er is in STALPERTS beste werk dat vanzelf uit milde bron
opwellende, dat gemakkelijk-zekere en bekoorlijk-muzikale, dat in zijn diepste wezen
onbeschrijfelijke, waaraan men echte poëzie herkent. Zoo b.v. in een couplet als dit
uit Sint Agnes' Bruyloft:
Hiermeê stondse, badtse, booghse
Onder 't swaerd het teêre vleysch,
't Hoofd viel af, maer opwaerts vlooghse
Met de siel naer Goods palleys.
Stroyt roô roos' en lely-blaên,
Agnes sal te Bruyloft gaen.

of in dezen aanvang van Onse L. Vrouwen Geboorte:
O waker, vroed van sinnen,
Die last hebt om te wachten,
Wat siet ghy van der tinnen
Ons toch, by nachte?
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- ‘Den morghen komt, den morghen,
Voorbode van den daghe,
O schoone gulden morghen,
O 's Hemels baghe!’*)
*)

juweel.

Niet alleen dat laatste lied, maar tal van andere herinneren ons die middeleeuwsche
liederen die den hoorder plotseling ‘in medias res’ brengen, in hun vluggen gang
alleen de toppen der dingen raken en het epische telkens en zonder overgang
afwisselen met het dialogische. Zoo zien wij het in de liederen op Sinte Hymelinus,
Sinte Jutta, Sint Wolframnus, B(eatus) Justus, Sinte Veronica; zoo ook in Sinte
Augustinus' bekeeringh waar eerst in vlugge wisseling van vraag en antwoord de
dialoog voortglijdt:
Wat was het, o Augustine, daermeê
U Godes ghenade bekeeren deê?
- Het waren mijns moeders tranen,
Daer in zy mijn ziel, van deughden soo yel*)
Van dagh te dagh deê banen.*) -

*)

leeg.
baden.

*)

om ten slotte in het episch-lyrische over te gaan en met een Te Deum vol kracht en
innigheid te eindigen.
Het verwondert ons niet onder STALPAERTS ‘voysen’ verscheidene middeleeuwsche
aanvangsregels te vinden; daarnaast worden ook liederen van HOOFT en STARTER
genoemd, die hij dus misschien heeft gekend. Van een persoonlijke betrekking tot
de voorname dichters en letterkundigen zijner dagen blijkt ons overigens maar weinig.
Het met I.V.V. onderteekend lofdicht op Sint Agnes achter zijn Vrouwelick Cieraet
van Sint Agnes versmaedt, dat in 1622 uitkwam, kan bezwaarlijk een ander dan
VONDEL tot maker hebben; ook doet het gedicht van STALPAERT ons hier en daar
aan de Brieven der Heilige Maegh
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den denken. STALPAERT'S grafschrift, onderteekend A. ROM., zal wel van ANNA
ROEMERS zijn, die immers zijn werk had geprezen; SPIEGHELS grafschrift op
COORNHERT hing ANNA bij het dichten er van blijkbaar in het oor.
Welk een tegenstelling ook hier tusschen VONDEL en STALPAERT: den priester,
ver van de toongevende kringen in stilte en heimelijkheid zich wijdend aan zijn
levenstaak - den leek, die tot zijn dood in de hoofdstad des lands met velen der besten
uit allerlei kringen in aanraking blijft; den vromen kerkedienaar die nooit over kunst
spreekt en, als de middeleeuwsche kunstenaars, maar half-bewust zijn bevallig werk
schijnt voort te brengen - den Renaissance-dichter, wel op stichting uit, doch wien
de kunst levensadem was. Maar hoe verschillend van VONDEL, ook STALPAERT VAN
DER WIELE is een echt Nederlander. Zien wij niet ook bij hem het dagelijksch leven
om den hoek gluren van het in Oud-Israël opgeslagen tooneel, wanneer hij een soldaat
vóór Jericho ‘qui vive?’ laat roepen? Sommige verzen in Roomsche Reys (p. 54)
doen aan CATS denken; in Vrouwelick Cieraet van Sint Agnes trekt hij één lijn met
HUYGENS die in hetzelfde jaar (1622) zijn Costelick Mal voltooide1). Opvoeder van
zijn volk is STALPAERT VAN DER WIELE geweest evenals CATS en HUYGENS; doch
de dienaar eener Kerk onder het kruis wijdde zich aan den wederopbouw van het
godsdienstig en kerkelijk leven - de lidmaten der heerschende kerk aan de
ontwikkeling van het zedelijk en geestelijk leven hunner tijdgenooten. Met de poëzie
van dit tweetal hebben wij ons nu bezig te houden.

Eindnoten:
1) De eerste die met nadruk de algemeene aandacht heeft gevestigd op STALPAERT VAN DER
WIELE, was ALBERDINGK THIJM. In den Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken,
Jaarg. 1853 gaf hij eene in menig opzicht voortreffelijke karakteristiek van STALPAERTS persoon
en poëzie; die karakteristiek is nog altijd de lezing waard, al dient men in het oog te houden,
dat zij gegeven wordt in een literair-historische novelle. In Jaargang 1854 van denzelfden
Almanak deelde THIJM eenige historische feiten en data aangaande den dichter mede; daar ook
het grafschrift. In Jaarg. 1856 nog een bijzonderheid over de familie STALPAERT VAN DER
WIELE.
Een bloemlezing (met inleiding en aanteekeningen) uit STALPAERT'S werk gaf Dr. J. VAN
VLOTEN in 1865 (Schiedam, ROELANTS). Naar die bloemlezing wordt hier verwezen.
STALPAERT'S voorname werken zijn: 't Hemelryck ... Lofzangh van 't Rijcke der Hemelen ...
Delft anno 1621; De Evangelische Schat ...? 's Hertogenbosch 1621; Vrouwelick Cieraet van
Sint Agnes versmaedt ... 's Hertogenbosch ao 1622; Roomsche Reys ... 's Hertogenbosch 1624.
Den Schat der geestelijcke Lofzangen ... Antwerpen ao 1634. De meeste dezer werken zijn vrij
zeldzaam; van Roomsche Reys zijn mij in ons land slechts twee exx. bekend: één berust ter
Univ.-bibl. te Groningen, een ander is in het bezit van den heer H.J.E.M. V.D. VELDE (Litt.
docts. te Leiden).

Cats en Huygens.
Bij alle ongelijkheid bestaat toch ook veel overeenkomst tusschen deze twee als
mensch en als dichter. In het openbaar
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leven van ons volk nemen zij een aanzienlijke plaats in: werkzaam, geleerd,
wereldwijs, hebben zij hunne krachten gewijd aan den dienst van hun volk en meer
dan eens als gezanten in den vreemde de belangen van dat volk behartigd. HUYGENS
was Hagenaar, CATS is het geworden; beiden hebben in den Haag geleefd in de
regeeringskringen, zonder daarom van de overige kringen des volks te vervreemden.
Scherpe financiers, eigenaars van polders en landerijen in ons land en in Engeland,
vroeg weduwnaar geworden en matig doch goed levend tot in hoogen ouderdom,
hebben zij hun leven geëindigd op een buitengoed dat zij, echte Nederlanders en
scheppers van hun land, zelf hadden aangelegd; de een in de Scheveningsche duinen,
de ander in de Voorburgsche weilanden. In beiden zien wij overwicht van het verstand
op het gevoel; beider hart gaat uit naar het nuttige, het practische, het rationeele, naar
de rechte lijn die ook in de lanen en perken van Zorgvliet en Hofwyck gehuldigd
werd. Dat overwicht van het verstand is te zien ook in hun slechts eenigermate door
de Stoa gewijzigd Kalvinisme, welks strengheid verzacht is door piëtisme. In beiden
vinden wij ten slotte zin voor eenvoud en het natuurlijke gepaard met ruwheid en
grofheid; in overeenstemming daarmede is hun gevoel niet fijn evemin als hun smaak.
Dat zij anderzijds in vele opzichten van elkander verschillen, moge uit een overzicht
van beider leven en werk blijken.

Jacob Cats (1577-1660).
Indien CATS het voorrecht van een gelukkige jeugd had genoten, dan zou hij die
zooveel over zich zelf spreekt, er vermoedelijk wel iets van hebben verteld. Maar
hij verloor
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zijne moeder vroeg; zijn vader hertrouwde met een Waalsche en zond den jongen,
waarschijnlijk om der wille van beter onderwijs, al spoedig van huis. Tot zijn elfde
jaar was JACOB in zijn geboortestad Brouwershaven gebleven; nu kwam hij in
Zierikzee als kostleerling op de Latijnsche school onder de leiding van rector Kemp.
De jonge Zeeuw blijkt verliefd van gestel: de bekoorlijkheden van een Zierikzeesche
‘jonge spruyt’ nemen zijn hart in, door kleine geschenken tracht de jeugdige minnaar
in haar gunst te raken; maar zijn moei komt er achter en neemt hem zóó onderhanden
dat hij de ‘jonge spruyt’ laat varen, ‘'t Was al maer kinderwerck’, vertelt de
twee-en-tachtigjarige ons in zijne berijmde autobiografie; doch wat hierna volgde,
bleek gevaarlijker voor zijne ontwikkeling. Scherper prikkel slaat de zinnelijkheid
in zijn vleesch, wanneer Kemp's vroolijke meid waar een steekje aan los was, 's
avonds ‘als vrouw en meester sliep’ op de kamer der kostjongens komt. De argelooze
JACOB hoort bij zulke gelegenheden allerlei praatjes die als smetstof zijn ziel
binnendringen. Hoe blijft dat gif in hem woelen, zijn leven lang! Van nu af begint
zijn strijd met een vroegtijdig overprikkelde zinnelijkheid, waartegen hij hulp zoekt
bij zijn werk of in de poëzie.
Twee bondgenooten had hij in dezen strijd: zijn voorzichtigheid en zijn geloof.
De hem vermoedelijk aangeboren voorzichtigheid werd door het leven ontwikkeld.
Als Leidsch student en kostganger van ‘seecker deftig man van Leuven daer
gekomen’, krijgt hij het op nieuw te kwaad met de dienstmeisjes, doch tevens
voorgoed den schrik beet. Die schrik en zijn geloof hielden hem af van uitspattingen,
toen hij naar Orléans trok, waar hij misschien is gepromoveerd, en Parijs bezocht.
In den Haag oefent hij zich daarna eenigen tijd in de rechtspractijk, doet voor zijn
gezondheid een reis naar Engeland, vestigt zich in 1603 als advocaat te Middelburg
en blijft daar twintig jaar wonen. Om zijn
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geleerdheid en bekwaamheid werd hem het gewichtig ambt van pensionaris der stad
opgedragen. Een man om ongetrouwd te blijven was hij niet. Onder een preek in de
Waalsche kerk te Middelburg wordt hij verliefd op een ‘jonge maegt’; het komt tot
nadere kennismaking, zij bevallen elkaar en CATS had haar gaarne getrouwd. Maar
een vriend waarschuwt hem: haar vader is bankroet gegaan, zijn naam op de beurs
is niet van de beste; voor iemand die zich ‘gantsch achtbaer’ wil maken, is dat geen
partij. De jonge man toont nog even raisonnabel te zijn als indertijd het vrijertje van
de Zierikzeesche ‘spruyt’: hij laat het meisje varen. Lang kan hij niet om haar getreurd
hebben, want in 1605 is hij gehuwd met ELISABETH VAN VALKENBURG, een
ontwikkelde en godsdienstige jonge vrouw, die liever Plutarchus las dan ‘romansche
grillen’ en liefst van al den bijbel. Voorzoover wij kunnen zien, vormden zij een
gelukkig paar. Van nu af gaat het CATS voor den wind. Al spoedig na zijn huwelijk,
kan hij de hofstede Munnikenhof bij Grijpskerke koopen en als ‘zomerhuis’ betrekken.
Hij ondervond wel eens tegenspoed met zijn ‘dyckagiën’ in Engeland en Zeeland,
maar de winsten overtroffen de verliezen toch verreweg: langzaam maar gestadig
wordt hij een rijk man. Niet alles was voorspoed: van de drie zoons die zijne vrouw
hem schonk, bleef niet een in leven; vooral de dood van zijn oudsten jongen trof hem
blijkbaar diep; alleen twee dochters restten hem. Toch denkt hij nog als grijsaard
met welgevallen aan die dagen op Munnikenhof; ‘buyten alle sorg te sitten in het
groen’, dat was toen zijn lust en zijn leven. Maar werkeloos zat hij ook daar buiten
niet; in zijn Twee-en-tachtigjarig Leven vertelt hij ons:
Ick las, ick dicht', ick schreef, ick maeckte zinnebeelden,
Terwijl mijn kleyne jeugt omtrent de boomen speelden.
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Die verzen roepen onze aandacht van CATS' leven naar zijne poëzie.
Al vroeg was hij daarmee begonnen. De Zierikzeesche gymnasiast wisselde zijn
Latijnsche verzen af met Nederlandsche onder den invloed van een eerbaar
Brabandsch jongeling; de Leidsche student maakte Grieksche verzen; in Orleans
vond hij de Fransche meisjes zoo lief en geestig, dat hij zich bijna voor zijn Zeeuwsch
begon te schamen en zijn vertrek van daar ontlokte hem menig ‘klaeggedicht’. Ook
hem bracht de liefde tot het dichten van ‘eenige minnelycke Sinne-beelden dat is
geckelijcke invallen’ in den smaak des tijds; maar hij had ze niet uitgegeven, zij
waren blijven liggen en in 't vergeetboek geraakt. Later komen zij hem bij het
doorsnuffelen van oude papieren toevallig weer in handen en .... hij schrikt van zijn
eigen beeld uit dien tijd! Als in een spiegel ziet hij nu ‘hoedanig de vorige stant onser
onbesuysde jonckheyt is geweest’ en hij dankt God die zijn hart heeft geopend, zoodat
hij ‘de ydelheidt der domme jeught nu niet alleenlijck als met handen tasten, maer
oock met den gemoede verfoeyen’ kan.
Blijkbaar heeft er een omkeer in hem plaats gehad. Inderdaad, het piëtisme had
leven gebracht in zijn Kalvinisme. Cats had deze geestelijke strooming, die evenwijdig
loopt met die der mystiek, leeren kennen te Cambridge, waar hij indertijd vertoefd
had om ‘wat goets’ te leeren en waar William Perkins, de eigenlijke vader van het
piëtisme, professor was. Onder den invloed van Perkins en diens geestverwant Hall,
die hij een halve eeuw later nog dankbaar herdenkt, zal Cats geleerd hebben de
theologie op te vatten als ‘the science of living blessedly for ever’ en dat het ook zijn
taak hier op aarde was: onder leiding van den geest Gods en onder gestadig gebed
mannelijk en volhardend te strijden tegen de zonde in en buiten hem.
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De kiemen, in Engeland in zijn gemoed gelegd, zullen waarschijnlijk eerst tot volle
ontwikkeling zijn gekomen in de jaren 1613-1629, toen WILLEM TEELLINCK als
predikant te Middelburg stond. Geboren uit een aanzienlijke familie te Zierikzee,
had TEELLINCK een half jaar lang onder de Engelsche piëtisten geleefd en was er
van hunne beginselen doortrokken. Evenals STALPERT VAN DER WIELE verwisselt
hij dan de studie der rechten met de theologie en wordt predikant eerst op Schouwen,
later te Middelburg. In al zijne geschriften klinkt éénzelfde forsche oproep: bekeert
u en doet boete! Slechts van een radicale hervorming van leven en zeden verwacht
hij heil voor het vaderland. Hij wekt de overheid op, al haar krachten intespannen
om onder het volk de ondeugden tegen te gaan, te waken voor eerbaarheid en
zedigheid van levenswandel.
Hoe CATS hem vereerde, blijkt wel uit zijn later getuigenis:
Ick heb dien waerden Man in Seelant langh gekent
En drage noch syn beelt als in mijn hart geprent.

Met een geestverwant van TEELLINCK, GODFRIED UDEMANS, predikant o.a. te
Zierikzee, zien wij CATS eveneens in vriendschappelijke betrekking.
Onder den invloed van zulke mannen zullen de piëtistische kiemen welig zijn
opgeschoten. De dood zijner zoons, vooral die van zijn oudsten, zal zijn gemoed
waarschijnlijk nog ontvankelijker hebben gemaakt voor den invloed van TEELLINCK;
zóó zal langzamerhand die omkeer in hem geschied zijn, die hem, met zijne
‘minnelycke Sinne-beelden’ van vroeger in handen, dankbaar doet beseffen, dat hij
‘van de bekommeringe onses vorigen staets door Godts sonderlinge goedertierentheyt
ontlast’ is. Nu de oude neiging tot poëzie weer in hem ontwaakt, wil hij daarmede
zijn voordeel en tevens dat van anderen
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doen: ‘de ydele Minne-beelden onser jonckheyt’ zal hij omwerken tot Sinne-beelden
‘van stichtelycker bedenckinghen.’ Daarmede zal hij de domme jeugd den weg wijzen
om tot een ‘stichtelijcke ouderdom’ te komen. Maar men moet voorzichtig te werk
gaan met de jeugd, beseft CATS; zulke verwende lezers dienen met ‘een vriendelijck
bedrogh’ tot hun heil geleid te worden - zoo laat men kinderen wormkruid slikken
met suiker; daarom mag er wel iets van de vroolijke dwaasheid in het boek blijven:
minne zal als lokvink den wilden vogel in de kooi der stichtelijke leering brengen.
Langs dien weg ontstond Sinne- en Minnebeelden, het eerste werk waarmede de
veertigjarige pensionaris van Middelburg in 1618 als dichter optrad. Het bestond uit
een reeks fraaie prenten van Adriaan van de Venne met voorstellingen meerendeels
uit het dagelijksch leven: een brandend hout en een mooi meisje, een papegaai in
een kooi, een spinneweb, een windhaan, een rattenval, een vlinder, een fuik enz.;
elke prent ging vergezeld van een aantal bijschriften in proza en poëzie in
Nederlandsch, Fransch en Latijn, doorzult met aanhalingen uit de kerkvaders,
klassieke en moderne auteurs. Men vond er ‘stoffe die Venus brant geneest’, ‘stoffe
ten goede van de zeeden’ en ‘stoffe tot voedsel van gebeden.’ Den ganschen CATS,
zooals hij zich later vertoont, krijgt men hier nog niet te zien, maar zijn beeld begint
uit dezen bundel toch al opteschemeren. Wij vinden hier wijze waarschuwingen aan
vrijers, vrijsters en ouders, kenschetsend tevens hem die ze uitdeelt. ‘Schilt geen
ajuin’, zegt de dichter tot de vrijers, ‘laet het dingh gekleet’; jonge nimfen zonder
kleed zien, daar komt verdriet van; vraagt het maar aan Acteon! Niet te veel hartstocht,
geen verteren van liefde; doet als het veldhoen, dat ‘weet sich vet te minnen.’ Zie
ook goed toe, wie de ouders van het meisje zijn. Zoekt geen te jonge vrouw; tast naar
een
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rijpe peer, die glijdt u vanzelf in de hand. Getrouwde mannen moeten niet denken,
dat hun alles geoorloofd is in den minnelijken omgang met hunne vrouwen: ieder
bezitte zijn vat in heiligheid, naar den raad des Apostels. Elders vinden wij
waarschuwingen tegen geveinsde vriendschap en onmatige begeerte, opwekkingen
tot lijdzaamheid; laat de mensch zich niet beklagen, indien het hem tegenloopt: ‘de
mensch is alderbest, wanneer 't hem qualijck gaet.’
In een niet hoog genre heeft CATS hier verdienstelijk en karakteristiek werk
geleverd. Aardige en vernuftige stukjes zijn hier niet schaarsch, zoomin als fraaie
verzen en geestige woorden of wendingen. Echter, wij zien CATS hier ook reeds in
zijn gemis aan decorum, zijn ruwheid en platheid die met een beroep op de toenmalige
fatsoensbegrippen slechts ten deele verdedigd kunnen worden. Hier is ook ‘vader
CATS’ reeds, die zijn lezer aanspreekt met ‘lieve’ of meewarig het hoofd schudt. Hier
ook de zwakheid van karakteristiek die een beeld tracht te geven door ordelooze
opsomming; de vaste wendingen als b.v.: ‘vraagt er iemand, hoe dit komt’, het
herhalen van aanvangswoorden of van vershelften, het parallellisme in den bouw
zijner verzen; zelfs ‘desalniettemin’ en ‘ick en weet niet wat’ zijn hier reeds aanwezig.
Blijkbaar is CATS onder het samenstellen van dit werk zich beter bewust geworden
van zijne taak als mensch en als dichter: ‘beteringe des schrijvers en stichtinge des
lesers’, daarom bidt hij God in de voorrede van zijn werk. Hij heeft de eenheid ontdekt
tusschen zijn leven en zijne poëzie; die eenheid zal hij trachten te handhaven in het
veertigtal jaren dat nog vóór hem lag. Voorloopig houdt hij als dichter het eens
betreden pad; de overige werken die hij als pensionaris van Middelburg uitgaf:
Maechdenplicht (1618), Selfstryt (1620), een samenspraak tusschen Josef en Potiphar's
huisvrouw, Too-
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neel van de Mannelycke Achtbaerheyt (1622), zijn eveneens onder den invloed van
het piëtisme ontstaan.
De kring van lezers waartoe hij zich richtte, breidde zich in den aanvang niet veel
verder uit dan de Zeeuwsche stroomen: Sinne- en Minnebeelden was opgedragen
‘aan de Zeeuwsche jonckvrouwen’. Echter, al houdt hij het oog in de eerste plaats
op zijn geboortegrond gericht, de Opdracht toont, dat hij ook een ruimer kring, het
‘Vaderlant’, in het zicht heeft. Zijn poëzie liep hier zijn leven vooruit: vijf jaar later
(1623) werd hij als pensionaris naar Dordrecht geroepen; uit zijn geboorteland wordt
hij verplaatst naar Holland, toen veel meer nog dan nu, hart des lands.
Langzamerhand kwam hij met meer mannen van ontwikkeling en beschaving in
aanraking; zijn gezichtskring en zijn publiek breiden zich uit. Bij een nieuwe uitgave
van Selfstryt heet het, dat Jozefs ‘binne-krijgh aan onse lantslieden poëtelijck vertoont
is’; in den aanvang van Houwelijck (‘Bruyt’) lezen wij:
Dit heeft in my de lust tot dichten aengesteken,
Om tot het gantsche land nogh eens te mogen spreken.

Het laatstgenoemd werk Houwelijck (1625) was het eerste eener reeks, waarin hij
zijn lust tot dichten bevredigde en tevens zijn plicht als Christen vervulde door op
zijn wijs deel te nemen aan de volksopvoeding. Op Houwelijck volgden: Galathee
ofte harder minne-klachte (1629), een soort van pastorale, Klagende Maeghden
(1633), Spieghel van den ouden en Nieuwen Tydt ‘bestaende uyt Spreeck-woorden
ende Sinspreucken, ontleent van de voorige ende jegenwoordige Eeuwe’ (1632); alle
door voortreffelijke graveurs als Van der Venne en Matham voorzien van een of
meer prenten ‘daer op pas-
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sende’. Zijn aanzien en zijn roem als dichter stegen door deze werken al hooger;
welhaast kon geen dichter der Republiek zich in populariteit met hem meten. Doch
in zijn huiselijk leven leed hij een zwaar verlies: in 1630 stierf zijne vrouw na een
langdurige ziekte.
De 53-jarige weduwnaar voelde zich eenzaam. Hij dacht wel aan een tweede
huwelijk; ‘wat jonghs dat loegh my toe’ erkent hij zelf; maar de herinnering aan zijne
ELISABETH weerhoudt hem: haar wil hij trouw blijven. In zijne gebeden tot God
ontvangt hij de overtuiging, dat hij door ‘kunst en stage sorg’ zijne verkeerde lusten
zal kunnen wederstaan. Houden ambtszorgen zijne gedachten niet bezig, dan begeeft
hij zich tot studie en poëzie. Nieuwe bezigheid en ontspanning vindt hij in den aanleg
en de beplanting van zijn buitengoed Zorgvliet, waarmede hij omstreeks 1632 een
aanvang maakte. Vaker kon hij daarheen gaan, toen hij in 1636 tot Raadpensionaris
werd benoemd en in Den Haag kwam wonen. De vervulling van dat gewichtig ambt
nam blijkbaar verreweg het grootste deel van zijn tijd in beslag; ten minste de oogst
van poëzie uit den tijd dat hij het raadpensionarisschap bekleedde (1636-1652) schijnt
uiterst gering. Het omvangrijk werk 's Werelts begin, midden, eynde, besloten in den
Trouringh dat in 1637 het licht zag, moet grootendeels nog te Dordt vervaardigd
zijn; ander werk van hem uit dezen tijd kennen wij niet. De zorgen voor zijn ambt
schijnen CATS te hebben gedrukt. Toen de onstuimige jonge prins Willem II door
zijn aanslag op Amsterdam het land in rep en roer bracht, werd het den vredelievenden
en zachtzinnigen Raadpensionaris te machtig. Hoe verheugd was hij, toen hij zijn
ambt kon neerleggen en ‘van het pack ten lesten was bevryt’. Nu ging hij op Zorgvliet
een huis zetten en zich daar voor goed vestigen; de ‘eerbare, vernuftige,
welbescheydene juffrouw CORNELIA BAERS, weduwe van wijlen DS. MATTHIAS
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HAVIUS’, bleef ook daar als ‘gouvernante’ zijn huishouden besturen.
Het leven, door CATS hier gedurende zijn acht laatste levensjaren geleid, strookt
wel met hetgeen aangeprezen wordt in piëtistische geschriften als Baily's Practice
of Piety en met wat TEELLINCK ons verhaalt aangaande de levenswijze der Engelsche
piëtisten. De dag werd begonnen met een dankgebed tot God, bijbellezing en
bespreking; besloten met gewetensonderzoek en godsdienstoefening; herbergzaamheid
en vooral liefdadigheid werden op Zorgvliet in praktijk gebracht. Evenals andere
aanhangers van het piëtisme schrijft ook CATS in zijn Tachtigjarig Leven en
Twee-en-tachtigjarig Leven een autobiografie. Een der practijken van het piëtisme:
de ascese, zal men bij CATS tevergeefs zoeken. Het ‘zilveren lampet en becken,
daerin ick mij dagelijks wassche’ en het overig op Zorgvliet aanwezig zilverwerk
toonen wel dat het er aan weelde niet ontbrak; juffrouw Havius zorgde dat de tafel
was ‘voorsien op veelderhande wijse // Met voorkost, fruyt, gebraet’; Zorgvliet
groeide langzamerhand tot een aanzienlijk buitengoed met rechte lanen, prieeltjes,
berceaux, kunstmatige rotsen, grotten en ‘bedriegertjes’. Er kwamen veel gasten en
daaronder uit de hoogste kringen; predikanten zag men er gedurig.
Hij had nu weer tijd zich te wijden aan de poëzie. Zijn terugtred uit het openbaar
leven en zijn buitenleven, die hem meer gelegenheid gaven tot zelfinkeer en
zelfbespiegeling, stempelen de werken van dezen laatsten tijd. Ouderdom, Buytenleven
en Hofgedachten (1656), Gedachten op slapelooze Nachten (1656-1660?) en
dergelijke werken dragen evenals het Twee-en-tachtigjarig Leven een autobiografisch
karakter. Zat de gastheer niet te lezen of te schrijven binnenshuis of in een der
prieeltjes, dan zag men hem op de plaats rondwandelen of bezig met kappen en
hakken, enten en snoeien.
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Het ascetisme van CATS op Zorgvliet was wel uit te houden. Begrijpelijk dan ook,
dat wij hem meer dan eens God vurig hooren danken voor al Zijne weldaden. Het
was hem in dit leven goed gegaan; nu, oud en afgeleefd, hoopt hij binnen kort een
nog beter leven deelachtig te worden. Hij gevoelde zich ‘van Gods kinders’ en was
niet zonder vertrouwen op de toekomst; toch hooren wij hem klagen dat hij nog ‘diep
in de wereld’ is en dat ‘het vleysch hangt aen den geest gelyck een lastigh pack’;
zelfs in zijn droomen is hij niet veilig voor ‘ontuchtigh mallen’ van het dartel vleesch.
De gedachte aan zijn naderenden dood dringt zich aan hem op, benauwt hem niet
zelden; in een gebed, ‘kort voor syn .... overlijden’ gemaakt, is de angst voor den
dood, voor ‘hel en duyvel’ niet te miskennen. Dat gebed, schuldbekentenis en
smeekbede tevens, moest hem op zijn verlangen worden voorgelezen, toen zijn laatste
uur naderde. Zijn lijk is, in overeenstemming met zijn uitersten wil, naar Den Haag
vervoerd en ‘in alle stillicheijt’ bijgezet in de Kloosterkerk, in het graf waar sinds
eenige jaren ook het stoffelijk overschot zijner vrouw rustte.
Als dichter-opvoeder hield CATS het pad, waarop zooveel middeleeuwsche dichters
hem waren voorgegaan; doch andere tijden eischten een ander man en nieuw werk.
Het jonge Noord-nederlandsch volk, dat gedurende het Twaalfjarig Bestand meer
en meer zich zelf bewust was geworden, moest zich leeren voegen in nieuwe
toestanden; het had ook in zijn geestelijk leven allerlei grenzen vasttestellen en
verhoudingen te regelen; het moest zich een nieuwe levensleer verwerven. Bij dien
arbeid wil CATS zijn volk behulpzaam zijn. Zoo is zijne poëzie bij uitnemendheid
sociale poëzie geworden. Op het huwelijk, grondslag der maatschappelijke
samenleving, heeft hij voornamelijk zijn aandacht gericht; aan het versterken van
dien grondslag
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zijne beste krachten gewijd. Het huwelijk - leerde hij - mocht niet dienen ‘om de
ketelinge van (het) weeligh vleys vernoegen te geven’, maar om een liefelijk
samenleven te leiden ten dienste van Gods Kerk en het Vaderland; hij ziet het huwelijk
met zijn voorspel van vrijen en trouwen, met zijn naspel van kinderen krijgen en
opvoeden, altijd in het groot: in verband met maatschappij en Staat.
Zoo vinden wij dan reeds in een zijner vroegste werken Maechdenplicht allerlei
opmerkingen en waarschuwingen dienaangaande, die ten deele ook in latere werken
terugkeeren: de voorstelling van de liefde als fuik, waarschuwingen aan de juffers
om de gelegenheid tot trouwen waartenemen, aan de vaders hun dochters bijtijds
uittehuwen, aan de vrijers geen dure paardjes op stal te nemen. In Selfstryt kregen
de jonkmans een beurt. Daaruit konden zij leeren overwegen, dat ‘het vleesch met
zijn medehelpers vrij geen katte en is om sonder hantschoenen gevangen te worden’;
dat zij wel eens mal mochten zijn op hun tijd, maar bedachtzaam in het vrijen: 's
avonds vrijen? dat kon bestaan; maar ‘sluit geen koop dan met den dagh.’ Om
hoofsche liefde moet men bij CATS niet komen; Van der Venne's voorstelling op een
der prenten van Trou-Ringh: Cupido in de houding van het beroemde ‘Menneken’
uit Brussel, moet wel in den geest van CATS zijn geweest. Doch indien CATS' opvatting
der liefde niet verheven is, practisch is zij zeker.
Hier als elders komen wij, sprekend over eenig werk van CATS, ongemerkt op een
ander. Licht begrijpelijk voor wie in het oog houdt, dat vele dier werken ondanks
het verschil hunner titels inderdaad één zijn in geest en strekking. Bij alle wisseling
van tooneeltoestel, kostuum en achtergrond zien wij geringe verscheidenheid in de
stukken die vertoond worden en blijven de voornaamste rollen in handen der vrouw.
Der
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vrouw, niet der vrouwen; want, gelijk zoovelen zijner tijdgenooten, geeft CATS meer
typen dan menschen, heeft hij weinig oog voor nuancen en schakeeringen in het
menschdom, onderscheidt hij de jonge meisjes in hoofdzaak in zedige en wulpsche,
de getrouwde vrouwen in slechte en goede. Tegenover de traditioneele, reeds van
de Kerkvaders afkomstige, minachting van sommige auteurs voor de vrouwen,
verkondigt CATS: ‘de vrouwen zijn menschen, soo wel als de mans; zijn uyt deselve
ja betere stoffe als de mans.’ Doch, al waren zij dan menschen, hare minderheid
tegenover de mans staat voor CATS als een paal boven water; immers zóó vond hij
het in zijn bijbel. Die waarheid heeft hij in Toonneel der Mannelicke Achtbaerheyt,
Houwelyck en elders met kracht van redenen betoogd.
In huis was de plaats der vrouw; niet daarbuiten. De wingerdslak, gedoken in haar
schulp, dat achtte onze dichter een passend symbool voor haar. Zoo alleen kon zij
het huiselijk leven maken tot wat het behoorde te zijn. In dat huiselijk leven heeft
hij zich verdiept met die liefde, die aandacht en dat geduld, waarzonder geen
kunstenaar zijne gaven kan ontwikkelen. Men denkt aan den bezemsteel van Dou,
als men ziet hoe CATS ook de kleinste trekjes van het huiselijk leven zijne aandacht
waardig keurt; zoo spande hij al zijn krachten in om de vrouwen nadertebrengen tot
het ideaal dat hij zich gevormd had van eene christelijke huisvrouw en moeder. Een
goede huisvrouw moet letten op haar uiterlijk, geen kleine schulden maken, zorg
dragen voor de huis-apotheek, minder peuterig netjes op haar huis en meer gastvrij
zijn. Over den omgang met de dienstboden geeft CATS een geheelen catechismus.
Speelt de vrouw ook de voornaamste rol, uit de Korte afbeeldinge eenes rechten
Huys-vaders, die aan Houwelyck voorafgaat, blijkt reeds dat CATS de mannen niet
vergeet. Mannen mogen hun vrouwen niet slaan, wat er ook gebeure; het tegen-
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overgestelde natuurlijk nog veel minder, al zijn er ook die hare mans durven ‘grijpen
in den baert’, hen zelfs met vuisten, nagels en ‘een felle tant’ bewerken; doch over
zulke ‘monsters’ wil de dichter liever niet uitweiden. Een schrobbeering krijgen de
getrouwde mannen die altijd vervuld van hun boeken en vervelend in gezelschap
zijn, die hun vrouwen niet eens trachten optevroolijken met wat zij gehoord of gelezen
hebben; brompotten in huis en vroolijke Fransjes daarbuiten. Ook de verhouding
tusschen man en vrouw is met zorg behandeld: een kibbelpartijtje nu en dan kan geen
kwaad, als maar niemand de hand tusschen schors en boom steekt; de vrouw moet
doen wat zij kan om het haar man naar den zin te maken: zorgen op tijd klaar te zijn
met het noenmaal; gaat uw man uit de stad, zorg dan dat hij wat te eten krijgt, al is
het ook in de vroegte; een pierenverschrikkertje zal hem goed doen; gaat hij op een
verre reis, breng hem dan weg naar den wagen of de schuit; zegt gij, dat gij u dan
niet goed kunt houden? val hem dan thuis om den hals; komt hij terug, ga bij hem
zitten, vraag hem hoe hij het gehad heeft; van tijd tot tijd mag er wel een zoentje
tusschen, welzeker, waarom niet? Men ziet, met welk een teedere zorg CATS zijne
huisvrouwen in het rechte spoor tracht te brengen of te houden.
Zelfs in bed laat hij ze niet met rust: wat zijn er niet veel vrouwen, die haar man
het dek aftrekken! en verroert de man zich maar even - dadelijk zijn ze boos; de
vrouw mag ook volstrekt geen ‘middel-schut’ in het bed maken, geen ‘eygen
tussenmuer’; als vrijster reeds moet zij zich gewennen niet in een bocht te liggen,
later zou haar man daar maar last van hebben.
Zijn kinderen moet men vóór alles leeren: God liefhebben en vreezen, de waarheid
spreken en gehoorzaam zijn; laat hen de wetenschappen beoefenen, elk naar zijn
aanleg; laat hen ook talen leeren, maar niet met roede en plak:
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Voor slaven stuer gebaer en slagen voor de beesten,
De reden is genoegh voor welgeboren geesten.

Voor kinderen en volwassenen waren tal van lessen en voorschriften bestemd, die
wij vooral in CATS' latere werken aantreffen. Zoo vinden wij in Spiegel van den
ouden en nieuwen tyt onderscheidene ‘byspreucken en grontregels tot verbeteringe
van de gesontheyt’ en vele practische wenken en lessen die samen een ‘Reys-lesse’
vormen. Taehtigh-jarige Bedenckingen vormde een soort handboek der
‘levens-kunste’ naar ziel en lichaam, waarin allerlei toepasselijke verhalen waren
gevlochten. Wat COORNHERT begonnen was, werd hier door CATS op groote schaal
voortgezet. Hier vindt men o.a. de bekende voorschriften ‘om goede en heuse
manieren over tafel te houden’, de tafelwetten die zooveel hebben bijgedragen om
hun dichter populair te maken en te doen blijven.
Door aanteekeningen en verwijzingen naar ‘cijferletteren op de kant’, werd het
voor eenvoudige lezers gemakkelijk gemaakt een betoog te volgen; door uitgebreide
alphabetische registers kon men zich licht op de hoogte stellen der in Houwelyck en
Tooneel der Mannelycke Achtbaerheyt behandelde onderwerpen.
Het karakter der autobiografische werken verschilt weliswaar van dat der overige;
doch de openhartigheid waarmede de dichter hier zijn leven bloot legt, in de hoop
dat zijne lezers zich aan hem zacht spiegelen mogen, gaf ook aan deze werken een
groote opvoedende kracht en maakte ze daardoor eveneens tot sociale poëzie.
Zedenpreeker, zedenmeester, zedenvormer - dat is CATS geweest meer dan eenig
ander zijner tijdgenooten. Welke predikant had een gehoor als hij? Maar toch, in
dien moralist stak een dichter; tusschen het droge zand van leering en stich-
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ting, het wier en moeras van redeneering en betoog glinstert - maar te zelden - het
helder water der poëzie.
Over het algemeen liet het beredeneerd piëtistisch Kalvinisme in het gemoed van
dezen dichter slechts een beperkte plaats over voor poëzie en schoonheid. Waar
hooren wij hem met bewondering spreken over een fraai schilderij, beeldhouwwerk
of gebouw, over muziek of poëzie? De dichtkunst is wel goed, ‘maar 't is een nutter
werck syn feylen uit te drijven’; honderd verzen zijn gauw geschreven - Cats mocht
dat wel zeggen - maar zich ontdoen van één gebrek, is vrij wat moeilijker. De
schoonheid?
..... zijt gy soo gesint om schoonheyt na te jagen,
God is de schoonheyt self, stel daer u welbehagen.

In overeenstemming met die beschouwing is, dat wij alleen dan eenige vervoering
in CATS waarnemen, wanneer hij over God of het eeuwig leven spreekt. Zoo is het
b.v. in de verzen uit Houwelyck die aanvangen met:
Bedenckt eens wat het zy by God te mogen wesen,
Van alle blijtschap vol, van alle pijn genesen.

Doch opmerkelijk is anderzijds, hoe CATS dan langzamerhand gaat beseffen, dat hij
zijn gewone zelfbeheersching verloren heeft n zich gereed maakt haar te hernemen:
Waer ben ick, mijn gemoet? mijn hert begint te voncken
Door ongewonen brant, mijn sinnen worden droncken,
Mijn geest is op de loop ...........

Brengen de grootsche gebeurtenissen van zijn tijd hem een enkelen keer in vuur,
zooals in het gedicht op Maerten Har-
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pertszoon Tromp, dan koelt hij al te spoedig af. Doch deze val van hoog op laag is
zeldzaam, doordat CATS zelden hoog is. Gewoonlijk beweegt hij zich gelijkvloers
met de menigte of op iets hooger grond, doorgaans met een oog in 't zeil om dingen
of gebeurtenissen op te merken die hem aanleiding kunnen geven tot een
waarschuwing, opwekking, vermaning of boetpredikatie. Liefst houdt hij zich bij
het dagelijksch leven; maar het dagelijksche wordt licht alledaagsch, het alledaagsche
staat niet ver van het platte, het platte loopt gevaar te ontaarden in het ruwe. Zelfs
uit ‘het sweeten, my dagelicks overkomende’, uit een uitgetrokken tant, dien hij met
‘o tant!’ toespreekt, weet hij een wijze les te trekken. Van het meesterschap dat zich
openbaart in zelfbeheersching is bij hem zelden of nooit sprake: hij rust niet eer hij
een onderwerp van alle zijden bekeken en vertoond heeft; meer dan eens lascht hij
enkele verzen, soms een gansche passage uit een vroeger werk zonder
noemenswaardige verandering in een later werk - en toch ... en toch blijkt ook deze
dichter in sommige opzichten een echt kind onzer krachtige, karaktervolle, kunstrijke
zeventiende eeuw!
CATS drinkt uit zijn eigen beker, al is het maar een tinnen bierkroes; zijne taal, de
taal van het dagelijksch leven, is zuiver als het water in de duinbeken van Zorgvliet.
Het geluid zijner verzen was hem toch niet zóó onverschillig of hij hoorde wel, dat
zijne eerste verzen geleken op ‘de raders van de karren die over een deel oneffene
straetsteenen worden voortgeruct’, of hij was er ook in zijn Trou-Ringh nog op uit,
ze ‘sacht-vloeyende en sonder stoot- en stopwoorden te maken.’ Kracht is er niet
alleen in zijn dialectiek, maar ook in zoo menig kernachtig vers of verzenpaar waarin
een brokje levenservaring of levenswijsheid is geboetseerd in eenvoudige maar
zuivere vormen; verzen waarin men onze zeventiende eeuw herkent, zooals dit op
een rijke oude vrijster:
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Al rimpelt haer het vel, haer beurs en rimpelt niet

als dit uit Tooneel der Mannelycke Achtbaerheyt:
Wie hout er eerst sijn hert en dan sijn handen thuys?

als deze verzen uit Houwelyck:
't Is wel geseyt na mijn verstant:
‘Roep God te hulp, maer roer de hant!’
Een die haer kinders baert, is moeder voor een deel,
Maer die haer kinders soogt, is moeder in 't geheel.

En dan die rijke voorraad van pittige, puntige spreuken en spreekwoorden: metaal
door dien grooten dichter, het volk, gesmeed, maar door CATS bewerkt en met zijn
stempel gemerkt. Zoo b.v. het bekende:
Met wijsheyt kiesen,
Geen moet verliesen,
Maer staegh volherden,
Soo sal 't eens werden.
Luyden die minnen
Hebben geen sinnen.
Wie veel smeert de borst
En drinckt sonder dorst
En kust sonder lust
En eet sonder honger,
Die sterft des te jonger.
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Doch het is vooral in zijne verhalen dat CATS zich als dichter doet kennen.
Reeds in Houwelyck toont hij door menig ingevlochten verhaal wat hij in dit genre
vermag. Zoo b.v. in dat van den smid die een minnaar van zijn dochter tot een
huwelijk tracht te dwingen; in de vertelling van Rozette en Galant, in die van het
wolfskind, beide ontleend aan Goulart's Histoires Admirables; niet minder in de
novelle van den man die, na zijne vrouw haar ontrouw te hebben vergeven, op zijn
beurt betrapt, door haar eigenhandig ter dood wordt gebracht. In dat laatste verhaal
is de schildering van het schavottooneeltje verdienstelijk; daar is niets te veel, daar
vindt men geen stoplappen, geen lange betoogen tusschenin; de dichter is in zijn
verhaal en weet er ons in te houden. Hoe aardig en vlot kan CATS vertellen, waar hij
zich durft laten gaan; zoo b.v. in dat geestig verhaal van de pas getrouwde vrouw
die niet voor haar man wil zwijgen; die, haar huis door het raam ontvlucht, er ook
alleen door het raam mag binnenkomen.
Rijker keus van verhalen nog biedt ons de Trou-Ringh. Dat het CATS niet aan
fantazie en beeldend vermogen ontbrak, ziet men daar in menige voorstelling, o.a.
in het portret van het ‘eun-jerwijf’ (tooverkol) Lodippe uit Spoock-Liefde. Zijn vlug
vernuft en zijn rijke kennis der moedertaal toonen zich in den dialoog in een
slagvaardigheid, waarin hij alleen door BREERO en VONDEL geëvenaard wordt. Welk
een dartele luim en speelsch vernuft doen zijne anders vaak zoo stijve alexandrijnen
golven in de passage uit Maeghdenroof der Benjamyten te Scilo, waar wij de meisjes
van Scilo hooren en zien tegenover de zonen Benjamins. Voortreffelijke staaltjes
van levendigen verhaaltrant zijn te vinden in de novellen Liefdes Vossevel, Hollants
Trou-Bedrogh, Spaens Heydinnetjen en zoo menig ander. Zijne epische breedheid,
zijne liefdevolle waarneming van het leven
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ook in zijne kleine karakteristieke trekken, zijn gezonde lichte humor, zijn talent van
uitbeelden, eenvoudig maar treffend, komen hier op hun voordeeligst uit. Door die
verhalen heeft CATS een dichterlijk genre, in onze literatuur na de 14de eeuw
verwaarloosd, weer tot eere gebracht en den band aangeknoopt met de dichters van
sproken en boerden en hun erfgenaam DIRC POTTER.

Constantijn Huygens (1596-1687).
Anders dan CATS had HUYGENS een gelukkige jeugd. Warme liefde van degelijke
verstandige ouders koestert hem in zijn jeugd, hun teedere zorg geeft hem een
voortreffelijke opvoeding. Zijn vader, vriend en geestverwant van MARNIX, evenals
deze een getrouw dienaar der Oranje's, Brabander van afkomst, was als Secretaris
van den Raad van State in Den Haag gevestigd en verkeerde zoo onder de hoogere
kringen. Aan zijn beide zoons, MAURITS en CONSTANTIJN, geeft hij een opvoeding
die in haar streven om alle vermogens van lichaam, geest en gemoed te ontwikkelen
volkomen humanistisch is; doch dat humanisme verdraagt zich bij vader en zoons
met het Kalvinisme, evenals dat bij MARNIX het geval was geweest. Vader
CHRISTIAAN houdt gestadig de leiding der opvoeding in handen; niet zelden ook
geeft hij zelf een deel van het onderwijs: had hij hun de letters niet in het vloerzand
voorgeteekend en de muzieknoten geleerd door aan de goudzijden knoopjes langs
hunne mouwen de namen der noten te geven? En toch, welk een hartelijke verhouding
tusschen den vader en zijne jongens! Een innige band bestaat ook tusschen
CONSTANTIJN en zijne moeder, die wij uit hare brieven leeren kennen als een dier
degelijke aantrekkelijke vrouwen, die tot het ‘krachtigste cement’ van den jongen
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staat behoorden. Over zijne zusters GEERTRUI en CONSTANCE vernemen wij weinig,
maar na lag hem zijn een jaar oudere broer MAURITS aan het hart. In die veilîg-warme
omgeving ontwikkelt zich de voortreffelijke aanleg van CONSTANTIJN naar alle
kanten; de liefde tot het geslacht Oranje, traditie zijner familie, werd steeds vaster
en sterker op zijn wekelijksche bezoeken bij de nobele Louise de Coligny die den
vroegrijpen en toch natuurlijken, innemenden jongen gaarne bij zich zag.
In 1616 gingen de beide broers ‘naer Leiden in de studie’ zooals hun vader in zijn
dagboek opteekent. Waarschijnlijk heeft CONSTANTIJN er kennis gemaakt met zijn
latere vrienden VAN DER BURGH en BROSTERHUYZEN, zeker er de lessen van DANIËL
HEYNSIUS gevolgd. Lang behoefde wie zóó onderlegd was, er niet te blijven; in Juli
1617 neemt hij na een openbare disputatie afscheid van de Academie en keert terug
naar het ouderlijk huis en zijn geliefd Den Haag. Uit de Latijnsche distichen
Academiae Sacrum, die hij nog te Leiden schreef, zien wij dat zekere onrust het hart
van den twintigjarige vervult: de rechtspractijk wacht hem; maar zal hij den dienst
der Muzen nu moeten opgeven? Ook is zijn hart niet meer vrij: in zijn Dagboek
vinden wij op het jaar 1614 de aanteekening ‘Dorotheae innotui’. Het was DOROTHEA
VAN DORP, die hem later zulke pittige, vroolijke, soms dolle brieven zou schrijven.
Lang niet alles in CONSTANTIJN'S verhouding tot haar is ons duidelijk; maar het heeft
er toch allen schijn van, dat hij de voor haar opgevatte liefde heeft laten varen, toen
hij vernam dat zij aan een ander de voorkeur gaf. In 1618 schijnt hij over die liefde
heen te zijn en te berusten in de verwachting dat er voortaan slechts vriendschap
tusschen hen beiden zal bestaan. Die voorstelling berust op het gedicht Doris oft
Herder-clachte, waarin met Doris waarschijnlijk DOROTHEA VAN DORP bedoeld is.
Toen CONSTANTIJN dat stuk in Juli 1618 schreef, bevond hij
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zich te Londen. Aan een sinds lang gekoesterden wensch was daarmede voldaan.
Lang had hij in den geest rondgezworven buiten de vaderlandsche grenzen, nu wil
hij met eigen oogen zien wat hij tot dusver slechts uit verhaal en beschrijving kent.
Een goede gelegenheid doet zich op: de Engelsche gezant Carleton vertrekt naar zijn
land, in diens gevolg mag hij de reis mededoen; in Londen zal de Nederlandsche
gezant verder een wakend oog op hem houden - zoo vliegt hij uit als een jonge vogel
op zijn eerste vlucht. Dit eerste bezoek aan Engeland bleef niet het eenige. Tot
viermaal toe bezocht hij in de eerstvolgende jaren Engeland als lid van een
gezantschap; eenmaal vergezelde hij Aerssen van Sommelsdijck op een reis naar
Venetië. Hoeveel heeft hij op die reizen genoten en geleerd, hoe veelzijdig zich
ontwikkeld door al wat hij er te zien en te hooren kreeg, niet het minst in een
brandpunt van beschaving als het huis der familie Killigrew te Londen, in den omgang
met mannen als de beroemde Bacon en de geleerde, welsprekende dichter John
Donne. Komt hij thuis van zijn reizen, dan moet hij van alles vertellen; vaak zitten
de huisgenooten tot laat in den nacht naar hem te luisteren. Aan trouwen denkt hij
niet; integendeel, hij schrijft in 1620 een Latijnsche satire, getiteld Misogamos, door
HOOFT later vertolkt in de rijmlooze verzen van zijn Huwelyxhaeter. Waar hij dan
wel aan denkt? Werk, ernstig werk! Is hij niet op reis, dan studeert hij. Op den breeden
hechten grondslag van kennis en kunst, in zijn jeugd gelegd, bouwt hij steeds voort.
Al dat studeeren maakte toch geen boekwurm van den man die een jaar of wat
later in een onuitgegeven Zedeprint het professors-type zijner dagen zoo geestig
schetste. Niet alleen in den vreemde, ook in zijn eigen land zien wij hem in gestadigen
omgang met mannen en vrouwen van ontwikkeling en beschaving. Tot de
Amsterdamsche letterkundigen komt hij kort na
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1619 in vriendschappelijke verhouding; aan CATS droeg hij in 1622 zijne satire
Costelyck Mal op; uit zijn verzen en de brieven zijner lieve moeder blijkt, dat hij
evenals zijne familie in betrekking staat tot tal van aanzienlijken in Den Haag en
daarbuiten. Een zware slag trof hem in den dood van zijn vader, die in Februari 1624
stierf; lange jaren daarna, als hij zelf reeds een grijsaard geworden is, zijn de indrukken
van dat sterven nog onverflauwd in hem. Maar hoe bedroefd ook, hij was geen man
om zich te laten overheerschen door smart evenmin als door liefde. Bovendien, het
leven roept hem tot nieuwe plichten: drie weken na zijn vaders dood trekt hij met
een gezantschap naar Engeland; in het volgend jaar kiest Prins Frederik Hendrik hem
tot zijn secretaris.
Nu eerst krijgt hij volop gelegenheid te toonen, wie hij is en wat hij kan.
Voortdurend is hij met den Prins te veld, nu in dezen dan in dien hoek des lands.
Verbazingwekkend moet de werkkracht zijn geweest van den man die een zóó
veelomvattende taak zóó kon vervullen en nog tijd vinden of maken voor tal van
andere bezigheden. Zijne gehechtheid aan de Oranje's werd op een zware proef
gesteld: reeds in 1638 hooren wij hem zich beklagen: ‘van ruggeling beklapp, van
opgestoockte quell-raed’; erger nog werd dat na den dood van Willem II, toen Amalia
van Solms met hare partij vijandig kwam te staan tegenover de jonge Prinses Maria,
aan wier zijde HUYGENS stond; het zwaarst zeker was zijn strijd, toen Willem III
slechts een nurksch zwijgen over had voor den trouwen dienaar die hem een verzoek
kwam doen waarschijnlijk voor een zijner zoons.
Voor een zijner zoons - want de ‘huwelyxhaeter’ had zich bekeerd. Na een
voorbijgaande verliefdheid voor een Amsterdamsch meisje, de mooie Machteld van
Kampen, was hij in 1627 gehuwd met ‘Baereltjen’ zooals DOROTHEA VAN DORP
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haar noemde: de mooie, begaafde, rijke SUZANNA VAN BAERLE, een ouderloos nichtje
der HUYGENSEN dat te Amsterdam woonde. Tien jaar lang heeft hij gelukkig met
haar geleefd; zij was de ‘sterre’ die zijn huiselijk leven met zachten glans bestraalde.
Vier zoons had zij hem geschonken, toen zij in 1637, na bevallen te zijn van een
meisje, ziek werd en den 10en Mei stierf.
Alleen met zijne kinderen betrekt haar man het nieuwe huis, dat hij zich op het
Plein had gebouwd. ‘Intro in novas aedes, heu! sine mea turture’, schrijft hij in zijn
Dagboek. Hij tracht troost te vinden in zijn geloof, doch dat gelukt hem slechts ten
halve. Behoefte aan afleiding van anderen aard dan zijn drukke werkkring hem biedt,
brengt hem er toe, evenals CATS, een paar jaar na SUZANNA'S dood een stuk land te
koopen om het te beplanten en er ‘een huysken van vertreck’ te zetten. Langzaam
verrees Hofwyck en werd meer en meer een geliefd toevluchtsoord voor zijn stichter.
Daar plantte hij zijn mast-bosschen en abeelen, zijn eiken en eschdorens, daar zat
hij in een der ‘somerhuyskens’ of beluisterde van achter de groene heggen langs de
vaart de praatjes van voorbijvarende schippers. Zijn vijftal kinderen kwam hem vaak
gezelschap houden en Hofwyck op stelten zetten.
Aan die kinderen gaf hij een even voortreffelijke opvoeding als indertijd hem zelf
ten deel was gevallen; evenals zijn vader regelt ook hij het onderwijs en geeft het
ten deele zelf. Tot een tweede huwelijk kon hij niet komen, hoe dikwijls vrienden
en vriendinnen hem daarmede ook aan boord kwamen; hij kon zijne ‘Sterre’ niet
vergeten en wilde zijne vrijheid niet verliezen. Telkens roepen zijne plichten hem
buiten Den Haag en Hofwyck: hij moet allerwegen tienden verkoopen, den Prins
vertegenwoordigen, naar Frankrijk om over de teruggave van het prinsdom Oranje
te onderhandelen, met Willem III naar Engeland. Vaak ook zien wij hem op reis om
vrienden te
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bezoeken: de Duartes, zijn zwager Doublet, Joan Huydecoper. Maar na elke
terugkomst in Den Haag of op Hofwyck klinkt in zijn Dagboek een hartgrondig ‘Laus
Deo!’
In zijn huis wordt het langzamerhand stil. Zijn zoons gaan studeeren, reizen, met
gezantschappen naar den vreemde; verwanten en vrienden sterven hem af, de een
vóór, de ander na; eindelijk blijft hij geheel alleen. Wel mocht hij zich afvragen:
Wanneer sal 't einde zijn? Hoe lang staet d'oude Boom
Op taeije wortelen en weert sich onder allen
Die 'sdaeghs by dusenden rond om hem neder vallen?

Maar geen vrees voor den dood benauwt hem bij die gedachte; in Willich Sterven
drijft hij goedig den spot met de ouden van dagen, die het liedje van verlangen zingen.
Dwingen om te mogen ‘opblijven’ - het is ver van den man wiens gezonde levenslust
het lachen niet verleerd heeft, doch in wien desondanks een algemeene onlust in dit
leven steeds toeneemt. In 1664 en vroeger reeds zien wij hem verlangen naar ‘een
saligh eind’; op zijn volgenden verjaardag is het verlangen een bede geworden: ‘Mij,
Heere, laet vrij gaen // Mijn roll'is afgespeelt’. Meer dan twintig jaren moesten nog
verloopen eer die bede werd vervuld; zijn die jaren hem soms lang gevallen, hij
wachtte, sterk in het vertrouwen dat spreekt uit dit vers geschreven op zijn 80en
verjaardag:
Weest wel gemoedt, mijn Ziel, de Heere God zal komen.

In dat bezige, overvolle, leven werd der poëzie slechts een geringe plaats overgelaten
door ander werk dat HUYGENS gewichtíger oordeelde. Die beschouwing van poëzie
vinden wij reeds in den titel van zijn eersten bundel: Otia of Ledighe
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Uren (1625). Wat hij later van zijn sneldicht getuigt: ‘'k geef u brockeling van tijt’,
dat gold een groot deel zijner poëzie. Wij zien uit zoo menig onderschrift, hoe hij
elk oogenblik gebruikt: dit stuk is geschreven ‘voor anker bij het kasteel van
Rammekens’, dat ‘in de legerplaats bij Bergen’, een ander is ‘begonnen voor Rijnberk,
geëindigd te Arnhem’, weer een ander ‘op een rit tusschen Putten en Amersfoort.’
Wel strookt met deze beschouwing HUYGENS' verklaring van het woord
Korenbloemen, door hem in 1658 als titel gekozen voor een bundel poëzie: zijn
levenswerk vergelijkt hij bij dat van den hardwerkenden boer die in het zweet zijns
aanschijns tarwe teelt; tusschen dat werk van zijn leven staan zijne gedichten als
bloemen in het koren
En staet er in en pronckt als kinderen van Heeren,
Als 't Paesdagh is, met Blauw' en Roo Satijne kleeren.

Dat hij niettegenstaande deze opvatting zooveel poëzie heeft voortgebracht, is dan
ook alleen te verklaren uit den rijkdom van zijn gemoeds- en geestesleven, uit zijn
buitengewone werkkracht en werkzaamheid.
Anders dan CATS alweer, kunnen wij HUYGENS als dichter van den aanvang af
gadeslaan. Slechts langzaam zien wij in zijn vroegste poëzie zijne wordende
persoonlijkheid zich loswikkelen uit de zwachtels van onderwijs, lectuur en omgeving.
Eerst vinden wij slechts Latijnsche verzen, van tijd tot tijd afgewisseld door het
hoofsche Fransch; dan pas komt de moedertaal te voorschijn, schuchter in vertalingen,
moed vattend in oorspronkelijke verzen. In meer dan een opzicht mag deze poëzie
een voorspel zijner latere heeten en zien wij hier den man reeds in den knaap.
Belangstelling voor zijn tijd blijkt uit een gedicht op den zeilwagen, op de verheffing
van Prins Maurits tot ridder
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in de orde van den Kouseband; de dichter der onderonsjes toont zich in een aantal
verjaardichten en verzen op zijne bloedverwanten; vieze puntdichten en faecalische
grappen staan er naast gebeden en bewerkingen der psalmen; van zijne Latijnsche
ode op de godsdiensttwisten van het jaar 1617 geeft hij een vrije bewerking in zijn
moedertaal: een uiting van liefde tot zijn land, een klacht over de verdeeldheid van
zijn volk. De liefde tot DOROTHEA VAN DORP ontdekt hem als dichter eerst ten volle
aan zich zelf. In Doris oft Herder-Clachte hooren wij voor het eerst die korte,
gemakkelijk vloeiende verzen met vier betoonde lettergrepen, de maat waarop hij
zich zoo gaarne laat gaan; daar is reeds dat genoeglijk-huislijke, vaak op of over de
grens van het alledaagsche, die rustig voortkabbelende verzen, die ons door hunne
breedsprakigheid naar Zorgvliet zouden brengen, indien hunne neiging tot woorden vernuftsspelingen, tot ongewone uitdrukking van het gewone, indien hunne
pittigheid en levendigheid ons niet telkens op Hofwyck hielden.
De poëzie, door HUYGENS voortgebracht in het tijdperk van bijna zeventig jaren
dat nog voor hem lag, draagt ten deele - evenals die van CATS - een autobiographisch
karakter. Een groot deel zijner kleinere gedichten, te veel om te noemen, is gewijd
aan zijn huiselijk of persoonlijk leven, aan dat zijner kennissen, vrienden of verwanten.
In Dagh-werck (1627-1638) vinden wij uiteengezet, hoe hij zijn huwelijksleven
wenschte op te vatten en in te richten; Hofwyck (1651) en Cluys-Werck (1683) geven
ons een beeld van des dichters persoonlijk en huiselijk leven. Zeestraet (1666-'67),
een pleidooi voor een beteren weg van Den Haag naar Scheveningen, is nauw met
zijne persoonlijkheid verbonden; dat is ook het geval met Voorhout (1621), een schets
van het Haagsche leven en de Hagenaars.
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Echter zou men deze beide laatste werken kunnen rekenen ook tot een andere
hoofdgroep zijner werken, waarin hij de maatschappij zijner dagen uitbeeldt. Tot die
groep behooren zijne karakterschetsen Zede-printen (1623-'24), een satire op de
weelde als Costelyck Mal (1621-'22), het half moralizeerend half satirisch werk
Oogentroost (1647), de klucht van Tryntje Cornelis (1653), de bundel Stede-Stemmen
(1624) gewijd aan de stemhebbende steden van Holland en West-Friesland, het
beroemde stukje Scheepspraet (1625), dat een beeld geeft van den politieken toestand
bij het overlijden van Prins Maurits. Vele zijner duizende sneldichten kunnen tot een
dezer twee groepen gebracht worden; bij andere zal men weifelen in een poging tot
groepeering. Het behoeft voorts geen betoog, dat ook die werken van den dichter,
waarin hij de maatschappij zijner dagen uitbeeldt, kostbare gegevens bevatten voor
de kennis zijner persoonlijkheid.
Maar in de eerste plaats zal men zich daarvoor toch tot de autobiografische werken
wenden.
De lange lijst van Fransche gedichten, door HUYGENS in alle tijdperken zijns levens
gemaakt; een gewichtige brief aan zijn vader van het jaar 1622, vol van het besef dat
hij zijn leven moet wijden aan zijn vaderland, geschreven in het Fransch, kunnen
ons een oogenblik doen twijfelen aan de kracht van zijn nationaliteitsgevoel. Doch
de meeste dier Fransche gedichten zijn gericht aan buitenlandsche gravinnen,
princessen of vorstinnen; en dan, al bediende HUYGENS zich nog zoo gemakkelijk
van de hoftaal - in het diepst van zijn wezen is hij altijd Nederlander gebleven. Reeds
aan het slot van Voorhout vinden wij een warme betuiging van liefde tot zijn land;
op het slagveld van Heiligerlee gloeit zijn nationaliteits-gevoel op; in Daghwerck
houdt hij zich en zijne SUZANNA
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voor, hoe zij bij alle leed moeten terugdenken aan het voorgeslacht dat voor de zaak
der vrijheid zooveel geleden heeft.
Doch hoe lief hij zijn land ook had, nader aan het hart lag hem het ‘vader-erve’
daarboven, waarvan hij eveneens aan het eind van Voorhout gewag maakt. Hetzij
men hem Kalvinist of ‘beslist Gereformeerd’ noemt - zijn geloof vormt een gewichtig
deel van den grondslag waarop het gebouw van zijn leven en werken rust. In 1617
roert hij de praedestinatie even aan in de ode Concordia Discors, doch eerst in 1619
toont hij in een vrije bewerking van de Artikelen des Geloofs, hoe zeer dat geloof
hem een zaak des harten is geworden. Ook zijn geloof is, evenals dat van CATS, door
de Stoa eenigszins gewijzigd en door het piëtisme verzacht. Ook HUYGENS leest en
geniet HALL en UDEMANS, bewondert de ‘majesté si simple et si naïfve’ der Imitatio
in Corneille's vertaling; zijn huiselijke godsdienstoefening doet aan die van CATS
denken; ook hij is autobiograaf. In zijn strijd tegen de godsdienstige en zedelijke
gebreken in het volksleven staat hij aan de zijde van CATS; het is wel opmerkelijk
dat hij zijn Costelyck Mal heeft geschreven, een paar jaar nadat Ds. TEELLINCK over
hetzelfde onderwerp een viertal preeken te Middelburg had gehouden.
De vijandige houding der piëtisten tegenover het R. Katholicisme vindt men niet
bij den vredelievenden CATS, wel bij den zooveel krachtiger HUYGENS. Zijn warme
bewondering voor den vurigen Kalvinist MARNIX strookt wel met de ruwe bittere
bespotting van het R. Katholicisme, die men soms in zijn werk aantreft. Ook zijne
houding tegenover de Remonstranten zou zeker instemming gevonden hebben bij
MARNIX.
Anderzijds weet HUYGENS ook hier zijn onafhankelijkheid van geest te bewaren:
hij bewondert VOETIUS, maar zet hij hem tusschen COCCEJUS en CARTESIUS, dan
weet hij niet wie van de drie hem het liefts is; hij leest en geniet HALL en
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UDEMANS, maar fel valt hij uit tegen den Franschen piëtist DE LABADIE, ‘den geslepen
vos’, den ‘stokebrand’, den ‘Franschen haen in 't vrouwhock’; zijn afkeer van het R.
Katholicisme belet niet dat hij vriendschappelijk omgaat met geleerde Jezuïeten en
die afkeer zelf maakt gaandeweg plaats voor een verzoenenden geest.
Wat hem van de Jezuiëten scheidde, was het geloof; in het humanisme waren zij
vereenigd. Dat Renaissance en Humanisme hun invloed hebben doen gelden op een
man als hij, opgegroeid met de klassieken en die Latijnsche verzen vervaardigde eer
hij Nederlandsche dichtte, spreekt vanzelf. De middeleeuwen ziet hij nog maar
ternauwernood; voor ‘'t Gotsche krulligh mal’ voelt hij niets, maar met liefde en
bewondering spreekt hij van ‘mijn ERASMUS.’ De Oudheid is hem als zoovelen zijner
tijdgenooten in vele opzichten maatstaf en richtsnoer geweest; echter niet vooral om
hare schoonheid: hoe zelden vinden wij hem in bewondering over de klassieke kunst;
hoe zelden toont hij, nadat hij zijn eerste ontwikkeling achter den rug heeft, door
vertaling of navolging van de meesterstukken der Oudheid, welk een diepen indruk
die kunst op hem heeft gemaakt.
Doch zoo hij zich ergens leerling der klassieken toont, dan zeker in die zelfkennis
en menschenkennis, die men in de middeleeuwen, vergeleken met de nieuwere tijden,
zoo schaarsch vindt. Het piëtisme met zijn aandringen op zelfbespiegeling en
onderzoek van het eigen geweten paarde hier zijn invloed aan dien der Oudheid.
Zelfbespiegeling leidde tot zelf-inkeer, waaruit weder de neiging tot afzondering en
eenzaamheid geboren werd. THOMAS À KEMPIS wijdde een hoofdstuk zijner Imitatio
aan de ‘amor solitudinis et silentii’ en HUYGENS schrijft in de toelichting op zijn
Daghwerck: ‘daer is niet quellickers noch gevoelickers dan in sijn' gesochte eenicheid
gestoort te werden’; doch hoe moeten CONSTANTIJN'S overpeinzingen in rijkdom
van ver-
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scheidenheid en ruimte van horizon die van THOMAS overtroffen hebben. Een ander
punt, waarop een piëtistisch humanist en een mysticus elkander ontmoetten, is de
gedachte aan de vergankelijkheid van al het aardsche; doch de elegische weemoed
waarin die gedachte den humanist bracht, maakte later bij HUYGENS plaats voor de
berusting die wij aantreffen ook bij de mystieken en Hervormden voor wie dit leven
slechts voorbereiding ten eeuwigen leven was. Kind der Renaissance eindelijk toont
HUYGENS zich in dat bewust wereldburgerschap, dat hem reeds in het plan van zijn
Voorhout had doen schrijven: ‘cosmopolitae sumus’, de kern van het couplet, waarin
hij zich ‘aller menschen medeborgher’ noemt. Maar cosmopoliet in dien vollen zin
des woords dien wij eraan hechten, was HUYGENS toch niet; daarvoor was hij met
te sterke banden gehecht aan zijn vaderland en aan zijn vaderstad, die hij heeft bemind
en bewonderd zooals VONDEL Amsterdam. En dan, hoezeer ook in menig opzicht
kind van den nieuweren tijd, tegenover sommige geestelijke stroomingen ervan
handhaaft hij zijn oudvaderlandschen aard.
Aan den hoofschen vrouwendienst en de Platonische opvatting der liefde heeft hij
niet kunnen noch willen meedoen. Reeds in het eerste gedicht waarin hij geheel zich
zelf is: Doris oft Herder-clachte drijft hij den spot met de uitingen der hoofsche
liefde; in Voorhout gooit hij - als BREERO - met opzet een platheid tusschen de door
hem geparodiëerde minnetaal. In het Fransch zulke malligheden neerschrijven, dat
ging nog; maar als TESSELSCHADE dergelijke uitingen voor ernst opneemt, lacht hij
haar uit: ‘Neen, Weew, leert weewenaers haer hoofsche Tael verstaen, zegt hij in
Hofwyck en hij beroemt er zich op, dat hij nooit ‘aeps-gewijs’ heeft geknield voor
‘een fier vrouwen-beeld.’ Man van krachtige zinnelijkheid mocht hij wel zeggen:
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De weecker Menslickheid, het volck met langhe rocken
En hebbick noyt gehaett: eer heeft het my betrocken*)
*)

verleid.

maar voor den Kalvinist bleven de vrouwen toch altijd ‘minder-menschen’; ‘van den
besten slagh het tweede’, al heetten zij ook LOUISE DE COLIGNY, LADY KILLIGREW
of TESSELSCHADE, al had hij ook zulk een moeder gehad als SUZANNA HOEFNAGEL
voor hem geweest is.
Wat HUYGENS van dien hoofschen vrouwendienst afkeerig maakte, was, behalve
zijn Kalvinisme, die eenvoud en natuurlijkheid die ons ook in BREERO en VONDEL
zoo sympathiek zijn. Doch zijn natuurlijkheid ontaardt dikwijls in een ruwheid en
platheid, die bij VONDEL zeldzaam zijn en waarin HUYGENS BREERO evenaart of
overtreft. De neiging tot sexueele aardigheden en faecalische grappen, die wij reeds
van den aanvang af in hem opmerkten, blijft hem zijn gansche leven bij. Dat
onbeschroomd botvieren van den trek tot het vieze en vuile, ging buiten zijn
Kalvinisme om; hij handhaafde hier slechts de oudvaderlandsche opvatting van het
komische en zal daarin niet veel kwaad hebben gezien, al moge hij een enkelen keer
erkennen dat hij ‘wat slordig’ schrijft.
Voor den vrouwendienst was HUYGENS niet alleen te eenvoudig, maar ook te
nuchter. De zwier, de grandezza, de lust tot het pompeuze, die zoo menig
Renaissance-kunstenaar kenmerken, trekken hem niet aan; in zijn eigen poëzie vinden
wij ze zelden of nooit, tenzij waar hij ermee spot, zooals in dat ietwat
schamper-boertig stukje waarmede hij VONDEL beantwoordde, toen die hem ter
Academie begroette. Zijn nuchterheid, voortkomend uit een overwicht van het
verstand op het gevoel, ging samen met den lust om ‘redens kracht te roer’ te stellen,
die zich zoowel in zijn leven als in zijne poëzie openbaart. Uit die nuchterheid en
dat overwicht van het ver-
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stand op het gevoel moeten wij ook dat deel zijner natuurbeschouwing verklaren dat
een voortzetting is der oudvaderlandsche. De aesthetische natuurbeschouwing der
nieuwere tijden is in HUYGENS niet geheel afwezig: hij vestigt de aandacht zijner
lezers op ‘der Linde-toppen goudt’, op het zachtruischend koeltje, dat ‘door 't loome
looff comt breken’; hij heeft gevoel voor een stemming in de natuur als weergegeven
is in dit vers: ‘Stilte doock in tack en bladen’; hij - een der zeer weinigen onder de
toenmalige auteurs - voelt ten minste iets voor de zee en spreekt van ‘mijn liever
strand.’ Doch zulke gevallen zijn zeldzaam; doorgaans is zijn natuurgevoel sterk
vermengd met nuttigheidsbegrippen, of wordt het beheerscht door de zucht om te
leeren of te stichten.
HUYGENS mocht de eenzaamheid liefhebben en geneigd zijn tot zelfbespiegeling,
hij was te harmonisch van aanleg om zich in zelfbespiegeling en eenzaamheid te
begraven; hij tracht zijne tijdgenooten naar het uiterlijk en het innerlijk even goed
te leeren kennen als zich zelven. Geen der voorname dichters van dezen tijd geeft
door zijne persoonlijkheid en zijne werken zoo zeer een kort begrip van het
zeventiend'eeuwsch Nederlandsch volk als hij. VONDEL en BREERO staan te ver van
de hoogere kringen; HOOFT te ver van de lagere; CATS zou HUYGENS hier misschien
hebben kunnen evenaren, indien hij niet zoo ‘gantsch achtbaer’ had willen zijn. De
Secretaris van den Prins, die in betrekking staat tot de aristocratie van geboorte, in
briefwisseling met de aristocratie van den geest, luistert op Hofwyck gaarne naar de
praatjes van boeren en schippers, vermeit zich in het dialect der Voorburgers, heeft
pleizier in de avonturen eener Noordhollandsche schippersvrouw in de Antwerpsche
achterbuurten. Zijne tijdgenooten heeft hij ons getoond zooals geen ander: een rijkdom
van typen, in een
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paar krabbels, in vluchtigen omtrek of een uitgewerkte schets. Het is vooral in de
Zedeprinten dat wij hem als karakterteeke-naar leeren kennen, doch ook zijn overig
werk is rijk aan typen en schetsen.
In Voorhout reeds vinden wij de Haagsche vrijers en vrijsters, in Costelyck Mal
den pronker en het elegantje van die dagen; de voorname dame, opgetooid en
opgetuigd, gereed ter kerk te gaan; in Hofwyck de boeren, in Zee-straet de
Scheveningers; elders de predikanten met hun preektoon en onnatuurlijke gebaren;
in het sneldicht een overstelpend aantal van beelden en typen uit het volk, met een
paar lijnen omgetrokken. Onder HUYGENS' typen vinden wij vertegenwoordigers
van alle standen, doch die van den middenstand en de lagere standen zijn veel talrijker
dan die der hoogere. In de Zedeprinten staat het viertal: Koning, Gezant, Wijs
Hoveling en Zot Hoveling tegenover een viertal middenstanders: Goed Predikant,
Onwetend Medicijn, Professor en Rijke Vrijster; doch achter hen zien wij een negental
uit de lagere standen: Bedelaar, Waard, Boer, Beul, Matroos enz.
Inderdaad, al behoorde CONSTANTIJN HUYGENS, Ridder, Heere van Zuilichem,
tot de hoogere standen, vrij van kastegeest moet de man geweest zijn, die van den
adel schreef:
Des nieuwen Adels grond staet meerendeels op Geld,
Den ouden heeft somtyds begonnen van Geweld;
Het ingeboren E'el besitten wij van binnen
In 't edele gemoed en adelijcke sinnen.

Niet tegenover de lagere standen heeft hij gestaan, die zoo vaak met medelijden
vervuld werd als hij de Scheveningers: ‘zee-buren, arm geslacht tot slavernij geboren’
in weer en wind met hun vrachten op het hoofd door het barre zand zag ploe-
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teren; niet tegenover de lagere standen, die, al wil hij van zijne bedienden geen
gemeenzaamheid dulden, den teugel los laat hangen alsof hij hem niet vasthield,
zooals wij het in zijn Cluys-Werck kunnen lezen.
Wie meent, dat HUYGENS hier halverwege bleef staan, verliest uit het oog, dat hij,
Kalvinist, het onderscheid tusschen de van God verordineerde standen moest
eerbiedigen; daarom ook is zijne sympathie voor het volk niet in tegenspraak met
het ontzag dat hij voor gekroonde hoofden en grooten der aarde toont.
Datzelfde Kalvinisme drong hem zijne gaven te besteden ook aan den opbouw
van het zedelijk leven zijner tijdgenooten. ‘Schilder met de pen’ dat voelde deze
‘print-schrijver’ zich wel; maar toch: ‘Sijn opper oogh-merck is profijtelick vermaeck’,
door zijne Zedeprinten wilde hij zijn lezers ‘de Deughd doen genaecken’. Ook elders
zien wij hem van dat streven vervuld. Reeds de vrije vertaling zijner ode Concordia
Discors van het jaar 1617 eindigt met een aansporing tot het weelderig Nederlandsch
volk zich zelf te leeren kennen, afstand te doen van zijn hoovaardij, pracht, haat en
nijd. In zijn Costelyck Mal beschrijft hij het toilet eener rijke dame met een grimmigen
spot die aan Marnix doet denken; maar dan - zooals het ook Marnix meer dan eens
gebeurt - kan zijne zelfbeheersching de ergernis niet langer tot spot verwerken en
barst hij los in een rechtstreeksche aanklacht.
In Hofwyck en andere zijner groote gedichten raakt de dichter gedurig aan het
moralizeeren; telkens zien wij hem vervuld van het besef uitgedrukt in dit vers uit
Hofwyck: ‘Hoe rijp is dese text om bladen voll te preken’. Zelfs in de klucht van
Trijntje Cornelis kan de moralist niet achter de schermen blijven: zijn hoofdpersoon
vaart uit tegen het lardeeren van vleesch, al past dat kwalijk in den mond eener
Zaandamsche schippers-
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vrouw en een Antwerpsche lichtekooi filosofeert over den aard der vrouwen.
HUYGENS voelde zich ‘schilder met de pen’; daaruit reeds blijkt dat de poëzie ook
voor hem, kind der Renaissance, een kunst was. In den geest der zestiend'eeuwsche
Renaissance-dichters getuigt hij in de Opdracht zijner Otia: wie zich verdienstelijk
wil maken jegens zijn vaderland, moet het zijne doen tot het opbouwen en vermooien
der moedertaal. Door middel van die moedertaal, die hij kent in haar rijkdom en
beheerscht in hare middelen tot vermeerdering van dien rijkdom, door middel ook
van het Latijn en het Fransch, heeft hij in een groot aantal gedichten van
verschillenden omvang, zijn krachtige, kantige persoonlijkheid, zijn rijk gemoedsen gedachten-leven afgedrukt als in week was.
Wat ons in zijne poëzie, als een geheel beschouwd, treft, is in de eerste plaats hare
oorspronkelijkheid. DU BARTAS moge in den aanvang eenigen invloed op hem hebben
geoefend, aan MARTIALIS moge hij iets te danken hebben gehad voor den vorm, aan
den Duitscher ZINGRÄFF iets voor den inhoud zijner puntdichten, in JOHN DONNE
een geestverwant hebben gevonden - over het algemeen geeft HUYGENS in zijn poëzie
zich zelven en gaat hij zijn eigen weg, zoowel in het smeden zijner alexandrijnen als
in het dichten zijner sonnetten.
Hooge vlucht kan men in de poëzie van iemand met zoo overwegend
verstandelijken aanleg niet verwachten. HUYGENS raakt niet licht in ontroering, laat
staan in vervoering; van zweven in hoogere sferen heeft zijn soliede geest een
aangeboren afkeer. Waar God of godsdienst hem al eens een oogenblik aan zich
zelven ontrukken en opwaarts voeren, daar schrikt hij alras van de hoogte en haast
zich naar beneden. Zoo zien wij het in Costelyck Mal (vs. 322) waar hij CATS vraagt
hem,
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te hoog vliegenden valk, weer ‘ter hand te loeren*)’; zoo ook later in Hofwyck (vs.
1293 vlgg.), waar hij een stadium van kortstondige vervoering afbreekt met zulk *)lokken.
een ontnuchterende leukheid, dat hij den indruk maakt van stelten weg te werpen.
Wat wij dan wel verwachten kunnen? HUYGENS zelf heeft het ons in zijne Latijnsche
autobiografie medegedeeld. Wij lezen daar: ‘In mijne Nederlandsche gedichten geloof
ik, steunende op eigen gezag en op de vrijheid, die onze moedertaal veroorlooft,
eenigszins te hebben bereikt, wat ik bij de meeste anderen te vergeefs zoek, om nl.
door het nuttige met het aangename te vereenigen, geene verzen te schrijven arm
aan inhoud, dus welluidende nietigheden, noch iets dat kleurloos is, dus zonder
dichterlijke woorden en bevallige wijze van uitdrukking.’ En elders: ‘Waarin ik ook
te kort moge zijn geschoten, op de orde heb ik toch altijd gelet.’ Met dien zin voor
orde strookt wel, dat de meeste zijner grootere gedichten vermoedelijk volgens een
vast plan zijn bewerkt; van Voorhout en Dagh-werck hebben wij zulk een plan over,
ook voor de 300 verzen tellende ode Aen de vrije Nederlanden maakte HUYGENS
een plan.
Degelijkheid, pit van reden, orde zijn echter eigenschappen die evenzeer en zelfs
doorgaans in hooger mate het proza kenschetsen. Maakte HUYGENS, mag men vragen,
wel voldoende onderscheid tusschen poëzie en proza? Waar wij hem in een brief aan
Corneille hooren verklaren ‘que .... toute Poésie debvroit estre bien chantable’, daar
zou men geneigd zijn die vraag bevestigend te beantwoorden; doch in dat ‘debvroit’
is slechts een wenschelijkheid of verplichting uitgesproken en in allen gevalle voldoet
een aanzienlijk deel van HUYGENS' poëzie niet aan deze verplichting. Beter antwoord
geeft ons een aanteekening bij Dagh-werck, waarin hij onderscheid maakt tusschen
poëzie en berijmd proza en tegenover het laatste die
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ware poëzie der Ouden stelt, die ‘wat vertolcks behoefde’. Diezelfde opvatting van
ware poëzie had hij reeds in een Franschen brief van 1622 aan zijn vader verdedigd;
wat HUYGENS in zijn poëzie wil, is vooral het ongewone, het pittige,
vernuftig-gevondene. Vandaar dat overgroot aantal vernuftig of al te vernuftig
bedachte omschrijvingen en metaphoren, vandaar ook dat hij, zooals de handschriften
zijner werken toonen, doorgaans al zoekend, schrappend en wijzigend tot den
gewenschten vorm komt.
Rekening houdend met zijn zoeken naar het ongewone, zijn vrees voor
alledaagschheid, zijn streven naar kernachtigheid en geestigheid, zou men vermoeden
dat hij langen tijd aan zijne gedichten zat te werken; echter wordt dat vermoeden
door de feiten slechts voor een gering deel bevestigd. Verscheidene zijner gedichten
zijn blijkens het onderschrift ‘uno spiritu’ geschreven; Ooghentroost dat 1000 verzen,
Hofwyck dat er 2800 telt, kwamen elk in vier ‘zittingen’ tot stand; ook Cluyswerck
schijnt in korten tijd voltooid. Dagh-werck bleef lang onder handen: het groeide met
zijn huwelijk, doch hij moest het meer dan eens staken en liet het onafgewerkt;
daarentegen heeft de omvangrijke bundel Spaensche Spreeckwoorden hem slechts
een jaar (1656-1657) gekost.
De zelfkennis die HUYGENS als mensch toont, begaf hem ook als dichter niet. Hij
wist wel wie hij was en wat hij waard was; maar er spreekt toch geen
zelfverheerlijking uit dit slot van een sneldicht: ‘'k Bemin mijn selven niet; ick ken
mij al te wel.’ Zoo was hij ook wel bewust van den aard en de grenzen van zijn talent.
Hij besefte b.v. zeer wel dat hij met zijne Zedeprinten iets nieuws gaf; dat zijn
Hofwyck grootendeels de vrucht was van zijne belezenheid en geleerdheid en dat het
taai moest zijn voor den toenmaligen lezer. Zoo hij zich in later jaren ingenomen
toont met zijn Costelyck Mal, men zal
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het moeten toeschrijven aan de overtuiging dat het hem vooral hier gelukt was het
aangename met het nuttige te vereenîgen. Doorgaans echter spreekt hij over zijne
poëzie met geringschatting of minachting. Men moge deze zelfkleineering terecht
voor een deel uit zeventiend'eeuwsche gewoonte en valsche nederigheid verklaren,
een hoogen dunk heeft HUYGENS van zijn dichterlijk werk niet gehad.
Tot op zekere hoogte is zijn oordeel over zijn werk ook het onze. Een deel zijner
poëzie nadert voor ons te dicht tot het proza: gemakkelijk berijmd, onderhoudend,
pittig, geestig niet zelden, maar toch eer proza dan poëzie. Evenals CATS kent
HUYGENS al te dikwijls geen maat, hij laat zich maar gaan, herhaalt voortdurend
eenzelfden aanvang, eenzelfde woord, eenzelfde wending en wekt door die
eentonigheid verveling die den geest vermoeit en neerdrukt. Doch anderzijds welk
een rijkdom van gezonde luim en komische kracht, wat geestige karakteristiek in
kort bestek in vele puntdichten, in Zedeprinten en elders; hoe evenaart of overtreft
hij CATS in het verwerken van levenswijsheid en levenservaring tot pittige stukjes
vol volksvernuft; welk een diep gevoel toont deze man met zijn overwegend
verstandelijken aanleg in sommige verzen van zijn Daghwerck (vs. 1996 vlgg.), in
zijne troostdichten (VI, 304; VIII, 307). Levensernst en vroomheid paren zich aan
eenvoudige schoonheid in deze berijmíng van een bijbelwoord:
Saligh is der kind'ren lot;
Jongh gestorven, vroegh bij God.

in kleine stukjes als Boom, Onbedachtheyt, Op een Wiege, Aen de Jeugd, Ouderdom,
Nieuwjaar en andere.
Een lied als Scheeps-praet, een klucht als Tryntje Cornelis behooren beide tot het
beste in hun soort.
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Een groot dichter zal niemand HUYGENS noemen; daarvoor ontbreekt het hem te
zeer aan verbeelding en hartstocht; aan vormkracht, kunstvaardigheid en fijnheid
van smaak; ook schreef hij te veel, in een trant dien hij zich langzamerhand had eigen
gemaakt, dan dat daaronder niet veel middelmatigs moest zijn. Doch men zal hem
blijven waardeeren om zijne oorspronkelijkheid, om zijn afkeer van het banale al
dreef die hem niet zelden tot gezochtheid, om zijn liefde tot het zinrijke, puntige,
geestige, om zijn heerschappij over de taal eindelijk die hem waar hij op zijn best is,
soms de schoonheid heeft doen bereiken.
Aan CATS droeg HUYGENS in 1622 zijn Costelyck Mal op en deze bezorgde den
eersten druk van dat gedicht. Voor den jongen dichter was de bijna 19 jaar oudere
pensionaris van Middelburg, toen reeds een dichter van naam, een patroon in de
literatuur. Sinds dien heeft tusschen beide mannen een vriendschappelijke verhouding
bestaan. De vriendschap koelde wel eens af, zoo b.v. omstreeks 1630 toen zij het
oneens werden over geldzaken, maar van blijvenden aard was de ontstemming niet;
na eenigen tijd begroet HUYGENS CATS weer als ‘aller dicht'ren Bestevaer’ en toen
de Heer van Zorgvliet gestorven was, luidde Hofwycks Heer hem uit en sprak met
bewondering: ‘Van die doorluchtige gepeisen // Dien onuytputtelicken geest.’
Verwantschap in den geloove, gelijkheid van stand, gewoonten en neigingen, bij
verschil van karakter en temperament - dat was ook hier een goede grond om het
huis der vriendschap op te bouwen. Hunne tijdgenooten hebben misschien meer oog
gehad voor die verwantschap en gelijkheid; wij die van verre staan, meer oog voor
het verschil tusschen dit tweetal. Beiden hebben hun volk gediend in gewichtige
ambten, maar hoeveel kloeker en waardiger schijnt ons de Secretaris der Oranje's
dan de Raadpensionaris der Staten van Holland. Ook HUYGENS
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toont zich in het dagelijksch leven afkeerig van twist, doch eens erin, is hij geen
gemakkelijk tegenstander; de zachtheid van CATS grenst aan flauwheid en weekheid.
Dat verschil moet gestrookt hebben met de tegenstelling tusschen het schrander maar
bloemzoet gelaat van den een en den krachtigen, pittigen zwartkop dien Hanneman
ons heeft afgebeeld te midden zijner kinderen. Beiden waren mannen van groote
geleerdheid, maar HUYGENS is veelzijdiger en zijn belangstelling ruimer. Beiden
hebben zin voor natuur en eenvoud; doch waar HUYGENS die eigenschappen in
anderen mist, durft hij daarvoor onbeschroomd uitkomen, ook al geldt het een achtbaar
voorganger der gemeente. Hoe aardig weet hij een nieuwen prediker die veel
menschen trekt, neertezetten:
Soet*), nieuwe Domine; verheught u niet te seer;
Ghij hebt nu al den loop, als andere wel eer;
Maer Gunst en is geen Erf ........

Hoe vermakelijk plaagt hij zijn vriend Ds. VOLLENHOVE met diens lijmerig-deftige
uitspraak en hebbelijkheid om alle woorden van een sleepstaartje te voorzien:
Mijn Vriendt-e Vollenhove-e,
't Is niet-e te gelooven-e,
Dat ghij niet-e verstaet-e,
Hoe vreemt-e dat het staet-e
enz.

Toen HUYGENS dit stukje schreef, telde hij 83 jaren, doch de frischheid en vroolijkheid
van zijn vrijen geest hadden hem niet begeven. Anders alweer dan CATS, wiens
geestelijke physionomie vaak iets gedrukts en benepens vertoont, en dat in
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hooger mate naargelang zijne jaren klommen en het uur van scheiden naderbij
brachten.
In beider werk zien wij slechts een flauwe afspiegeling der belangrijke of grootsche
gebeurtenissen te onzent, die de aandacht van Europa en de wereld trokken;
begrijpelijk in dichters die als hooge ambtenaren een rol speelden op het staatstooneel
en ‘saken van staet en oorlogh’ niet licht in hunne poëzie zouden behandelen.
Tegenover het vijftal gedichten van CATS (over de Synode van Dordt, Karel I, Frederik
Hendrik, de Turken, Maarten Harpertsz. Tromp) staan er meer van HUYGENS, die
betrekking hebben op de zegepralen der Oranje's, den dertigjarigen oorlog, den vrede
van Munster, den Noordschen oorlog, aanzienlijke personages, Mare Liberum. Ook
al stonden beiden hier gelijk, dan nog zou men rekening moeten houden met de
duizende brieven van HUYGENS, waarin hij ongetwijfeld, evenals HOOFT, zijne
belangstelling in al wat er gebeurt, zal hebben getoond. In beider kunst zien wij
slechts weinig ontwikkeling, al omvat de letterkundige werkzaamheid van CATS 40,
die van HUYGENS 70 jaren; begrijpelijk voor wie in het oog houdt, dat de poëzie hun
vooral een middel tot stichting van anderen of tot eigen ontspanning was, dat zij de
kunst op zich zelve niet hoog stelden en de drang naar schoonheid, in HUYGENS
sterker dan in CATS, geen van beiden zóó beheerschte dat zij zich inspanden haar al
dichter te naderen. Valt hier overeenkomst tusschen beiden te zien, welk een verschil
anderzijds tusschen den volksdichter CATS en den individueelen dichter HUYGENS:
CATS, dle streefde naar ‘een effenbare, eenvoudige, ronde en gantsch gemeene
maniere van seggen, de selve meest overal gelijck makende met onse dagelijcksche
maniere van spreken, daerinne alle duysterheyt.... schouwende’ - HUYGENS, die juist
het ongewone, het bijzondere zoekt, die het alledaagsche vermijdt, er zich niet om
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bekommert of zijne verzen dan duister worden en ‘wat vertolcks’ behoeven, die
daarin eer een lofspraak ziet.
In overeenstemming met dat verschil is het verschil tusschen beider publiek. CATS
is de volksdichter bij uitnemendheid; wij hebben vroeger noch later ooit een dichter
gehad die zich in populariteit met hem kan meten; hij vond lezers onder alle standen,
en bewonderaars ook onder dichters en letterkundigen. Ook HUYGENS wordt in de
17de eeuw algemeen geprezen en ook wel gelezen, schoon op geen voeten of vâmen
na, zooveel als CATS; doch als dichter hooggeschat of bewonderd vooral door de
dichters; de twee grootsten onder hen, HOOFT en VONDEL, zwijgen over CATS, doch
stellen HUYGENS hoog. CATS was beroemd ver buiten de grenzen der Republiek:
zijn Self-stryt is vertaald in het Engelsch, een deel van zijn Houwelyck in het Deensch,
verscheidene zijner werken zijn nagevolgd in het Zweedsch; van 1641 af wordt zijn
poëzie in Duitschland gelezen, bewonderd, nagevolgd, totdat in den aanvang der
18de eeuw een vertaling zijner volledige werken het licht ziet. Is er toentertijd wel
één gedicht van HUYGENS in een andere taal overgebracht? Toch was HUYGENS wel
bekend bij eenige buitenlandsche dichters en letterkundigen, maar doordat hij
persoonlijk of door brieven kennis met hen had gemaakt.
Het zeventiend'eeuwsch verschil in waardeering is in hoofdzaak ook dat van onzen
tijd: nog is CATS eenigermate volksdichter, HUYGENS een dichter voor liefhebbers
en kenners. HUYGENS heeft nog iets te zeggen ook tot de hooger ontwikkelden van
onzen tijd, indien zij zich de moeite willen geven hem te leeren kennen in de
gezondheid van zijn gevoel en de kracht van zijn onafhankelijken geest, in den
rijkdom zijner gaven en zijn veelzijdige belangstelling, zijn onvermoeide
werkzaamheid, zijn lust tot menschenkennis en het volledige zijner
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persoonlijkheid, waardoor hij een waardig vertegenwoordiger zal blijven van ons
volk in de dagen zijner kracht. CATS vindt nog wel eenigen weerklank bij de minder
ontwikkelden, doch zal een eenigszins geoefenden smaak alleen door zijne verhalen
kunnen bekoren. En zijn er nog, zelfs onder zijne geestverwanten in den geloove,
velen die eerbied hebben voor dezen gewonen mensch, die aangeboren zinnelijkheid
in toom hield door schroomvallige voorzichtigheid en leerstellig piëtistisch getint
geloof; die, kalm en schrander, werkzaam en voorspoedig, afkeerig van strijd zoolang
zijn beurs er niet mee gemoeid was, dankbaar genoten heeft van het goede dezer
aarde en ordentelijk en braaf geleefd in de hoop op een nog beter leven hiernamaals?
De tijd zal wel verder rechten tusschen deze twee; doch HUYGENS' kansen schijnen
beter te staan2).

Eindnoten:
2) In hoofdzaak berust deze parallel op mijne beide studiën over CATS en HUYGENS, voor het eerst
verschenen in De Gids, later afzonderlijk uitgegeven bij H.D. TJEENK WILLINK EN ZOON,
Haarlem 1901 en gezameniijk in: Studiën over Nederlandsche Dichters der 17de eeuw. Haarlem.
H.D. TJEENK WILLINK EN ZOON 1901.
Daar vindt men ook de voornaamste werken over beiden genoemd of aangewezen waar andere
te vinden zijn. Wat de literatuur over HUYGENS betreft, noem ik hier nog de vroeger door mij
niet vermelde Lettres du Seigneur de Zuylichem à Pierre Corneille publiés par J.A. WORP,
Paris-Groningue 1890; Catalogus der Tentoonstelling ter herdenking van den 300-jarigen
geboortedag van CONSTANTIJN HUYGENS ('s-Gravenhage, W.P. VAN STOCKUM EN ZOON 1896);
vertalingen van HUYGENS' Latijnsche gedichten over Haagsche Straten en Gebouwen in het
Jaarboekje van de vereeniging ‘die Haghe’ 1898, 1899; twee verhandelingen van Dr. S.G. DE
VRIES 1o. de ‘Musyckboecken’ in het bezit van C. HUYGENS (Hand. en Meded. v.d. Mij. der
Ned. Lett. 1899-1900), 2o. De codices Hugeniani der 17e eeuwsche philologen. Een nieuwe
bron voor onze kennis van HUVGENS' leven en werken zal ongetwijfeld gaan vloeien, zoodra
de uitgave zijner brieven, waarmede Dr. WORP zich bezig houdt, gereed is. Dan eerst zal de
tijd gekomen zijn voor een ‘Characterista’ die ons CONSTANTIJN zal geven ‘ten voeten uit’.
Bij de vroeger door mij genoemde literatuur over CATS is nog te voegen 1o. de Bloemlezing,
samengesteld door Dr. F. BUITENRUST HETTEMA: Jacob Cats, KEMINK EN ZOON, Utrecht 1905.
2o. Jacob Cats' Beziehungen zur deutschen Literatur (Inaug. Diss.) von SOPHIE SCHROETER,
Heidelberg 1905 (vgl. mijne aankondiging van dat geschrift in Museum 1906, 373.

In Zeeland.
De Zeeuw CATS en de Hollander HUYGENS zijn in hun onderlinge vriendschappelijke
betrekking vertegenwoordigers dier beide gewesten. CATS, die Zeeland voor Holland
verlaat, wiens werken de bewonderende oogen ook der Hollanders op Zeeland richten,
is een der geestelijke schakels tusschen Holland en Zeeland; doch op verre na niet
de eenige. Ook andere jonge Zeeuwen, wier namen de geschiedenis onzer letterkunde
vermeldt, gaan in Leiden studeeren: de predikant HONDIUS; HOFFERUS, burgemeester
van Zierikzee; de rechtsgeleerden LUYT en DE HUYBERT. Ook anderen vestigen zich
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stierf. Het omgekeerde komt eveneens voor: de Delftenaar VAN DE VENNE blijft
eenige jaren te Middelburg gevestigd; de Dortenaar SIMON VAN BEAUMONT wordt
pensionaris van die stad.
Behalve CATS zijn er andere Zeeuwen die in letterkundige betrekking staan tot de
Hollanders: HONDIUS en HOFFERUS loopen hoog met HEYNSIUS; SCRIVERIUS zendt
HOFFERUS zijn boek over de drukkunst; LUYT plaatst een lofdicht voor HUYGENS'
Voor-hout; HUYGENS logeert bij zijn vriend DE HUYBERT te Zierikzee; DE HUYBERT
nam te Amsterdam deel aan de letterkundige samenkomsten met HOOFT, REAEL en
anderen, VONDEL droeg hem zijne Amsterdamsche Hecuba op. Er waren natuurlijk
nog veel meer letterkundige betrekkingen tusschen Holland en Zeeland, doch wij
kunnen daarin hier niet dieper treden. Genoeg is medegedeeld om te doen zien, dat
CATS en zijn werk niet den eenigen geestelijken schakel vormden tusschen de
bewoners der beide provinciën.
Maar den voornaamsten schakel vormden zij toch wel. Het was immers vooral
om hem te ontmoeten, dat ANNA ROEMERS, onbevreesd voor de altijd dreigende
Zeeuwsche koortsen, naar Zeeland kwam? Anderzijds voelen de Zeeuwen zich
gevleid door hare komst. Wij zien dat duidelijk in den bundel, dien de uitgever J.P.
VAN DER VENNE, broeder van den graveurdichter, in 1623 in het licht gaf onder den
titel Zeeusche Nachtegael ende desselfs dryderley gesang. Wat ons in dien bundel
nog meer treft dan de vreugde over ANNA'S komst, is hoe het Zeeuwsch provincialisme
er in groeit, dat Zeeland nu gaat deelnemen aan de literatuur. Vroeger, zegt de
uitgever, verstond men onder een Zeeuwschen nachtegaal altijd een kikvorsch; maar
nu worden er ook ‘waere Nachtegaelen’ gevonden. Nachtegalen bij de vleet! Onder
de samenstellers van dezen bundel vinden wij behalve ANNA ROEMERS genoemd:
APOLLONIUS SCHOTTE, raadsheer in den Hoogen Raad; zijn broeder JACOB
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SCHOTTE, burgemeester van Middelburg; SIMON VAN BEAUMONT; JACOB CATS;
ADRIAAN HOFFERUS, burgemeester van Zierikzee; Jonkheer PHILEBERT VAN
BORSELEN, burgemeester van Tholen; ADRIAEN VALERIUS, schepen en raad te Veere;
LUYT, JAN DE BRUNE, VAN DE VENNE en anderen. CATS was de ‘Vader der Poëten’,
zooals getuigd werd door de eenige vrouw die, behalve ANNA ROEMERS, aan dezen
bundel medewerkte: ‘Juffrou JOHANNA COOMANS, weerde huysvrouwe van de Heer
JOHAN VAN DER MEERSCHEN, Rentmeester van de Ed. Mog. Heeren Staten van
Zeelandt’.
Als openbaring van het letterkundig leven in Zeeland heeft de Zeeusche Nachtegael
ongetwijfeld beteekenis. Het godsdienstig en stichtelijk element beslaat er een breede
plaats; de klaagdichten over den dood van predikanten, de lofdichten op het boek
van Ds. TEELINCK Balsem Gileads voor Zions Wonde, de lofdichten op de Synode
van Dordt toonen ons dat deze dichters grootendeels tot de rechtzinnige partij
behooren; BEAUMONT en VAN DER MYLE, die als beticht van ‘Arminianery’ was
afgezet, stonden aan de andere zijde. De amoureuze poëzie, vertegenwoordigd o.a.
door stukken als Cupido Brilleman en Cupido Honich-dief, door de idylle
Visscher-praetie van Steven ende Martijntje van burgemeester HOBIUS en VAN DER
VENNE'S Zeeusche Mey-Clacht, houdt zich binnen de grenzen van fatsoen en
eerbaarheid. De meest gewaagde uiting in dezen was BEAUMONT'S onkiesche
aardigheid tot ANNA ROEMERS over het gewicht eener maagd; ook BEAUMONT'S
Grillen gaan wel eens ‘uyt de kerf’, doch BEAUMONT was geen Zeeuw geboren. Wat
ADRIAEN VALERIUS op zijn morgenwandeling naar zijn buitentuin Sandijck in ANNA
ROEMERS en JOHANNA COOMANS prijst, is, dat zij ‘geen ydel vuyl gedicht, maer
leersaem gansch met allen’ schrijven.
Niet ijdel en vuil, maar leerzaam, eerbaar, stichtelijk en gods-
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dienstig, dat kan van vele der hier voorkomende gedichten getuigd worden;
schoonheid of ook maar kunstvaardigheid is er schaarsch.
Er is doorgaans zuiverheid van taal, ook wel eenig vernuft, zoo b.v. in JAN DE
BRUNE'S ‘corte scherp-sinnighe beschrijvinghen die voor gheraedsels connen
ghebruyckt werden’, doch welk een smakeloosheid in dezen zeifden DE BRUNE, die
deze stukjes ‘de luyren*) (om niet te seggen de leuren†) van mijn nieu-geboren Muse’
noemt. Hier en daar vinden wij gemakkelijk vloeiende verzen en niet onbevallige *)luiers.
coupletten, zoo b.v. in Lof van de Leeuwercke en Zeeus-vreuchden-liedt; doch beide
gedichten ontstonden blijkbaar onder den invloed van TESSELSCHADE'S Wilde en
Tamme Zangster.
Wie echter Zeeland's aandeel in de literatuur van dezen tijd slechts naar de Zeeusche
Nachtegael beoordeelt, geeft niet alleen een onvolledige maar ook een onbillijke
voorstelling. Van sommige medewerkers aan dezen bundel: HOFFERUS, VAN DE
VENNE, DE BRUNE, BEAUMONT is nog ander werk bekend dat wij niet buiten rekening
mogen laten; van PHILIBERT VAN BORSELEN, op het titelblad onder de samenstellers
genoemd, schijnt hier niets opgenomen; doch twee vrij omvangrijke werken van hem
zijn afzonderlijk uitgekomen. Ook over een ander Zeeuwsch dichter, PETRUS HONDIUS
en zijn gedicht Moffe-schans mogen wij niet zwijgen.

Valerius, Hofferus, Van de Venne, Liens.
Den schepen en raad van Ter Veere, ADRIAEN VALERIUS, leeren wij op zijn
morgenwandeling naar Sandijck kennen als een vroom man, die een buitengewone
kennis van de Zeeuwsche vogels toont te bezitten. Kenden wij hem alleen uit dit
gedicht,

†) prullen.
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dan zouden wij hem evenmin noemen als zooveel andere poëtasters. Doch de
gelatinizeerde naam van ADRIAEN WOUTERSZ. is verbonden ook aan den fraaien
vaderlandschen liederbundel Nederlandtschen Gedenck-clanck, die in 1626 na zijn
dood (1625) te Haarlem is uitgegeven. Ongelukkig weten wij niet, welk aandeel
VALERIUS in de samenstelling van dezen bundel heeft gehad, noch of hij de maker
van een of meer dezer liederen is geweest.
HOFFERUS en VAN DE VENNE behooren tot het gevolg van CATS. HOFFER, zoo
heette hij op zijn Zeeuwsch, was CATS in den geloove verwant: zijne moeder was
uit het geslacht TEELLINCK; hij zelf had zitting in de Synode van Dordt; hij schrijft
lofdichten op werken van UDEMANS; wij vinden een vleienden brief van CATS gedrukt
achter de 700 disticha op de schrikbarende droogte van het jaar 1615, welke door
HOFFER aan SCRIVERIUS zijn opgedragen. Op het titelblad zijner in 1635 te
Amsterdam uitgegeven Neder-duytsche Poëmata noemt hij zich: anser inter olores
(‘een schrale Gans in 't midden van de Swanen’); talent is dan ook in deze meerendeels
tusschen 1615 en 1631 gedichte stukken niet te ontdekken. Wij vinden hier vooral
bijbelsche en stichtelijke poëzie in zuivere taal, moralizeerende bijschriften bij
prenten, lijkdichten op bloedverwanten, ook eenige gedichten op politieke
gebeurtenissen. Zijne anti-Roomschheid lucht hij in een paar gedichten tegen de
‘Jesuwijten.’ Het opmerkelijkst zijn nog, om den inhoud, de vier gedichten Op de
vier Getijden des Jaars.
Aan den Delftschen schilder en graveur ADRIAAN VAN DE VENNE dankte CATS
de versiering zijner werken met die mooie prenten die wij er nog in bewonderen.
Misschien hebben CATS' verzen bij de voortbrengselen zijner prentkunst VAN DE
VENNE opgewekt, te beproeven wat hij zelf in poëzie vermocht. Achter de Zeeusche
Nachtegael had de uitgever JAN PIETERSZ.
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VENNE het Tafereel van Sinne-Mal gevoegd, het werk van zijn broeder
ADRIAAN. In dit werk zoowel als in zijne beide volgende: Sinne-Vonck op den
Hollandtschen Turf (l634) en Tafereel van de belacchende Werelt (1635), alle drie
met prenten van zijne hand voorzien, toont VAN DE VENNE zich vooral een navolger.
Navolger in de eerste plaats van HUYGENS: Uyt-roep ofte Boel-coop van malle-pracht
herinnert ons het Costelyck Mal; Minne-mal van Dicke Leendert is eenigszins in den
trant van Voorhout, dat hier trouwens genoemd wordt; duidelijker nog toont zich de
navolging in Sinne-Vonck, waar de turf denzelfden dienst moet doen als de
Voorhoutsche linden: aanleiding geven tot zedekundige bespiegelingen. Ook CATS
- dat was te verwachten - wordt door VAN DE VENNE nagevolgd: het verhaal van den
Ouden Italiaenschen Smit b.v. is in den trant van CATS gedicht. Navolging van
BREERO is hier en daar in VAN DE VENNE'S dialogen tusschen een vrijend paar
optemerken; niet voor niets is zijn Slypers-Liedt gesteld op de wijze ‘van Arent Pieter
Gysen.’ Opmerkelijk is in VAN DE VENNE vooral het buitengewoon gemak waarmeê
hij verzen schrijft en de rijkdom zijner kennis van de moedertaal. Evenals VONDEL,
HUYGENS, BREERO en anderen, vooral dichters van kluchten, geniet hij blijkbaar van
het ontginnen dier taalschatten; ook het dialect en de boeventaal, waarvan hij een
gansche woordenlijst geeft, trekken hem aan.
Vooral onder den invloed van ‘HOOFT- CONSTANTIJN’ schreef de weinig bekende
Jonkheer CORNELIS LIENS (1580-1636), stadsgeneesheer te Zierikzee, zijn Eerste en
Tweede Deel van de Kleyne Werelt, een leerdicht vol psycho-physiologische wijsheid
in gewild-zinrijke diepzinnige taal, waarbij die van SPIEGHEL'S Hertspieghel
eenvoudig en doorzichtig is.
VAN DE

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

392

Hondius en Van Borsselen.
Geestverwanten evenzeer van CATS en HUYGENS, maar dichters van meer beteekenis
dan het voorgaand drietal, waren de predikant van Ter Neuzen PETRUS HONDIUS (c.
1578-1621) en zijn tijdgenoot Jonkheer PHILIBERT VAN BORSELEN, burgemeester
van Tholen.
In Zeeuwsch-Vlaanderen, in het kleine stadje Ter Neuzen, heeft HONDIUS,
Vlissinger van geboorte, het voornaamste deel van zijn leven doorgebracht. In 1604
daar als predikant beroepen, neemt hij zijn intrek bij burgemeester JOHAN SERLIPPENS
en blijft bij dezen wonen, totdat hij, ongehuwd, in de kracht van het leven sterft. Wat
aan dat stille leven in dien uithoek der Republiek geur en kleur gaf, was het verblijf
op de Moffeschans, een schans indertijd door den graaf van Hohenlohe aangelegd,
later in een buitenverblijf herschapen en eigendom van burgemeester SERLIPPENS.
De dankbaarheid voor hetgeen HONDIUS daar genoten had van natuur en studie, wilde
hij uiten; kind van den nieuweren tijd, tot zelfbespiegeling geneigd, kreeg hij lust
zijn leven te beschrijven - zóó ontstond het omvangrijk werk Petri Hondii Dapes
inemptae of de Moufeschans, dat in het sterfjaar des auteurs het licht zag en aan zijn
gastheer SERLIPPENS was opgedragen. De inhoud van dit autobiographisch gedicht
blijkt ten deele uit den ondertitel: ‘dat is de soeticheydt des Buytenlevens
vergheselschapt met de boucken’; tevens herinnert deze ondertitel ons al dadelijk
CATS' autobiografisch werk en meer nog HUYGENS' Hofwyck en Cluys-werck.
Zoo vinden wij hier dan behalve een uitvoerige beschrijving van den buitentuin
met al zijn boomen, bloemen en kruiden,
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die van het uiterlijk en innerlijk leven van onzen predikant, zijn omgang met de leden
der gemeente voor wie hij tevens zoowat doktert en raadsman is, zijn uitstapjes te
water en te land, zijn omgang met vrienden enz.
Zijn gedicht loopt even rustig voort als zijn leven; maar niet overal is het er
doodstroom. Al is hij nog zoo goed op de hoogte van het kookboek, hier en daar ziet
men iets van den gloed dier tijden in zijn gedicht. Hoe vol is hij van den strijd tegen
Spanje waarvan hij een kort overzicht geeft (386 vlgg.); welk een haat tegen Spanje
gloeit hier nog (231, 344, 369, 427), welk een haat tegen Rome en vooral tegen de
Jezuïeten (166, 232, 251, 281-3, 379, 385, 431)! Doch telkens - was de herschapen
Moffe-schans geen teeken des tijds? - keert hij terug tot het buitenleven en verheft
het, evenals in CATS' Galathea, boven het stadsleven. De natuurbeschouwing van
dezen predikant is in menig opzicht nog middeleeuwsch: den Schepper eeren in de
schepping, de natuur als spiegel en voorbeeld, het practisch nut der natuur op den
voorgrond; in de zee ziet hij die aan de Wester-Schelde woonde, begrijpelijkerwijze,
slechts een ‘vreeslick element’ (334). Ook hier ware iets voor hem te leeren geweest
van den auteur, dien hij naast HEYNSIUS het meest bewonderde: HUYGENS. Aan
dezen herinnert HONDIUS ons meer dan eens, in zijn hekeling van de weelde en het
‘costelyck mal’ (12-16, 267-8), in de passages over het huwelijk (360, 373), de wijze
waarop hij zijn dag doorbrengt (495 vlgg.), het genot dat zijn boeken ‘stomme
meesters’ hem geven (508, 514). Aan HUYGENS herinnert hij ons ook in zijn liefde
voor het korte oudnederlandsch vers dat zoo gemakkelijk voortvloeit, schoon niet
zonder iets pittigs en eigens. In wijdloopigheid evenaart HONDIUS met de ongeveer
20,000 verzen van zijn Moffe-schans CATS; doch er is wel gang in verzen als (p. 56):
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Ramp de steden! Mijn vermaken
Is verbannen buyten stadt;
Oock soo soucke ick uyt te raken
Uyt haer toegesloten gat,
Daer de dompen dick en swaer
enz.

Soms schetst hij niet onaardig; men zie b.v. (303-305) de levendige voorstelling van
het bedijken van een stuk land; ook deze hoenders die voêr krijgen (59), zijn niet
kwaad:
Elck een comt daer uyt der houcken,
‘Touck, touck, touck!’ doet haer de weet.
Elck comt daer sijn graenken soucken
Pick voor pick en beet voor beet.
Eerst voor al is de calcoen
By de werck, dan haen, dan hoen,
Dan de gansen, schuddepoorten*),
Elck vergaert daer soort by soorten;
Daer comt 't duyfken stekebecken
Naer sijn eygen minlick paer
..............

Doch zulke plaatsen zijn zeldzaam; verheft HONDIUS zich door iets eigens en pittigs
boven het voorgaand drietal, het werk van PHILIBERT VAN BORSSELEN staat hooger
dan het zijne.
Opmerkelijk is deze dichter in de eerste plaats, doordat hij zich van CATS'
vaderschap over de Zeeuwsche poëten niet veel behoeft aantetrekken. Zijn beide
dichtwerken: Strande oft ghedichte van de schelpen en Den Binckhorst werden
achtereenvolgens in 1611 en 1613 uitgegeven, doch ontstonden ettelijke jaren vroeger,
in allen gevalle vóórdat CATS als dichter
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optrad. Omtrent zijn persoon en zijn leven is ons weinig bekend. Waarschijnlijk werd
hij, afstammeling van een bastaard der bekende VAN BORSELENS, omstreeks 1575-'80
te Goes geboren; als student te Leiden zal hij misschien kennis hebben gemaakt met
JANUS DOUZA die een vers schreef in het album van PHILIBERT ‘et genere et literarum
gloria adolescentis vere nobilis’; later vinden wij hem als burgemeester te Tholen,
waar hij in 1627 gestorven is. ‘Bist Sober, Simpel, Bli van leven, Hert gemoed’, met
die ‘naemspreuck’ kenschetst hij zich zelven eenigszins in zijn eerste gedicht.
Dat gedicht, Strande, werd gemaakt op verzoek van zijn zwager CORNELIS VAN
BLYENBURCH die een mooie verzameling ‘schelpen, kinck-hornen ende andere
wonderlicke zee-scepselen’ bezat en deze gaarne bezongen zag ook voor zijne
‘mede-scelpisten.’ Dat verzoek, door VAN BORSELEN ingewilligd, werd voor dezen
een aanleiding tot het openbaren van zijn dichterlijke individualiteit. Hij beschrijft
de schelpen en andere curiositeiten van zijn zwager, doch ‘om God te maecken groot
door syne scepsels schoon’; aan bijna elke beschrijving van een merkwaardige schelp
knoopt hij een zedekundige bespiegeling vast, een wijze les, een opwekking tot deugd
en wel-leven. Op andere plaatsen van zijn gedicht blijkt, hoe hij zich Zeeuw maar
tevens Nederlander voelt en vervuld is van de groote gebeurtenissen in zijn land. Hij
noemt Zeeland: ‘myn lieve vaderland’, maar elders lezen wij:
O vruchtbaer Neder-land, o peerl van alle Landen,
Ghy siet oock uwen Tuyn eensdeels gemaeckt tot schanden
Door 's Crijghs vernieligh vier.

Waar hij den slag bij Nieuwpoort herdenkt, lucht hij zijn haat tegen ‘het wreed
marraensch gespuys’, zijn verlangen dat God een goeden vrede moge geven (vs. 980
vlgg.):
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Dat d' arme Nederland niet eeuwighlyck en blyf
Der vremdelinghen roof, vecht-scool end tyd-verdryf;
Noch 't bloed des ambacht-mans end sweet der ackerlieden
Den ruyter oyt*) tot spys, tot voeder 't peerd gedieden†).
*)

steeds.

Licht verklaarbaar, dat wie zoo dacht over den oorlog, zijn eigen en zijns volks
verlangen naar vrede en rust vertolkte door de pastorale zooals hij die bij de klassieke
auteurs had leeren kennen. Zoo vinden wij dan ook hier de verheerlijking van het
buitenleven boven het stadsleven, het genot van op het frissche groene gras te liggen
sluimeren, niet gekweld door stadsdrukte. Doch dergelijke uitingen waren in Strande
bijzaak; hoofdzaak in het tweede gedicht Den Binckhorst ofte het Lof des
Gelucsalighen ende Gherustmoedighen Land-levens, door den auteur opgedragen
aan ‘Jonckheer JACOB SNOUCKAERT, Heere van den Binckhorst.’ Met meer recht
nog dan de Moffe-schans kan de Binckhorst beschouwd worden als het prototype
van Hofwyck en Cluys-werck, al vindt men voor het autobiografische daar het
biografische hier. Het leven van SNOUCKAERT op zijn bij Den Haag gelegen hofstede,
in de verschillende jaargetijden, wordt door VAN BORSELEN tot in kleinigheden
weergegeven: wij hooren dat hij in zijn boomgaard wandelt, onkruid wiedt, zijn
pluimgedierte verzorgt, vischt met schakel of hengel, baadt in zijn vijver, op jacht
gaat, zijn vrienden bij zich ontvangt.
Ook in dit gedicht ziet de dichter steeds den Schepper in het geschapene, is de
zinnelijke wereld symbool van het bovenzinnelijke. Reeds in den aanvang herinnert
de doolhof hem ‘'s werelds Dool-hof woest vol distels end oncruyd’; evenals bij
SPIEGHEL en CATS vinden wij hier opsommingen van boomen, bloemen, vogels,
visschen, gevolgd door stichtelijke bespiege-

†) gedijen.
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lingen; het leven der bijen, mieren, spinnen geeft den schrijver telkens aanleiding
tot moralizeeren.
Doch daarnaast vinden wij een voor dien tijd zeer ontwikkeld natuurgevoel; weinig
Nederlandsche auteurs dier dagen hebben zoo van de natuur genoten als hij; in hem
zien wij voor het eerst b.v. de verkwikking der avondkoelte tot bewustheid geworden:
's Avonts o wat een vreucht! de coele lucht te scheppen
End' ut het bange huys na 't open veld te reppen
Sijn haestigen voetstap, om den geschickten loop
Des Hemels aen te sien end met der Sterren hoop
Ut 's aerdrijcks ydel sorch verdwaelt om hooch te stijgen
Sijn innerlicken geest .............

Er is in deze verzen uit den Binckhorst een losheid en een gang die wij in de
alexandrijnen van den aanvang der 17de eeuw maar zelden aantreffen. En zij zijn niet
de eenige, noch zijn zij in zijn eerste gedicht afwezig. Met fijner oor voor de muziek
van het vers begaafd dan HONDIUS, met een meer ontwikkelden zin voor literaire
kunst, heeft VAN BORSELEN werk geleverd dat uit aesthetisch oogpunt hooger staat
dan de Moffeschans. Zijn mythologisch bijwerk is hier en daar wat weelderig, doch
anderzijds hebben de klassieken hem in staat gesteld verzen te schrijven als die over
de parel uit Strande (vs. 411 vlgg.), als deze uit datzelfde gedicht (vs. 1887):
Des middaghs 't dichte looff der boomen dy bescauwet*),
Opt groene coele gras, daer dy de sorgh ontsluypt,
End door het sacht gesuys den soeten slaep becruypt.

Wij zien den invloed van DU BARTAS wat al te duidelijk in verzen als:
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Spyt oosten-wind scud-clip end noorden-wind scipbreker,

maar BARTAS, in menig opzicht geen slecht leermeester, zal hem ook verzen hebben
leeren schrijven als deze over den herfst:
Die, baer-voets in de pers trip-trappend, 't soet vergift,
Der druyven steel-sorgh sap tot eene born doet leken.

Anderer versmuziek heeft de zielsmuziek in hem aan het ruischen gebracht, hem
oorspronkelijke verzen in de pen gegeven als de volgende bevallige verzuchting:
Och of God gaef, dat ick sulck leven mochte leyden,
De wereld onbekent, end ergens my bereyden
Soo soeten ballingschap, verr' ut 't verwert ghejach
Des ongerusten volcks end droeven klokke-slach,
Den vrijen adem mocht in 't open veld erlangen,
Voor in een vuyle stad de doode lucht te vangen,
Tusschen twee muren hoogh steeds swervend' heen en weer
......................

VAN BORSELEN had een geringen dunk van zijn eigen talent: ik heb niet uit ‘Castaly
born’ gedronken, zegt hij in Strande (vs. 1748 vlgg.) om ‘als ut eenen slaep een goed
Poeet te commen’. Ook wij houden hem niet voor een dichter, wien een gewichtige
plaats in de geschiedenis onzer literatuur toekomt; maar hij heeft door zijne twee
gedichten toch iets beters verdiend dan de vergetelheid waarin hij zoo lang heeft
weggescholen.
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Simon van Beaumont.
Wij mogen dezen medewerker aan de Zeeusche Nachtegael wel onder de Zeeuwen
rangschikken, al was hij geen Zeeuw geboren; doch hij staat toch op een eigen plaats
een eindje van hen af.
Uit een aanzienlijk Dortsch geslacht omstreeks 1574 geboren, had hij te Leiden
gestudeerd en zich sinds 1601 te Middelburg gevestigd; in 1623 werd hij tot
pensionaris benoemd, vertrok in 1634 naar Rotterdam waar hij diezelfde waardigheid
bekleedde, werd in 1649 ontslagen en stierf in 1654. Uit zijne berijmde gebeden en
zijne bewerkingen der Psalmen, ook uit meer dan een zijner kleine stukjes mogen
wij opmaken dat hij een vroom man was; maar steil-rechtzinnig als de meeste
Zeeuwen was hij niet: hij hield de zijde van Oldenbarnevelt en was te Rotterdam de
opvolger van DE GROOT. In diezelfde richting wijzen zijne betrekkingen tot VAN
BAERLE, HOOFT, REAEL en de beide DOUZA'S. Zoo is het dus verklaarbaar, dat hij
een Aenspraeck tot een oproerich Prediker dichtte, die verwant is met de strijdpoëzie
der Nederduytsche Academie. Anderzijds mogen wij niet vergeten, dat hij ook met
CATS bevriend was, op wiens huwelijk hij een Epithalamium dichtte en dat hij, in
weerwil van zijne humanistische opleiding, zich in een sonnet zeer ongunstig uitlaat
over het reizen buitenslands: over het ‘wulps gelaet’, ‘valsch bedeckt gemoedt’, den
‘hoererens lust’ enz. die men uit Napels, Rome en Parijs meebrengt. Een opwekking
als deze in het hierbedoeld sonnet Aan ***:
Hollander, sijt ghy wijs,
Blijft thuys, leert wel 's Lands recht, ghebruyck en seden.
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zal men in de poëzie der toenmalige Amsterdamsche dichters en schrijvers zelden
of nooit aantreffen.
Ook als auteur toont BÉAUMONT - zooals men toen zeide - zekere zelfstandigheid.
Een der oudsten, zoo niet de oudste, van dit eerste auteursgeslacht, heeft hij in 1595
in het ‘vrienden-boeck’ van Jonkheer CORNELIS VAN DER MYL een sonnet geschreven,
dat zeker tot de eerste voortbrengselen der poëzie van dit geslacht behoort. Op dat
sonnet laat hij in 1596 en verdere jaren verscheidene andere volgen, alles minnepoëzie
in den trant der hoofsche lyriek; voorts bewerkt hij een aantal epigrammen van
Martialis zoo vrij als ROEMER VISSCHER dat vóór hem gedaan had, vertaalt de eerste
Ecloga van Virgilius en helpt ANNA ROEMERS mede verwelkomen. De Rym-spreucken
die hij, naar het schijnt na 1630 dichtte, doen denken aan CATS' tot spreukverzen
verwerkte volkswijsheid; politieke gebeurtenissen worden in het werk ook van dezen
staatsmandichter die een paar maal als gezant naar den vreemde is gegaan, hoogst
zelden aangetroffen; een stukje op het nemen van de Zilvervloot schijnt het eenige
van dien aard.
Voor BEAUMONT was de poëzie slechts een ontspanning; van eenige roeping als
dichter is bij hem geen spoor; wie de rijmzucht vergeleek bij de ‘spaensche pocken’
kon zoo iets ook bezwaarlijk gevoelen. In overeenstemming met die opvatting is zijn
geringschatting zijner eigen poëzie: de navolgingen van MARTIALIS noemt hij Grillen,
het werk der jaren 1638-'39 Tyt-snipperingen; slechts noode gaf hij toe aan den
wensch van zijn zoon SIMON die zijn vaders werk uit vroegeren en lateren tijd had
bijeengezameld en wenschte uit te geven. Tot op zekere hoogte kunnen wij
BEAUMONTS oordeel over zijne poëzie wel aanvaarden. Zoo schoonheid onze eenige
toetssteen ware bij de schatting van een literair werk, dan zou het ons koel laten,
indien SIMON VAN BEAUMONT Jr. zijn zin niet gekregen
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en zijn vaders werk ons niet bereikt had. Doch zoolang wij in een literair werk behalve
naar schoonheid ook naar karakter vragen, zullen wij BEAUMONT een bescheiden
plaatsje in de geschiedenis onzer literatuur blijven toekennen. Daarenboven, zelfs
deze middelmatige poëet toont toch hier en daar een kind te zijn van het
zeventiend'eeuwsch geslacht dat de schoonheid zóó lief had. Enkele zijner kleine
stukjes, zooals no. V van ‘Jonckheyt’: ‘Een swaren last, maer licht om draghen’ zijn
niet zonder bevalligheid; andere, zooals b.v. no. XXXIII
Als een slaef, die, boven hopen,
Stil is de galey ontslopen

bezitten diezelfde eigenschap doch verrassen ons bovendien door een oorspronkelijke
vergelijking ontleend aan het leven van dien tijd; onder zijne rym-spreucken en
tyts-snipperingen zijn er verscheidene welke in pittigheid die van CATS en HUYGENS
nabijkomen. Zoo moge dan deze Hollander onder de Zeeuwen de rij der Hollandsche
en Zeeuwsche dichters sluiten en, vrijzinnig vriend van CATS, den overgang vormen
tot een tweetal dichters in wie wij de beide toenmalige partijen onzer Republiek nog
eens tegenover elkander zullen zien.3)

Eindnoten:
3) Over de Zeeusche Nachtegael zie men BEETS Alle de Gedichten van Anna Roemers Visscher,
II, 113 vlgg., en twee artikelen van J.G. FREDERIKS in Oud-Holland XIV en XVI; daar ook de
onderscheiden uitgaven; ik maakte gebruik van de eerste uitgaaf van 1623. Over ANTONIE DE
HUYBERT vgl. J.H. DE STOPPELAAR, Dissertatio historico-politica de Zelandica gente De
Huybert, Leiden 1851, p. 14-15.
Over VALERIUS en den Nederlandschen Gedenck-clanck vgl. de door Dr. A.D. LOMAN voor
de Ver. v. Nederl. Muziekgesch. uitgegeven Oud-Nederlandsche Liederen (Utrecht 1871)
Toelichting p. 6 vlgg.
Het werk van LIENS werd na zijn dood uitgegeven (Amsterdam bij JAN JANSSEN 1655) op zijn
uitdrukkelijk verlangen; hij schreef het op lateren leeftijd, zie p. 78. Op. p. 34 eenige verzen
uit Granida nagevolgd; ook invloed van BARTAS is zichtbaar zie p. 15. Het geheel is misschien
aantrekkelijk voor een enkelen vernufts-scherpings-lust-gedreven philoloog en niet zonder
belang voor de studie van het Zeeuwsch Nederlandsch in dezen tijd.
De volledige titel van HONDIUS' werk is: Petri Hondii Dapes inemptae of de Moufe-schans, dat
is de soeticheydt des Buyten-levens vergheselschapt met de boucken. Tot Leyden 1621. Vgl.
over hem en zijn werk: Tijdschr. v. Ned. T. en L., VI, 103 vlgg.
VAN BORSELEN'S Strande oft Ghedichte vande scelpen, kinc-hornen enz. leerde ik het eerst
kennen uit een herdruk (Antwerpen 1838). De volledige zeer omvangrijke titel der eerste uitgave
van 1611 in Belg. Mus., IX, 180; daar ook een druk van 1614 vermeld.
Den Binckhorst kwam uit te: Amstelredam (bij) DIRCK PIETERSZ. Boeckverkooper op 't water
in de witte pers anno 1613. Dat Strande uit de eerste jaren der 17de eeuw moet dagteekenen,
blijkt uit vs. 980 vlgg.:
Gelyckmen onlanghs sagh veel dusendt seylen trecken
Na 't vette Vlaender-land ..........
waar over den slag bij Nieuwpoort gesproken wordt.
Voor de dateering van Den Binckhorst vgl. men de volgende verzen uit dat werk:
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Het is (eylaes!) het is nu by de veertigh jaren,
Dat ghy uw' velden siet met vremt Crijghs-volck bedeckt, (p. 28)
en elders:
Eylaes! wat groot verdriet end wat al ongevals
Brenght dees Inlandschen Crijgh u daeglicks op den hals: (p.27)
Het twaalfjarig bestand was dus nog niet gesloten en de ‘by de veertigh jaren’ doen aan
1607-1608 denken. VAN BORSELEN moet, toen hij Strande schreef, toch minstens 20 á 25 jaar
zijn geweest; zoo komen wij dus tot c. 1575-'80, in verband met het feit dat JANUS DOUZA die
in 1604 stierf, hem ‘adolescens’ noemt, zoodat hij dus tot het op DOUZA volgend geslacht moet
behooren. Zijn sterfjaar wordt in DE LA RUE'S Geletterd Zeeland p. 395 op 1627 gesteld. Zijne
zuster MARTINA was gehuwd met CORNELIS VAN BLYENBURGH, die in het gedicht genoemd
wordt (vs. 1741, 1758 (anagram).
Stond PHILIBERT in familiebetrekking tot ERASMUS' vriend JAN VAN BORSELEN? Een ander
anagram op PHILIBERT'S naam in een vierregelig gedichtje in Den Binckhorst: ‘Van monde
Sober, bli van geest, simpel van hert.’
De hofstede ‘De Binckhorst’ lag ten zuidoosten van Den Haag en werd, volgens LE JEUNE,
later een verblijf van een jongeren tak der WASSENAARS (Vgl. Bouwstoffen p. 85).
In WESTERBAEN'S Avondt-School voor Vryers en Vrysters (Amst. 1665, 2e druk) p. 9 lezen wij:
Na 't Bosch, na Voorburg, door de Laen van Halewijn
Of by den Binckhorst heen.
Enkele gedeelten van den Binckhorst, zoo b.v. de verzuchting om buiten te mogen wonen (p.
34), hetgeen gezegd wordt van de wijze waarop Jonkheer SNOUCKAERT zijn tijd in zijn
studeerkamer doorbrengt en de tegenstelling tusschen stads- en buitenleven zijn overgenomen
uit Strande, wat niet pleit voor VAN BORSELEN'S vindingrijkheid.
Voor de kennis van BEAUMONT'S leven en werk verwijs ik naar de uitgave der Gedichten van
Simon van Beaumont ... door J. TIDEMAN (Utrecht 1843). Over de aan B. toegeschreven
vertalingen der Basia van Janus Secundus, door TIDEMAN in de Bijlagen zijner uitgave
opgenomen vgl. GEORG ELLINGER'S uitgaaf van Joannes Nicolai Secundus Basia (Berlin 1899)
Einl. XVI.

Buiten Holland en Zeeland.
Het aandeel van Holland en Zeeland in de voortbrenging van literatuur was,
vergeleken bij dat der overige provinciën, overweldigend groot; toch is ook buiten
die beide voornaamste provinciën eenig letterkundig leven te zien. Ons overzicht
van hetgeen buiten Holland is geschreven en gedicht zal eerst eenigszins volledig
kunnen zijn, nadat wij ook het drama en het proza hebben behandeld; hier moge
alvast de aandacht
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worden gevestigd op een paar liederbundels, waarvan de een afkomstig schijnt uit
het Geldersche en de ander te Leeuwarden verscheen. In den Nieuwen Jeucht-Spieghel
verciert met veel schoonne nieuwe figuren ende Liedekens te voren niet in druck
geweest. Ter eeren van de Jonge Dochters van Nederlant, misschien omstreeks 1620
gedrukt, zien wij een mengelmoes van oud en nieuw: refereinen die aan de eerste
helft der 16de eeuw doen denken, minneliedjes vol bastaardwoorden zooals zij in het
Antwerpsch Liedboek voorkomen, een ‘adieu-lied’, een dichter die zich noemt in het
slotcouplet van een liedje - daarnaast sonnetten van amoureuzen inhoud en liedjes
die gezet zijn op wijzen, aan liederen van HOOFT ontleend.
De Friesche bundel heet: 't Vermaeck der Jeught, waerin ghevonden worden veel
schoone eerlijcke amoreuse ghesanghen, troudichten, sonnetten, byeen vergadert en
ten deele ghecomponeert door Boudewiin Jansen Wellens (1616); een langademige
titel, doch die tevens dienst doet als inhoudsopgaaf. Opmerkelijk zijn de hier
voorkomende stukken van BOUDEWIJN JANSEN, zekeren OLIVIER en anderen eigenlijk
alleen, omdat wij er uit zien, dat ook Friesland in de algemeene taal gaat meedoen
aan de amoureuze poëzie vol mythologischen klinkklank. Vermoedelijk zal STARTER
wel de hand hebben gehad in het ontstaan van dezen bundel; immers wij vinden hier
een vrij groot aantal gedichten van hem, met zijn naam onderteekend.
Misschien is er meer van dezen aard te noemen, doch men mag betwijfelen of het
uit literair-historisch oogpunt belangrijk genoemd kan worden. Belangrijk echter is,
dat wij hier op twee dichters kunnen wijzen die een eigen karakter vertoonen en, in
bescheiden kring, echte kunstenaars zijn geweest: REVIUS en CAMPHUYSEN. REVIUS,
Deventenaar van geboorte, die een groot deel van zijn leven in Gelderland en Overijsel
doorbrengt, wiens Overysselsche Sangen uit dien tijd dagteekenen;
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CAMPHUYSEN, geboren te Gorkum, op de grens van Zuid-Holland, Gelderland en
Brabant, die gedurende een aanzienlijk deel van zijn kort leven in Utrecht en Friesland
woonde en vooral in dien tijd zijne Stichtelyke Rymen dichtte4).

Eindnoten:
4) Op p. 126 van den Nieuwen Jeucht-Spieghel wordt gewag gemaakt van ‘het Gelders pleyn’; p.
206: ‘dit schoone Gelderland’ en ‘Arnhem triomphant’; p. 100: ‘d'Arnhemsche stadt’.
Verscheidene liederen zijn onderteekend met de spreuk Troost in lijden; andere met Verkiest
het beste: de spreuk van B.J. WELLEKENS (WELLENS?).

Jacobus Revius (1586-1658).
Zijne kinder- en jongelingsjaren bracht REVIUS te Amsterdam door; in 1604 vinden
wij hem als student te Leiden, waar hij studeert op kosten zijner vaderstad; van
1610-'12 doet hij een reis door Frankrijk, wordt dan predikant achtereenvolgens te
Zeddam, Winterswijk en Aalten. In 1614 beroept men hem in zijn geboorteplaats,
waar hij het volgend jaar in het huwelijk treedt met CHRISTINA AUGUSTINUS uit een
Deventersche regeeringsfamilie. In zijn nieuwen werkkring weert hij zich alras zóó
tegen de Remonstranten, dat zijn Remonstrantsche ambtgenoot MATTHISIUS ontslagen
wordt en de stad moet verlaten. Tot 1642 blijft REVIUS te Deventer wonen; dan
vertrekt hij naar Leiden als regent van het Staten-College, dat met de opleiding der
aanstaande predikanten was belast. In die stad sterft hij in 1658 en wordt er in de
Pieterskerk begraven.
In den tijd dien zijn druk ambt hem liet, zien wij hem bezig met wetenschap en
kunst; met de eerste nog meer dan met de laatste: hij schrijft een leven van DAVID
JORISZ, geeft een verhaal van PISTORIUS' marteldood, stelt een Historia Pontificum
Romanorum samen en een lijvige geschiedenis van Deventer onder den titel Daventria
Illustrata; hij werkt mede aan de Staten-Vertaling des bijbels, polemizeert tegen den
Jezuïet SUAREZ en tegen de Cartesianen.
Een werker en een strijder - dien indruk krijgt men ook van den krachtigen en
krijgshaftigen kop met de forsche harde
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trekken, dien wij afgebeeld zien vóór den bundel Over-IJsselsche Sangen en Dichten,
die in 1630 voor het eerst het licht zag. Te midden van ambtsbezigheden en studiën
wist hij nog tijd te vinden om zich te ontspannen met poëzie. Die poëzie is al dadelijk
hierom opmerkelijk, omdat haar auteur een predikant der heerschende kerk was.
Duidelijker nog dan in de dichtwerken der staatslieden CATS en HUYGENS zien wij
in de poëzie van dezen kerkleeraar het Gereformeerd deel van ons volk zich
openbaren. Als dichter staat hij in vriendschappelijke betrekking tot CATS en
HOFFERUS: hij zendt den eerste een exemplaar van zijne Overyselsche Sangen met
een vleiend schrijven; hij volgt een Latijnsch epigram op de zilvervloot van den
tweede na in het Grieksch, Fransch en Nederlandsch. Zijn strenge Gereformeerdheid
verdraagt zich wel met de muziek: wij zien hem onder de eerste leden van het in
1623 te Deventer opgericht ‘Muziek-College’; doch van de beeldende kunst, ‘het
lamme poppen-werck en dode schilderijen’ wil hij niet weten. De kunst der poëzie
vindt genade in zijn oogen; immers door middel van die kunst kan hij God loven,
zijne medemenschen stichten, het Land en de Kerk voorstaan die hij lief heeft. Van
die liefde getuigt hij in een, naar den 137sten Psalm gevolgden, treurzang over de
Verwoestinge der Veluwe:
O Vader-lant! ô hooch bedruckte Kercke!
Vergeet ick u, so sette my de stercke
En grote God weer buten sijn gedacht.
Mijn tong aen mijn gehemelte versmacht',
Soo ick na macht u smaetheyt niet belette,
Jae goet en bloet voor u niet op en sette.

In dat couplet zien wij tevens de voorname bronnen zijner poëzie aangewezen:
vroomheid, geloof, vaderlandsliefde.
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Een aanzienlijk deel zijner gedichten is gewijd aan den lof van God, het leven en het
werk van Jezus, parafrazen van den bijbel, dichterlijke tafereelen uit het Oude en
Nieuwe Testament. Telkens zien wij de Gereformeerdheid des dichters door zijne
poëzie heenschemeren, zoo b.v. waar hij het leerstuk aanroert dat de mensch niets
uit zich zelven vermag; zijn afkeer van Rome en den Paus verbergt hij geenszins.
Andere gedichten getuigen van levendige belangstelling en warme deelneming in
de politieke gebeurtenissen dier dagen, met name den strijd tegen Spanje. Hoe leeft
hij het beleg van Deventer meê; hoe goed is deze predikant op de hoogte van:
Cartouwen half en heel, bloc-wagenen, affuyten,
Schans-corven, cruyt en loot, veel ponten en veel schuyten

Het ontzet van Bergen-op-Zoom, de inval in de Veluwe, het beleg van
's-Hertogenbosch, de slag op het Slaak, de strijd der Nederlanders in Brazilië, lofen lijkdichten op de Oranje's en zoo menig ander gedicht toonen wel, hoe hartelijk
hij deel neemt in het wel en wee van zijn vaderland. Verscheidene dier stukken,
afzonderlijk uitgekomen, zijn blijkbaar onder den indruk van het oogenblik ontstaan.
Vandaar die frischheid en levendigheid, het pakkende in woord en melodie waardoor
zij aan de beste Geuzenliederen herinneren. Met die Geuzenliederen hebben zij
gemeen ook de gezonde vroolijkheid en den luchtigen spot, die wij genieten in het
pittig, echt-luimig stukje Op het vergaen vant Spaensche Schip geuaemt den Heyligen
Geest, in de Biechte des Conincx van Spanjen ter doot toe cranck zijnde over het
verlies van Pernambuco; niet het minst in den Postiljon, dien hij den verslagen en
gevluchten graaf Johan van Nassau quasi nazond en waarvan ik hier een paar
coupletten mededeel:
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Is hy niet ghesien te velde?
Of verhout hij 't op de Schelde?
Soeckt doch met een bootsmans haeck
Of hy niet leyt in het Slaeck.
Loopt matrosen vijf of sesse
En bevraecht te Stavenesse:
‘Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Johan?’
Is hij wech, 't is om te claghen!
Wie sal dan de boeren plagen?
Of den armen onderdaen
Dwinghen na de mis te gaen?
Is hij wegh, wat duysent schanden!
Wie sal dan de Velu branden?
‘Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Johan?’

Uit zulke verzen zouden wij reeds vermoeden, dat REVIUS dichterlijken aanleg had;
zijn overige poëzie bevestigt dat vermoeden ten volle.
Heeft hij dien aanleg ontwikkeld onder den invloed der Fransche poëzie? Men
zou het vermoeden in iemand die twee jaar lang in verscheiden steden van Frankrijk
heeft gestudeerd en zelf Fransche verzen schreef; doch wij vinden er in zijn poëzie
geen bewijs van. Anders staat het met den invloed der klassieke poëzie. REVIUS
moge, het Christendom boven de Oudheid stellend, schrijven:
Mijn Phoebus is de Son die 't edel hooft ging decken,
Met dorenen getackt in plaets van lauwerier

de klassieke woordkunst heeft onmiskenbaar invloed op de zijne
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geoefend. In Matroosjes-Clachte spreekt zelfs een matroos over de drie Parcen; van
het Triumph-Liedt over de inneming van Den Bosch zegt de dichter zelf: ‘dit gesanck
is soo wat na gebootst op de oden van Pindarus’, aan die oden heeft hij de indeeling
en de namen van Keer, Tegenkeer en Toe-zang ontleend. Opmerkelijker nog is, hoe
REVIUS, harmonie zoekend tusschen Christelijke vroomheid en heidensche
schoonheid, de bevallige Horatiaansche ode Donec gratus eram omwerkt tot een
Twee-sprake tusschen God en de Mensche en de 21ste Idylle van Theocritus met
zooveel kunst nationalizeert tot Gouden Dromen, dat men er op zou zweren hier een
oorspronkelijk stuk voor zich te zien.
Maar zoo hij van de ouden vrij wat geleerd heeft, welk een voortreffelijk leerling
toont hij zich! Zijn talent van beschrijven en vertellen in Simson Leeuwen-doder en
Simson Speelman is verwant met dat van CATS; in de pittigheid van kleine stukjes
als Werelt evenaart hij HUYGENS; die pittigheid en kernachtigheid komen vaak
treffend uit in zijne tweespraken. Soms vinden wij sonnetten zoo mooi, dat zij alleen
door die van HOOFT en VONDEL worden overtroffen; van dien aard is Kinder-moort
dat een teerheid van gevoel toont, zooals men het in dezen strengen Calvinist niet
zou hebben verwacht; van dien aard ook Zonde-Schuld een Kalvinistisch sonnet
waarvan men de weerga niet licht zal vinden. Telkens treft hij ons door de bevalligheid
van een rhythme dat zijn eigendom is; men luistere eens naar dit eerste couplet van
Doot:
Als Godes Soon, de heerscher over al,
In stille rust dit aerdsche brengen sal,
En 't swack gemoet verquicken door syn bloet Soo en suldy my,
Van de sonde vry
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En van haren vloeck ontladen,
O slaep, o soete slaep niet schaden.

Of naar deze verzen uit Eeuwich Leven:
Nu wil ick den Vorst des werelts eens belachen, eens braveren,
Nu my God tot hoochster eeren
Heeft gebracht en hem met schanden en met smerten liggen doet.

De kracht van REVIUS ligt vooral in het lyrische; waar hij zich een enkelen keer aan
een treurspel waagt (Haman), is hij niet gelukkig, al zijn de reien verdienstelijk of
mooi. Opmerkelijk is hoe aan het binnenste van dezen schijnbaar starren Calvinist
telkens de zielsmuziek ontruischt in bevallige liederen. Enkele liefelijke
middeleeuwsche ‘voysen’ hangen hem evenals BREERO en STALPERT VAN DER WIELE
in het oor; HOOFTS bekoorlijke liedjes zijn hem bekend, doch hij zet eigen teksten
op hunne melodieën: Dorilea's lied wordt een middaggebed, aanvangend:
Het vierich stralen van de zon
Op 't hoochste zien wy rijsen;
O dat de zonne spreken kon,
Sijn Schepper sou hy prijzen.

Daifilo is een vrome herder en het wild, dat hij jaagt, het Christus-kind geworden:
Windeken uut het Paradijs!
Op mijn pijpken blaest den prijs
Van Gods Sone, Dat ick tone
Door de bosschen, voor het wilt,
't Kindeken daer de doot voor trilt.
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In deze en andere vergeestelijkingen van wereldsche liederen herinnert REVIUS ons
de dichters der vijftiende eeuw. Naar de middeleeuwen voert zijne poëzie ons
trouwens wel meer terug, b.v. in de voorstelling van Jezus als boom des levens; doch
vergelijkt men een stuk als 't Groene hout met middeleeuwsche liederen van dien
aard, welk een verschil toont zich dan: de vroomheid is in beide gevallen even innig
en oprecht, doch het kinderlijke heeft plaats gemaakt voor het zelfbewuste; zangerig
en welluidend zijn het nieuwe en het oude, doch het suggestief-schetsende is
vervangen door uitvoerige behandeling en wij zien strengheid van regelmaat waar
vroeger zorgelooze ongedwongenheid heerschte.
Ook in zijn talrijke vergelijkingen toont REVIUS zich een dichter van den nieuwen
tijd. Die vergelijkingen, niet zelden ontleend aan het dagelijksch leven, treffen ons
doorgaans door hun eenvoud en juistheid; een staaltje daarvan zien wij in

Hemelsche wandelinge.
Gods kinderen altijt de werelt soo betreden
Dat hare sinnen niet en hechten hier beneden:
Gelijck een ronden cloot loopt op een vlacke baen
En met een stip alleen deselve roeret aen.

Vaker zijn de vergelijkingen ontleend aan de natuur en het buitenleven; ook daaronder
zijn verscheidene, waarin wij diezelfde eigenschappen kunnen bewonderen. Als
voorbeeld geef ik hier het sonnet

Gods besluyt.
Gelijck als in een colck een steentgen valt te gronde,
Het water werpt terstont een ringsken in het ronde
En van het eene comt een ander schieten uyt,
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Waer van een ander strax en weer een ander spruyt,
Soo dat in corten tijdt de oogen daer op dwalen,
De grootte noch 't getal niet connend' achterhalen Soo gatet oock met my, o groote God en Heer:
Van doe mijn tong began te stamelen u eer,
Het eene denck ick na, het ander valt my inne,
U wijsheyt, u gericht, u waarheyt, uwe minne
Omringen my te saem in eenen oogenslach;
En, wil ick van het een of 't ander doen gewach,
U raet en u besluyt my so geheel verslinden,
Dat ick daer in noch gront noch oever weet te vinden5).

God in de natuur - die natuurbeschouwing, reeds in de middeleeuwen te zien, doch
na en door de Hervorming meer op den voorgrond komend, dat is de grondtoon ook
van dien Mayschen Morgenstond die nog altijd de herinnering levendig houdt aan
[Dirck Rafaelsz. Camphuysen.]

Eindnoten:
5) Voor REVIUS verwijs ik naar de 2e uitgave der Overyselsche Sangen ed. 1634 en de bloemlezing
van VAN VLOTEN in Letterk. Pantheon; voorts naar het degelijk en uitvoerig proefschrift over
Jacobus Revius, zijn leven en werken van E.J.W. POSTHUMUS MEYJES (Amsterdam 1895).
Over den tekst van VAN VLOTEN ald. p. 259, noot 4. Sommige hier aangehaalde teksten zijn
overgenomen uit het proefschrift van Dr. POSTHUMUS MEYJES.

Dirck Rafaëlsz. Camphuysen (1586-1627).
Het leven van REVIUS loopt in een rechte lijn door tot het eind; dat van CAMPHUYSEN
eerst, nadat het een wending genomen heeft. REVIUS zeide van de wereld:
Dat diese voor een duyt des morgens had gecocht,
Des avonts wel een blanck*) tot rou-coop geven mocht.
*)

zes duiten.

CAMPHUYSEN kenschetste haar o.a. als:
Een valsch en listig ding dat rust en heyl belooft
En als 't wel is besien, van rust en heyl berooft,
Zomwijlen waard belacht, zomwijlen waard beschreit
En nergens van zoo vol als van haar ydelheyd.
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Maar, anders dan REVIUS, heeft CAMPHUYSEN een tijd gekend dat de wereld en haar
ijdelheid hem niet zoo vreemd waren.
Zoon van een geacht chirurgijn te Gorkum van adellijk bloed, wordt de vroeg
verweesde knaap opgeleid voor schilder; hij toont zooveel aanleg voor de kunst, dat
hij scheen ‘een uytsteeck in deselve te sullen worden.’ Later leert hij Latijn en
Grieksch, studeert te Leiden o.a. onder ARMINIUS, wordt huis-onderwijzer en secretaris
bij den heer VAN BOETZELAER in wiens huis en gezin hij ‘geaght wierd als Jozeph
in 't hof van Pharao.’
Aan dat kleine hof voelt hij zich wel thuis: hij draagt ‘costelijcke kleederen’,
‘opstaende knevels op sijn spaens’ en het haar heel lang. Mevrouw VAN BOETZELAER
wilde hem uithuwen aan haar staatjoffer, die geen ‘neen’ zou gezegd hebben; maar
het hart van den jonkman was al verzegd aan ANNA ALENDORP, door hem als
huishoudster bij de BOETZELAERS binnengesmokkeld. De staatjoffer zal wel ras
gemerkt hebben, dat Monsieur CAMPHUYSEN ‘altemet sijn tijt met de goevernant*)
*)
quam te verpraaten onder schijn van een glas wijn te eijsschen’; de kamenier
huishoudster.
merkt op, dat ANNA ‘soo laat in de naght te bedt quam’ - begrijpelijker wijze vinden
de BOETZELAERS dat het nu lang genoeg geduurd heeft. De gelieven moeten het huis
ruimen; eenigen tijd later vinden wij hen te Utrecht waar CAMPHUYSEN den kost
wint als leeraar aan de Hieronymus-school. Te Utrecht wordt hij meer dan eens
aangezocht zich te bekwamen voor het predikambt. Hij weifelt, hij voelt zich niet
rijp, maar toch, hij is aan het nadenken gebracht; hij studeert theologie, verdiept zich
in godsdienstige gepeinzen, zoekt de eenzaamheid ....... de groote strijd in zijn gemoed
tusschen hemel en aarde heeft een aanvang genomen. Mogen wij in het gedicht
Doolings Eynde een zelfschildering zien, dan heeft die strijd lang geduurd; vaak
waande hij wel dat de
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‘liefde tot het zalig leven’ de aardsche liefde voorgoed had overwonnen, zijn vrouw
zag het wel aan de vreugdetranen die hem in de oogen stonden, wanneer hij van zijne
studeerkamer beneden kwam; maar dan blijkt hem weer, hoe sterke banden hem nog
aan de aarde binden. Ten slotte wint de hemelsche liefde het pleit en mag hij dankbaar
zeggen:
Van 't Aardsch ben ik ontbonden,
Mijn God en ik zijn een.

Tot predikant te Vleuten beroepen, wijdt hij zich daar van 1617-'19 met hart en ziel
aan zijn ambt van opvoeder, leidsman, trooster der menschen. Zijn werk droeg vrucht:
het jonkvolk van het dorp, vertelt zijn levensbeschrijver ons, wierp de kaatsballen
weg als zij hun predikant zagen aankomen; door zijn Christendom boven
geloofsverdeeldheid en zijn vredelievende, op de praktijk des levens gerichte,
welsprekendheid deed hij de menschen uit Utrecht toestroomen, zoodat de kerk ze
niet meer kon bevatten.
Dan stooten de Dortsche Vaderen hem uit zijn ambt; bedreigd en vervolgd, zwerft
hij door het land; vermomd met een ruitersrok, staat hij op een stellage van tonnen
te Rotterdam te preeken en ontsnapt den Schout tenauwernood; over Amsterdam
trekt hij naar Norden in Oost-Friesland. Daar scheen het veilig, maar de schrik voor
MANSFELT'S ruwe benden drijft hem met vrouw en kinderen terug naar het onveilig
vaderland. Een tweede zwerftocht vangt aan; in Harlingen bedreigt hem het verraad,
Ameland herbergt hem eenigen tijd, totdat ziekte hem dwong dat eiland te verlaten.
Zoo koos hij dan het vrijzinnig Dokkum tot schuilplaats, vond er in den vlashandel
een kostwinning, werkte van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, hoe ook gekweld
door pijnlijke ziekte en stierf in 1627 op zijn
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41ste jaar, ‘met toegeslagen handen en met opgeslagen oogen naar den hemel al met
een blij gelaat.’
Zijn poëzie loopt evenwijdig met zijn leven: ‘monsieur’ CAMPHUYSEN met de
nieuw-modische kleeren, de opstaande knevels en lange haren heeft wereldsche
poëzie gedicht, nazijne bekeering door hem ‘ten viere gedoemt en overgegeven’ de bekeerling, de vrome predikant, de vervolgde zwerver, de arme tobber te Dokkum
was de maker van de Stichtelyke Rymen.
Verjaagd uit zijn standplaats, maakt hij zijn schrijftafel tot kansel; tot welk publiek
hij zich richt, blijkt uit zijn Toe-eygenrijm aan de Nieuwelingen in Christelycke
Deugde:
Gy die uyt 's werelds droom ontwaakt,
Ten laatsten zijt op 't pad geraakt,
Dat door geduld en heyligheyd
Ten Godgelijken leven leyd
............
Ontfang en bruyk dit Rijme-werk.

Hij spreekt tot hen over de lijdzaamheid, de middelen om tot deugd en heil te geraken,
over weldoen, 's werelds ijdelheid, het laatste oordeel, het onderscheid tusschen
aardschgezinden en hemelschgezinden. Hij troost vrienden die zware verliezen hebben
geleden, steunt anderen op hun moeilijken weg, leert, vermaant, wekt op, evenals
toen hij in het rustig Vleuten werkzaam was. Hij waarschuwt tegen dat jagen naar
wetenschap waarbij de mensch alles leert kennen behalve zich zelven. Zelf heeft hij
zijne oogenblikken van zwakheid; doch de gedachte aan Gods goedheid geeft hem
nieuwe kracht, doet hem zich verheffen tot de Stoïcijnsch-Christelijke hoogheid van
geest waarop hij kan schrijven:

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

414
Moet gy uyt goed, uyt haaf en land 't Zijn 's werlds Tragedy-Kluchten.

Maar toch, hoe begrijpen wij, dat wie zulk een leven moest leiden, van het
‘hoog-gelukkig sterven’ zingt; dat hij bijwijlen verzucht:
Jeruzalem, des hoogsten Konings stad,
Des deugd-betrachters hoop en hartenschat,
Die u maar kend, is licht des levens zat,
Te lang, te lang valt bang!

Beoogde CAMPHUYSEN met zijn poëzie ook vóór alles stichting, hij wilde de kunst
toch niet bannen uit zijn werk, zij het ook alleen omdat hij hoopte door die kunst
meer invloed te kunnen oefenen. Een gedicht dat hem voldoen zou, moest in de eerste
plaats stichtelijk zijn, doch ook ‘spraak- en spreukrijk’, het moest ‘zin en zenuw’
hebben, ‘zoo wel zingelijk als leezelijk’ zijn en zich wachten voor ‘al wat onze taal
en 't Neerlands oor niet lijd.’ Aan die eischen voldoet een deel zijner poëzie wel. Bij
hem vinden wij, als bij zoo menigen goeden of voortreffelijken dichter der 17de eeuw
dat fijne gevoel voor de rechte beteekenis en de eigenaardige kleur der woorden, dat
taalscheppend vermogen dat nieuwe afleidingen en samenstellingen voortbrengt in
overeenstemming met den geest onzer taal en zóó doorzichtig dat men hunne
beteekenis onmiddellijk voelt of beseft. Niet zelden - het is waar - komen de
onderscheidene door hem gestelde eischen onderling in botsing: de begeerte tot
stichten doet hem de kunst meer dan eens verwaarloozen, zoodat hij zich laat gaan
in wijdloopige bespiegelingen, die meer ‘leezelijk’ dan ‘zingelijk’ zijn, voor ons,
‘zenuw missen’ en noch ‘spraak’- noch ‘spreukrijk’ mogen heeten.
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Doch vaker treft hij ons door een eenvoudige innigheid als die van zijn bekenden
Mayschen Morgenstond of door de kunst waarmede hij eenige in den volksmond
levende spreukverzen omdichtte tot dat bekende stukje:
Daar moet veel strijds gestreden zijn,
Veel kruys en leeds geleden zijn,
Daar moeten heyl'ge zeden zijn,
Een nauwen weg betreden zijn,
En veel Gebeds gebeden zijn,
Zoolang wij hier beneden zijn,
Zoo zal 't hierna in vreden zijn.

Er is in dit zevental verzen, statig achter elkander aangolvend met hunne slepende
dubbelrijmen, uitruischend in dat slotvers vol stil vertrouwen op God, een harmonie
van inhoud en klank die het heeft doen voortleven in de monden der menschen tot
heden toe. Wie een eenvoudig volksrijmpje zóó kon omwerken, was een echt, zij het
ook bescheiden, kunstenaar. Er schijnt geringschatting der poëzie te liggen in de
wijze waarop hij het ‘rijmpjes maken’ vergelijkt bij andere liefhebberijen als tuinieren,
kruiden zoeken en jagen op konijnen. Maar onverschillig kan de kunst der poëzie
zulk een dichter toch niet geweest zijn; wij weten trouwens van hem zelf, dat hij een
‘langhsaem ende arbeydelyck Dichter’ was, van zijn jongsten biograaf, dat er talrijke
veranderingen en doorhalingen in de kladden zijner gedichten voorkomen. Ook hier
was poëzie de vrucht van arbeid. Wie de Stichtelyke Rymen doorleest, hoort dikwijls
verzen, die hem treffen door zuiver en diep gevoel niet alleen maar ook door pittigheid
en juistheid, die aangrijpen door waarheid in eenvoud; reeksen van kernachtige
spreuken die zich ongedwongen aaneenschakelen; hier en daar
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een fraaie tweespraak als die ‘tusschen de Mensch en Goddelijke Reden’ of die
‘tusschen Menschelijke Weemoedigheid en Wijsheyds Rading.’ In zijn kracht zien
wij CAMPHUYSEN ook in zijn Uytbreyding over de psalmen des propheten Davids.
Wel mocht dat werk uytbreyding heeten; telkens vinden wij verzen en gansche
coupletten die van den bewerker afkomstig zijn. Wel vroom moet het hart, wel rijk
de gave van den dichter zijn geweest, die den geest van dit oorspronkelijk zóó wist
weertegeven in eigen werk, het vreemde en het eigene te vereenigen tot een zóó
harmonieus geheel.
De bewerking der psalmen was CAMPHUYSEN'S zwanezang. Kort na de voltooiing
werd hij zwaar ziek; dat ziekbed is zijn doodbed geworden. Heeft hij den dood voelen
naderen? Zoo ja, dan zeker zonder vrees, en dankbaar dat hij dit werk nog had mogen
voltooien. Toen hij pas ziek werd, zeide hij: ‘de Heere sij gedanckt en gepreesen:
het psalmboeck is voltrocken.’
De vereeniging van geestelijke en dichter die wij in de middeleeuwen niet zelden
hebben aangetroffen, bleef ook onder de Republiek in wezen. STALPERT VAN DER
WIELE zette de lijn der middeleeuwers voort; in HONDIUS, REVIUS, CAMPHUYSEN
zien wij de vroegste vertegenwoordigers van een type dat wij nog dikwijls zullen
aantreffen: de predikant-dichter. Onder de geestelijke dichters der middeleeuwen
zien wij weinig verschil van persoonlijkheid; na en door Hervorming, Renaissance
en onafhankelijkheids-oorlog komt ook hier het individualisme tot openbaring.
HONDIUS staat in menig opzicht ver van REVIUS en welk een afstand tusschen REVIUS
en CAMPHUYSEN: de rechtzinnige Calvinist tegenover den door de Dortsche Synode
afgezetten predikant dien men nauwelijks Remonstrant kan noemen, den individualist
‘van niemant afgescheijden ende aan niemant precijselyck vast’; de achtbare regent
van het Staten-
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College en strijdvaardige theoloog tegenover den vredelievenden herder van het stille
Vleuten, den voortvluchtigen prediker, die in een uithoek des lands kommerlijk
levend vroeg sterft.
Beiden hadden gaven die den echten dichter eigen zijn; doch in REVIUS, die het
volle leven van zijn tijd meeleefde en de Renaissance durfde aanvaarden, kwamen
die gaven tot voller ontplooiing dan in CAMPHUYSEN, die na zijn bekeering zich van
de wereld afsloot, wiens Christendom zich niet kon vereenigen met de bewondering
der Oudheid. REVIUS heeft eerbied voor HEYNSIUS, dien hij ‘mijnen grootgunstigen
Heere ende vrient’ noemt; bij CAMPHUYSEN wil het er niet in, dat men zoet en bitter
water uit één bron put: vandaag een loflied ter eere van Christus, morgen een voor
Bacchus, zooals hij met het oog op HEYNSIUS schrijft.
Niet zonder grond zou men vermoeden, dat het werk van den predikant der
heerschende kerk meer opgang heeft gemaakt dan dat van den uitgestooten
Remonstrant; doch de geschiedenis leert het tegendeel: de Overijsselsche Sangen
zijn slechts eenmaal herdrukt (1634), van de Stichtelyke Rymen zagen in de 17de eeuw
twintig uitgaven het licht, een populariteit als die van CATS. Vanwaar dat verbazend
verschil? Overijselsche Sangen was voor Hollanders, Zeeuwen en Utrechtenaars
misschien geen aantrekkelijke titel, terwijl de naam Stichtelyke Rymen het grootste
deel van het toenmalig publiek moest aantrekken. Doch uit dat verschil van titels
alleen kan het verschil in populariteit natuurlijk niet verklaard worden; er moeten
andere dieper liggende oorzaken zijn geweest die wij hier niet kunnen nagaan. Vast
staat, dat CAMPHUYSEN'S Rymen, al mogen sommigen zijner tijdgenooten ze ‘te
dîepzinnig’ hebben geacht, naar het hart zijn geweest van de eenvoudige vromen
onder alle gezindten en waarschijnlijk ook van velen der ontwikkelden die er tevens
de kunst in waardeerden. De slotregels van zijn
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Mei-lied, het zevental verzen Daar moet veel strijds gestreden zijn leven nog voort,
nog worden sommige zijner liederen in de Protestantsche kerken gezongen; REVIUS
is slechts aan de literatuur-historici bekend. Wie kunst van geloof en vroomheid weet
te scheiden, zal de poëzie van REVIUS hooger stellen dan die van CAMPHUYSEN, al
erkent hij, dat ook in den laatste een echt dichter stak.6)

Eindnoten:
6) Mijn overzicht van CAMPHUYSEN'S leven en poëzie berust in hoofdzaak op mijne vroegere
studie Camphuysen herdacht in Studiën over Nederl. Dichters der 17de eeuw, ook afzonderlijk
uitgegeven met Hooft's Lyriek. Die studie werd ondernomen naar aanleiding van Dr.
RADEMAKER'S verdienstelijk proefschrift Didericus Camphuysen (Gouda 1898). Over die studie
te verg. ROGGE in Museum 1899 en DS. W.J. KÜHLER in Theol. Tijdschr. 1899, 547-554. Ook
van CAMPHUYSEN'S werk gaf Dr. VAN VLOTEN eene Bloemlezing in: Klassiek Letterkundig
Pantheon.
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Het tweede en het derde geslacht.
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Het tweede en het derde geslacht.
Een oogst van poëzie als wij aanschouwen in het werk van het eerste geslacht der
17de eeuw is in de geschiedenis onzer letterkunde ongeëvenaard; vergeleken met
dien rijkdom schijnt de oogst der drie volgende geslachten schraal. Was de akker
der volkskracht tijdelijk uitgeput? Wie zou het durven beweren, die let op den
grootschen opbloei der schilderkunst? Hetzelfde tijdvak waarin verreweg de meeste
auteurs dezer beide geslachten geboren worden, het eerste dertigtal jaren der 17de
eeuw, geeft het aanzijn tevens aan een paar dozijn schilders die nog altijd den roem
onzer kunst helpen schragen: de portretschilders BOL, FLINCK, VAN DER HELST,
SANTVOORT, TER BORCH; de landschapsschilders BOTH, CUYP, WYNANTS, JACOB
VAN RUYSDAEL; de zeeschilders DUBBELS, VAN DE VELDE, DE VLIEGER,
BAKHUYSEN; de genre-schilders BROUWER, OSTADE, DOU, METSU; de schilders van
stadsgezichten en binnenhuizen BEERSTRATEN, BERCKHEYDE, DE HOOCH; den
dierschilder PAULUS POTTER; REMBRANDT wordt in 1606 geboren, JAN STEEN in
1626, de Delftsche VERMEER in 1632. Neen, een akker die zulken oogst voortbracht,
was niet uitgeput; integendeel, met ander zaad bezaaid, bracht hij kostelijk gewas
voort.
Doch de poëtische voortbrengingskracht van ons volk was voorloopig sterk
afgenomen. Onder het geslacht dat onmiddellijk op het eerste volgt, welks oudsten
jongere tijdgenooten zijn der jongsten van het eerste geslacht, vindt men op een paar
uitzonderingen na geen auteurs die dichterlijke individualiteit bezitten; de meesten
zijn navolgers met weinig eigens.
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Ook in het derde geslacht blijft de invloed van het eerste nawerken; doch naast het
ontleende zien wij daar toch het eigene rijkelijker aanwezig.
Holland blijft ook nu het belangrijkst aandeel nemen in de voortbrenging van
letterkundig werk; Zeeland schijnt uitgeput; in de overige provinciën: Utrecht,
Gelderland, Brabant, Overijsel, Friesland en Groningen begint meer werking te
komen, het zaad gaat er weliger opschieten.

Het tweede geslacht. Krul, Bodecheer Benningh, Westerbaen,
Jongtys, Goddaeus, Martinius, Van der Veen, Poirters, De Decker.
De navolging der dichters van het eerste geslacht begint reeds bij hunne tijdgenooten:
de poëzie van HOOFT heeft hier en daar invloed geoefend op die van VONDEL en
BREERO; hoe de Zeeuwen de Hollanders navolgden, hebben wij gezien. Naarmate
echter de dichterlijke individualiteit zwakker wordt, geraakt zij lichter onder den
invloed van een sterkere. In liederboekjes uit dezen tijd als Venus Minne-gifjens (c.
1610-'25) en Schoon-hoofs Lust-Prieelken (ao. 1624) vinden wij meer dan eens
navolging van HOOFT, BREERO en STARTER; in het laatste bundeltje wordt (in de
Voor-reden) met lof gesproken over de liederen van ‘den voortreffelijcken Kloeckert
BREDERO saligher’ en van ‘den roem-waerden en uytmuntenden STARTER, wiens
treffelijcke sin-rijcke Lietjes u oock niet onbekent en sijn.’
Duidelijker echter zien wij den invloed van het eerste geslacht in het werk van
eenige dichters die vooral CATS of HUYGENS of beiden of ook andere voorgangers
navolgen.
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Onder de Amsterdammers noemen wij den gematigd Roomsch-Katholieken smid
JAN HARMENSZ. KRUL (c. 1601-1646), een gunsteling van RODENBURG, die ‘de
Eglantier’ tot nieuwen bloei trachtte te brengen, o.a. door haar te hervormen tot een
‘Amsterdamsche Musyck-Kamer’ (1634). Zelf wijst hij ons op den invloed van CATS:
in zijne Vermakelycke uyren (1628) spreekt hij over het opschrift van een zijner
‘Rijmpjes ghenoemt Sellef-strijdt 'twelck ick den Wijsen ende Wel-gheleerden Heer
J. CATZ ontleent hebbe.’ Doch ook zonder die bekentenis zouden wij den tamelijk
slaafschen navolger wel erkend hebben in den Minne-Spieghel ter Deughden (1639),
waar men CATS overal terugvindt, zoowel in de doorgaande beschouwing der liefde
uit het oogpunt van nuttigheid en zedelijkheid, in de eigenaardige waarschuwingen
en vermaningen als in zijn trant: de talrijke, op gelijke wijze aanvangende verzen,
de ingevlochten verhalen (p. 19 Diana van Athenen; p. 21 Faustina; ook p. 184
vlgg.). Wanneer KRUL een jonge maagd kruid ziet wieden, neemt hij onmiddellijk
de houding van Vader Jacob aan:
Ick stond en overdacht waer toe dit kruyd te wiede,
Het is omdat het goet door 't quaet geen hinder schiede.

Hetzelfde geldt van een ander zijner voorname werken Pampiere Wereld ofte
Wereldsche Oeffeninge dat in 1644 het licht zag; ook daar vindt men die ingevlochten
verhalen (p. 57, 93, 95, 106), gemakkelijk verteld, doch zonder het talent van CATS.
Naast CATS bewondert KRUL RODENBURG: ‘O! Ridder RODENBURGH’ roept hij
in een lofdicht op Vrou Jacoba uit:
Hoe deftigh naer het leven
Hebt ghy het ongheval van u Graefin beschreven.

Navolging van dezen ‘prince der Poëten’ zien wij duidelijk in de gesprekken tusschen
zeven vrijers en zeven vrijsters over
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den aard der min, welke in KRUL'S Vermaeckelijcke uuren gevonden worden.
De ‘Minnelyke Zang-rymen’ in zijn Pampiere Wereld toonen navolging van HOOFT
in het 1e couplet van Veld-Gezang; in ‘Heer, Aeltje buur, wat avontuur!’ en een paar
drinkliedjes meenen wij BREERO'S geluid te herkennen; andere liederen van dezen
bundel schijnen vertaald of nagevolgd uit de beroemde pastorale Astrée. Behalve de
genoemde werken schreef KRUL nog eenige andere en een aantal tooneelstukken die
wij later behandelen.
Wie dezen smid ook een verzensmid noemde, zou hem onjuist kenschetsen; immers
het lijkt er niet naar, dat hij zijne verzen ‘smeedde’, daarvoor vloeien zij hem veel
te gemakkelijk uit de pen. Hij heeft wel oor voor versmuziek, wel pleizier in verzen
maken en, wanneer een ander het hem voordoet, kan hij het soms aardig nadoen; dat
is het geval b.v. met het toen bekend Lauraes Droom-lied (‘Laura zat laetst by de
Beek’), met liedjes als: ‘Wanneer de zon het Morgenrood’, ‘Phillis dreef op strand
haar vee’ en ‘Vliegt snelle winden haest voorheen’. Deze en dergelijke liedjes zijn
vloeiend en gemakkelijk berijmd, niet onwelluidend maar slap en middelmatig; in
zijn minneliederen is geen hartstocht, in zijn ‘aandachtige’ liederen geen vroomheid
of diep gevoel.
KRUL maakt den indruk van iemand die niet gelukkig is geweest in de keuze zijner
literaire patroons. Let men op enkele zijner liedjes en tooneelen in den volkstoon,
dan zou men vermoeden dat hij langs het pad van BREERO en STARTER meer had
kunnen bereiken. Doch hij wilde zich de gunst van Ridder THEODORE waardig toonen,
een achtbaar man en eerbaar dichter worden als deze en de ‘gantsch achtbare’ CATS.
Is dat een smid? vraagt men zich met verbazing af vóór het prachtig portret dat
REMBRANDT van hem maakte. Heeft hij inderdaad zijn
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aanleg miskend, dan heeft die miskenning zich op zijn werk gewroken.
Anders staat het met den Loosdrechtenaar JOHAN BODECHEER BENNINGH, een
vriend van VAN DER BURGH en BROSTERHUYSEN, dien wij in 1620 als student, tien
jaar later als professor te Leiden vinden; die in 1638 naar Brazilië trok voor
wetenschappelijke nasporingen en teruggekeerd in 1642 overleed. Deze geleerde wil
als dichter niet meer dan hij kan; de gedichten die hij in 1630 uitgaf onder den titel
Leydsche Oorlofdaghen werden door hem geschreven ten deele waarschijnlijk uit
liefde tot ‘de moederlijcke tael van ons lieve Vader-land, die doch so wel bequaem
is om de wetenschap van een wetende siel uyt te drucken als de vreemde woorden’;
ten deele om zich te ontspannen; ten deele om het zedelijk leven zijner lezers te
zuiveren en op te bouwen. Zijne Velddeunen en minnedichten zullen louter ter
ontspanning gemaakt zijn; hooger reikte zijne bedoeling bij werken als Goude
Munt-godin ‘waerin de onmetelijcke Geld-sucht werd af-gemaelt’, Verdwaelde
Staet-God ‘waerin de al te groote sucht nae Hoogheyd werd aengewesen’. Een der
gedichten van deze laatste soort Geruste Eensaemheyd is opgedragen aan JACOB
CATS; toch heeft niet de poëzie van dezen, maar die van HUYGENS den sterksten
invloed op die van BODECHEER BENNINGH gehad. De Muntgodin, een soort van
hekeldicht, is geschreven in de achtregelige strofen, die wij uit Voorhout kennen en
toont op onderscheiden plaatsen (p. 6, 7-8, 13, 24, 28-9, 35) navolging van HUYGENS,
soms zelfs woordelijke overeenstemming.
In nog hooger mate geldt dat van den Hagenaar JACOB WESTERBAEN (1599-1670).
Lijndraaiers zoon, wordt hij in het Staten-College opgeleid voor predikant en doet
den Remonstranten ter Dordtsche Synode dienst als secretaris. Later gaat hij
medicijnen studeeren, doet een studiereis in Frankrijk, ves-
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tigt zich als dokter in Den Haag en trouwt in 1625 REINIER VAN OLDENBARNEVELT'S
weduwe, ANNA WEYTSEN, ondanks het hevig verzet der familie tegen den
niet-adellijken indringer. Op West-Escamp bij Loosduinen krijgt hij smaak in het
landleven; hij legt de praktijk neer en vestigt zich voorgoed buiten. Aan de familie
zijner vrouw zal hij zeker aangenamer geworden zijn, nadat hij in 1629 op een bezoek
aan Parijs door bemiddeling van DE GROOT tot Ridder van Sint Michiel was verheven;
bovendien bleef hij de Remonstranten trouw. Op het voorbeeld van zijn vriend
HUYGENS legt hij in de buurt van Loosduinen het buitengoed Ockenburgh aan, dat
hij omstreeks 1652 betrok en waar hij gestorven is.
WESTERBAEN'S vriendschap met VAN DER BURGH, waarschijnlijk aan de Leidsche
Academie gesloten, zou ons reeds doen vermoeden dat hij pleizier had in literatuur.
Evenals VAN DER BURGH zal ook hij wel spoedig bewondering voor HUYGENS
hebben opgevat; doch die bewondering deed VAN DER BURGH van de Nederlandsche
poëzie afzien: ‘Depuis que j'ay leu vos Characteres’ schrijft hij den dichter der
Zedeprinten, ‘j'ay quitté la Poésie Flamende.’ WESTERBAEN daarentegen wordt door
zijn bewondering gedreven tot navolging. Reeds in 1624 schrijft hij een gedicht,
getiteld Noodsaeckelycke Mal dat ons aan Costelyck Mal doet denken; doch ook
andere zijner verzen van dienzelfden tijd herinneren ons dat gedicht en Voorhout.
Wij hooren de stem van HUYGENS in een opsomming als deze:
Al die goude poeder-doosen
Al dat moye pronck-geweer,
Al die quispels*), al die roosen†),
Al dat Rodomonts geweer,
Al die brave sluyer-dweylen

†) rosetten.
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nog duidelijker in:
Dirckje, sal den eenen seggen,
Meugen niet de Delvenaers
Wel haer boxens*) keunen leggen
By de hoofsche Hagenaers
...........
...........
Maertje, seyd er weer een ander,
Denckt, wat ick een meester ben
.............

Op West-Escamp en vooral later op Ockenburg had hij ruim tijd om zich aan zijn
liefhebberij in verzen maken overtegeven. Echter deed hij het niet, juist omdat de
dichtkunst voor hem slechts een liefhebberij was en hij er zooveel andere had, die
hem sterker aantrokken. ‘Ick heb daer’ (op Ockenburg), schreef hij in de opdracht
van een bundel Gedichten die in 1657 uitkwam, ‘soo veel wercks of tyd-kortinge in
planten, pooten, hovenieren, ryden, jaeghen, visschen en vogel-vangen en diergelijcke
land-genuchten gevonden ....... dat ick ...... noch aen Apollo, noch aen yemanden der
negen Zang-godinnen een goedt woordt wilde of behoefde te gheven.’ De genoegens
van dat rustig buitenleven werden nog verhoogd door bezoeken van verwanten of
vrienden; met de familie zijner vrouw had hij zich langzamerhand verzoend en hij
komt gaandeweg in betrekking tot verscheidene dichters en letterkundigen: CATS
kwam soms op Ockenburg, JAN VOS een enkelen keer, later de Amsterdamsche
advocaat BLASIUS dien wij nog zullen ontmoeten. Met niemand echter stond
WESTERBAEN in levendiger en vriendschappelijker verkeer dan met HUYGENS; sedert
1648, toen ook WESTERBAEN zijne vrouw
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verloren had, verkeerden de beide weduwnaars in menig opzicht in gelijke
omstandigheden; WESTERBAEN was voor HUYGENS een raadsman in land- en
tuinbouw, ook een keurmeester van poëzie. Een klein kijkje in hun omgang geeft
ons een plaats uit de Gedichten (p. 434) waar WESTERBAEN vertelt, dat HUYGENS
bij hem heeft gegeten, en ‘scheydende liet hy my dese versjes die hy over*) taefel
met een potloot had geschreven.’
Was de heer van Ockenburg niet op zijn plaats bezig, niet op jacht, had hij geen
bezoek, zat hij 's avonds niet verdiept in Nederlandsche, Fransche, Italiaansche ot
Latijnsche dichters, dan hield hij zich met de poëzie bezig:
Een versje, een gedicht, een greep, een grol, een gril
Valt somtyds uyt de pen, dan weder leytse stil

zooals hij het zelf (p. 595) zegt.
Tusschen de druppels door heeft hij op die wijze toch nog vrij wat verzen
geschreven. In 1624 was hij het eerst als dichter opgetreden met een bundel
Minnedichten die veel opgang maakte; wat hij daarna schreef, werd met die eerste
verzen in 1657 uitgegeven; kort vóór zijn dood had hij een nieuwe vermeerderde
uitgaaf zijner poëzie voorbereid die in 1672 het licht zag.
Afwisseling is er in die bundels genoeg. Wij vinden er een Nederlandsche
bewerking van JANUS SECUNDUS' Basia, bruiloftsdichten, minneliedjes, bewerkingen
van OVIDIUS' Heroïdes, vertalingen van BARLAEUS' Latijnsche gedichten op de
tijdsomstandigheden, oorspronkelijke gedichten op staatkundige gebeurtenissen, een
vertaling van het 4de boek der Aeneïs, vele gedichten aan HUYGENS gericht, aan CATS
en zijn vriend VAN DER MYLE, lijkdichten op BARLAEÜS en UYTENBOGAERT. Later
vertaalde WESTERBAEN nog de Laus Stultitiae in verzen,
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SENECA'S Troades, schreef gedichten op de restauratie der STUARTS, een strijdvers
tegen de orthodoxe predikanten dat door zijn titel Krancken-Troost voor Israël in
Hollaud aan VONDELS Siecken-Troost voor de vierentwintigh doet denken, te meer
omdat ook WESTERBAEN hier voor OLDENBARNEVELT pleit; in 1665-'66 volgden
nog vrije bewerkingen van OVIDIUS' Ars Amandi en Remedia Amoris onder de titels
Avond-school voor vryers en vrysters en Nieuw Avond-school.
In zijn vertalingen en vrije bewerkingen toont WESTERBAEN, dat hij gemakkelijk
verzen schrijft en wel letterkundigen aanleg heeft; van zijn oorspronkelijk werk
kunnen wij niet veel meer zeggen dan dat. In zijn burleske mythologie, in zijne platte
opvatting der liefde doet hij ons hier en daar aan HUYGENS denken; zulke stukken
zullen wel naar den smaak zijn geweest van zijn verren neef, den ‘vry-heer’ VAN
PAFFENRODE, wien hij zijne Gedichten ten geschenke zond, al is WESTERBAEN
kuisch, vergeleken bij den vuilen ‘vry-heer’. In een zijner voornaamste werken,
Ockenburgh getiteld, zien wij telkens den navolger van HUYGENS. Niet alleen dat
hij (Gedichten IV, 3) erkent, zijn gedicht op voorbeeld van Hofwyck te hebben
ondernomen; doch ook, in die schildering van zijn buitenleven zien wij telkens hoe
HUYGENS en zijn werk hem voor den geest zweven (p. 44, 45, 82-85, 86, 94, 104,
106, 109, 112, 119, 122, 131, 138). Zelfs waar WESTERBAEN spreekt over personen
of dingen die hem zoo na aan 't hart lagen als OLDENBARNEVELT en het geloof, vinden
wij zelden of nooit iets dat ons treft door diepte van aandoening, schoonheid of
bevalligheid. Waar is de poëzie in gedichten als dat Op het Hand-stockie zynde in
myne bewaringhe, daer den Heer van Oldenbarnevelt mede ter dood gingh (p. 480)
en dat op GERARD BRANDT (p. 627)?
Op zijn best is WESTERBAEN als polemist. In het groote
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strijdgedicht Kracht des Geloofs, waarmede hij VONDELS Altaer-geheimenissen
hoopte te weerleggen, vinden wij stevig beredeneerde theologische polemiek in
gemakkelijk berijmde vloeiende verzen, niet zonder vernuft en scherpte,
belangwekkend zeker voor het toenmalig publiek, doch voor ons van geringe poëtische
waarde. In Ockenburg zien wij den kalmen buitenman een enkelen keer in eenige
vervoering; het is waar het lied van den nachtegaal en dat van den zingend-stijgenden
leeuwrik een weergalm vinden in zijne verzen:
Het singen vangt weer aen en 't een en 't ander vleugeltje
Doet beven wat het singht, doet drillen wat het fluyt,
Gelijck de vinger doet het quintjen op de luyt
..................
..................
En voorts al singende noyt moe van quinckeleeren
Den heelen dagh verslijt met klimmen en met keeren

Doch zulke verzen zijn schaarsch.
Maakte reeds de gave van gemakkelijk vloeiende verzen schrijven iemand tot
dichter, hoe rijk zou de Nederlandsche literatuur dan zijn; wat al honing van poëzie
vond men dan in den bijenkorf van het dichterlijk Dordrecht!
Hoe gemakkelijk vloeien de verzen van Roseliins Oochies, een bewerking van
LERNUTIUS' Ocelli, die zelf weer in navolging der Basia gedicht waren; hoe
gemakkelijk vloeit dat alles, maar - afgezien van het gemis aan oorspronkelijkheid
- hoe eentonig, zoetelijk en krachteloos, al schuilt hier en daar wel een aardig vers.
De maker van dit bundeltje, Dr. DANIËL JONGTYS EWOUTSZ (1600-1654), Dortenaar
van geboorte die later te Rotterdam ging wonen, heeft zich door zijn strijd tegen de
pijnbank zeker verdienstelijker gemaakt dan door zijn verzen.
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Behalve JONGTYS vinden wij in het toenmalig Dordt een aantal liefhebbers van
poëzie, waarvan wij er eenige kortelijk thier vermelden, al behooren een paar hunner
naar hun leeftijd tot het eerste of tot het derde geslacht. Daar waren: de predikant
JACOBUS LYDIUS (1610-'79) die in zijn Vrolicke Uren ofte der Wysen vermaeck
(1640) een stichtelijk werkje gaf in den geest, misschien onder den invloed van DE
LA SERRE'S Douces pensées de la mort en de conrector LAMBERT VAN DEN BOS
(SYLVIUS) (1610-'98), die in zijn Batavias of Batavische Eneas (1648) ‘op de wijse
der oude en moderne Italiaensche Poëten’ een soort van heldendicht over BATO
samenstelde en daarop in 1660 Britannias of Herstelde Majesteyt liet volgen, dat
over de troonsbeklimming van KAREL II handelt; deze, wegens dronkenschap
ontslagen, conrector gaf terecht deze kenschetsing van zijn dichtgaaf:
Mijn slappe pen, niet wel geleert op kloecke streecken,
En die maer al te veel betaemlijckheên ontbreecken.

In J. VAN SOMEREN'S Uyt-Spanning der Vernuften (1660) worden wij telkens
herinnerd aan HUYGENS; aan HUYGENS die door een ander Dortsch rijmer, met den
curieuzen naam CORNELIS À STAEYEN À COLIBRANT, wordt toegesproken als:
Ghy kostlyck-mal-poëet en aertsche Vorst der Dichters,
Geleerden HUYGENS ............

Doch ook CATS (p. 53, 333) wordt door VAN SOMEREN nagevolgd, ook VONDELS
lijkdicht op zijne vrouw (p. 160), ook HOOFT'S Geeraerdt van Velsen (p. 166). Zijn
geleerdheid en belezenheid laten niets te wenschen over; hij vertaalt uit het Grieksch,
Latijn, Italiaansch, uit de Astrée en schrijft even gemakkelijk vloeiende verzen als
WESTERBAEN met even weinig
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poëzie er in. Daar waren voorts: de conrector PIETER VAN GODEWYCK (1593-1660),
auteur van veel onbeteekenende verzen en een niet onaardige, later te behandelen,
omwerking van een schooldrama; zijn geleerde dochter MARGARETHA, die ANNA
en MARIA ROEMERS evenaarde in ontwikkeling en veelzijdigheid van gaven, niet in
dichterlijken aanleg; de middelmatige poëet doch merkwaardige vertaler uit het
Spaansch, ADRIAAN VAN NISPEN en anderen wier namen hier geen vermelding
behoeven.
Tot dusver vertoefden wij steeds in Holland - immers ook BODECHEER BENNINGH
mogen wij tot de Hollanders rekenen - het, onderling bevriend, predikantenpaar
GODDAEUS en MARTINIUS roept ons naar Gelderland en Overijsel. CONRADUS
GODDAEUS (+ 1658) die predikant te Vaassen was, evenals zijn vader, gaf in 1656
een bundel uit onder den titel: Nieuwe Gedichten sonder rym naa de Griexe en Latynse
Dicht-maten op allerhande soorten van verssen ingestelt. Noit voor desen in
Neder-duits gesien noch gebruiklik. Op de titelprent van dezen bundel zit David links
en Horatius rechts; inderdaad was hier dan ook Christelijke wijn in heidensch-antieke
zakken gegoten. GODDAEUS had deze verzen samengesteld gedurende een lange
zwakte en droeg ze op aan de Staten van Gelderland die hem blijkbaar royaal hadden
behandeld. Hij kwam met deze nieuwigheid ter baan ten deele om des te lichter
gehoor te krijgen: ‘want sekerlik, wy beleven een eeuwe, soo laak-siek en nieusgierig,
dat daerin de gene die niet iets nieuws voor den dag brengt, geen gehoor kan krygen’;
doch bovendien hoopte hij er zijne moedertaal en Gods eer mede te bevorderen. Zijn
lange voorrede heeft wel eenige beteekenis voor de geschiedenis van onzen versbouw
met name voor die van het rijmloos vers; zijn verzen zelf zijn merkwaardiger als
bewuste proefneming op groote schaal dan als voorbeelden van verskunst: zijn hexa-
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meters b.v. zijn gemaakt met volslagen minachting van den natuurlijken klemtoon
en hinken of hompelen voort op eene wijze, die ons VONDELS uitspraak in zijn
Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste te binnen brengt: ‘Het luit oock spottelijck
een nieuwe wijze op de baen te brengen, als 'er geene kunst in gemerckt wort.’
Het lijkdicht van GODDAEUS op zijn ambtgenoot en vriend MARTINIUS leert ons,
dat deze in 1611 te Kampen geboren werd en in 1653 is gestorven. GODDAEUS, reeds
vóór 1645 bekend met HOOFT en een bewonderaar zijner Historiën, bracht MARTINIUS
met den Drost in kennis.
Komt MARTINIUS te Amsterdam, dan trakteert hij zich op een college van VOSSIUS
of BARLAEUS; hij schept behagen in RODENBURG'S drama's, vooral in Hoecx en
Cabeljaus omdat de auteur zich in dat stuk meer van grappen en platheden had
onthouden en zijn taal er reiner en waardiger was; hij richt een brief tot GERARD
BRANDT over het rijmloos vers; hij was een vriend, misschien een studievriend van
B. BENNINGH. Om die letterkundige betrekkingen verdient hij onze aandacht meer
dan om zijn weinig omvangrijk dichterlijk werk. Zijn Treurgedicht tot verklaringe
over 't Lyden en Sterven van onzen Heere Jezus Christus, waarvan in 1649 een tweede
druk het licht zag en zijn Triumphe der Opstandinge Christi herinneren levendig aan
dergelijk werk van HEINSIUS: geleerd, verstandig, in zuivere taal en ook wel eens
vloeiende verzen, zonder poëzie. MARTINIUS maakt bovendien jacht op vernuftige
of valsch-vernuftige woordspelingen in HUYGENS' trant als:
Wat geef ick om de Maet, nu selve lijdt de Meter?

Ook in zijne verstandelijkheid en zijn streven naar kernachtigheid doet zijn werk
soms denken aan HUYGENS' stichtelijke
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gedichten van langer adem. HUYGENS' Uytlandschen Herder en Voor-hout zijn al te
zichtbaar nagevolgd in Dier-al, een klaaglied over den droevigen toestand in het jaar
1631. Op zijn best toont MARTINIUS zich in een negental ‘kluchtige en zinrijke
Deuntjes’, meerendeels op een woordspeling berustend en niet onaardig, schoon
meer boertig dan geestig.
Iets van REVIUS' geest vinden wij in zijn stadgenoot JAN VAN DER VEEN, die
geboren werd te Haarlem, waarheen zijn ouders waren uitgeweken. In zijn bundel
Overzeesche Zegeen Bruylofts-zangen, waarvan een 3e druk in 1641 het licht zag,
doch die gedichten van 1627 en volgende jaren bevat, vinden wij op menige plaats
den sterk anti-Roomsch- en anti-Spaanschgezinden geest verwerkt tot verzen met
den luchtigen gang der Geuzenliedjes; ook korte stukjes in den trant van REVIUS'
verzen op het vergaan van het Spaansch schip ‘den Heyligen Geest’; als voorbeeld
geef ik Op 't Mistighe Weder in Duyns (ao 1639):

't Misten niet.
Men seyt, het misten, doe de Vlooten sich ghenaakten,
Hoe can dat mogelijk of waarlijk syn gheschiet?
Want onsen Ammiraal die treften dat het kraakten,
Met heele laagen Schuts ... doe mistent ummer niet.

Dat het werk van HUYGENS ook dezen auteur voor den geest staat, zien wij op p. 309
van den bovengenoemden bundel, waar wij lezen: ‘De Cleding van dit volk beelt
HUYGENS af na 't leven’.
Onder de mannen van dit tweede geslacht, meerendeels navolgers en vertalers die
weinig eigens vertoonen, moeten wij een afzonderlijke plaats geven aan een tweetal
dat boven de
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overigen uitsteekt: een overtuigd R. Katholiek en een fel vijand der R. Katholieke
kerk: den Brabantschen Jezuïet pater ADRIAAN POIRTERS en den Amsterdamschen
kruidenier JEREMIAS DE DECKER.
POIRTERS (1605-1674) werd in 1618 of 1619 naar Den Bosch gezonden om te
studeeren aan een Jezuïeten-college; die studiën voltooide hij te Douay. Priester
gewijd, wordt hij belast met de geestelijke verzorging der Duinkerkers; later zien
wij hem als prefect der studiën in het college te Roermond; hij eindigt zijn leven als
prediker te Mechelen. Evenals in STALPERT VAN DER WIELE hebben wij in hem een
geestelijke die tevens dichter is, dichter met een eigen karakter. Ja, ook hij heeft zich
niet kunnen, waarschijnlijk ook niet willen, vrij houden van den invloed van het
voorgaand geslacht. Een paar maal neemt hij een gedicht van VONDEL, gewijzigd,
onder zijn eigen werk op; den invloed van CATS heeft hij in zoó hooge mate
ondergaan, dat men hem niet zonder recht ‘den Brabandschen CATS’ heeft genoemd.
Juister schijnt mij toch, hem den ‘Roomschen’ CATS te noemen; de geest van CATS,
geënt op een Roomschen stam, heeft dien boom vrucht doen dragen van eigen kleur
en geur en smaak. Anders dan bij KRUL en zoo menig navolger van CATS, heeft de
poëzie van Vader JACOB in POIRTERS schuilende kracht vrijgemaakt en tot uiting
gebracht.
Wij kunnen die uiting waarnemen allereerst in zijn voornaamste werk Het Masker
van de Wereldt afgetrocken dat in 1644 voor het eerst uitkwam en telkens werd
herdrukt, in 1688 voor de twaalfde maal, en ook daarna steeds gelezen; voorts in een
bundel ‘Litanien, Hymni, Liedekens ...... voor de processie van Kevelaer’ die onder
den titel Het Pelgrimken van Kevelaer het licht zag; het mystiek geschrift Duyfken
in de Steenrotse (1657) dat Jezus' lijden behandelt; Het dagelyks
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nieuwejaer-spiegelken van Philagie (1673) en Heyligh Hof van Keyser Theodosius,
verciert met Sinne-beelden, Rymdichten en Sedeleeringen dat door den auteur niet
werd voltooid en na zijn dood is uitgegeven. In dat laatste geschrift vinden wij,
evenals in Het Masker van de Wereldt, een mengelmoes van stichtelijke
verhandelingen en opmerkingen, afgewisseld en toegelicht door verhalen, korte
dichtstukjes, spreekwoorden en ernstige vermaningen. In tegenstelling echter met
Het Masker heeft POIRTERS' laatste geschrift geringe letterkundige beteekenis; de
kostelijke volksluim die wij daar genieten, missen wij hier.
POIRTERS' ‘oogmerk en wit’ met zijn Masker van de Wereldt was, ‘de Ydelheyt
des werelts ..... een luttel met eenvoudige woorden t'ontdecken’ en hij wilde dat doen
in een stijl ‘die is klaer, gemeensaem, effen af, sonder veel duystersinnige
stopwoorden’; zijn geschrift geeft echter meer dan zijne bescheidenheid aankondigt.
De berijmde verhalen die hij hier en daar (p. 122, 197) in zijn werk voegt, halen niet
bij die van CATS; doch zijne verzen vloeien even gemakkelijk en naderen door hun
frischheid dichter tot de volkspoëzie; volksraadsels, aardige brokjes volkswijsheid,
kwinkslagen en grappen die hem telkens ontwellen, geven zijn werk een levendigheid
en een fleur, die, in verbond met de zedelijke strekking, het werk tot een voortreffelijk
stichtelijk volksboek maken. Wat POIRTERS van CATS onderscheidt, is vooral de
jovialiteit, het goed-ronde dat deze Zeeuw miste doch dat dien Brabander kenmerkte;
de gulle lach dien men van CATS' ‘gantsch achtbare’ lippen maar zelden hoort; de
gemoedelijke eenvoud, bij CATS zoo licht grootvaderlijk, bij POIRTERS gepaard met
echten volkshumor.
Wij denken terug aan pater BRUGMAN waar wij POIRTERS den geveinsden lijkrouw
aldus hooren hekelen: ‘Peynst hoe dat die
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moeten krijten, als sy achter sulck een lijckkiste na de Kercke volgen, wiens koffers
sy te vooren al naer huys hebben doen sleepen. De biggen schreeuwden dat de Sogh
was gestorven; maar als sy hoorden datter in het testament stont, dat sy eeckelen
souden eten, doen lieten sy het vercken liggen, en zijn met blijdschap naer de back
geloopen.’ Aan BRUGMAN ook en aan de vrijmoedige behandeling van bijbelsche
personages in een zestiend'eeuwsch zinnespel bij een brokje als dit: ‘Als Samson
lagh op den schoot van Dalila ende sy door eenen Barbier hem dede scheeren, hoe
en isser Samson niet wacker af geworden? want oft sy raseerden hem met warm
water, oft niet; soo ja, hoe en is hy door de heete vochtigheyt niet uyt synen slaep
geschoten? soo neen, de pijn die hy leedt, overmits het hayr hart was, soude genoegh
geweest hebben om hem te doen ontwaken.’
Wie proeft de echte volksluim niet in een ‘vercieringe’ als deze: ‘Den Wolf om
sijn dieverijen tot de galge veroordeelt, was verbeden op sulcken bespreck*), dat hy
soude hangen d'eerste keer als hy noch vleesch soud' stelen. Zijnde dan in 't velt, *)had vergiffenis gekregen
siet hy een schaep op de kant van de Revier weyen. Het backhuys begost hem te op deze voorwaarde.
wateren, maer de galge dede hem den lust vergaen. Edoch, gelijck de occasie den
dief maeckt, soo grijpt hy 't by den hals, en slepende dat door de Riviere, seyd' hy:
Kom, Cabeljaeuken.’
Ongetwijfeld is Het Masker van de Wereldt POIRTERS' beste werk; doch ook in
zijn andere werken vindt men een voldoende keus van eenvoudig-mooie verzen en
pittig proza, zooals BRUGMAN en MARNIX het vroeger schreven. In den bundel Het
heylig Herte vinden wij b.v. deze verzen op Sint Agnes die in hun lieflijkheid aan
STALPAERT VAN DER WIELE doen denken:
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O Agnes, o onnoosel Lam!
Schoon dat men u het leven nam,
Gy kreegt terstont een beter leven:
Jae, eer het lijf op d'aerde viel,
Soo had de Hemel al uw siel,
En haer den lauwerkrans gegeven;
Al waeren pijnen nog soo groot,
Sóó gaen ter doodt en is geen doodt;
Want dat is lijden sonder lijden:
't Sweert dat hy door uw halsken joeg,
Was of hy met een bloemken sloeg Gy maekt een speeltjen van uw strijden.

Hoe aardig weet hij in den bundel Den alderheylichsten naem J.H.S. lichtzinnige
meisjes te hekelen in een schetsje waarin de geest van CATS met dien van HUYGENS
gemengd schijnt:
Trotsche floorkens*), hofsche maertjens†),
Die van 's morgens krollen haertjens,
's Achternoens slaen op de snaertjens,
's Avonds spelen met de kaertjens;
Die daer sitten aen de deurkens,
Vol van stricken, van coleurkens,
En soo prat zijn met faveurkens
Van die nieuw Parysche leurkens*);
Die daer dragen armosijntjens,
Bloemen, tuylkens, roosmarijntjens,
Spreken schier als seraphijntjens
En sy leven als de swijntjens.

Toch, al schrijft hij soms mooie, vaker aardige, verzen - als prozaschrijver staat hij
hooger dan als dichter. Bij hem, evenals

†) dienstmeisjes.
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bij BRUGMAN en in MARNIX' Biënkorf is het levende woord van den volksredenaar
in zijn ongerepte frischheid op het papier gebracht. Wij worden aan een sermoen van
BRUGMAN herinnerd door dit fragment uit Het Spiegelken van Philagie: ‘Wat is een
Cruysken? Een Cruysken is een recht houtjen en een dweers houtjen: die maeken
een Cruysken te saemen. Iemand is ryk, dat is een recht houtjen; maer hy en heeft
niet ééne ure gezondheyd, dat is een dweers houtjen, saemen een Cruysken. Iemand
is gezond als een visch, dat is een recht houtjen; maer hy en kan van het eene brood
aen het andere niet geraken, dat is een dweers houtjen, item een Cruysken. Iemand
is wel getrouwt, dat is een recht houtjen; maer hy krygt geene kinderen, dat is een
dweers houtjen, item een Cruysken. Iemand is van Godt begaeft met schoonheyd,
dat is een recht houtjen; maer sy word geschonden door de pokskens, dat is een
dweers houtjen, item een Cruysken ...... Iemand heeft eene vrouwe gelyk een Engel,
dat is een recht houtjen; maer het is een kiekenhoofd*) en een lanteerne sonder licht,
dat is een dweers houtjen, item een Cruysken. Aman is de gunsteling van koning *)kip zonder kop.
Assuerus, hy sit aen tafel neffens syne Majesteyt, dat is een recht houtjen; maer
Mardocheus en doet hem geene eerbiedinge, dat is een dweers houtjen, item een
Cruysken: ja een Cruysken hoog vijf en zeventig voeten, daer hy is aen opgehangen.’
Dat POIRTERS, al herinnert hij ons hier een middeleeuwsch prediker, desniettemin
een kind van den nieuweren tijd is, ziet men duidelijk in het volgend levensbeeldje,
ontleend aan hetzelfde geschrift: ‘By gelykenisse gesproken - daer is een edel
Jonkerken hetwelk langs de straeten rijd op een moedig peert. Hy heeft de roode
kapot op de schouderen, de pluymagiën op den hoed en de verzilverde sporen aen
syne voeten. Hy piaffeert met syn peert op alle kanten: ondertusschen krygt hy een

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

444
sneeuwbal of twee om syne ooren, waerop hy seffens in gramschap komt uyt te
bersten. Terstond word er nog eenen op synen hoed geworpen en zoo komt er de
vierde en vijfde aengevlogen. Hy vloekt, hy sweert, hy tiert, hy vraegt wie die
straetschender is, die hem zoo is affronteerende, en ... opkykende ziet hy syne fiancée
in de venster liggen met een mandeken vol sneeuwballen. Daer is terstond al dat
tempeest in kalmte verdwenen en Mejonker doet syn hoeyken af, en alle vloeken is
verandert in een beleefde ..... Serviteur, Mademoiselle!’
Wie zoo geestig kon schetsen en onderhoudend vertellen; boven het volk staande,
zóó de taal van het volk wist te spreken; het zedelijk leven van het volk op te bouwen,
terwijl hij hen onderhield door zijn luim zonder bitterheid, gedragen door een
geloofsijver die slechts zelden zich tegen andersdenkenden richtte, die had zijn
populariteit wel verdiend, die verdient ook dat hij, evenals CATS, nog wordt gelezen.
In menschenkennis schijnt POIRTERS de mindere van CATS, een opvoeder van zoo
wijdstrekkenden invloed als CATS is hij niet geweest; als dichterlijk verteller evenaart
hij CATS niet; doch het pittig, geestig proza van den Brabander zoekt men bij den
Zeeuw tevergeefs. CATS was een voorganger, POIRTERS een volger; doch zoo
POIRTERS veel aan CATS dankt, hij heeft zich een waardig leerling van dien meester
getoond.
Een der weinige punten van overeenkomst tusschen POIRTERS en DE DECKER is hun
Brabandsche afkomst: POIRTERS kwam van Oisterwijk; ABRAHAM DE DECKER,
JEREMIAS' vader, afkomstig uit een oud en aanzienlijk Brabandsch geslacht, werd in
1582 te Antwerpen geboren. Die vader hielp als vaandrig Oostende tegen de
Spanjaarden verdedigen, trok later naar Noordnederland en vestigde zich aanvankelijk
te Dordrecht waar
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omstreeks 1610 zijn zoon JEREMIAS geboren werd; van daar verhuisde hij naar
Amsterdam, waar hij als makelaar den kost won voor zich en zijn gezin.
In dat gezin, naar alles wat wij er van hooren, een toonbeeld van oudnederlandsche
vroomheid en degelijkheid, groeide JEREMIAS op. Welk een eerbiedige liefde heeft
hij dien vader toegedragen, die, hard werkend voor de zijnen, hun allen voorging in
godsvrucht, deugd en nauwgezette plichtsvervulling; die, geletterd en belezen, hun
‘aen haerd of over disch’*) verhalen deed uit den bijbel, uit de landsgeschiedenis of
*)
uit de reizen van JOOST VAN GHISTELE langs Nijl en Jordaan. JEREMIAS moest
aan tafel.
vroeg de handen uit de mouw steken; doch, met even gretigen lust tot ontwikkeling
bezield als zijn vader, gebruikte hij elk uur dat hem overschoot om Nederlandsche
dichters te lezen en vreemde talen te leeren; zonder meester leerde hij Latijn,
Italiaansch, Engelsch en Fransch. Mettertijd brengt die liefde tot literatuur hem er
toe zelf iets te schrijven; eerst vertalingen: uit de Psalmen, de klaagliederen van
Jeremia, de oden van HORATIUS, BUCHANAN'S Latijnsch treurspel Baptistes. De
vertaling van dat treurspel die in 1652 het licht zag en sommige coupletten zijner
vertaalde psalmen en oden beloofden iets goeds; in de bundels zijner Gedichten, die
in 1656, 1659 en 1726 het licht zagen, kunnen wij zien in hoever hij door
oorspronkelijke poëzie die beloften heeft vervuld. Wij vinden hier godsdienstige
poëzie, waaronder vooral de reeks gedichten Goede Vrydagh bekend is, een groot
hekeldicht Lof der Geldzucht in den trant der vroegere ironische lofdichten en een
aantal stukken op politieke gebeurtenissen van dien tijd.
Al die genre's waren vóór DE DECKER door anderen beoefend; wat hem van anderen
onderscheidt, is dat wij het element der huiselijke poëzie bij hem voor het eerst meer
naar voren zien komen. Afgezien van de tooneelschrijvers, vinden wij in
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de zeventiend'eeuwsche lyriek slechts hier en daar trekjes uit het huiselijk leven; dat
huiselijk leven in zijn intimiteit is bij geen zijner tijdgenooten zóó zichtbaar in kleine
omtrekjes als in DE DECKER'S lijkdichten op zijn neefje VERJANNEN, op zijn vader,
Aen mynen Broeder, Aen myne Moeder.
Die opkomst der huiselijke poëzie was een teeken des tijds, een voorteeken van
wat later volgen zou.
Zoo zacht en meewarig DE DECKER zich in deze gedichten toont, zoo fel wordt
hij zoodra er sprake is van Rome; de strijdlust die den vaandrig binnen Oostende had
bezield, gloeit weer op in zijn zoons Lof der Geldzucht, waar hij over de
‘kloosterhommelen’ en het ‘heyligh Roomen’ spreekt, waar hij zijn afschuw uit van
Romes oude yver in Piemont vernieuwt; het felst in het omvangrijk hekeldicht Merx
Tartarea.
Die haat tegen Rome maakte hem tot een geestverwant van WESTERBAEN, met
wien hij in 1659-1660 meer dan een brief, meerendeels over theologische onderwerpen
wisselde. De Amsterdamsche kruidenier was niet weinig vereerd, toen de
‘wyd-beroemde’ WESTERBAEN, Ridder, Heere van Brantwyk enz. hem eenige verzen
toezond; DE DECKER, die HUYGENS en CATS het hoogst stelde onder de dichters van
zijn tijd, ging ‘ter feest op de leckernye’ van die verzen, wier hartige smaak hem aan
‘wel gekruide worsten’ deed denken. Fijn is die vergelijking evenmin als de smaak
van hem die haar bedacht en neerschreef.
Toch had JEREMIAS wel talent; maar dat talent schijnt in zijn ontwikkeling
belemmerd door de ongunst der omstandigheden; hij maakt den indruk van een boom,
die geen lucht en licht genoeg kreeg. Ook hijzelf voelde dat, toen hij Lente-lied, een
zijner goede stukken, besloot met deze verzen:
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Is 't wonder dat myn rym als mat
By de aerde kruipt, nadien myne oogen
Ons huisdak nau passeren mogen,
Myn voeten noit den wal der stadt?

Het goede in zijn werk wordt zelden door iets goeds gevolgd; gewoonlijk vindt men
het middelmatige of slechte in de onmiddellijke nabijheid van goede regels of
coupletten. Zijn Goede Vrydagh heeft ongetwijfeld verdiensten: hij heeft Jezus' lijden
niet alleen mede geleden maar het ook gezien en ons doen zien; doch wij worden
argwanend gestemd tegenover een dichter die de behandeling van zulk een stof
aanvangt met de overweging: ‘Wat kan ick beter doen // Dan die gedachten eens
uitwerpen in gedichten?’ en die argwaan blijkt op meer dan een plaats gegrond. In
de lijkdichten op zijn vader, op zijn broeder, op zijn neefje VERJANNEN klapwiekt
het dichterlijk gevoel als een vogel die zijn kooi wil ontvliegen. Meer dan eens treft
hij ons; zoo b.v. in dezen zacht-elegischen aanvang van het lijkdicht Aen mynen
Broeder:
O zaligh ghy, die ons verdriet:
Ons bitt'ren huis-rou niet en ziet,
En niet en hoort ons lyck-gebaren;
Maer zacht en vreedzaem uitgestrekt
In 't uiterst end der Oosterbaren
Ligt van 't Javaensche zand gedekt!

In Lentelied is het smachten van den armen kruidenier naar buiten aangrijpend; doch
hoe wordt het gevoel hier verwaterd: vijf van die dertien coupletten (b.v. 3, 4, 7, 8
en 13) zouden een fraai geheel uitmaken. Een ander veelgeprezen stukje Te vroegh
opluikende bloeme verkeert in hetzelfde geval; ook in
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zijne lijkdichten weet hij geen maat te houden. Onder zijne, deels vertaalde deels
oorspronkelijke, Puntdichten vindt men wel eens een goed stuk als dat Aen mynen
Geboortedagh dat nevens dergelijke stukjes van HUYGENS mag gesteld worden; doch
over het algemeen is de zwaar-degelijke geest van den ernstigen JEREMIAS niet
geschikt voor dit genre. Zelf zegt hij met recht in een Aen den Leser: ‘heel goed jocks
en ben ick niet’ en hèm kon MARTIALIS niet opwekken: ‘van Martiaelsche vuyligheden
ben ick doodvyand’; doch hij is niet vroolijk en zijn vernuft niet licht en levendig
genoeg om hier zijn eigen weg te kunnen gaan. De gansche opzet van zijn Lof der
Geldzucht is ontleend aan de Stultitiae Laus, die hij ook uit WESTERBAEN'S vertaling
kende; overigens is het een degelijk voorbereid, vlijtig bewerkt stuk, waarin levendige
en goede stukken voorkomen (o.a. I, 156-160; 209-212), doch dat meerendeels glad
en vloeiend berijmd proza bevat, vol redeneering, wijze lessen en zedengisping.
Evenals KRUL heeft ook DE DECKER de eer gehad, door REMBRANDT geconterfeit
te worden, en dat: ‘louterlyk uit gunst // Uit eenen eed'len trek tot onze Zanggodinnen.’
DE DECKER heeft ‘den uitnemenden en wyt-beroemden’ schilder daarvoor zijn dank
betuigd in een gedicht. Hoe dankbaar zou het nageslacht hem zijn, indien hij een
poging had aangewend om te doen waarin hij wel lust had: REMBRANDT'S ‘ab'len
geest // En aerdige handeling afmalen voor elks oogen’; doch ‘zoo hoog te willen
zweven’ schrikte hem af. Hij overschatte zich niet: slechts met moeite konden de
uitgevers hem zijn werk uit de handen breken. Misschien heeft hij in zijne poëzie
niet het minst op prijs gesteld, dat zij voldeed aan de regels der geslachten en der
overige spraakkunst; die overmatige eerbied voor regels en regelmaat, waarop ook
VONDEL vermoedelijk doelde, toen hij DE DECKER'S ‘cierlyke netheit’ prees, en die
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wij ook bij anderen van dit derde geslacht aantreffen, was mede een vingerwijzing
naar de toekomst.1)

Eindnoten:
1) De uitvoerige titels van KRUL'S werken in den Cat. van de Mij. der Ned. Lett. De Pampiere
Wereld door mij gelezen in de uitgave van 1681. Vgl. voorts over hem het Proefschrift van G.
MORRE, Delft 1894 en A.G.C. DE VRIES, De Ned. Emblem., p. 40.
Over WESTERBAEN vgl. Dr. J.A. WORP in Tijdschr. v. N.T. en L., VI; over zijn huwelijk De
Gids 1837, I, 388. Den brief van VAN DER BURGH aan HUYGENS, D. Warande, V, 216; navolging
van HUYGENS duidelijk zichtbaar: Ged. (1657), p. 29, 30-1, 34, 41, 43 (‘Siet myn domme
vry-gesellen’ etc.). Over Ockenburg (het buiten) nog Huygens (ed. WORP), V, 109; VI, 252,
noot 3. Roseliins Oochies in de uitgaaf: LABBERTÉ, Sneek 1877; voorts een uitvoerig stuk over
JONGTYS in Tijdspiegel 1893, III, 76 vlgg.; over de Dortsche poëten vgl. nog J. SCHELTEMA'S
Gesch. en Lett. Mengelwerk, IIIe Deel, 3e stuk; over ADRIAAN VAN NISPEN vgl. Oud-Holland,
Jaarg. XXIII; eenige verzen van MARGARETHA GODEWYCK in SCHOTEL'S Letter- en Oudheidk.
Avondstonden, p. 54 vlgg.
Over FRANCISCUS MARTINIUS de monografie van Dr. J.C. VAN SLEE (Deventer 1904); dat B.
BENNING bevriend met hem was, blijkt uit Jani Bod. Benn. Poëmata (L.B. 1637), p. 189; de
‘deuntjes’ van MARTINIUS in Hollantsche Parnas, Amsterdam 1660, p. 47; vgl. over GODDAEUS
en MARTINIUS voorts nog wat PENON mededeelt in zijne Bijdragen (Register i.v.); de daar
afgedrukte brieven zullen later nog ter sprake komen.
Dat VAN DER VEEN een Deventenaar was, blijkt uit de Opdracht zijner Zinne-beelden.
POIRTERS' Masker las ik in den 12en druk (Antwerpen 1688). Navolging van CATS duidelijk
o.a. op p. 13, 40, 66 (Zinnebeeld van de kreeft) 137, 163 (Joseph), 223, 225, 313, 336-7; vgl.
voorts D. War. N. Reeks, II, 230, 244; de berijmde verhalen o.a. Masker, p. 122 vlgg., 197 vlgg.
Vgl. een artikel over hem van Pater ALLARD S.J. in Volks-Almanak voor Ned. Kath. 1872; daar
p. 101-2 over de navolging van VONDEL; een veel uitvoeriger stuk van denzelfden R.K. geleerde
in D. Warande, N. Reeks, I-II. Een plaats tegen de hervormde predikanten Masker, p. 185.
Over DE DECKER'S vroegste gedichten vgl. de editie van 1659, p. 160; vóór de uitgave van
1656 moeten behalve de Baptistes ook andere stukken in druk zijn verschenen: vgl. het woord
van ‘D' Uytgever aen den Leser’ in de uitgave van 1656. De plaatsen over Rome in de uitgave
van 1726 (Alle de Rym-Oeffeningen), I, 149, 209, 326-7, 335; voorts II, 90. Over DE DECKER'S
geloof zie de biografie van DE DECKER door Jo. DE VRIES (Amsterdam 1807), p. 21 en de
brieven afgedrukt in de Bijlagen; ook DE DECKER leest HALL, vgl. II, 371. Over HUVGENS, II,
220; over CATS, II, 363, 365; over WESTERBAEN, II, 379. Over zijn eigen puntdichten ed. 1656,
p. 178 en ed. 1726, II, 5-6. Het gedicht op REMBRANDT, ed. 1726, II, 369. Dat DE DECKER zijne
poëzie niet uit handen wilde geven, blijkt uit hetgeen de uitgever KOLOM ons mededeelt in het
‘Aen den Leser’ der editie van 1656. Over de zorg voor de geslachtsregels en de spraakkunst
vgl. Het Leven van Jeremias de Decker in de uitgave van 1726, I, 7-8.

Het derde geslacht. Jan Vos, Anslo, Brandt. Six van Chandelier en
Jan Six. Onder reformateurs en piëtisten (Jan Zoet en zijn kring,
Lodensteyn, Oudaen). Dullaert en Van de Merwede. In de overige
provinciën (Meyster, Vollenhove, Sluyter, Gysbert Japiks).
De invloed van het eerste geslacht doet zich ook in de poëzie van dit derde geslacht
gevoelen; doch naast enkele auteurs die weinig eigens vertoonen, vinden wij er hier
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meer die naast het overgenomene vrij wat oorspronkelijks bezitten. Het sterkst
vertoont zich de navolging bij het eerstgenoemd drietal; wat zij eigens hebben,
vertoont zich niet in de eerste plaats in hunne poëzie: zoo ligt de beteekenis van JAN
VOS in zijn dramatisch werk, die van BRANDT vooral in zijn proza.
De glazenmaker JAN VOS (c. 1620-1667) werd in 1641 plotseling beroemd door
zijn treurspel Aran en Titus. VAN BAERLE'S enthousiasme over dat stuk sleept anderen
mede, de jonge auteur raakt in kennis met HOOFT en VONDEL, later ook met HUYGENS,
WESTERBAEN en anderen; hij wordt een man van naam, regent van den Schouwburg,
gunsteling van Amsterdamsche patriciërs. Vooral JOAN HUYDECOPER VAN
MAERSSEVEEN trekt zich zijner aan; telkens zien wij VOS op Goudestein,
HUYDECOPER'S buiten aan de Vecht, waarvan hij alle heerlijkheden: grot, diergaarde,
zonnewijzer, standbeelden bezingt, mitsgaders het huiselijk lief en leed der
HUYDECOPERS. Zoo
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zien wij in VOS den eersten huispoëet, het dichterstype waarin de middeleeuwsche
meistreel terugkeert. Bij de poëzie van dezen meistreel behoeven wij ons niet lang
op te houden. Zoowel in zijn Aran en Titus als in zijn overig werk stuit men telkens
op regels die bijna letterlijk zijn overgenomen van HOOFT en VONDEL; evenals de
laatste schrijft hij omvangrijke gedichten op een politieke gebeurtenis als de vrede
van Munster, op een voor zijne vaderstad gewichtig feit als de Inwijding van 't
Stadhuis. Zijn beste verzen zijn misschien de slotverzen van een gedicht tegen de
aanvallen op VONDELS Maria Stuart; naar het schijnt, bezielde de gedachte aan
VONDEL hem ook hier. Zijn R. Katholiek geloof deed VOS hier VONDEL'S zijde
kiezen; overigens was zijn R. Katholicisme van denzelfden gematigden aard als dat
van KRUL, slechts hier en daar vertoont het zich in een meer schertsend dan scherp
puntdicht op Zeekere Luiteraan, Zeekere Geus, Zeekere Mennist.
Een ander Amsterdamsch navolger van VONDEL was REYER (REINIER) ANSLO
(1626-1669), die van Doopsgezind Roomsch werd, naar Rome trok, waar SIX VAN
CHANDELIER hem zag ‘in lange knunnikrokken’ en in Perugia stierf. Heeft hij VONDEL
nagevolgd ook in diens geloofsverandering, dan toch uit minder edele beweegredenen:
hij hoopte door zijn overgang tot de Roomsche kerk de hand van MAGDALENA BAEK
te verkrijgen, doch die hoop werd niet verwezenlijkt. Ook in zijne poëzie treft men
gedurig verzen aan, die door klank of woordenkeus of door beide aan VONDELS
verzen herinneren; in het metrum en den bouw zijner coupletten volgt hij VONDEL
eveneens na; zoo schreef hij een aantal kleinere gedichten in de maat der Roomsche
Lier. Op reis naar Italië, bij Bingen door heimwee gekweld, weet hij in zijn Afscheit
van Amsterdam verzen te schrijven die, al zijn ze VONDEL nagezongen, de nabijheid
van VONDELS verzen kunnen verdragen:
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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 terug
Naar Amstels vesten,
Tot dat myn geest, bevangen met een' tocht*)
Tot reizen my weer 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 feest*)
U, die zoo lang my zyt zoo lief geweest,
Nu moet begeven.

Een derde Amsterdammer uit den kring van VONDEL was GEERAERDT BRANDT
(1626-1685). Ook hij maakt al vroeg naam als maker van een treurspel (De veinzende
Torquatus) dat eveneens VAN BAERLE'S enthousiasme wekt en den jongen auteur
den weg baant tot des professors huis en vriendschap. Om VAN BAERLE'S dochter
SUSANNA, die zelf ook verzen schreef, tot vrouw te krijgen, laat BRANDT zijn beroep
van
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het jubeljaar 1650.
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horlogemaker varen, gaat op zijn 22ste jaar Latijn leeren, theologie studeeren en wordt
in 1652 predikant te Nieuwkoop. Dan krijgt trouwe liefde haar loon en hij zijne
vriendin als huisvrouw in de pastorie. Hij komt in vriendschappelijke betrekking tot
WESTERBAEN, de dichters-predikanten VOLLENHOVE en SLUITER, wordt beroepen
te Hoorn, later te Amsterdam waar hij in 1667 heentrekt om er tot zijn dood te blijven.
Als prozaschrijver en biograaf zullen wij hem elders in dit verhaal leeren kennen;
zijne verdiensten als dichter worden bepaald door VONDELS woorden: ‘BRANDT is
een goede Epigrammatist.’ Weliswaar had hij als zoodanig uitstekende voorgangers
in HOOFT, VONDEL en HUYGENS; doch hij heeft in dat genre toch goed werk geleverd.
Behalve zijne puntdichten, kan men bezwaarlijk iets van zijn dichtwerk noemen dat
niet middelmatig is. Ook heeft hij, behalve in die epigrammen, niets dat hem behoort
en waaraan men hem herkent.
Dat eigene en eigenaardige zoekt men niet te vergeefs in het werk van SIX VAN
CHANDELIER en van JAN SIX, al is in de poëzie van den eerste tevens invloed van
anderen te bespeuren.
JOANNES SIX VAN CHANDELIER (1620-1695), waarschijnlijk niet verwant met de
bekende familie SIX, heeft een geletterde opvoeding gehad. Voor de zaak in drogerijen
van zijn vader doet hij reizen door Frankrijk, Spanje, Italië en keert over Duitschland
terug; in 1650 zien wij hem te Rome waar hij ANSLO en VAN DE MERWEDE ontmoet;
later bereist hij Engeland. Die reizen gaven hem gelegenheid zijn taalkennis uit te
breiden; behalve Latijn, verstond hij Hebreeuwsch, Fransch, Italiaansch en Engelsch.
Teruggekeerd, blijft de ongehuwde, die door den dood zijner grootmoeder een rijk
man werd, zich aan de poëzie wijden; in 1657 gaf hij een bundel Poësy uit, die zijn
voornaamste werk bevat; in 1674 liet hij daarop een
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bewerking der Psalmen Davids volgen. Veel in dien bundel van 1657 is naar den
inhoud weinig belangrijk; gedichten over onze zee-oorlogen met Engeland, onze
zeehelden, CROMWELL, de Waldenzen in Savoye, den brand van het Amsterdamsch
Stadhuis, uitvallen tegen de Roomschen, tegen de Joden - dat alles vinden wij in zoo
menigen bundel van dien tijd. Opmerkelijk is echter, hoe veel meer plaats het
persoonlijke in deze verzen beslaat dan bij de meeste overige auteurs van dien tijd;
zij het dan ook dat dit persoonlijke zich vooral tot uiterlijke dingen bepaalt: reizen,
reiservaringen, ontmoetingen met bekenden en vreemden.
Dat de poëzie van het eerste geslacht den lust tot eigen poëtische werkzaamheid
ín dezen SIX heeft gewekt of versterkt, mag men vermoeden; in allen gevalle leert
zijn werk ons, dat hij VONDEL, HOOFT, HUYGENS bewondert, hier en daar navolgt.
Zoo hingen hem, toen hij zijn bijschrift Voor de Diakonye dichtte, VONDELS Bede
voor het Walen Weeshuys en opschriften van het Burgerweeshuis in het oor; zoo is
het gedicht Vrouwenmacht in Catsiaanschen trant geschreven. Doch het is vooral
HUYGENS die invloed geoefend heeft op SIX' ontwikkeling als dichter. Als HUYGENS
is ook hij een liefhebber van het pittige en puntige, van het teekenachtig woord, van
een ongewonen vorm voor het gewone; doch HUYGENS zoekt naar deze dingen - SIX
maakt er jacht op: hij ‘over-Huygenst’ HUYGENS. Niet zeldzaam zijn in zijn werk
aardige of geestige woorden, afleidingen, samenstellingen, zelfbedacht of aan een
dialect ontleend; talrijker echter valsch-vernuftige of smake-looze uitdrukkingen als:
kommetje robynen voor mond; bakker van myn zielekruik voor God; bootertasch
voor uier; van het trouwriets suiker proeven voor trouwen. Niet zelden ook schept
hij door zijn gewrongenheid en onnatuurlijkheid een duisternis, waarin iets glimt
dat, bij nader inzien, slechts rot hout blijkt.
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Van tijd tot tijd echter gelukt het hem, verzen te schrijven waarin het streven naar
kernachtigheid de muzikale welluidendheid niet heeft gesmoord, zooals b.v. in deze
apostrophe tot den mensch:
Gezielde romp,
Van 's werelds klomp*)
Uit niet en door een woord geschaapen,
Wat wilt ghy u aan hoovaardy,
Die schoon gemaskerde harpy,
Hoovaardelyk verlieft vergaapen?

*)

aardkluit.

Slechts een enkele zijner tijdgenooten kon een ijstooneeltje schetsen, zóó
aanschouwelijk als SIX VAN CHANDELIER het doet in zijn Amsterdammers Winter:
Ginds komt een sterk gevolghde boer
Volwinds*) gereên uit 't Veener moer,
Ruigh om sijn ongekemde kin
Met lange keegels ijs er in,
Dat als een kraalbos om het haar
Gelasich rammlend wiewaauwt*) swaar.
Hij heeft een blaauwen raagbol*) op
Van schaapen*), als een tweede kop.
Hij houdt een bootshaak op den nek,
En slingert fraai een staagen trek
Van halve maanen, of gelijk
Een paalingh bochtigh woelt in slijk
..............
Twee boeremeisjes van Abkou,
Die slooven ook, met douw op douw,
Met handen en gesicht vooruit;
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Haar rokken, waar veel winds op stuit,
Draaistaarten als een drabblende*) eend;
Haar trooni, door den wind beweent,
Gloeit als van winterroos gequelt;
Haar lip barst open en vervelt
...............
Daar draaft het stoute belgedruis,
Met kleurde pluimen van een struis
Op d'ooren en de stijve staart;
Gescherpt, voor struikelingh bewaart;
Het sleept een waagen sonder rad
Of wielen langhs 't gestremde nat.
...............

Een gansch verschillenden indruk maakt de kleine dichterlijke nalatenschap van den
anderen SIX op ons, van JAN SIX (1618-1700), VONDELS vriend en beschermer, die
op REMBRANDTS doek is vereeuwigd.
Door zijn huwelijk met een dochter van burgemeester TULP onder het
Amsterdamsch patriciaat opgenomen, bekleedt hij onderscheidene regeeringsambten
en verpoost zich van het stadsleven op zijn hofstede Elstbroeck te Hillegom met
landelijke bezigheid en buitengenot, ook met ‘het onderzoecken van kunst en
uitgeleerde boecken.’ Aan hem draagt de boekhandelaar SPILLEBOUT of de
verzamelaar J.v.M. in 1653 het tweede deel der bloemlezing Verscheyde
Nederduytsche Gedichten op; VONDEL bezingt zijn huwelijk en zendt hem later een
fraai dank-dicht voor ooft en wildbraad, hem van Elstbroeck toegezonden; drie jaar
na VONDELS dood doet SIX een tijdvers op des dichters grafzerk houwen; JAN VOS
en anderen schreven gedichten ‘in het Kunstboeck van JOAN SIX’. Zoo mocht dan
de uitgever der bovengenoemde bloemlezing wel van SIX' ‘genegentheit tot
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Dichten en tot Dicht-konst’ spreken. Die neiging openbaarde zich ook in eigen
dichterlijke werkzaamheid; daaraan danken wij, behalve een paar kleinere weinig
beteekenende stukken, het gedicht Muiderberg opgedragen aan HENDRIK HOOFT en
hoogstwaarschijnlijk ook het aan denzelfde opgedragen Landt-Leven.
Dat laatste gedicht geeft niet, zooals de titel doet vermoeden, een schets van het
leven op Elstbroeck; doch stichtelijke gepeinzen over ‘het wesen van // Den mensch,
en hoe hy noch hoovaerdigh wesen kan’, voorts over menschelijke boosheid en over
de natuur die het hart der menschen steeds tot God verheft. De Christelijke vroomheid
is hier, evenals bij SPIEGHEL, WESTERBAEN en anderen, gemengd met Stoïcisme;
ook SIX vermeit zich in het verheffen van den Stoïschen eenvoud - in zijn verzen.
Die verzen, helder en kalm voortvloeiend, hebben iets behagelijks en doen door
hunne pittigheid en gedrongenheid hier en daar aan HUYGENS denken. Diezelfde
eigenschappen, doch in fraaier verzen die hooger vlucht nemen, vinden wij in
Muiderberg, zooals de volgende regels mogen aantoonen:
Wat brengt de drift der aartsche menschen
Bekommering en hertzeer aan!
Wanneer zy door een lonk, een traan
Vervoert, haar eige schade wenschen.
Gelijk een moeder pait haar kint,
Al zou het schoon zijn pijn vermeêren,
Zo paitmen ook, door lust verblint,
't Hert dat noit aflaat van begeren.
Wat baat verwacht men, ach! wat baat,
Daar zelfs de hoop te vrezen staat?
...............
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De werrelt speelt zijn rol: een koning
Treet van zijn troon af op 't schavot;
Daar speelt de gauwste man voor zot,
En kiest voor 't hof een boere woning;
Die kruipt al levend in de kist,
En ziet hoe veel er zijn bedrogen,
Die rooft een Rijk door minnelist;
Maar als 't gordijn wort toegetogen,
't Is uit: elk legt zijn toestel neer;
Wat later deze, die wat eer.
...............
Hier boven is een eedler Wezen,
Genoegzaam en oneindig goet,
Dat alles schenkt in overvloet,
En niemant heeft verwijt te vrezen;
Daar vliegt de vreucht verheucht en bly
En wischt de tranen van hunn' ogen,
Die schuw van 's werrelts slaverny,
Na 't nodichst waren opgetogen
En nu voldoen haar graag gezicht
Met glans van 't ontoeganklijk Licht.

De tegenstelling tusschen het nietig wisselvallig aardsch bestaan en de bestendige
hemelsche zaligheid, waargenomen met het door de Stoa geoefend oog van den
Christen, is hier geschetst met een vastheid en een zwier, die het ons doen betreuren
niet meer dergelijks van dezen dichter te bezitten2).

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

458

Onder Reformateurs en Piëtisten.
Stoïsch Christendom en Christelijk Stoïcisme waren sinds de 16de eeuw een paar
evenwijdig loopende stroomingen in het godsdienstig gemoedsleven van de bewoners
der Republiek; daarnaast hebben wij gaandeweg andere leeren kennen die zich
eveneens in de literatuur openbaren: die der beslist- of gematigd-Gereformeerden,
der libertijnen, der gematigde of vurige R. Katholieken, der bekeerlingen. Die
verscheidenheid was een uitwerksel van het individualisme, dat bij de geloofsvrijheid
in de Republiek zich vrij kon ontwikkelen, en, waar elk op zijn stuk bleef staan,
scheiding en splitsing veroorzaakte ook in eenzelfde gezindte of gemeente. Onder
de, van hunne predikanten beroofde, Remonstranten, maar ook onder de
Doopsgezinden openbaarde zich de neiging om bijzondere samenkomsten van
geestverwanten in de plaats der gewone godsdienstoefeningen te houden. In die
samenkomsten of ‘college's’ zou ‘niet langer uitsluitend een predikant of leeraar,
maar ieder die zich gedrongen gevoelde, gerechtigd wezen om tot stichting der
gemeente het woord te voeren, te zingen, te bidden of de H.S. te lezen en te verklaren,
al naar hij noodig oordeelde’. Te Rijnsburg kwam onder de leiding der gebroeders
VAN DER KODDE een ‘college’ tot stand, dat eerst voeling hield met de Remonstranten,
inzonderheid met den begaafden predikant PASCHIER DE FYNE, doch later zich geheel
van de Remonstranten afscheidde; CAMPHUYSEN en zijn vriend Ds. GEESTERANUS
behoorden tot hunne geestverwanten, FRANS OUDAEN werd een hunner voormannen.
Onder de Doopsgezinden was het vooral de predikant GALENUS ABRAHAMSZ.
(1622-1708), die een scheiding bracht tusschen twee partijen, naar hunne
vergaderplaatsen: Lam-isten en
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Zon-isten genoemd. Onder de Lutheranen vond men er, die ijverden voor de leeringen
van den Duitschen mysticus JACOB BOEHME en deswege door de overigen met
wantrouwen werden aangezien. Deze en dergelijke individualisten, ontevreden met
het bestaande dat zij wilden hervormen en daarom in onzen tijd met den naam
Reformateurs aangeduid, waren, hoezeer onderling verschillend, eensgezind in deze
opzichten: onwaarde der leer, verwerping van het in de kerk hooggehouden gezag
van traditie, synoden, catechismi en formulieren; geloof en liefde jegens Christus
waren voor hen dan alleen echt, wanneer zij rustten op eigen inzicht en overtuiging.
Naast hen vond men de aanhangers van het piëtisme, dat wij vroeger hebben leeren
kennen in het leven en de werken van CATS, HUYGENS en eenige Zeeuwen. Deze
opvatting en beleving van het Christendom won gaandeweg veld, niet het minst door
toedoen van den Utrechtschen hoogleeraar GYSBERT VOET (1585-1676) die, onder
den invloed van TEELLINCK'S geschriften, reeds in zijne intreê-rede sprak ‘de pietate
cum scientia conjungenda’; die, steeds aandringend op de ontwikkeling van het
innerlijk godsdienstig leven, wel vasthield aan de confessie, maar toch niet in
leerstelligheid zijn kracht zocht en WILLEM TEELLINCK prees door hem den tweeden,
doch gereformeerden, THOMAS À KEMPIS te noemen. Langzaam nam het piëtisme
toe in omvang en kracht; op vele plaatsen zag men predikanten en leeken werkzaam
in den geest van het piëtisme, een geest die zich openbaarde vooral in de
Zondagsviering, de vorming van het godsdienstig familieleven en het houden van
conventikels.
Deze stroomingen in het godsdienstig gemoedsleven hebben wij nu te verkennen,
voorzoover zij zich in de literatuur openbaren. De Reformateurs worden
vertegenwoordigd vooral door JAN ZOET en zijn kring; de piëtisten vooral door
LODENSTEYN;
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terwijl de Rotterdamsche collegiant OUDAEN, in den geloove verwant met de
Reformateurs, als dichter een eigen plaats inneemt.

Jan Zoet en zijn kring.
Het geboorte-jaar van JAN ZOET kennen wij niet; zijn vroegste werken dagteekenen
van 1636 en zoo zou hij, louter naar den tijd gerekend, met DE DECKER bij het tweede
geslacht gevoegd kunnen worden; doch als vertegenwoordiger der Reformateurs,
zijn voornaamste hoedanigheid, toont hij zich eerst in het laatste deel van zijn leven,
reden waarom hem hier een plaats gegeven wordt.
Geheel zonder belang is overigens het eerste deel van zijn leven en zijn werk niet.
Amsterdamsch herbergier, eigenaar der herberg De Zoete Rust, streeft hij er naar de
eer van zijn huis optehouden; blijkens een paar zijner gedichtjes wil hij alleen
fatsoenlijke gasten dulden, die zich houden aan de door hem gestelde, misschien wel
in de gelagkamer opgehangen, Huis-Wetten. De herbergier-dichter zal wel gasten
getrokken hebben; doch zijn nering, druk of niet, liet hem tijd om zijne literaire
neigingen te bevredigen. Hij stelt een aantal ernstige tooneelstukken en een klucht
samen, bewerkt of vertaalt een paar bundels anecdoten en verhalen, schrijft vrij wat
gedichten, ten deele afzonderlijk uitgekomen en grootendeels vervat in den bundel
d'Uitsteekenste Digt-kunstige Werkken door Jan Zoet, in 1675, een jaar na zijn dood,
uitgegeven.
De invloed van het eerste geslacht is in dat werk - gemakkelijk berijmd, doch
zonder veel letterkundige waarde - wel te bespeuren. Een zijner vroegste stukken
Hedendaaghsche Mantel-Eer, dat in 1636 afzonderlijk uitkwam als een hekeling der
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‘Geld-sucht’ bevat, toont vaardigheid van verzen schrijven en is hier en daar niet
onaardig; HUYGENS' Voorhout, BREERO'S markt-tooneeltjes uit Het Moortje, CATS'
werk stonden den auteur hier blijkbaar voor den geest. CATS' vertellingen volgde hij
niet zonder talent na in den bundel Maeghden Baek. Hij schrijft verzen tegen VONDELS
gedichten Op de Beurs en laat zich schamper uit over de ‘hail'gen’ van den bekeerling.
Later tracht hij, onder den aan VONDEL ontleenden titel Morgen Wekker, dezen
optewekken tot het schrijven van hekeldichten:
of zijn 't de Lombert-ceelen
Die 't u beletten met uw Heekeldigt te speelen
En eens te kemmen met uw Roskam scharp en hard
De Maanen van den Leeuw ........

Evenals VONDEL schrijft hij gedichten over Amsterdamsche personen en feiten, over
staatkundige gebeurtenissen en toont zich een ijverig Oranje-man. Die politieke
gezindheid bracht den Amsterdamschen herbergier zelfs aan het hof in Den Haag:
in 1666 zien wij hem ‘in de tegenwoordighaid van zijne Hooghaid, en eenige Edelen
ende Gods-geleerden’, waar hij een lang, smakeloos gedicht uitspreekt op den
zestiende verjaardag van den Prins. Wat zullen de Prins en zijn gevolg wel gedacht
hebben van den groven leelijken Amsterdammer die den wensch uitte dat Hymen
zijn ‘Hooghaid’ spoedig ‘ter Bruiloft laiden’ mocht. In 1668 is hij op nieuw aan het
hof, waar ter gelegenheid van 's Prinsen achttienden jaardag ‘een brave Maeltijt’
gehouden werd en JAN ZOET zijn ‘Doorlugtste Hooghaid’ een ‘omvlochten (blijkbaar
met een lauwerkrans) Gedicht vereert, tgunt hy daer metten monde repeteerde ende
deduceerde.’ Het geeft ons geen hoogen dunk van den literairen smaak aan het hof,
te vernemen dat AMALIA VAN SOLMS dezen poëet daarna nog opdraagt de Oranje-zaal
te bezingen; zwaar
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werk voor iemand wien het daaronder te moede was, nu eens ‘als een waaterslak die
't zout begind te voelen’, dan eens ‘als een verleegen Struis.’
Zijne klimmende jaren brachten - dat zien wij hier duidelijk - zijn klein talent niet
tot meerdere ontwikkeling; wel versterkten zij in hem de reeds bestaande neiging tot
opbouw van het zedelijk leven zijner tijdgenooten. Om aan die neiging, tevens aan
zijn lust tot poëzie te voldoen, richtte hij vóór 1663 een Dightschool op: een
gezelschap van ‘verscheiden Liefhebbers der edele Poëzie’, die in De Zoete Rust
bijeenkwamen. Zoo hielp de poëet den herbergier een handje; maar toch niet in het
voortbrengen van kroegpoëzie; integendeel het gezelschap wilde zijn een
‘Konst-schoole ter Deugd’, ‘tot wegneminge en verbeteringe van verscheiden
gebreeken, nu, God beetert, zo hier als elders al te diep geworteld.’ Er waren een
aantal Amsterdamsche leden, zooals K. VERLOOVE, A. LEEUW, JACOB STEENDAM;
terwijl sommigen elders gevestigd waren, b.v. de Doopsgezinde Haarlemmer PIETER
RIXTEL en de vroegere leermeester van CONSTANTYN HUYGENS' zoons HENDRIK
BRUNO, later conrector te Hoorn, die ‘aen 't hoogher Eynt’ der tafel, ‘als Hooft van
't Bendt’ een plaats kreeg. Waarschijnlijk zal ook BARTHOLOMEUS ABBA, door
VONDEL ‘d' Eer en Roem der Amsterdamsche Jongelingen’ genoemd, lid van het
gezelschap zijn geweest; aan hem ten minste was het bundeltje Parnassus aan 't Y
opgedragen (ao. 1663), dat eenige vruchten der gemeenschappelijke dichtoefeningen
bevatte.
JAN ZOET was de man die - als een ouderwetsch Rederijker - vragen van
zedekundigen aard stelde, die door de overige leden in verzen moesten beantwoord
worden:
Dees toetst en leert de Geesten, Jonk en Grijs,
Verstrekt een Sphincx, in 't on-oploslijk vragen.
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Maakten die onoplosbare vragen de broeders soms korzelig? In allen gevalle werd
de onderlinge verstandhouding er niet beter op: JAN ZOET klaagde dat ABBA zijne
beloften niet hield; met JACOB STEENDAM kreeg hij het te kwaad over de vraag ‘of
bijbel en Christendom de polygamie voorschrijven of verbieden’. ZOET schijnt niet
ongeneigd te zijn geweest tot de vrije liefde, wat misschien ten deele verklaard wordt
door een grafschrift op hem, dat hem voorstelt als ‘grynend by het vuur om 't gnorren
zijner Vrouwe’; STEENDAM viel hem scherp aan om zijn verdediging der polygamie,
ZOET bleef het antwoord niet schuldig. De ‘vragen’ krijgen een intiem karakter; zoo
vraagt RIXTEL aan STEENDAM:
Waerom verft zig uw Neus met paerse en roo karbonken
O JACOB! is het ook de verf des Deugts of niet?

Wanneer RIXTEL gestorven is (1673), geeft ZOET hem deze liefelijke karakteristiek
mede in het graf:
Die nu de vuile Spin en dan den Honing-Bie
Door zyne tong en pen zeer konstig na kon aapen.

Zoo kan het ons niet verwonderen, dat wij van den ‘Parnassus aan 't IJ’ verder niet
meer hooren.
Belangrijker dan de twisten dezer ‘Parnassiens’ schijnen ons die gedichten van
ZOET, waarin hij zich toont als geestverwant der Reformateurs. Wij krijgen een kijkje
in zijne godsdienstige gevoelens reeds in het Antwoord door hem gegeven op de
Vrage:
Wat Hailzaam middel, zouw het Kristendom best wekken,
En Vreedig weederom in eene Schaapskooi trekken?

Onder de middelen die hij aan de hand doet, vindt men: het preeken in de kerken
staken, immers dat broedt maar onver-
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draagzaamheid; ophouden met doopen; geen kerkelijk huwelijk; het ‘warziek Baabel’
schuwen als de pest; het kwaad met raad en daad weren; arm van geest zijn;
Zijn ziel en zalighaid nooit aan een Paap betrouwen
Maar zelf door d'enge poort staag dringen ......

Elders trekt hij te velde tegen den ketterhaat die tot vervolging van andersdenkenden
leidt; in Het Groote Vischnet geeft hij een smadelijke karakteristiek der onderscheiden
gelooven en gezindten; in een zijner ‘Antwoorden’ gaat hij fel te keer tegen de
predikanten.
Ongestraft verkondigde hij deze en dergelijke stellingen niet. In een grafschrift
op hem wordt gezegd, dat hij ‘om 't begrijp*) der Schrift leed smaadhaid, spot en
hoon’. Zelf was ZOET ervan overtuigd, dat de tijd van grafschriften voor hem nog *)aanmerkingen op.
ver was; evenals sommige andere Reformateurs geloofde ook hij in een duizendjarig
rijk. Zijn ‘halsvriend’ VERLOOVE zeide in een grafschrift op het voormalig Hoofd
der ‘Dight-School’:
Hier leght het Lighaam van een vijfde Rijk-beöoger
De werreld heeft met hem en hy met heur gespot.

De dood laat echter niet met zich spotten, dat ondervond deze Chiliast op den 11den
van Louwmaand 1674. Zijn vrienden en vijanden waren bij zijn overlijden vervuld
vooral van de onrust, die den eigenaar van De Zoete Rust bij zijn leven had beheerscht.
‘Nu moet hy rusten’, schreef er een
Zoo hy 't wist,
Hy rees van onrust uit de Kist.

Tegenover de rustige verzekerdheid dergenen die, wanend in het bezit van de waarheid
te zijn, zich rustig neerleggen bij
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het overgeleverde, is onrust te allen tijde het kenmerk geweest van wie zoeken naar
iets beters dan het bestaande. In het streven der Reformateurs was, bij alle overdrijving
en dweperij, veel goeds en moois, niet het minst hun strijd tegen bekrompenheid en
onverdraagzaamheid, hun aandringen op zelfstandige ontwikkeling van het
godsdienstig gemoedsleven. Zij zijn echter in den aanvang niet gelukkig geweest
met hunne letterkundige propagandisten, waarvan JAN ZOET een der voornaamste
is geweest. Noch door de schoonheid van zijn leven noch door die zijner werken
heeft hij achting kunnen wekken voor het streven der Reformateurs, al blijft de uiting
van dat streven in zijn verzen een opmerkelijk verschijnsel.
Op een paar bezoekers van den ‘Parnassus aan 't IJ’ moeten wij nog onze aandacht
richten: JACOB STEENDAM en PIETER RIXTEL.
Van STEENDAM'S strijd met JAN ZOET hoorden wij reeds; doch er valt meer van
hem te zeggen en zijn geestverwantschap met de Reformateurs is niet het eenige dat
hem recht geeft op een plaatsje in de geschiedenis onzer letterkunde. Hij was in 1616,
misschien te Enkhuizen, geboren, ging in 1640 als ‘kranckbesoecker’ naar West-Indië
en verbleef eenigen tijd aan de Goudkust. Na zijn terugkomst vinden wij hem als
voorzanger te Zaandam. Vermoedelijk dagteekenen uit dezen en vroegeren tijd de
weinig belangrijke ‘Minne-Sinne-beelden, Vaarsen en Liedekens’ die hij in 1649,
vereenigd tot een bundeltje, getiteld de Distelvink, uitgaf. De onrust van JAN ZOET
schijnt zich aan dit lid zijner bent te hebben medegedeeld: omstreeks 1650 of 1651
trekt hij naar de kolonie Nieuw-Nederland en vestigt zich als koopman te
Nieuw-Amsterdam. Doch het wilde met de nieuwe kolonie niet recht vlotten; de
bedachtzame Nederlanders in het moederland bleven de kat uit den boom kijken.
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STEENDAM riep zijne muze te hulp en dichtte een Klacht van Nieuw-Amsterdam in
Nieuw Nederlandt tot Haar Moeder, die in 1659 te Amsterdam het licht zag: alle
voordeelen die de nieuwe kolonie bood, werden daarin opgesomd; hij wees er op,
dat er ‘werkvolk te min’ was en dat het moederland de kolonie moest en kon helpen.
Blijkbaar bleef zijn stem een ‘vox clamantis in deserto’, want in 1661 herhaalde hij
zijne poging met een uitvoeriger gedicht 'T Lof van Nieuw Nederland, opgezet in de
Vondelsche strofe van De Roomsche Lier. Het volgend jaar verschafte hem
gelegenheid tot een derde poging in denzelfden geest; toen namelijk kwam een ander
geestverwant der Reformateurs, PIETER CORNELISZ PLOCKHOY, met een 25-tal
kolonisten naar Nieuw-Nederland. PLOCKHOY, die zich bekend had gemaakt onder
de medestanders van GALENUS ABRAHAMSZ. als polygamist, had een ontwerp ter
kolonisatie van Nieuw-Nederland samengesteld; achter dat ontwerp plaatste
STEENDAM eenige ‘Prickel-Vaersen’ aanvangend:
Ghy arme die niet wel kond aen u noodruft raken,
Gy rijke, die 't geluck in 't voorhoofd soecken wild
Verkiest Nieuw-Nederland ..........
....................
Wat siet gy op u huys, de Stad of 't Land uws vaders?
Is God niet over-al? den Hemel even wijt?

Of deze ‘prickel-vaersen’ uitwerking hebben gehad, is niet gebleken; het ging
PLOCKHOY en de zijnen in hun vestiging aan de Delaware aanvankelijk goed, doch
in 1664 werd deze nederzetting door de Engelschen verwoest en de grond in beslag
genomen. Toen dit gebeurde, was STEENDAM in Nederland. Waarschijnlijk is hij
door de gebeurtenissen over zee tot armoede gebracht. In allen gevalle zag hij zich
genoodzaakt zijn vroeger
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baantje weer op te zoeken: in 1666 zien wij hem op nieuw als ziekentrooster het
ruime sop kiezen, ditmaal naar Indië. Hier weet hij zich op te werken tot weesvader
te Batavia; doch lang kan hij dat ambt niet hebben vervuld; hij stierf vóór 1673.
Een lofdicht Op de Stad Batavia, door hem in 1670 gedicht, zal wel een der laatste
voortbrengselen zijner pen zijn geweest.
Indien men in een geschiedenis der nationale letterkunde slechts op de kunst had
te letten, dan zou men JACOB STEENDAM mogen voorbijgaan. Nu verdient deze
reformateur-dichter, dat wij hem in gedachtenis houden, ook om de volharding
waarmede hij in zijn verzen gestreden heeft voor een zoo jammerlijk verloren kolonie;
nu verdient hij hier vermeld te worden als een der eerste vertegenwoordigers in onze
literatuur van den kolonialen poëet.
Anders staat het met PIETER RIXTEL. De in 1669 uitgegeven Mengel-Rymen van
dezen Haarlemmer bieden weinig belangrijks, tenzij voor de bovenbehandelde uiting
der Reformateurs in de poëzie; doch onder de op hem vervaardigde grafschriften is
een, dat zich onderscheidt door iets eigens en aldus luidt:
Hier word een Digter aarde en stof, waar van hy kwam,
Die wel zijn meeste vreugd in sotteryen nam,
Tot hy, te ver gegaan, de dood trad op de teenen,
Die smeet het lijf hier neêr, en sond de geest daar heenen.

De dichter dezer verzen heette JOAN LUIKEN. Wij zullen hem, die tot een jonger
geslacht behoorde dan JAN ZOET, nog leeren kennen; doch vestigen er hier alvast de
aandacht op dat hij, die zich later aan piëtisme en mystiek zou overgeven, hier in
gezelschap der Reformateurs voorkomt3). Van die verwantschap tusschen Reformateurs
en Piëtisten zullen wij andere
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sporen vinden bij de beschouwing van het leven en het dichtwerk van

Jodocus van Lodensteyn (1620-1677).
Het is waar, dat Reformateurs en Piëtisten in sommige opzichten tegenover elkander
stonden. Dat bleek o.a. in den strijd tusschen VOET en DE LABADIE. Deze Fransche
ex-Jezuïet, in 1650 tot het Protestantisme overgegaan, was in 1666 door toedoen van
VOET, LODENSTEYN en ANNA MARIA SCHUURMAN als Waalsch predikant te
Middelburg beroepen en speelde weldra de rol van een nieuwen Messias. Het duurde
echter niet lang of hij werd het met een deel zijner vroegere bewonderaars oneens.
Volgens DE LABADIE kon de Kerk alleen dan volkomen gezuiverd worden, indien
zij zich geheel van de wereld afscheidde; ANNA MARIA SCHUURMAN, wonder van
geleerdheid maar toch een vrouw, ging met den dweper mede; VOET en LODENSTEYN
verzetten zich, in de overtuiging dat de wereld dan niet langer door de Kerk geheiligd
kon worden. Zoo waren er meer verschilpunten. In andere opzichten echter trokken
Reformateurs en Piëtisten één lijn; beiden drongen aan op zelfstandige ontwikkeling
van het godsdienstig gemoedsleven; op het voetspoor der mystieken zochten ook de
piëtisten die zelfstandige ontwikkeling te bevorderen door overpeinzing in
eenzaamheid; LODENSTEYN zingt:
O! Heylig eenzaam! Met Godt gemeenzaam!

en een der meest bekende Rotterdamsche Collegianten, BAREND STOL, breidt die
woorden uit tot een lofrede op de eenzaamheid: ‘een paradijs van bekeeringe en een
oeffenschool van hemelsche wijsheit en een gallerij, waer in men met God wan-
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deld.’ Een ander Reformateur, de Cartesiaansche Doopsgezinde JARICH JELLES,
kruidenier te Amsterdam, haalt met instemming een uitspraak van LODENSTEYN aan
over ‘de heiligmakinge of zelfsverlochening en Gode-eigenheit’.
Wie LODENSTEYN in zijn leven en zijne poëzie eenigermate leert kennen, zal de
sympathie van deze reformateurs voor hem begrijpelijk achten.
‘Een Kindt genaemt JOOST’ lezen wij in het Doopboek der Oude Kerk te Delft op
den 19den Februari 1620. De zuigeling was nog niet te deftig om ‘JOOST’ te heeten;
de latere prediker wordt steeds met den deftiger vorm JODOCUS genoemd. Na te
Utrecht o.a. onder VOETIUS te hebben gestudeerd en werkzaam geweest te zijn als
predikant te Soetermeer en te Sluis, werd hij in 1653 te Utrecht beroepen, waar hij
heeft geleefd tot zijn dood in gestadigen omgang met piëtistische geestverwanten.
In LODENSTEYN'S huis met den grooten tuin tegenover de Heerestraat zullen zij
dikwijls zijn samengekomen: ANNA MARIA SCHUURMAN die achter den Dom woonde,
VOETIUS wiens huis in de steeg vlak daarbij lag, Ds. VAN DEN BOGAART dien
LODENSTEYN zijn ‘JONATHAN’ noemde, de predikanten TEELLINCK (zoon van den
Middelburgschen) en VAN DE VELDE. Maar goede sier werd bij LODENSTEYN niet
gemaakt, want het piëtisme was hem sombere ernst. De ongehuwde vegetariër en
onthouder, die 's winters en 's zomers om vier uur opstond, zich in alles slechts het
hoognoodige gunde, die zijn hartstochten en aandoeningen volkomen meester was,
dien men doorgaans vond in diep gepeins over Gods algenoegzaamheid en 's
menschen nietigheid, zou onder de Broeders des Gemeenen Levens wel op zijn plaats
zijn geweest. Te meer omdat hij sympathie gevoelde voor R.K. instellingen als het
kloosterleven, de metten en vespers, de oorbiecht, die de Hervorming zijns inziens
had moeten overnemen.
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Wat LODENSTEYN al spoedig in Utrecht en daarbuiten vermaard maakte, waren zijne
boetpredikaties over
Den Buyk-dienst, overdaad, drink-, snoep- en lekkerny;
Het ongedoode Vleesch, de pracht in Toyery,

de ontheiliging van den Zondag, de ‘leer- en tugt-looze’ opvoeding, wraakzucht,
leugen, het ‘ontzielen’ van ‘Waarheydsleer’, altemaal dingen waartegen hij te velde
trok met zijne sobere, eenvoudige welsprekendheid. Zulk een boetprediker, wekkend
door zijn leering, trekkend door zijn voorbeeld, maakte grooten opgang en had veel
invloed.
Niet ieder echter smaakte dat telkens herhaald ‘wee en ach!’; sommigen spraken
van
Den lieveloose LODENSTEYN
Soo koud van liefd', als lood en steyn.

Dat hij kleine zonden als slapen in de kerk met de woorden ‘vervloekt’, ‘helsch’,
‘duivelsch’ en ‘zielverderfelijk’ bestempelde, ergerde een zijner hoorders zóó dat
hij in 138 verzen die ergernis luchtte en zelfs beweerde:
Als Vader LODESTEEN eens dees slaep-vloeken braakte,
Zyn Voetjens hoofdjen zelfs aan 't knickebollen raakte.

Een woordspeling die den ernstigen prediker misschien een glimlach heeft ontlokt,
want hij kon, verhaalt zijn levensbeschrijver, geestigheid in verzen wel prijzen, al
waren zij tegen hem gericht.
Dat zulk een man zich kant tegen de kunst, waar zij naar zijn meening zedelijkheid
en deugd bedreigt, kunnen wij verwachten. De oprichting eener rederijkerskamer te
Soetermeer
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tracht hij te verhinderen. Tegen de dichtkunst heeft hij geen bezwaar, indien zij
slechts een heiligenden invloed op het leven heeft. Zoo kon hij er toe komen, het
Evangelie van Lucas in verzen te brengen; doch dat werk is, evenals zijne ‘Memoriale
versen’ over de historische boeken des Bijbels, louter rijmelarij.
Op zijn best ziet men LODENSTEYN als dichter in de liederen die hij onder den titel
Uytspanningen het licht deed zien. Zooals men kan verwachten, draagt deze gansche
bundel, waarin stukken van de jaren 1651, '53, '56, '59, '60 voorkomen, een stichtelijk
karakter. Bij de talrijke godsdienstige liederen spreekt dat vanzelf; doch ook de
overige dragen dat karakter; of het een verjaardag geldt, een sterfdag, een bezoek
van zijn vader, de Nieuwe Gracht ‘ontboomd’ of de vierdaagsche zeeslag - steeds is
het ‘Kanaäns-taal met Zions woorden’ (p. 292). Doorgaans wordt de dichter zóó
beheerscht door zijn begeerte om practisch nut te doen met zijn liederen, dat er voor
de schoonheid geen plaats in zijn gemoed overblijft. De schoonheid en eenvoud van
den bijbel gaat vaak verloren in zijne uitbreidingen; staaltjes van slechten smaak en
valsch vernuft zijn in zijne liederen niet zeldzaam; zijn bruiloftsverzen zijn vol
dogmatische bespiegeling; in de overige gelegenheidsliederen wordt de harteklop
van het leven tenauwernood gehoord.
Toch is LODENSTEYN niet geheel afkeerig van kunst. De goede dichters van het
eerste geslacht kent hij wel; hier en daar volgt hij hun werk na: hij dicht tegenhangers
van VONDELS Kersnacht en Kinderlijck, hij haalt verzen aan van HUYGENS'
Oogentroost en Hofwyck, hij vergeestelijkt HOOFT'S liedje van Dorilea. Niet altijd
blijft zijn werk vreemd aan de schoonheid: soms is hij gelukkig in zijne uitbreiding
der psalmen, zoo b.v. in Den CXXVI Psalm uytgebreydet:
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Als den Hemel in erbermen
Dagt aan 't kermen
Van zijn Volk in 't duysteren
En Hy hunn' Gevanknis slaakte,
Doen geraakte
Zion uyt de kluysteren.

Soms ook doet de innigheid van zijn godsdienstig gevoel hem de rechte melodie
vinden om het smachten der ziel naar vereeniging met God uittedrukken. Wij denken
aan zijn lied Eensaamheyd met God waarvan het 2de couplet luidt:
Al mijn tragten, Mijn verwagten
Is na U, Mijn Godt, alleen;
Want de klaare Zegen-a'ren
Scheyden zig uyt u van een.
O! Heylig eenzaam! Met Godt gemeenzaam!
Was ik maar met u gemeen!

Elders als in Den Nederigen Christen (p. 76) komt hij eerst langzamerhand op gang,
doch vindt dan coupletten als dit vierde:
Heb ik my niet in billijkheyd,
Gewilligheyd En stilligheid
Ootmoedig neer geleyd?
Zoo nedrig als een kind
Dat zig ten vollen vergenoegt,
Als 't maar de Moeder mind.

Het is waar, dat LODENSTEYN maar zelden deze hoogte bereikt; doch zulke coupletten
helpen toch verklaren, dat de
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Uytspanningen vele malen zijn herdrukt en dat enkele zijner liederen, evenals die
van CAMPHUYSEN, nog heden in Protestantsche kerken worden gezongen.
LODENSTEYN'S invloed op het godsdienstig gemoedsleven van zijn eigen en lateren
tijd is misschien niet geringer geweest dan die van CAMPHUYSEN, daar hij zich ook
over een deel van Duitschland uitstrekt. Doch men mag niet voorbijzien, dat het voor
den rechtzinnigen, geëerbiedigden leeraar der heerschende kerk lichter was dien
invloed te oefenen dan voor den verjaagden, vervolgden Remonstrant; noch dat
LODENSTEYN, al dicht hij van tijd tot tijd een goed stuk of een mooi couplet, als
kunstenaar de mindere is van CAMPHUYSEN4).
Er is te meer reden den naam van CAMPHUYSEN hier te vermelden, omdat de
inwerking van zijn geest en zijn kunst zichtbaar is in het leven en het werk van den
Rotterdamschen dichter dien wij nu gaan beschouwen:

Joachim Oudaen (1628-1692).
Het individualisme, bron van al dit streven naar inniger godsdienstig gemoedsleven,
vertoont zich duidelijk ook in de persoonlijkheid van dezen Rotterdamschen
collegiant.
Rotterdam was een der voorname kweekplaatsen van het Collegiantisme; vooral
in die stad kunnen wij het in zijn wezen leeren kennen. Anders dan de Kwakers, met
de Reformateurs in menig opzicht verwant en sedert 1655 hier te lande werkzaam
onder de kleine burgerij, vonden de Collegianten hunne aanhangers vooral onder de
aanzienlijken en de ontwikkelden. ‘Grieksche, Hebreeuwsche, Latijnsche geleerdheid
was er evenmin ongewoon als wijsgeerige en uitlegkundige spitsvondigheid en
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tot in bijzonderheden afdalende geschiedkundige beschouwingen’, zegt een kenner
dezer beweging. Op dien weg waren de stichters van het Rijnsburger College, de
geleerde landbouwers VAN DER KODDE, trouwens voorgegaan. Te Rotterdam vond
men onder de Collegianten geleerden, doopsgezinde predikanten, rijke kooplieden;
den notaris ADRIAEN PAETS, die later gezant in Spanje werd; den jongen patriciër
JAN HARTIGVELD; COENRAAD VAN BEUNINGEN, later burgemeester van Amsterdam.
Dat was de kring waarin JOACHIM OUDAEN, vooral na zijn huwelijk, heeft geleefd.
Zijn vader, bakker te Rijnsburg, was een hunner voormannen; zijne moeder een
dochter van JAN JACOBSZ VAN DER KODDE. Als jongen wandelt JOACHIM dagelijks
naar Leiden om er het onderwijs ter Latijnsche school te volgen. De oude SCRIVERIUS
heeft zooveel pleizier in hem, dat hij hem een tijd lang bij zich in huis neemt. Eerst
blijft JOACHIM zijn vader helpen en bestudeert ondertusschen talen, oudheidkunde,
theologie en geschiedenis. In 1656 trouwt hij en drijft voortaan de tegelbakkerij van
zijn schoonvader te Rotterdam. Daar heeft hij tot zijn dood geleefd in gestadig verkeer
met HARTIGVELT en PAETS, met zijn zwager VERBURG, met andere Collegianten als
KUYPER, STOL, BREDENBURG, den predikant KLINKHAMER.
Eenige voorname trekken der Reformateurs zijn ook in OUDAEN'S geestelijk wezen
te zien: afkeer van de wereldschgezindheid der Kerk, van sectegeest en
onverdraagzaamheid, ontwikkeling van eigen godsdienstig gemoedsleven. Evenals
JAN ZOET, VAN BEUNINGEN en anderen is hij Chiliast. Ook naar het uiterlijk mocht
de lang opgeschoten, magere man wel een Collegiant heeten: ‘hebbende de troni wat
opgetrokken, zoodat een deftige ernst en aendagt daer in te bespeuren was. Zyn haer
was .... slecht*) en kort, gelyk zyn gewaedt ook van
*)

gladgestreken.
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alle toisel verre was afgescheiden.’ Doch al was hij een hunner, hij bleef zich zelf.
Met zijn mede-broeder, den dichter-schilder JOOST VAN GEEL, polemizeert hij over
het verderf der kerk. Niet zóó verdorven echter acht hij het kerkelijk leven, dat hij
er niets mee te doen wil hebben; integendeel, hij was eenigen tijd diaken bij de
Waterlandsche Doopsgezinden. Een asceet, zooals zijn vriend HARTIGVELT, was hij
niet; in overvloed van tranen bij het bidden kon hij het vermoedelijk niet tegen dezen
opnemen. Wat het beven voor de Kwakers was, dat waren de tranen voor vele
Collegianten; beven zonder tranen, zooals de Kwakers deden, was voor den
dweepzieken Collegiant FRANS KUYPER ‘een zeer walgelijke en aanstootelijke zaak’.
OUDAEN is, wij mogen er niet aan twijfelen, een oprecht vroom man geweest; doch
van een overspanning als deze, die ons de ‘moderne devotie’ der middeleeuwen
herinnert, is bij hem niets te vinden.
Daarom is het ook licht verklaarbaar, dat hij CAMPHUYSEN zoo lief heeft en vurig
bewondert.
Hij stond in die bewondering niet alleen onder zijne geestverwanten: de
bovenvermelde PIETER RIXTEL schreef een lofdicht ‘Op d'Af-beeldingh van den
Ziel-Verquickende ende God-delijken Dighter D. CAMPHUYSEN’; wanneer VERBURG
op sterven ligt, vraagt zijn zwager BREDENBURG hem of hij nog instemt met dit vers
uit CAMPHUYSEN'S Psalmberijming:
Mijn ziel en wenst geen hooger lot
Dan dat ik u maar heb, mijn God;

zijne zuster, BREDENBURG'S vrouw, herinnert hem onder tranen aan CAMPHUYSEN'S:
‘O hooggelukkig sterven // In doodsverderf het leven niet te derven.’ Ook OUDAEN
troost zich op zijn sterfbed met een woord van zijn geliefden dichter; zijn
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levensbeschrijver vertelt ons: ‘Hoorende ook kort daeraen van zyn lyden spreken,
borst hy uit in deze woorden van zynen KAMPHUIZEN: ‘Met Christus erft geen mensch
dan die eerst met hem lydt.’ OUDAEN stelde ook DE DECKER hoog, doch aan
CAMPHUYSEN droeg hij ‘voor alle and'ren den Palm- en Lof-krans op’; op
overtuigende wijze blijkt dat uit het omvangrijk gedicht over de Stichtelyke Rymen,
waarmede hij den twaalfden druk van dien bundel begroette (II, 14-19).
Ondanks die innige geestesgemeenschap en die bewondering was OUDAEN toch een
gansch ander man dan CAMPHUYSEN. Het verschil tusschen hen lag niet vooral hierin,
dat de een predikant, de ander leek was; doch in CAMPHUYSEN, aanvankelijk een
wereldschgezind man, had een omkeer plaats die hem voortaan de wereld en anderen
dan geestverwanten deed mijden - OUDAEN'S stemmige en strenge vroomheid ging
van den beginne af samen met een sterke liefde tot wetenschap en kunst, die hem
telkens in aanraking bracht met mannen van andere godsdienstige richting. De omgang
met een man van zoo onafhankelijken geest als SCRIVERIUS kan niet zonder invloed
zijn gebleven op den een halve eeuw jongeren knaap. In 1652-'53, nog te Rijnsburg
woonachtig, is hij in briefwisseling met ‘lyeffhebbers van de moderne penninghen’
als VAN WOUW en VAN SANTEN; een ander vriend, ANTHONIUS CLEMENT uit
Zierikzee, vraagt hem in 1656 inlichting omtrent allerlei wetenschappelijke
onderwerpen. Van 1666 af hernieuwt hij de kennismaking met BRANDT; OUDAEN
bezorgt BRANDT belangrijke bescheiden voor zijne Historie der Reformatie en
bouwstof voor het Leven van Vondel. Zijnerzijds vraagt hij BRANDT om autografen
van beroemde mannen; want in OUDAEN - wij konden het reeds vermoeden uit de
penningen - begint het type van den verzamelaar zich te ver-
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toonen. Dr. HENRIK D'ACQUET, burgemeester van Delft, vraagt OUDAEN (ao 1669)
of hij hem ‘een papegaij eij bestellen’ kan; ook zou hij ‘dat medalitie van Barbarossa’
wel eens willen zien, dat in OUDAEN'S bezit is.
Wat zou CAMPHUYSEN wel van dat papegaaien-ei gezegd hebben? Toen deze brief
geschreven werd, behoorde hij sinds ruim veertig jaar niet meer tot de levenden;
doch al had hij OUDAEN op de nietigheid van zulke dingen gewezen, het mag de
vraag heeten of hij dezen zou hebben overtuigd: de geleerde en scherpzinnige
tegelbakker placht zijn streng vast te houden en geen blad voor den mond te nemen,
wanneer hij spreken plicht achtte. Dat ondervond HUYGENS bij de uitgaaf van zijn
Tryntje Cornelis (1658). OUDAEN had oprechten eerbied voor HUYGENS, doch nu
haalde hij ‘Zuzannen-Constantin’ over een scherpen hekel. Voor VONDEL koesterde
hij, blijkens zijn Lykgedachtenis de hoogste bewondering, maar ook tegenover dezen
durft hij zijn meeningen en gevoelens wel staande houden.
Die zelfstandigheid van geest berustte ten deele op zijn overwegend verstandelijken
aanleg. Ook waar hij over het geloof handelt, prijst hij het verstand als ‘die heerlijke
gave Gods, den mensch verleent om alles te onderscheyden, om alles te oordeelen
en van niemant geoordeelt te worden.’ Begrijpelijk dus, dat ook zijne poëzie over
het algemeen een verstandelijk karakter draagt. Onder zijn vroegste werk vinden wij
de treurspelen Joanna Grey (1648) en Koning Konradyn (1649). Geen van beide
was door hem gedicht uit lust tot poëzie; maar Joanna Grey ‘tot geen ander einde
als om een tegenstel te maken van Maria Stuart, door VONDEL twee jaren te voren
met den tytel van ‘Gemartelde Majesteit’ in 't licht gebracht en voorts ‘om het
onderscheit der lere van de Roomsche Kerke en hare zwakke bewysredenen door de
kracht der waar-
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heit ..... te doen ophalen’; in zijn Konradyn had hij het ‘geladen op de te onrecht
aangematigde macht der Pauzen, de gruwelen hunner opgeblazenheit.’ Pleitstukken
waren ook een paar latere drama's: in Het verworpen Huis van Eli (1671) toonde hij
‘door het voorbeeld der verbondkist den kranken toeverlaat op het uiterlyke en het
plechtige van den Godsdienst’; zijn Servetus (1655) was gericht tegen de
onverdraagzaamheid. Ook onder zijne overige kleinere en grootere gedichten vinden
wij veel stichtelijke en theologische poëzie; zoo b.v. God en 't Goddelyke gekent en
doorzien uit de schepselen, Woestijn-Stryd der Verzoekinge; een fel stuk tegen het
R. Katholicisme, getiteld Rome in zijn binnenste; een pleidooi tegen SPINOZA, onder
den titel: ‘Op het boek de Atheisterye het Mom-aanzigt afgerukt, of de wederlegginge
der Zedekunst van BENEDICTUS DE SPINOZA door ADRIAEN VERWER’ (II, 68-69),
waarin men o.a. deze verzen leest:
Hoe zal zig dit gedrogt, verwonnen van een sterker,
Nu bergen in zyn hol, dien opgerukten*) kerker.
*)

opengerukt.

Ook elders lucht OUDAEN zijn ergernis tegen ‘die doornestruik’, tegen ‘SPINOZAES
God-verzakers geest’ en tegen den ‘onbeschofte HOBBES’ (II, 112, 220).
Verscheidene andere gedichten, meerendeels samengevat onder de rubriek
Staatsgevallen raken de geschiedenis van den dag en toonen OUDAEN'S belangstelling
in de lotgevallen van zijn land en zijn volk. In het treurspel Haagsche Broedermoord
(1672) uitte hij zijn afschuw van den moord op de gebroeders DE WITT; dat
gruwelstuk kwetste niet alleen zijn gevoel als mensch maar ook zijne gevoelens als
republikein: toen hem eens ‘eenige goede gelegenheit om in Engelant te wonen wert
aengeboden’, zeide hij ‘dat hy geen onderdaen van een gekroont hooft zou willen
zyn.’
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In het verstandelijke zijner poëzie, doch ook in zijn streven naar pittigheid en
degelijkheid doet OUDAEN ons soms aan HUYGENS denken; in de levendigheid en
de scherpte zijner strijdverzen aan WESTERBAEN.
Naast zulke stichtelijke of staatkundige poëzie vinden wij veel gelegenheidsdichten.
Aan verreweg de meeste zijner bruiloftsdichten is wel te zien, dat zij niet uit eigen
aandrift zijn ontstaan; in 1687, toen OUDAEN reeds ‘sestigde’, hooren wij hem
verzuchten (II, 391):
En word my wederom die stoffe voor-geleit?
En ik hiertoe verzogt, genoodigt en gevleit?

In zijne lijkdichten zien wij vaak het gemis aan zelfbeperking dat wij ook bij DE
DECKER aanwezen; in het slot van vele kleine stukjes zekere eentonigheid: steeds
weer is des dichters naam op kunstige of gekunstelde wijs in het laatste vers
gevlochten.
Evenmin als zoovele anderen van zijn geslacht is OUDAEN ontsnapt aan den invloed
van grooter voorgangers; doch het pleit voor zijn smaak, dat hij zich vooral VONDEL
tot voorbeeld heeft gesteld. VONDEL, dien hij blijkbaar gelezen en herlezen heeft, is
hem de dichter bij uitnemendheid: hij roemt Lucifer ‘dat Treurspel voor den tyd, dat
alles tarten darr'’; HOOFT moet voor VONDEL onderdoen (III, 517):
Stel vry den Harnasdans met bardezaan en degen
By d'eedle rustigheid van 't mollige bewegen;

zelfs overschat hij VONDEL waar hij hem boven HOMERUS en VIRGILIUS zet. Niet
vreemd dus, dat wij op verscheiden plaatsen in OUDAEN'S werk den klank van
VONDELS verzen herkennen;
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zoo b.v. in een gedicht van 1667: Op de Brittannische vernedering door de Zee-macht
van hare Hoogmogenden (I, 192); in De Leeuw bevredigt met Britanje (I, 196). Die
invloed van VONDEL heeft voor OUDAEN als dichter aanvankelijk zijn nadeel gehad;
in gedichten als Hollands Dankbaarheid op den Dankdag (1651) zien wij den leerling
zich tevreden stellen met het nadoen van den meester en de ‘Parnastaal’ opkomen
in conventioneele uitdrukkingen en beelden als: het ranke schip, een zee van vuur,
van pek en zolferdampen, de rots der bestendigheid, de zon door de nevels enz.
Doch langzamerhand leert OUDAEN, zij het ook met VONDELS hulp, zijn eigen
stem vormen, zijn dichterlijke zelfstandigheid ontwikkelen. Krachtige, pittige verzen
als deze op JAN DE WITT (I, 175) doen aan HOOFT denken:
Zich willig t'offeren met onverschrokken moede,
Niet wuft, niet reukeloos, niet jeukerend om lof,
Die jongkheid of de drift der hoogmoed geeft hier stof;
Maar met bezetten ernst, daar in de schaal gelegen
enz.

Aan HOOFT ook en de beste bijschriften van BRANDT herinneren ons OUDAEN'S
bijschriften op graaf Willem den Eerste, Albrecht van Beieren, Willem den Vijfde,
Jacoba. Kracht en pittigheid zijn echter niet de eenige eigenschappen van deze poëzie;
waar de snaren van OUDAENS innerlijkst gemoedsleven in trilling gebracht worden,
hooren wij versmuziek van hooger orde. Verzen als de volgende, die hij GERARD
VOSSIUS in den mond legt, zou VONDEL zich niet geschaamd hebben (III, 423):
Hoe rake ik weg, o God, o Vader, geef
My schachten dat ik als een reiger zweef
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Uw rust te moet, waar naar myn veege ziel
Lang uitzag, toen haar 't lichaam tegenhiel!
Hoe zalig waar 't, ver boven 't starrendak,
Ontlast te zyn, niet meer vermast van 't pak
Des lichaams, van die worstelinge en zorg!
Daar is men in der Englen wagenborg;
Ik hyg naar 't heil des eeuw'gen Vaderlands
.................

Heugenissen van genoten eenzaamheid gaven dezen Collegiant verzen in de pen,
welke die van LODENSTEYN achter zich laten (II, 98), al houdt het gansche stuk zich
niet op de hoogte der vier mooie aanvangscoupletten. OUDAEN'S gelaat mocht
doorgaans ‘wat opgetrokken’*) staan, een dartel-vroolijk klein meisje weet hem naar
*)
beneden te lokken en aardige verzen te ontlokken als deze (Ged. 183):
als in hooger sferen
verkeerend.
Nichje, lieflyk flonker-lichje,
Vrolyk hertje, speelziek wichje,
Dat met zoet en zacht gedruis
Speelt en dribbelt over 't huis
enz.

De ‘deftige ernst en aendagt’, waarvan zijn levensbeschrijver spreekt, maken wel
eens plaats voor een vroolijken lach; zoo b.v. waar een Mooy-weertje van den schilder
VAN DIEST hem brengt tot naschetsen (II, 130):
Geen regen voelt men plassen,
Geen buy en roert den grond,
Het wintge waeit van passen
En hout het seiltge ront;
't Gaet nae belieft
Dubbelt ondieft*);
*)

aardig, mooi.
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De son natuurlyk blakert,
De jonge vragt
In 't vrolyk jagt
Sig in de warmte bakert.
Daer moet men 't seiltje natten;
De gieter by de hant!
De wint sel beter vatten;
Maer siet! de losse quant
Speelt, al van 't jok*),
Syn vrysters rok
En beste kraeg vol water;
Met stemmigheid:
Wel, wat bescheid!
‘Wat spul is dit!’ ontgaet'er*).

*)

louter uit de grap.

*)

ontsnapt haar.

Zóó lustig is de stemmige Collegiant zelden; doch wanneer hij het is, dan kan hij
toch verzen schrijven van zoo vrijen gang en losse bevalligheid als deze5).
Zoo komt dan aan JOACHIM OUDAEN, al was hij geen groot dichter, een eervolle
plaats toe onder de auteurs der 17de eeuw. Onder de mannen van het 2de en het 3de
geslacht is er maar één die hem als dichter overtreft. Dat was niet zijn ‘oude en zeer
gemeenzame vriend’ WILLEM VAN HEEMSKERK, die naar zijn leeftijd eer tot het 2de
geslacht behoort; wiens verzen hier en daar naar VONDEL gevolgd, wel streven naar
pittigheid maar toch niet veel beteekenen. Ook niet zijn mede-collegiant, de mysticus
JOOST VAN GEEL (1631-1698), wiens naam wij reeds vermeldden, wiens stichtelijke
en gelegenheids-poëzie nog minder beteekent. De ééne, dien wij om de schoonheid
van zijn werk boven OUDAEN stellen, was zijn jongere vriend
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Heiman Dullaert (1636-1684).
Er is iets verfijnds in de trekken van dezen Rotterdammer, die VAN HOOGSTRATEN
ons heeft afgebeeld: een baardeloos, schrander gezicht met een zachte uitdrukking;
krullend haar golft hem langs de wangen en komt te voorschijn onder de
Rembrandsche baret. Leerling van REMBRANDT was hij geweest ook in betere dingen
dan het dragen van dat zwierig hoofddeksel; met zijn vriend SAMUEL VAN
HOOGSTRATEN had hij zich een tijd lang onder den grooten meester geoefend. Doch
zijn rijke aanleg omvatte meer dan de schilderkunst: ook voor poëzie had hij een
voortreffelijken aanleg, hij hield van muziek en had een mooie stem. Liefde tot kunst
paarde zich in hem aan oprechte vroomheid; niet voor niets was JOACHIM OUDAEN
een vertrouwd vriend van hem en ging hij veel om met ‘predikanten en andere luiden
van ernst.’ Onder zijne vrienden moeten wij vooral de broeders VAN HOOGSTRATEN
noemen, SAMUEL en FRANS; in het huis van den laatste, die boekhandelaar te
Rotterdam was, zagen OUDAEN en DULLAERT elkander dikwijls; daar kwam later
ook een veel jongere, die mettertijd grooten naam zou maken: JOANNES ANTONIDES
VAN DER GOES. Den troost dien wetenschap en kunst geven, had DULLAERT wel
noodig onder de zware hoofdpijnen die hem vaak kwelden, gedurende de uitterende
ziekte die hem in den middag van zijn leven wegnam.
Zijn levensbeschrijver, DAVID VAN HOOGSTRATEN, zoon van FRANS, vertelt ons dat
DULLAERT REMBRANDT zóó voortreffelijk wist na te volgen, dat een door hem
vervaardigde copie voor REMBRANDTS werk verkocht werd. Doch de leerling kon
meer dan den meester navolgen of nabootsen; als dichter was DULLAERT geen kopiist,
maar zich zelf.
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In den kleinen bundel zijner gedichten, die in 1719 door DAVID VAN HOOGSTRATEN
is uitgegeven, vinden wij als werk van DULLAERT eenige verzen van VONDEL
opgenomen; het zijn de acht eerste verzen van den 90sten Harpzang, die hij misschien
heeft overgeschreven omdat zij hem troffen door hunne schoonheid. Met dat feit
voor oogen, zou men kunnen vermoeden, dat VONDELS psalmbewerking DULLAERT
heeft opgewekt zijn voorbeeld te volgen; doch dan heeft VONDELS invloed zich
beperkt tot het wekken van poëtische kracht die slechts sluimerde: DULLAERTS
psalmen zijn van hem, al doen zij door hunne schoonheid aan die van VONDEL
denken. Dat zien wij in den 80sten psalm, in den 121sten, ook in den 104den waaruit ik
de volgende verzen overneem:
Gy liet de bronnen langs een padt
Zeer heimlyk door de bergen vlieten,
Om zo den lichtvergangbren schat
Der bloemryke akkers te begieten
En, om onze afgematte leên
Op 't lieffelykste in slaap te suissen,
Steets langs den glibberigen steen
Haar kristalyn op de oevers bruisschen,
Daar 't visje flikkert met zyn zilv're huit in 't licht,
En blikt de goude zon in 't lichtryk aangezigt.

Dat is niet de stemmige schoonheid van CAMPHUYSEN'S psalmen, maar een andere,
van vrijer beweging en meer bevalligheid; immers ook CAMPHUYSEN, de wereldhater
die zijns ondanks kunstenaar bleef, was een ander dan DULLAERT, de minnaar van
velerlei kunst en wetenschap. Met DULLAERT'S psalmen mochten wij eene
beschouwing zijner poëzie wel beginnen, want ernst is de grondtoon van zijn kleinen
bundel
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verzen; dien ernst treffen wij aan niet alleen in zijn Geestelyke gedichten, zijne Lyken grafdichten, maar ook in vele zijner Lofdichten op uitgegeven boeken en zijner
Mengeldichten.
Echter sluit die levensernst in DULLAERT, anders dan in CAMPHUYSEN, geen
belangstelling uit in zooveel wat het rijke leven te beschouwen en te bewonderen
gaf. De daden en de dood onzer zeehelden ontlokken hem verzen, zoowel als de
kunstige bouw van een vogelnest; ROCHEFORT'S beschrijving der Vooreilanden van
Amerika doet zijn hart verdagen:
O lieflyk land! o schoone streek!
O ryke heuvels en valleien!
O wat'ren die zoo zoet kunt vleien!
O lucht die nimmer lucht en week!
Hoe dikwils heb ik niet gezeit,
Dat zelve de zwaarmoedigheit
Gy kont betoovren en verblyden,
.............

De schoonheid der zichtbare wereld drong telkens weer op dezen dichter-schilder
aan en verjoeg de zwaarmoedigheid, waarmede een ziekelijk lichaam den geest
kwelde. Op zware proeven mochten de gestadige hoofdpijnen zijn levenslust stellen,
voorgoed onderdrukken konden zij dien levenslust niet. Er kwamen dan toch
oogenblikken van verpoozing, die hem nieuwe kracht gaven; in zulk een oogenblik
moet hij uit het Fransch eenige verzen vertaald hebben, die, misschien door
HOOGSTRATEN, met den titel Levenslust zijn voorzien. Bleef hij ook ongehuwd, hij
heeft toch een enkelen keer Minnezuchten tot verzen verwerkt; kinderloos, heeft hij
toch, evengoed als CATS, gevoeld en beseft, dat de min ‘leven van het leven’ is, en
dat gevoel verwerkt tot verzen, zoo schoon en
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kiesch als CATS er nooit heeft geschreven. Wij denken o.a. aan zijn lied Op den
tweeden Bruiloftsdag van den Ed. Heere Govert Suis ..... en Juffrouw Margareta van
Tol met dit slotcouplet:
Zoo zietme een mey van telg en takken
Het vruchtloos bloeicieraad versmakken,
Op 't zuizen van een lentelucht;
De zwangere oestmaand tegenlagchen
Om rykelyker zegenpragchen*),
In hoop van smakelyker vrucht.

Wat DULLAERT trof in zulk een vereeniging van twee harten, was in de eerste plaats:
de macht der schoonheid, zooals hij die bezongen heeft in het bruiloftslied voor
KORNELIS VAN DER BEL en ANNA DE VRIES, met dezen aanvang:
Is het dan de schoonheid niet
Wiens gebied
Verder uitstrekt dan de stralen,
Die met ryken overvloed
Uit den gloet
Van den Vorst der lichten dalen?

Doch het was ook die geheimzinnige aantrekkingskracht van ziel tot ziel:
Een klaar, maar onuitspreeklyk iet,
Een felle drift, een heimlyk trekken,
't Geen elk gevoelt en niemand ziet,
Dat onverwacht zich komt ontdekken,
Daar twee, die d'allereerste maal
Malkandren zien, in 't bloet ontroeren,
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En zonder aanzoek, kunst of taal
Straks wederzydig 't hart ontvoeren
..............

Het zijn waarlijk niet de eenige verzen van DULLAERT, die, al zijn zij eigen werk,
ons aan VONDELS verzen doen denken. Ook als vertaler herinnert hij ons dien meester;
voor de schoonheid van DU BARTAS, onder de mannen van het tweede en derde
geslacht op den achtergrond geraakt, toont hij weer oog te hebben. Naast vertaalde
verzen uit de Semaine vinden wij echter andere die aan het bekende lid der Pléiade
JOACHIM DU BELLAY zijn ontleend; van het fraaie stukje Le vanneur de blé gaf
DULLAERT in Een Korenwanner een meesterlijke vertaling. De fijnheid en
volkomenheid van DU BELLAY, gepaard aan de volheid van toon van den vromen
BARTAS, vinden wij in DULLAERT'S voortreffelijke sonnetten Christus in 't Hofken,
Petrus Wankelende, Verraderlyke Kus, Christus Stervende, De Bekeerde Moorder
en andere als De Drie Wyzen uit het Oosten dat ik hier laat volgen:
Gy, die gewoon om hoog met uwen geest te zweven,
De voorbeduitselen des Hemels, eer het daagt,
Met goude letteren op bruin*) azuur geschreven,
Den op- en ondergang der aardsche ryken vraagt;
Wat hope is uwe konst van boven toch gegeven,
Waar door gy hier beneên zo zwaren landreis waagt?
Wat is 'er dat uw hert, door weetlust aan gedreven,
Uit uwen morgenstond naar dezen middag jaagt?
Ja, wereltwyzen, ja, die reden is gevonden:
Terwyl uwe oogen vast de Hemelen doorgronden,
Yerslingerde uwe ziel op zo veel heerlykheit
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En speurende uit het licht van een genadestarre,
Dat hier de leydstar was, die derwaarts aan geleid,
Zoo volgde uw graag geloof haar heilryk spoor van verre.

Er is in dit, gelijk in andere sonnetten van DULLAERT, een volgehouden kracht, een
gemakkelijk stroomen uit volle ader, zooals men het bij echte dichters vindt. Nu eens
is het vooral zijn beeldende kracht die ons treft, en de bezieling van het onbezielde
als in deze verzen uit Tiresias of Harderlyke Klagte waar van God wordt gezegd:
Die alles onderhout, maar schenkt zyn lievelingen
Bezondren overvloet van vrugten zonder end,
Die hy op vleugelen van warmte en regen zend,
Langs 't rype koorenveld den wind op 't gout doet waaien,
De hongerige zein*) gebukte halmen maaien.
*)

zeis.

Dan weer bewonderen wij den kunstenaar die de allegorie met nieuw leven bezielt
en haar nieuwe schoonheid bijzet, zooals in de verzen Op het Graf van den Voorspoed;
den kunstenaar die, niets te laag achtend om het door zijne kunst te verheffen, het
groote in het kleine speurend en dóórdringend tot de kern der dingen, deze mooie
verzen dichtte:

Aan myne uitbrandende kaerse.
O haast gebluschte vlam van myne kaers! nu dat
Gy mynen voortgang stut in 't naerstig onderzoeken
Van nutte wetenschap in wysheidvolle boeken
Voor een leergierig oog zoo rykelyk bevat,
Verstrekt gy my een boek waar uit te leeren staet
Het haast verloopen uur van myn verganklyk leven;
Een grondles die een wys en deuchtzaam hart kan geven
Aan een aandachtig man wien zy ter harte gaat.
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Maar levend zinnebeeld van 't leven dat verdwynt,
Gy smoort in duisternis nu gy uw licht gaat missen,
En ik ga door de dood uyt myne duisternissen
Naar 't onuitbluschlyk licht dat in den Hemel schynt.

In de verzekerdheid des geloofs, die uit de slotverzen van dit stukje spreekt, is HEIMAN
DULLAERT gestorven. Wel mocht zijn vriend OUDAEN er ten volle in berusten, dat
dit leven, weinig meer dan ‘een stage dood’, zijn eindpaal had bereikt en dat gevoel
van berusting uitstorten in een fraai lijkdicht. OUDAEN'S vertrouwen, dat men zijn
vriends ‘Godvruchtig air van Poësy’ waard en dierbaar zou blijven achten, is
aanvankelijk beschaamd; BELLAMY had oog en oor voor het werk van dezen
kunstbroeder, maar op die kortstondige waardeering volgde een lange vergetelheid.
Eerst een dichter van het laatst der 19de eeuw vestigde opnieuw de aandacht van het
publiek op dezen te onrechte vergeten kunstenaar met het woord. Te onrechte
vergeten, want slechts in weinig Nederlandsche dichters der 17de eeuw treffen wij
zulk een harmonische versmelting aan van Christelijke vroomheid met den geest en
de kunst der Renaissance en, afgezien van die belangrijkheid uit historisch oogpunt,
verdient HEIMAN DULLAERT onder ons in eere te blijven om de schoonheid die ook
voor ons nog van zijn werk afstraalt.
Gansch anders is de verhouding tusschen Christendom en Renaissance in een zijner
oudere tijdgenooten, vergeten als hij, en die toch ook - zij het in mindere mate - recht
heeft op onze belangstelling:

Matthys vander Merwede van Clootwyck.
Was deze VAN DE MERWEDE een afstammeling van het oudadellijk geslacht van
dien naam? Dat schijnt onzeker; doch in
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allen gevalle was hij van aanzienlijken huize: zijn vader, JOHAN VAN MERWEDE,
heer van Clootwyck, was rentmeester der heerlijkheden van het Huis Oranje te
Geertruidenberg. In dat stadje was zijn zoon MATTHYS geboren; van daar was hij in
1634 naar Leiden vertrokken om er te studeeren. Ter voltooiing van zijne opvoeding
deed hij met zijne vrienden NICOLAAS HEYNSIUS (zoon van den professor) en
ADRIAAN VAN BLEYENBURG een reis naar Italië en vertoefde lang te Rome. Daar
maakte hij kennis met de bent van Hollandsche schilders, door hem gekenschetst als
‘meest alle optreckers*)..... maer meer met de kan als met de meyt.’ Hij trachtte die
‘kittebroers’ wel van den drank aftebrengen, doch alleen omdat hijzelf het liever *)door-draaiers.
met Tryntje dan met Wyntje hield. Beschuldigd van nonnenschenderij, ontdook hij
de gerechtelijke vervolging eenigen tijd in een klooster; vandaar dat men in het
vaderland zei dat hij monnik was geworden, maar het leek er weinig op.
Het voorbeeld van ANSLO, die juist in dien tijd te Rome was, heeft er misschien
toe bijgedragen dat gerucht ingang te doen vinden. Er is te meer reden om ANSLO'S
naam hier te noemen, daar wij voor VAN DER MERWEDE'S eersten bundel een lofdicht
vinden, onderteekend R. ANS., waarin den auteur wordt aangeraden:
ey stuur uw Roomsche Dichten
In Nederduytsch, naar 't lieve Vaderlandt
En zet daer door heel Neêrlandt in de brandt.

Hetzij dan ANSLO of een ander aan VAN DER MERWEDE dezen raad heeft gegeven tot een uitgave kwam het. VAN DER MERWEDE keerde in 1650 naar het vaderland
terug en in het volgend jaar zagen een aantal gedichten van zijne hand te
's-Gravenhage het licht bij ISAAC BURGHOORN, onder den titel
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Uyt-heemsen Oorlog ofte Roomsche Mintriomfen ...... voorgevallen en beschreven
in 't jaer 1647, '48, '49 en '50. BURGHOORN'S naam als uitgever zal er door deze
uitgaaf niet beter op zijn geworden; ja hij zelf, dichter gelijk zoo menig zijner
gildebroeders, had wel allerlei grappen en dwaasheden uitgegeven onder lokkende
titels als: Klucht-hoofdige Snorre-pijpen, Quacken en Quinck-slagen, Swarten Duyvel,
Nieuwe Werelt vol Gecken e.d., maar in die dwaasheid school toch een
zedelijk-satirische strekking; hier daarentegen vond men minnepoëzie van zoo brutale
zinnelijkheid als in onze literatuur maar zelden vertoond was. In vele kluchten, het
is waar, vond men dingen die even erg waren; doch de kluchtdichter mocht een potje
breken en sprak bovendien over verzonnen personen en toestanden; hier gold het de
werkelijk gebeurde liefdes-avonturen van een bepaald auteur, die zijne indrukken,
gevoelens en waarnemingen zonder blikken of blozen mededeelde. Wat de
merkwaardigheid dezer gewaagde poëzie nog verhoogt, is dat de auteur haar in zijn
Opdracht verdedigt met een beroep op wat wij naturalisme zouden noemen: te
onrechte, zegt hij, noemen velen zulk bezingen van ‘het werk van de Min oneerlijk*)
’; zijns inziens is de min ‘even naturelijk ende lichamelijk als andre werken ende *)onbetamelijk, onfatsoenlijk.
bewegingen van ons lichaem’. Hij vermoedde wel dat men den auteur van zulke
poëzie zou aanvallen en dacht blijkbaar: de eerste klap is goud waard; vandaar zijn
aanval op ‘het meeste deel van onse gereformeerde Kristenen die met sulken
stoutigheyd ende hoogdreygende Bybelse woorden om een haverstroo (niet denkende
dat PETRARCHA sevd: Tal biasma altrui che se stesso condanna), soo derven uyt varen
ende yemand hier of daer in berispen, alsof sy alle Sinte Peeters op den Pinxter-dag
waren, ende of sy God by de voeten hadden als men den Cherubim gemeenlyk
schildert’.
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Niet alleen van minne echter handelden zijne verzen. Menig stuk of stukje behelst
zijn indrukken van Italië en de Italianen. Onverdeeld gunstig zijn die indrukken juist
niet: van een negental Napolitaansche bandieten, aan wier handen hij door list en
geluk ontsnapt was, heet het:
Haer mannesuchtig oog steek Kraay en Raven uyt,
Den blixem sla dat schuym de brillen van de snuyt.

Andere stukken zijn getiteld: Een verachting van Romen, Swaerhoofdicheyt op het
hedendaegs Romen enz.; de vloek-sonnetten van Petrarca: Fiamma dal ciel, l'Avara
Babylonia, Fontana di dolore vinden wij hier vertaald. Aan zijn vriend HEYNSIUS,
die zich blijkbaar van hem gescheiden had en nu eens te Padua dan te Venetië
vertoefde, richt hij dichterlijke brieven, waarin hij over den staatkundigen en
zedelijken toestand van Italië uitweidt.
Ter beantwoording van de vraag: hoe dachten de Nederlanders der 17de eeuw over
Italië? leveren deze gedichten belangrijke gegevens. VAN DE MERWEDE moge uit
zedelijk oogpunt een zwak man geoordeeld worden, hij kijkt goed en heeft oog voor
het karakteristieke van menschen en dingen. Hij zoekt ook naar een eigen vorm ter
uiting van wat hij denkt en gevoelt; een streven dat niet zelden, als bij SIX VAN
CHANDELIER, gewrongenheid ten gevolge heeft. In zijne minne-poëzie, doorgaans
gemakkelijk en vloeiend berijmd, is die gewrongenheid schaarsch. Waar men eenige
gewrongenheid opmerkt, gaat zij toch gepaard met kracht en zinrijke volheid, zooals
moge blijken uit de volgende verzen, die opmerkelijk zijn ook hierom, dat wij er
voor het eerst het berglandschap in onze literatuur zien:
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Die naekte, verbejaerd' en spitse rotsen,
Die met het steyl gebergt den hemel trotsen
Met menig sneeuw-vlok en gebroken waterval,
Zijn beelden van mijn hard, stuer en steyl ongeval.
Haer ouderdom betekend, dat mijn jaren
Ook mettertijd mijn ongenucht gaen garen,
Haer bloot' onvruchtbaerheyd, mijn vrucht'loos minbericht,
Aen eyndelozen ramp door eygen wil verplicht.
Zijn niet haer waterloopjes mijn gedachten,
Gebroken met soo veel ontroerde nachten?
De sneeu en 't steyl gebergt u trotsche koeligheyd?
enz.

Niet minder opmerkelijk in hun soort zijn deze verzen over een klein poesje dat zijn
baas gezelschap houdt:
Daer 't vrolik Meysje sat en lachten met de Weerd*),
Daer komt nu 't katjen my ten disch versellen,
Dat mijne traege beetjes schijnd te tellen;
Daer sit nu 't snorkend*) katjen achter op mijn stoel,
Daer ik eerst sat verseld met mijn verliefde Boel;
Daer sit nu 't katjen met syn statig wesen*)
Daer 't Meysjen plag een slaetjen te verlesen*)
enz.

Ja, de schilders hadden wel oog voor onze huisdieren: hoe voortreffelijk is, om maar
een enkel voorbeeld te noemen, op het Gebed zonder end van Maes die kleine poes,
op haar achterpootjes overeind staande, het zoetsappig-zachtmoedig snuitje opwaarts
gekeerd, met de nageltjes van één uitgerekt voorpootje in het servet geslagen, in
vruchteloos pogen om op de hooge tafel te kijken. Maar welk auteur te onzent had
het ‘snorkend’ katje ‘met syn statig wesen’ opgemerkt en - zij het slechts in een
omtrekje - weergegeven?
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Waarschijnlijk heeft noch dit berglandschap noch dit ‘kattengespin’ op het toenmalig
publiek den indruk gemaakt dien het op ons maakt; in allen gevalle zullen wij het
eer aan de minnepoëzie dan aan deze verzen moeten toeschrijven, dat VAN DER
MERWEDE'S bundel opgang maakte bij een deel van het publiek, immers in
betrekkelijk korten tijd driemaal herdrukt werd (1654, 1657, 1676). De uitgever
BURGHOORN moge een zoet stuivertje aan deze verzen verdiend hebben, de auteur
heeft er minder genoegen van beleefd. Blijkbaar heeft men al ras gemerkt, hoe de
beginletters op het titelblad: M.V.M. Hr van Cl. moesten aangevuld worden en heeft
VAN DER MERWEDE door zijn werk bij velen ergernis gewekt. Doch niet lang daarna
betert hij zich. Hij sluit een eerzame echtverbintenis met DEBORA SPRONSSEN, vestigt
zich te Dordrecht, wordt huisvader en toont berouw over zijn Roomse Mintriomfen
door de uitgave van een bundel Geestelyke Minne-Vlammen die in 1653, weer bij
BURGHOORN, het licht zag. Ditmaal staat zijn naam: Jonkheer M. van der Merwede,
Heere van Clootwijk, voluit op het titelblad.
Naar het schijnt had het ongeluk hem op een of andere wijze getroffen; immers
in de Opdracht aan Jonkheer PIETER VAN PEENE spreekt hij over ‘den ramp ende
tegenspoed, my van den Hemel toegepast, door een die 'k in mijn ziele beklaeg.’
Doch hoe dan ook, hij voelt zich nu bekeerd, verlost uit
Het verkens-kot van Circ' en met berou benert,
Daer daer uyt onsen val ons heyl gebrouwen wert.

Zijne vrienden BOEY, BRUNO, GRASWINCKEL en anderen verheugden zich over zijn
zedelijke verbetering. Inderdaad toont deze bundel zeker streven naar vroomheid in
het berijmen van het Hooglied en de Zeven Boetpsalmen, meer nog in de be-
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werking van stoffen die een eigenaardige aantrekkelijkheid voor den auteur moesten
hebben, zooals Pauli Bekeeringe en Boet-veerdige Maddalena. Maar van poëzie is
hier niets meer te bespeuren; de dichter was ondergegaan in den bekeerling.
In het land van het ‘rinascimento’, in aanraking met een lustig-losbandige
schildersbent had deze Nederlandsche jonker geen weerstand kunnen bieden aan den
lust om zich vrijelijk - ‘natuurlijk’ noemde hij het - uit te leven; de rijkdom van
nieuwe indrukken, gepaard met de aandoeningen van wat hij zelf ‘mijn furieuse
tochten’ noemt, deden poëzie ontstaan, wel niet van hooge waarde, maar toch
belangwekkend in menig opzicht - teruggekeerd in de vaderlandsche lucht, die nergens
zwaarder drukte dan in het synodale Dordt, kwam hij ras tot inkeer en trachtte met
poëzie te boeten wat hij in poëzie misdreef; doch hier begaf hem zijn matig dichterlijk
talent: in zijn Uyt-heemsen Oorlog was wel gloed, zij het met veel rook gemengd wat hij voor Gecstelyke Minne-vlammen uitgaf, waren meest doove kolen.
Christelijke vroomheid en Renaissance-kunst, in HEIMAN DULLAERT zoo
harmonieus vereenigd, zien wij in den jonker VAN DE MERWEDE gescheiden; beide
elementen waren in den laatste van minder hoedanigheid dan in den eerste, maar
toch verdient hij vooral om zijn Uyt-heemsen Oorlog iets beters dan de vergetelheid
waarin hij zoo lang heeft weggescholen6).

In de overige provinciën.
Tot dusver vertoefden wij met de mannen van het derde geslacht steeds in Holland;
wij gaan nu zien, welk aandeel de overige provinciën namen in de voortbrenging
van literatuuren in het literaire leven van dien tijd.
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LODENSTEYN, Delftenaar geboren, bracht ons reeds naar Utrecht; in die provincie
moeten wij even stilstaan bij de groteske figuur van EVERART MEYSTER. Deze
zonderling, die 's zomers op de hofstede Nimmerdor bij Amersfoort en 's winters te
Utrecht woonde, maakte eenigen naam vooral door zijn sollen met de beruchte
Amersfoortsche kei; uit die kei sloeg hij voor een deel de vonken van zijn vernuft,
zoo b.v. de Key-klucht van Jock en Ernst (ao 1661), een soort van hekeling der zotheid
in lang uitgesponnen, vervelende dialogen. Eenige jaren vroeger (1655) had hij in
zijn Hemelsch Land-Spel of Goden-kout der Amersfoortsche Landdouwen een
opsomming van voorname Stichtsche hofsteden en ridderhofsteden gegeven, van
even weinig beteekenis. Het beste wat hij geleverd heeft, is misschien zijne
zelfkarakteristiek in zijn Klucht van de Spits-hoedige Menschen (3e uytk.):
....... In d'Amersfoortsche school
Was hy, van jonckx al af, een drolligen oom-Kool,
Dien Keyschen Kaeckelaer, die Dool-om-berchschen Schriver,
Is maer een Heekelaer, een Snaeck, een Klucht-bedriever,
Die all' de weereld rost, en onder jock en Boerd
De Weereld wijst waer elck zijn doolingh hem vervoerd.

Van meer belang dan deze ethische grappenmaker zijn de Overijselaar VOLLENHOVE
die een groot deel van zijn leven in Holland woonde en zijn vriend, predikant als hij,
de Gelderschman SLUYTER.

Johannes Vollenhove (1631-1708).
VOLLENHOVE werd geboren in het aloud Overijselsch stadje van dien naam; studeerde
te Utrecht en te Groningen; was
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eenigen tijd predikant te Vledder (Drenthe), daarna van 1655-'65 te Zwolle, waar hij
trouwde met de burgemeestersdochter GESINA HAKE; werd toen naar Den Haag
beroepen en stierf er in 1708.
Een geleerd man, die zijne klassieken goed kende, ook wat Engelsch (‘Ik staamle
ook Britsche spraak’), beoefent hij de poëzie als ‘bywerk’ en ‘uytspanning na (z)yn
werk’; als zijn eigenlijk werk beschouwt hij natuurlijk zijn taak als predikant. In
overeenstemming daarmede is de predikant dan ook duidelijk in den dichter te zien.
Toch heeft hij wel oog voor andere dingen dan kerk en godsdienst: wij vinden
gedichten op WASSENAER OBDAM, DE RUYTER, den brand van Londen in 1666, op
WILLEM III toen deze aan het bewind kwam. In een vijftal tweeregelige bijschriften
waarschuwt hij tegen den invloed van Frankrijk; zoo lezen wij:
Hoe raakt de Fransche Kerk op 't Hof? niet zonder reden:
Zy waarschuwt voor 't bederf van hoofsche en Fransche zeden.

Opmerkelijk zijn deze bijschriften als een teeken des tijds; ook vroeger had men
gewaarschuwd tegen Frankrijk's invloed, doch alleen uit zorg voor de zuiverheid der
landstaal - nu acht men de zuiverheid der zeden bedreigd; blijkbaar dringt de invloed
van Frankrijk dieper in het volksleven.
Een ander teeken des tijds, zichtbaar in VOLLENHOVE'S poëzie, is het opkomen
van de deftigheid, die eigenaardig-Nederlandsche eigenschap waarvoor immers
slechts onze taal een woord heeft. Wij zagen vroeger, hoe de vroolijke HUYGENS
zijn vriend VOLLENHOVE plaagde met diens deftig-slepende uitspraak; - HUYGENS
werd voor deftigheid bewaard door zijn gezonde vroolijkheid - in VOLLENHOVE had
de deftigheid den zin voor het komische gesmoord. Ware het anders, hij zou in
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een lijkdicht op RABO HERMAN SCHELE, Drost van IJsselmuiden, niet hebben
geschreven:
Een edelman, volleert, volmaakt in allen dele;
En berg en bosch en beek weêrgalmen: Schele! Schele!

Een glimlach over deze ongewilde woordspelings-echo zou VOLLENHOVE zeker
hoogst ongepast hebben gevonden; vooral daar het hier een lijkdicht gold.
Waardigheid zullen ook wij in een lijkdicht wenschen, dat uiting van droefheid is;
doch waardigheid en deftigheid zijn twee. VOLLENHOVE'S deftigheid zoekt bovendien
te vaak haar kracht in jammerlijke opgeschroefdheid. Zoo lezen wij in zijn Lykzang
op VONDEL:
Hef op: zet op*): geen sluis, noch kranen:
Maar stort een kunstrivier van tranen.
Giet uit, droog uit, ô hengstebron.

*)

open.

Doch ook waar zijne muze geen ‘treurplicht’ te vervullen heeft, draagt zij de
allongepruik. Zoo b.v. in den Brief aan den heer Simon Simonides, een zijner
Haagsche ambtgenooten:
Wat meldde uw minzaam bladt al goets, eerwaarde Heer,
Myn ampt- en lastgenoot, en boezemvrient, en meer!
De vrienden wel gemoedt, den Haag noch overende
....................
Myn zuster 't huwlyxpak aanvaardende onverdroten,
Myn lieve bedtvriendin in 't kinderbedt zo wel
Gelegen*) op haar tydt van enen Samuel..
*)

Bevallen.

‘Bedtvriendin’ is VOLLENHOVE'S geliefd woord voor zijne of een anders vrouw; zoo
noemt hij kinderen ‘gewenschte
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huwlyxloten’; een conrector die tweelingen heeft gekregen, wordt tot ‘held’ bevorderd.
Het stuk, waarin die bevordering plaats heeft: Op de geboorte van Tweelingen enz.
is wel geschikt VOLLENHOVE in zijn deftigheid te toonen: Kampen ging achteruit,
de bevolking nam af, men sprak er reeds van vruchtbare Joden in de stad te roepen
‘om aanwinst van menschen en van nering’
....... tot dat helt Wendbeils gade
Gelag in 't kraambed van twee kindren t'ener dragt,
Een dochter en een zoon, van geen Hebreewschen zade.

‘Zo, Kamper burgers, zo’, zegt goedkeurend de dichter die, na het uitgaan van zijn
‘huislicht’ GEZINA, hertrouwd was met CATHARINA ROZEBOOM:
......... verstaat uw eige kracht
En leert door 't echte bedt uw huizen ryk stofferen.

Wie den auteur dezer verzen opmerkzaam had gemaakt op hunne hoogdravendheid,
zou waarschijnlijk ten antwoord hebben gekregen, dat de ‘Parnastaal’ dit eischte:
Leert VONDELS taal, Parnastaal, spreken

zegt hij in den bovengenoemden Lykzang over den groten poeet Joost van den Vondel
en voerde daarmede een woord in, dat, door den opgang dien het maakte, de
ontwikkeling onzer poëzie in dien tijd helpt kenschetsen.
Zelf bracht hij in praktijk wat hij anderen voorschreef: op veel plaatsen in zijn
poëzie zien wij invloed en navolging van VONDEL. Die invloed en die navolging
behoefden het ontstaan van eigen goede poëzie niet onmogelijk te maken; doch
gevaarlijk was, dat VONDELS woord wet en zijn taalgebruik een
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‘jus et norma loquendi’ ging worden. Dat BRANDT en VOLLENHOVE elkander hunne
gedichten telkens ter beoordeeling zonden ‘met bede van ront te willen gaen*) in het
*)
aenwijzen der feilen zoo tegen de tael als kunst daer in begaen’, dat was geen
openhartigheid betrachten.
veeg teeken voor den bloei der poëzie; wèl, dat VOLLENHOVE zich in zijn betoog
telkens dekt achter VONDEL. In een zijner brieven aan BRANDT twijfelt hij of deze
wel mag schrijven: ‘men hou d'olyf’, doch voegt er bij: ‘nochtans kan uw Eerw. zich
hier behelpen met VONDELS voorbeelt, die in zijnen Adam ..... oli van d'olyf schrijft.’
Een eind verder lezen wij naar aanleiding van BRANDT'S vers Het Leliryk is aan den
Staat verbonden: ‘Maar wat dunkt u? Is leliryk wel een gangbaar woort?’ Hij is
geneigd het aantenemen, want ‘VONDEL heeft ook het lelistrant in zijne Wellekomste
van den Heere DE GROOT.’ Maar er zijn toch bezwaren; als slot zijner overwegingen
geeft hij ten laatste: ‘De Fransche Kroon zoude my beter behagen dan het Leliryk.’
Maar dat slot blijkt geen slot, want nieuwe bedenkingen rijzen op. Wat werd er van
de souvereiniteit des dichters in wie zich zoo beriepen op het gezag van een ander?
Naast dat gezag van vroegere dichters en ten deele daaruit voortvloeiend, komt
een schoolsche eerbied voor de spraakkunst: het omvangrijk gedicht Aan de
Nederduitsche Schryvers behandelt allerlei vraagstukken van taalzuiverheid en
taalgebruik. In VONDEL wordt afgekeurd dat hij aan het achtervoegsel baar de
voorkeur geeft boven lyk; er worden opmerkingen gemaakt over het verkeerd gebruik
der naamvallen, over de meervoudsvormen s en en enz.
Dat een auteur als VOLLENHOVE, zóózeer vervuld van dergelijke vraagstukken,
poëzie levert, zuiver van taal en net, verwondert ons niet; doch doorgaans is die
poëzie middelmatig en zonder verheffing. In een zijner voornaamste gedichten
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Kruistriomf zien wij wel eens iets goeds, zoo b.v. in de passage die aanvangt met:
‘Zie ik niet hangen Godt den Zoon’; doch daarnaast meer middelmatige zwakke of
smakelooze verzen. Zijn schaarsche minnepoëzie is uiterst zwak; waar vindt men
gevoel en schoonheid in het stukje Aan mijn Liefste dat hij in 1657, in het bloeien
van zijn jeugd, vervaardigde? Maar ook de Gedachtenis aan zijn eerste vrouw van
1681 is zwak werk; alleen in het laatste vers hooren wij de stem van het hart.
Beter zijn eenige bijschriften, werk van meer verstandelijken aard, zoo b.v. dat op
het Zwolsche Weeshuis. In het lofdicht Op Marquet toont zich wel gevoel voor de
natuur en van tijd tot tijd, weet vroomheid of stichtelijkheid in hem den juisten toon
te vinden en verzen te schrijven die zekere bevalligheid hebben, zooals Kracht in
Zwakheid dat aldus aanvangt:
Och hoe dwaas is 't heil te bouwen
En betrouwen
Op iet sterflyx! wat is roem
En standvastigheit van menschen?
Zy verslenssen,
Zy vergaan, gelyk een bloem.

Zoo is het ook met Morgenzang, Vermetelheits Spiegel, Hanegekraai of Zielwekker.
In dat laatste stuk vinden wij o.a. dit fraaie couplet:
De Werelt sluimert altyt weêr,
Door droom op droom bedrogen.
Wat raat? zie neêr, aanschou ons, Heer:
Bestraf ons met uwe oogen,
Die Simon straalden diep in 't hart,
En griefden met een zaalge smart,
Zoo wort een rots bewogen.
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Al behoort de ‘rots’ uit het laatste vers tot de vaste beelden die in de Parnastaal
telkens weer dienst moeten doen.
VONDEL, vertelt BRANDT ons, zou van VOLLENHOVE'S Kruistriomf gezegd hebben:
‘Daar is een groot licht in dien man, maar jammer dat hy een Predikant is.’ Tegen
den predikant kunnen wij, die aan STALPERT VAN DER WIELE, POIRTERS, REVIUS en
CAMPHUYSEN denken, geenerlei bezwaar hebben; doch anders dan VONDEL, argeloos
ingenomen met wie hem navolgden, kunnen wij in VOLLENHOVE geen ‘groot licht’
zien. Hoog echter werd hij gesteld door zijn vriend en ambtgenoot

Willem Sluyter (1627-1673).
Ga 'k door het koren-veld alleen
Of langs den Berkel-oever treên
Of sitt' daer onder 't groen verborgen,
Soo denk ik reys op reys aen u.

Die verzen geven ons eenig denkbeeld van hunne vriendschap en een kijkje in het
leven van dezen dorpspredikant. Van ouder tot ouder een Achterhoeker, geboren te
Neede op de grens der Republiek, was hij in 1634 predikant te Eibergen (dicht bij
Neede) geworden en leefde daar geheel voor zijn gemeente. In 1665 moest hij vluchten
voor een inval der Munsterschen en trok naar Den Haag waar VOLLENHOVE in
datzelfde jaar kwam. Zij kenden elkaar, hoewel misschien niet persoonlijk, ten minste
sedert 1662, toen VOLLENHOVE een lofdicht had geschreven op SLUITERS Lantleven
en Gezangen. In 1666 naar zijn pastorie teruggekeerd, moest hij in 1672 opnieuw
vluchten voor den vijand; in dat jaar zien wij hem te Amsterdam, bezig met een
bewerking van Jeremia's Klaegliederen, een passende stof voor hem in de
‘beklaeglijke ballingschap en afzyn van
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myn lieve Gemeynte’, waarover hij spreekt in de opdracht van dat werk aan Justina
van Nassau. Niet lang zou die ballingschap duren: in het volgend jaar overleed hij
te Zwolle.
Anders dan zijn Haagsche vriend, die, in het hart der Republiek levend,
belangstelling toont in ‘saken van staet en oorlog’, leeft SLUYTER geheel voor zijn
‘lieve Gemeynte’, ook als dichter. Zoo zegt hij in de opdracht zijner Psalmen,
Lofsangen ende Geestelyke Liedekens (ao 1661) aan de gravin Van Dona, dat deze
liederen gemaakt zijn ‘voor de slechten en eenvoudigen’ en in de Noodige
onderwijsinge en Vermaninge aen den Christelijke Sanger en Leser: ‘men vind
verscheide eenvoudige luyden, die niet lesen of schryven konnen, den welken de
geestelyke sangen een groot behulp zyn, als sy die selve van anderen leeren en weten
ook dikwils veel daer uyt te verhalen en te singen.’ In een lateren bundel, Eybergsche
Sang-lust, zegt hij van zijne psalmen, zijn ‘sterf-gesangen’ en andere liedekens, dat
zij ‘rondom in onse Kerspel van Eybergen een bysonder Sang-lust verwekt, en alle
lichtvaerdige ontuchtige liedekens byna t'eenemael door Gods genade uytgedreven
hebben’.
Hoeveel goeds deze gezangen ook mogen uitgewerkt hebben, erkend dient dat
hunne maatschappelijke waarde grooter is dan de poëtische. Toch vinden wij hier
en daar wel een vloeiend lied als b.v. Tot God is doch mijn ziele stil of dit andere dat
aanvangt:
Verlost my van mijn pijn,
O God, de wat'ren zijn
Tot aen de ziel gekomen.

Ook in den Bedezang voor onze Krygs-machten zijn goede dingen, er is een afglans
van de schoonheid der psalmen b.v. in dezen aanhef:
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Wy steken in uw Name
De vaendels op, o God!
En bidden u al t'same:
‘Laet ons niet zijn bespot;
Maer laetse schaemroot worden,
Die trouw'loos sonder reên,
Uyt hoogmoed sich omgorden
Om ons op 't hooft te treên.’

In zijn voornaamste werk: Buyten-Eensaem Huys Somer- en Winter-Leven, vinden
wij behalve stichtelijkheid, belangwekkende kijkjes in het leven van een
zeventiend'eeuwsch dorpspredikant, doch slechts zelden poëzie.
In een groot aantal acht- of tienregelige coupletten, beschrijft SLUYTER hier zijn
huiselijk leven op het land, met de minderwaardigheid van het stadsleven als
achtergrond. Wij vernemen hoe hij, vroeg weduwnaar geworden, vuur aanlegt, zijn
potje kookt, uitgaat op huisbezoek, studeert, van de natuur geniet enz. Doet deze
beschrijving ons aan het piëtistisch-biografisch werk van HUYGENS en CATS denken,
ook zijn lofspraak op de eenzaamheid voert ons terug naar de piëtisten. Wanneer hij
over de eenzaamheid spreekt, komt er eenige gloed in den kalm-vromen Achterhoeker:
O! die bevrijd van aerds geslommer
Slegts gaet, of sit in digte lommer,
Op d'oever van een suyvre beek,
En hou daer met syn God gespreek,
Die word bekoorlijker gedragen
Dan in karos of gulde wagen
Door 't allermeest geswier der stad,
Daer't aerds alleen word hoog geschat.
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Het bevreemdt ons niet, dat LODENSTEYN een lofdicht schreef op SLUYTER'S ‘geesten sin-ryk Buyten-leven’; doch ook JEREMIAS DE DECKER toonde zijne ingenomenheid
met SLUYTER'S ‘Rym ...... dat zielen streelt en sticht.’
Zoo golden dus zoowel VOLLENHOVE als SLUYTER onder hunne tijdgenooten voor
dichters in den waren zin des woords. Die waardeering van het voorgeslacht reeds
geeft hun aanspraak op een plaats in dit verhaal; doch bovendien erkennen ook wij
hier en daar kunst in hun werk, achten wij VOLLENHOVE karakteristiek om zijne
deftigheid die zich ook in de Parnastaal openbaarde, terwijl SLUYTER de rij van
dorpspredikanten met literaire neigingen opent: een genre van dichters dat zich lang
zal handhaven7).

Groningers en Friezen.
Wat wij van letterkundig leven in de Noordelijke gewesten der Republiek bemerken,
beteekent over het algemeen weinig.
In Groningen vinden wij in JOHAN VAN NYENBORGH, geboren in 1621, iemand
van deftigen huize die aan literatuur deed; hij behoort tot de navolgers van CATS en
heeft niets eigens; al wat hij geschreven heeft, is even onbeteekenend als zijn Schoole
der Wysheyt (ao. 1662), een geschrift, half in rijm half in proza, tot lof der scholen.
In navolging misschien van HOOFT en anderen had hij een soort van letterkundigen
kring, die samenkwam op zijne hofstede buiten de Boteringepoort; een der schakels
van dien kring was de geleerde apothekersvrouw SIBYLLA VAN GRIETHUYZEN,
geboren omstreeks 1620, die eerst in Appingedam, later te Groningen woonde.
SIBYLLA'S kennis en ontwikkeling waren niet gewoon: zij leest Horatius en Cicero,
haalt Montaigne aan, kent Spaansch; waar-
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schijnlijk had zij aan den roep van hare geleerdheid te danken dat HUYGENS in
dichterlijke correspondentie met haar trad.
SIBYLLE had hem, toen hij met den Prins te Groningen was, uitgenoodigd door
hem een vertaling van een zijner Latijnsche gedichten Pronosticon Physico-politicum
(ao. 1648) toetezenden. CONSTANTYN was te beleefd om daarop te zwijgen, vooral
tegenover eene dichteres met den naam Sibylle. Zoo kreeg de vertaalster dan een
zestiental aardige verzen terug, eindigend met:
'T moet waer zijn wat ick seggen wille;
'T komt uijt den mond van een Sibylle.

Gaande gemaakt door HUYGENS, zendt zij hem op dezelfde rijmwoorden een niet
onaardig antwoord; later, in 1657, richt HUYGENS nog eens een kort gedicht tot haar.
Wat wij overigens van deze geleerde vrouw bezitten, heeft weinig om 't lijf. In een
welkomst-dicht voor den Stadhouder Willem Frederik bedient zij zich van VONDELS
uit den treuren nagevolgde strophe der Roomsche Lier; in een Eer-dicht op een boek
van den Leeuwarder predikant HASIUS is veel geleerdheid, geen poëzie; zoo spreekt
zij van Adriaen ‘een wacker Haes’
...... die in d'ijver sich bekommert,
Om 't eygen-heylig grouwel-pack
Met sijn gewijde Hase-poten
Van 't pestigh dool-padt af te stoten.

SIBYLLE'S eerdicht op HASIUS' Koninklycke Leydsterre is niet het eenig voorbeeld
van de letterkundige of ten minste geestelijke betrekkingen tusschen Friezen en
Groningers; in denzelfden bundel immers, waaraan dit eerdicht ontleend is: Klioos
Kraam (Leeuwarden 1656) vinden wij een lofdicht op SIBYLLE van den Frieschen
geleerde en letterkundige GABBEMA. Voordat wij
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over dezen een enkel woord zeggen, moeten wij even stilstaan bij een paar Friezen
uit iets vroegeren tijd.
Wij hebben in den aanvang van dit deel gezien, hoe STARTER poogde eerst in
Leeuwarden, later in Franeker, eenig literair leven te wekken. Zekere RENERUS OLIVA
had in een lofdicht vóór den Frieschen Lusthof de Friezen aangespoord o.a. met deze
verzen:
En blyft dan langer niet ys-koud, bevroren Friesen,
Of blind in liefd der konst, maar laat u oog ontvliesen,
Door der Poeetig (sic) licht en dese flicker-star.

Maar de Contra-remonstrantsche predikanten hadden op dat ‘poëetig licht’ een
domper gezet. Gelukkig konden zij niet verbieden, verzen van anderen te lezen of
er zelf te schrijven. Zoo kon PIETER BAARDT, geboortig van Stavoren en te
Leeuwarden als geneesheer gevestigd, ertoe komen den Latijnschen bundel emblemata
Nebulo Nebulonum (1620) te bewerken en uit te geven onder den titel Deugden-Spoor
in de ondeughden des werelts aff-gebeeldt (1634); zijn deze bijschriften ook niet
oorspronkelijk, meer dan een ervan, in den trant van CATS' Sinne- en Minnebeelden,
is aardig en vlot geschreven.
Onder de dichters in Klioos Kraam vinden wij ook den Harlinger boekhandelaar
HERO GALAMA, die in letterkundig verkeer stond met OUDAEN; in een brief van 1676
dankt hij dezen ‘voor 't overgezonden Bruilofsdicht.’ Van zijn eigen gedichten
vermelden wij, alleen om den grotesken titel, het lijkdicht op MARIA BOELENS:
Woudnimfs Hikken en een klinkdicht Aan Simon Abbes Gabbema. ‘Wie kan uw gaven
zingen?’ vraagt GALAMA aan GABBEMA
Geen stervelingen oog bereikt hier, naa waardy,
Den zichteinder uws lofs van proos of poëzy.
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Men was er in de 17de eeuw niet bang voor, elkander ‘het wierookvat aan den neus
te hangen’; doch zulk een lof voor zulk een auteur was toch al te dwaas.
Van den eenigen auteur uit de Noordelijke gewesten die in dezen tijd aanspraak
kon maken op den naam van dichter, van GYSBERT JAPIKS, is in Klioos Kraam niets
opgenomen. Het mag betwijfeld worden of deze bundel aan een bijdrage van hem
veel zou hebben gewonnen; want de uitgever HENRIK RINTJUS zou hem, evenals de
overige auteurs, naar alle waarschijnlijkheid om ‘hoog-Hollandsche’ verzen verzocht
hebben en daarin lag GYSBERTS kracht niet. Zijn voornaamste karaktertrek is juist,
dat hij een ‘Stant-fries’ was, ook als dichter. Hij was in 1603 te Bolsward geboren;
daar vinden wij hem in 1637 als onderwijzer der Nederduitsche school en voorzanger
der Hervormde gemeente; daar is hij in 1666 gestorven. Om den kost te winnen sprak
en zong hij dus Nederlandsch; doch slechts met de lippen - zijn hart sprak Friesch.
Een opmerkelijk verschijnsel; immers daaruit blijkt wel, hoe weinig de Friezen zich
in hun eenigen dichter nog verwant gevoelden met de overige bewoners der Republiek;
het Hollandsch was hun een vreemde taal die zij op school leerden, die zij gebruikten
in den omgang met niet-Friesche Nederlanders - onder elkander spraken zij hun
moedertaal, de taal van hun hart. Doet GYSBERT JAPIKS deftig, dan onderteekent hij
zich Jacobs en JACOBS schrijft hetzelfde opgeschroefde Hollandsch als de overige
Friezen en Groningers in Klioos Kraam. Zoo schreef hij in 't Stamboeck van SIXTUS
BRUNSVELT eenige verzen aanvangend:
Des Bruns-velds vloeykristal, van d'hengsthoef opgesmeten
Wier guld' peerl-drups geslorp maakt heylige poëten

doch na nog een paar verzen wordt het Hollandsch hem te machtig en hij gaat voort:
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Pan hearke to (da Brunsvelt bij mij wier)
Ney 't gaest-gled lûwd fen Lille, Luwte' in Lier
Dit 's (kâte hij) dit 's Apoll' .......
enz.

Deze verhouding tusschen Hollandsch en Friesch zien wij ook in zijne overige
persoonlijkheid als dichter. De Hollandsche literatuur van dien tijd is hem niet
onbekend: vele zijner Friesche liederen zijn gesteld op een Hollandsche voys; soms
ook wordt een lied van HOOFT of KRUL genoemd; in Nyzgierige Jolle in Haytse-Yem
krijgen wij een staaltje van Friesch Costelyck Mal; onder zijne boeken zien wij
SPIEGHEL'S Hertspieghel, de werken van HUYGENS, den Frieschen Lusthof, de
Moffe-schans van HONDIUS, HEYNS' vertaling van DU BARTAS, psalmberijmingen
van VONDEL, CAMPHUYSEN, WESTERBAEN; van GABBEMA krijgt hij BRANDT'S
‘feynsjende’ Torquatus en HOOFT'S ‘extoarje’ te leen; hij schrijft zijn ‘hôasche
frjuene’ Simen Aebbes over de ‘oongenamme rymme fen SWEERDS’. Maar die
Hollandsche literatuur heeft hem toch niet kunnen verlokken om zijn Frieschen
volksaard op te geven en te pogen een Hollandsch dichter te worden. Behalve de
boven-aangehaalde heeft hij nog slechts een paar Hollandsche gedichten vervaardigd.
Het voornaamste is een omvangrijk stuk over de vier jaargetijden, kennelijk onder
SPIEGHEL'S invloed, niet zonder vernuft geschreven. Doch bij die weinige proeven
heeft hij het gelaten. Wanneer zijn vriend, de Leeuwarder boekdrukker CLAUDE
FONTEYNE, hem eenige gedichten van SIBYLLE VAN GRIETHUYZEN zendt, dan prijst
GYSBERT de geleerde vrouw:
Dy Blomm' in Pearl fen Grinzerlân!

maar, bewust of onbewust, blijft hij gevoelen, dat hij zijn
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innerlijkst wezen slechts kan uiten in het Friesch. Zoo kan GYSBERT JAPIKS dan
gekend worden alleen uit zijn Friesche Rymlerye, die, twee jaar na zijn dood, in 1668
tot een bundel vereenigd, het licht zag.
Die bundel bevat minne-poëzie, boertige liedjes, pastorale poëzie, enkele tooneeltjes
uit het volksleven, gelegenheidsdichten, een paar stukken over staatkundige
gebeurtenissen en een aantal berijmde psalmen. Onder de bruilofts- en minne-poëzie,
niet zelden in samenspraken vervat, vinden wij menig los bevallig couplet, waarin
GYSBERT JAPIKS zich een waardig leerling van HOOFT, HUYGENS en BREERO toont;
ik denk aan Friesche Tjerne, To-Haecke met een coupletje als dit:
Goune Swobke, lit uwz pearje,
Bea hy her mey mijlde stemm'.
Ofke, seyse, ho soe 'k it klearje,
Wistu rie to Heyte in Mem?
Ljeaf, dat nim ick to mijn lest;
Dear mey wier de knôtte fest.

Bert-Sangh twissche Aemaril in Gôris; Ontsleyn Hert, dat aanvangt:
Bocke bea mey fâd'ne hânnen:
‘Swietste tjeafke fen uwz jeld,
Fen uwz Boertt', Gea, Goa in Lânnen,
Dy my mijn eyn-salme' ontstelt;
Ljeafke, ljeafke, Hert in sinne-tjeafke,
(Bjuester!) ick baern trog dijn kjeld.’

al blijft ook GYSBERT, blijkens het laatste vers (‘ik brand door uw koude) niet vrij
van het valsch vernuft dier dagen. De
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liefde draagt in zijne minnepoëzie soms een pastoraal karakter, ook in de Friesche
Rymlerye vinden wij stukjes als Herders-Ljeafde to Galathea. Maar niet zonder reden
had GYSBERT JAPIKS tot zinspreuk gekozen: slioecht in rioecht (slecht*) en recht);
*)
voor het echte landleven der werkelijkheid heeft hij meer gevoel en oog dan de
eenvoudig.
meeste dichters van pastorale poëzie. In zijne samenspraken Reamer in Sape en
vooral in Egge in Wynering vinden wij niet alleen de gewone tegenstelling van
stadsleven en landleven:
Al tilde my de Sted ynn' topp',
So joe 'k, om 't Lân, de Sted' de schopp'.

maar in de wijze waarop hij deze tegenstelling uitwerkt, proeft men de liefde tot de
‘romme lôft’, het ‘ijpen fjield’ en den buitenman die het boerenleven kent. Den angst
voor de zee, die den ouderwetschen Frieschen plattelander met zooveel andere
Nederlandsche landbouwers eigen was, heeft GYSBERT mooi geteekend in
Tjesck-Moars See-aengste; door zijn volheid van leven, zijn afwisseling, zijn vluggen
gang, zijn beeldende kracht, is dit stukje met zijn zacht-vroom slot een der beste van
den Frieschen dichter. Evenals zijn ‘Tjesck-Moar’ blijft ook GYSBERT liefst dicht
bij huis, ook in zijne poëzie; een enkelen keer zingt hij een triomflied, zooals dat
‘oer it ijnnimmen fenne Sted Hulst’ of een treurdicht als dat over den dood van
Gustaaf Adolt - doch over het algemeen toont hij als dichter weinig belangstelling
voor wat er in en buiten de Republiek gebeurt. Een oorlogsman is hij niet; met
VONDEL kon hij zeggen: ‘d'olyf behaeght mij boven den laurier.’ De roemruchte
daden van zijn landsman ‘GREATE PIER’ is hij wel indachtig, doch hij maakt slechts
terloops gewag van hem in Tjesck-Moars See-aengste. Maar tusschen zijne psalmen
in
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vinden wij eene Free-Bea die kennelijk een uitstorting des harten is en eindigt in een
hymne die mede tot zijn beste werk behoort:
Free, ô golle goune Free,
Free, dy, ney uwz wol-beheagen,
Uwz oer-dauwget ijn uwz deagen,
Free, Goad-ljeave Free, hâd stee!

Ook onder GYSBERTS berijmde psalmen is, bij veel gewrongenheid, veel moois. Wie
twijfelen mocht of het Friesch, niet zelden met eenige geringschatting vereenzelvigd
met het ‘boeren-Friesch’, wel geschikt is om de statige schoonheid der psalmen
weertegeven, leze b.v. ‘Psalme hondert-in-fjouwer’ (CIV) die aldus aanvangt:
Ried' to, mijn siel, tjog all' dijn kreften gear,
Lof-sjong, meyts great dy greate' Heer' God, uwz Heer.
O Heer', uwz God, great binne' IJ, great buwtte' eyne,
Glanz-gloarjend' Majesteyte' habbe IJ oon-teyne.
IJ binne' ijn 't ljeacht (ô wond're oer-wond're!) oer-schaed',
Ijn 't ljeacht oer-schuwlle': 't ljeacht iz jôn teckne-klaed.
IJ spriedje de' hymm'le-doecke' uwt, ney eag-schijne,
Az puwck-pearl'-folle' ont-fâdne pronck-gordijnne.

De Friesche Rymlerye is in de 17de eeuw tweemaal herdrukt, een bewijs van den
opgang dien de bundel maakte, voor wie in aanmerking neemt dat de lezers en koopers
slechts Friezen zullen zijn geweest. In een tijd toen het afgelegen Friesland nog een
kleine volksgemeenschap op zich zelf vormde, heeft GYSBERT JAPIKS door zijne
poëzie, die het Friesch tot een schrijftaal verhief, den onderlingen band dier kleine
volksge-
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meenschap versterkt en nauwer aangehaald; het zijne gedaan om de behoefte aan
schoonheid zijner landslieden te bevredigen door het muzikale woord, hun smaak
ontwikkeld, hen in aanraking gebracht of gehouden met de cultuur van de overige
bewoners der Republiek. Daarom heeft hij wel verdiend, dat men in 1823 in de Kerk
te Bolsward zijn marmeren borstbeeld heeft geplaatst en verdient hij nog dat zijn
werk met eere genoemd worde in eene Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde8).

Eindnoten:
2) Over JAN VOS vgl. Alle de Gedichten van den Poëet Jan Vos (1662) en Dr. WORP'S Proefschrift
Jan Vos (1879); voorts mijn Literatuur en Tooneel, p. 92-93.
ANSLO'S werk in zijne Poezy (uitgeg. door J. DE HAES, Rott. 1713); vgl. voorts Lit. en Tooneel,
p. 91; D. Warande, N. Reeks, II, 468-470; de Gids, Mei 1906 en SIX VAN CHANDELIER'S Poëzy,
p. 602.
BRANDT'S gedichten in Poëzy (Amst. 1688).
Over SIX VAN CHANDELIER een artikel in VAN KAMPEN'S Magazijn van Wetenschappen etc.,
II, 119 vlgg., waarin eenige onjuistheden, later verbeterd in een uitvoerig stuk van J.G. FREDERIKS
in Tijdschrift v. N.T. en L., III; zijne poëzie hier aangehaald in de uitgave van 1657.
Over JAN SIX en zijn Landt-Leven vgl. PENON'S Bijdrageu, Register i.v. Zijn Muiderberg
afgedrukt achter zijn treurspel Medea, nl. in de uitgave van 1680 (niet in die van 1648). Tot dit
geslacht behoort ook de boeren-ouderling Cornelis Maertsz. van Hoogkarspel, uit wiens bundels
VAN VLOTEN eene bloemlezing gaf (Amsterdam, FRED. MULLER 1851); stukjes als De Vrede
(p. 88) en Zielzucht(p. 99) zijn zuiver van taal, vloeiend berijmd en hartelijk van toon; over het
algemeen is zijn werk gelijkvloersch. Op zijn best ziet men dezen door VAN VLOTEN m.i.
overschatten rijmer in gedichtjes als Noordewind en Zuierzon (p. 141) en eenige typen (misschien
onder den invloed van HUYGENS' Zedeprinten ontstaan?) als: De Huisman, De Zeeman enz.
3) Over de Reformateurs het belangwekkend en degelijk boek van Dr. C.B. HYLKEMA (Haarlem,
TJ. WILLINK, 1900); over JAN ZOET en zijn kring vgl. het Register i.v. Over het piëtisme o.a.
Geschichte des Pietismus .... von Dr. H. HEPPE (Leiden, E.J. BRILL 1879); over de Rijnsburger
Collegianten het geschrift van Dr. J.C. VAN SLEE (Haarlem 1895). De werken van JAN ZOET
in d' Uitsteekenste Digt-Kunstige Werkken door Jan Zoet .... Amst. 1675. De Parnassus aan 't
IJ, uitgeg. te Amsteldam ao 1663. Het verhaal van ZOET'S komst ten hove medegedeeld in De
Hollandtze Mercurius, Nov. 1668; het toen voorgedragen stuk in d' Uitst. D.W., p. 117. De
grafschriften op hem ald. p. 385 vlgg. De grafschriften op RIXTEL ald. p. 382-4.
Op JACOB STEENDAM werd mijn aandacht gevestigd o.a. door HEN. C. MURPHY'S Jacob
Steendam .... A Memoir of the first Poet in New Netherland (The Hague, GIUNTA D'ALBANI
1861). Veel meer geeft over hem een uitvoerig stuk van S. KALFF in De Indische Gids van
1907. Het bundeltje De Distelvink kwam uit te Amsterdam voor G. VAN GOEDESBERGH (1649).
Het Lofdicht Op de Stad Batavia wordt gevonden in Joan Nieuhoffs Zee- en Lant-Reize (Amst.
1682). Vgl. voorts het overzicht door Prof. W.H. CARPENTER gegeven in Modern Philology
Vol. VI, no. 1, July 1908 (Dutch Contributions enz.).
4) De Uytspanningen zijn hier geciteerd naar ‘Den twaalfden Druk’, Amsterdam, by JOANNES
KANNEWET, 1743. Over LODENSTEYN'S leven en werken vgl. het verdienstelijk proefschrift
van Dr. P. JZN. PROOST (2e druk. Amsterdam. D.B. CENTEN 1882). Over de onderscheiden
drukken der Uytspanningen p. 37 vlgg.; over LODENSTEYN'S invloed p. 176 vlgg.
5) OUDAEN'S Poëzy is in drie deelen uitgegeven te Amsterdam bij de Weduwe P. ARENTZ en K.
VAN DER SYS, 1712; achter het derde deel vindt men OUDAEN'S Leven door DAVID VAN
HOOGSTRATEN. Andere gedichten van hem werden in 1724 uitgegeven bij R. BOITET te Delft
door HUBERT KORNELISZOON POOT. Over OUDAEN als collegiant en zijn kring vgl. HYLKEMA
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a.w. Register i.v.; over het citeeren van CAMPHUYSEN aan VERBURG'S sterfbed ald. II, 41, noot.
Voorts werd hier gebruik gemaakt van een bundel, ten deele onuitgegeven, brieven van en aan
OUDAEN, indertijd afgeschreven door wijlen Mr. A.D. DE VRIES, en mij uit de nalatenschap
van wijlen Rotterdam's archivaris J.H.W. UNGER verstrekt door Mevr. de Wed. UNGER geb.
STAPERT. Sommige dezer brieven zijn uitgegeven door Dr. G. PENON in zijne Bijdragen; zie
Register i.v. OUDAEN. Dat men OUDAEN bruiloftsdichten verzocht, blijkt overtuigend uit een
brief van zekeren JACOBUS VAN BRAKEL (28 Aug. 1660). Dat OUDAEN HOOFT den mindere
van VONDEL achtte, blijkt ook uit HOOGSTRATEN'S Leven, p. 22.
Een paar gedichten op W. VAN HEEMSKERK in den door POOT uitgegeven bundel p. 114, p.
245. Vgl. voorts over HEEMSKERK PENON, Bijdr., II, 33-35, 114. Verscheidene gedichten van
hem zijn opgenomen in Bloemkrans van verscheiden Gedichten (Amsterdam, SPILLEBOUT,
1659), vgl. Register. De Gedichten van Joost van Geel, uitgeg. door K. VAN ARKEL, Rotterdam
1724. Vgl. voorts over hem Oud-Holland, XVI, 32 vlgg. en HYLKEMA a.w. Register i.v.
6) Op HEIMAN DULLAERT werd in onzen tijd het eerst weder met nadruk de aandacht gevestigd
door VERWEY; zie zijn artikel in Tweemaand. Tijdschrift, Januari 1898.
Dat het stukje Rust in Gods Bescherming, door mij opgenomen in de Bloemlezing Dichters van
den Ouden Tijd, niet van DULLAERT maar van VONDEL is, bleek mij eerst later toen ik VONDELS
Harpzangen opnieuw doorlas; zoo ontdekte ik ook eerst na het uitkomen dier Bloemlezing, die
slechts oorspronkelijke stukken bevat, dat Een Korenwanner is vertaald naar DU BELLAY.
Over MATTHYS VAN DE MERWEDE en zijn werk vergelijke men den Zuid-Hollandschen
Volksalmanak van 1839 (een artikel van SCHOTEL) en vooral J.L. VAN DALEN'S artikel in
Oud-Holland, XVIIIe Jaargang. Over NICOLAAS HEYNSIUS o.a. Dr. J. TEN BRINK'S Dr. Nicolaas
Heinsius Jr., p. 7 vlgg.
7) VOLLENHOVE'S Poëzy hier aangehaald naar de uitgave te Amsterdam 1686; voorts verwijs ik
naar de Bloemlezing uit zijn werk door A.L. LESTURGEON (PANTHEON-uitgave), Schiedam,
ROELANTS, 1866. Zijn opvatting van poëzie als ‘bywerk’ enz. in de Opdracht aan den Magistraat
van Den Haag. Staaltjes van navolging of invloed van VONDEL o.a. in de Bloemlezing, p. 48,
53, 69, 77, 89, 90, 120; Poëzy, p. 97, 510-511. Over zijne briefwisseling met BRANDT vgl. mijn
Liter, en Tooneel in de 17e eeuw, p. 131-2; nog een brief in PENON'S Bijdragen, II (zie ook
Register i.v.).
Het lofdicht van J. DE DECKER op SLUYTER is te vinden in de Rym-Oeffeninghen, II, 155-156.
8) Over JOHAN VAN NYENBORGH vgl. Hand. en Meded. v.d. Mij der Ned. Lett. 1883 en Bibliogr.
Advers., IV, 219; V, 129.
Over SIBYLLE YAN GRIETHUYSEN vgl. een artikel van Dr. WORP in Oud-Holland 1885; hare
gedichten in Klioos Kraam zie Bladwijzer van Deel I-II i.v. en HUYGENS' Gedichten (ed. WORP),
IV, 139-140; VI, 231.
Over PIETER BAARDT o.a. DE VRIES' Ned. Emblemata, p. 13, p. 50; ik gebruikte de uitgave van
zijn Deugden-Spoor, die in 1645 te Leeuwarden uitgekomen is.
De gedichten van GABBEMA in Klioos Kraam, zie: Bladwijzer. De Friesche Rymlerye leerde
ik kennen in de uitgave van 1821 (Ljeauwert, bij JOHANNES PROOST); enkele gedichten uit:
Eenige gedichten van Gysbert Japiks .... door P. LEENDERTZ WZ. Sneek 1853. Voorts verwijs
ik naar BUITENRUST HETTEMA'S Fryske Bybleteek, II (GYSBERT JAPIKS) en Hulde aan Gysbert
Japiks, Bolsward 1824. Dat de Friesche literatuur hier slechts oppervlakkig behandeld kon
worden, ligt aan de afwezigheid van ‘vorarbeiten’ op dit gebied; men zie uit HETTEMA'S
opsomming op de buitenzijde van het laatste blad zijner verhandeling, hoeveel er nog te doen
valt.
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Het vierde geslacht.
Eenige geestesstroomingen die wij hiertevoren, hetzij in een individu hetzij in een
groep van individuen, hebben waargenomen, vinden wij hier terug; doch gewijzigd
of onder andere omstandigheden.
Het piëtisme, tot mystiek geworden, vertoont zich nog eens in het leven en het
werk van JOAN LUIKEN en verdwijnt dan voorloopig uit onzen gezichtskring. Het
verstandelijk element daarentegen, dat wij vooral in dichters als CATS en HUYGENS,
DE DECKER en OUDAEN opmerkten, wordt te onzent evenals in naburige landen
sterker, zwelt aan tot een strooming die bekend staat onder den naam van rationalisme.
Het individualisme, totnogtoe vooral in geloof en godsdienst zichtbaar, doet zich
gelden ook in het verstandelijk leven, maakt de geesten vrijer, baant den weg tot
ruimer opvatting van geloof en leven. De achting voor en het vertrouwen op het eigen
verstand en de menschelijke rede stijgen bij een deel van de bewoners der Republiek:
‘er is maar één onfeylbare Richter, het eygen verstant’, zeide omstreeks 1655 de
Amsterdamsche collegiant CASPAR LUIKEN en een ander schreef: ‘God is so wel
d'Autheur der Reden als der Openbaringe.’ Die ander, de predikant BALTHASAR
BEKKER, heeft veel bijgedragen tot den zegepraal van het rationalisme en verdient
daarom wel, dat wij eenig denkbeeld van zijn persoonlijkheid trachten te geven.
Zijn vader was een der vrij talrijke Westfalingen die hier te lande predikant werden;
zelf werd hij te Metslawier in Fries-
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land in 1634 geboren en was achtereenvolgens te Franeker, Weesp en Amsterdam
als predikant werkzaam. In die laatste stad is hij in 1698 gestorven. BEKKER'S
voorname beteekenis ligt in den strijd, door hem zijn leven lang gevoerd tegen het
bijgeloof en voor de verlichting. Onder den invloed van DESCARTES en van zijn eigen
studie der natuurwetenschappen had hij zijne geestelijke zelfstandigheid ontwikkeld
en zich tot regel gesteld, geen dingen aantenemen die hij voor zijn verstand niet kon
verantwoorden. Dat rationalisme, in verscheidene zijner catechetische en geleerde
geschriften uitkomend, heeft hem er ook toe gebracht in zijn boekje over de Kometen
en vooral in zijn hoofdwerk De Betoverde Weereld (1691-1693) den strijd aantebinden
tegen allerlei bijgeloof, vooral tegen de voorstelling van een persoonlijken duivel
die met zijn trawanten hier op aarde onder de menschen rondwaart. Hij is om dat
boek vervolgd, uitgesloten van het Avondmaal, afgezet als predikant; doch zijne
denkbeelden wonnen steeds meer veld, ook ver buiten onze grenzen in Frankrijk,
Duitschland en Engeland waar men zijn werk in vertaling heeft gelezen.
Wat men BEKKER vooral kwalijk nam, was 1o zijne stelling: dat niet alles in den
Bijbel letterlijk moet worden opgevat 2o zijn wijsgeerig standpunt. Warm pleitte hij
voor de vrijheid der philosophie; doch in SPINOZA ging die vrijheid hem te ver. Hij
keurde af dat de philosophie ‘begon..... te bestaen waer af sigh DESCARTES met kraght
poogde te suiveren: datse 't meesterschap over de saken des geloofs aan haar trok.’
Echter, zoo min als hijzelf, liet SPINOZA zich van zijn weg afbrengen; na eenige
jaren in Amsterdam gewerkt en er invloed te hebben geoefend, vertrok hij in 1661
naar Rijnsburg, doch liet in Amsterdam een vriendenkring achter waarmede hij in
voortdurende betrekking bleef.
Een dier vrienden was de geneesheer LODEWIJK MEYER, die
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in 1666 in zijn boek Philosophia S. Scripturae Interpres een wijsgeerig rationalisme
predikte: de uitlegging van den bijbel, beweerde hij, moest in overeenstemming zijn
met de verlichte rede; daar God, die Schrift en Rede beide aan den mensch gaf, niet
wil dat zij met elkander zullen strijden; de ware wijsbegeerte moest ons eenig
richtsnoer ten leven zijn; niet de H. Geest, maar de ware wijsbegeerte alleen, was
volgens hem in staat, ons de juiste verklaring te schenken van de tallooze raadselen
der Schrift. Over de lotgevallen en den invloed van dat boek moeten wij hier zwijgen.
Vermelding echter verdient, dat wij dezen dokter met een ander vriend van SPINOZA,
den Med. Dr. JOHANNES BOUWMEESTER vinden onder de stichters van het in 1669
opgericht dichtgenootschap Nil Volentibus Arduum, dat zoowel in deze en andere
zijner stichters als in zijn eerbied voor de wetten en regels der poëzie een sterk
verstandelijk element toont.
Sommige auteurs kantten zich van den aanvang af tegen dit Genootschap; anderen
begonnen met lid te zijn, doch verlieten het later en namen een vijandelijke houding
tegenover hun vroegere vrienden aan; weer anderen stonden buiten deze twisten,
doch het verstandelijk element is ook in hunne poëzie overwegend. Navolging der
auteurs van het eerste geslacht, vooral van HOOFT en VONDEL, is bij velen hunner
zichtbaar; de meesten lijden aan de deftigheid en de ‘Parnastaal’ die wij vooral met
VOLLENHOVE haar intrede zagen doen.
Die deftigheid lokte als terugslag de parodie uit; de lust tot parodiëeren van het
verhevene of slechts hoogdravende, reeds vroeger aanwezig, wordt nu sterk. Naarmate
men zich eenerzijds beijvert, de poëzie opteschroeven, schept men er anderzijds
behagen in, haar neêr of zelfs in de modder te trekken.
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Joan Luiken (1649-1712). (Ontwikkeling der aesthetische
natuurbeschouwing).
Dien naam lezen wij op het titelblad van de Duytse Lier, een bundeltje liederen en
kleindichtjes, dat in 1671 te Amsterdam het licht zag. Die gedichtjes steken door
hunne schoonheid zóózeer uit onder de poëzie van dit vierde geslacht, dat wij aan
hun maker onze bijzondere aandacht moeten wijden.
Zijn vader KASPAR LUIKEN, kwam uit Essen; zijne moeder, HESTER CORES, was
een Zeeuwsche. Zij trouwden te Amsterdam in 1633; uit dat huwelijk is den 16den
April 1649 hun zoon JOAN geboren. De ouders hadden in het godsdienstige vrijzinnige
neigingen; wij zien hen eerst onder de Remonstranten, later onder de Doopsgezinden;
KASPAR LUIKEN'S vriendschap voor GALENUS ABRAHAMSZ. doet hem kennen als
naar den geest verwant met Reformateurs en Piëtisten. In dien geest heeft hij ook
zijn zoon JOAN opgevoed, maar hem niet belet zich te wijden aan de schilderkunst
waarheen zijn aanleg hem trok. Onder den schilder SAEGHMOLEN heeft de knaap
zich eenigen tijd geoefend, in diens atelier misschien kennis gemaakt met een zijner
vrienden, den lateren landschapsschilder NIKOLAAS DE VREE. Wij spraken hiertevoren
het vermoeden uit, dat LUIKEN in betrekking heeft gestaan tot den kring van JAN
ZOET. Heeft ook DE VREE misschien tot dien kring behoord? Er bestaat eenige
aanleiding tot het stellen dier vraag voor wie let op het grafschrift, door DE VREE op
den dichterlijken herbergier vervaardigd, al getuigen die regelen niet van sympathie.
Zeker behoorde KAREL VERLOVE tot de Dicht-School aan het IJ en tevens tot JOAN
LUIKEN'S oudere vrienden. Een ander zijner dichterlijke vrienden leeren wij uit de
Duytse Lier kennen in JOAN VAN ROZENDAAL. Toen deze JOAN ‘op zijn
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vertrek na Pruisen’ stond, dichtte LUIKEN een tiental coupletten vol van herinneringen
aan hun samenleven: het ‘kouten langs de weg’, hun vriendschapsverbond, menig
glas samen geleegd en hoe zij, niet ver van het IJ, ‘liefelijk gedooken in het riet’
lagen, ‘van niemand dan de westewind bespiet.’ Niet onverzeld lagen zij daar; bij
ons was, zegt de jonge dichter:
‘de Zang-godin,
Wiens schoonheyd ik zo hoog bemin.

Aan de Muze valt hier kwalijk te denken; eer aan die ‘bevallige Juffrouw’ met ‘haar
meer als menschelijke stem, daar zy mijn vaarzen mede oppronkten’, waarvan de
Opdracht der Duytse Lier gewaagt. Heette zij APPELONA PYNBERGS, het meisje aan
wier ‘schoon zingen’ een liedje uit dezen bundel gewijd is? Of was het MARIA DE
OUDENS uit Den Haag, in LUIKEN'S biografie vermeld als ‘een Dochter zeer vermaard
door haar uitmuntenden Zang’? Zekerheid hebben wij hier niet; wel weten wij, dat
hij in 1672 met MARIA DE OUDENS getrouwd is.
De jonge liere-man - hij was nog geen drie-en-twintig - was gekomen waar hij
wezen wilde; op dat doel oogde hij, toen hij in zijn Opdracht ‘Aan de Juffers’ tot
zich zelven zeide: ‘hachelyk wie van haar allen, door uw klagende minne-zangen
bewogen, u de bloem haarer jeugt op-offert.’ De Duytse Lier mocht ‘veel van de
nieuwste, deftige en dartelende toonen’ draaien, op weinig uitzonderingen na handelen
alle liedjes van vrijen en trouwen. Hoe treft ons het gevoel, waarvan deze minne en
liefde uitingen zijn, allereerst door zijn kracht en zijn gezondheid! Ja, fel brandt hier
bijwijlen het vuur der zinnelijkheid: er is niets reformatorisch of piëtistisch in den
hartstochtelijken jonkman wiens verbeelding zoo menig tafe-
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reeltje ontwerpt van zinnenweelde en oogenlust; die, verliefd op lichamelijk schoon,
de bekoorlijkheid zijner liefste schetst in bewondering van buigende en golvende
lijnen, van hoogsels en diepsels. Maar deze zinnelijkheid, nergens grof en zelden
plat, heeft een onbevangenheid en zekere natuurlijke onschuld, die haar ook bij
strenge rechters eenige verschooning zullen doen vinden.
Van onnatuur en opgeschroefdheid houdt deze poëzie zich doorgaans vrij. De
jonge dichter moge zich vaak bedienen van de vormen der pastorale poëzie en voor
zijne liefjes de mooiste namen kiezen die hij zich uit Fransche romans herinnerde of
zelf in navolging daarvan maakte: Leomede, Gullamilde, Armiela, Leontine - uit dat
hoofsch gewaad keek toch weer de Hollander, die de liefde bij zoeten room vergelijkt
en het huwelijk bij het boterkarnen. Een enkelen keer moge hij zuchten in
eenzaamheid, doch hoe hooren wij BREERO'S stem in verzen als:
Men vindt 'er die, men vind 'er die, als zotten,
Haar jonge jeugt verzuchten, zonder maat,
Om Maagden, die met hun verdienste spotten.

in den vrijer die de smart over onbeantwoorde liefde wegspoelt
Met eene kroes vol wijn,
Geswollen aan den Rijn.

En dan, LUIKENS poëzie moge niet zelden trillen van denzelfden hartstocht dien wij
in VONDELS bruiloftsdichten voelen golven, de jongere dichter trekt één lijn met den
ouderen, waar hij zingt:
Geheyligt zy de kuyse trouw!

waar hij telkens op de veilige haven van het huwelijk wijst (p. 11, 28, 29, 31, 39,
92).
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Naast de kracht en de gezondheid van het gevoel treffen ons de schoonheid en de
oorspronkelijkheid der vormen waarin het zich uit. LUIKEN kent het werk zijner
voorgangers wel, maar hij blijft zich zelf. De verhalen van CATS kunnen hem gebracht
hebben tot het dichten van novellistische liefdesgeschiedenissen als die van Dooraltus,
van Armant en Armiela, doch nergens wordt hij daardoor een navolger van CATS.
Hooren wij LUIKEN aanheffen:
Lustig Vryers, lustig Vrysters,
Speelt eens zoetjes mont aan mont,
Queel eens rustig*) op als Lijsters
Spoel de lippen in het ront
Met offerwijn

dan denken wij even aan STARTER, doch slechts uit een oogpunt van
geestverwantschap. Een enkelen keer bedient hij zich van een door VONDEL in zwang
gebracht couplet; doch verzen als:
Men spreek, men preek, men leer vry jaren lang,
De dart'le min gaat zijnen ouden gang,
Hy lacht, en acht het al voor kind're zang
En beuzelingen.

zijn van LUIKEN en van niemand anders. Evenals HOOFT heeft hij ‘velddeuntjes’
gedicht, schoon hij ze niet met dien naam noemt; in Spytig Klaartje sou haar baden,
Zeven dart'le Nimphjes vonden, Duifjen in de hazelaren, is LUIKEN navolger, doch
zulke leerlingen steken den meester naar de kroon. Niet alles in dit bundeltje staat
op één lijn; doch slechts weinige van het zeventigtal stukjes zijn middelmatig,
verreweg de
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meeste hebben iets eigens en een natuurlijke bevalligheid, niet weinige een liefelijke
schoonheid die tot den einde in hare kracht blijft. De schoonheid van LUIKENS
natuurpoëzie overtreft die van al onze zeventiend'eeuwsche dichters; noch bij HOOFT
noch bij VONDEL noch bij een ander Nederlandsch dichter van dezen tijd vindt men
een zoo bekoorlijke schets van het buitenleven als die waarmede de ‘Tiende
Verdeeling’ van de Duytse Lier aanvangt; geen hunner heeft als hij de zee gezien,
zooals zij
met breede baren
Komt slepen op de schuyne strand

geen hunner zooveel fijnheid van waarneming aan schoonheid van uitbeelding weten
te paren, als LUIKEN b.v. in de aanvangsverzen van het stukje:
Wie wekt my uit den slaap? wie roept my uit mijn dromen?

of in een aanvangscouplet als dit:
Kom weste windtje, dat de bladertjes doet beven,
En zieltjes zuchten helpt, als gy zoo naar*) en zacht
Door duyzend telgjes heen komt fluysterende zweven
En zoeltjes gonzen in het donk're bos by nacht.

Ook afgezien van de natuurpoëzie, wordt men telkens getroffen door de natuurlijke
bevalligheid en de fijne schoonheid dezer liederen en gedichten. Welk een
voortreffelijke plastiek is er in het visioen dat de ‘Negende Verdeeling’ opent; welk
een harmonie van inhoud en vorm in die bekoorlijke verzuchting van den wachtenden
minnaar die aanvangt:
Vervager der dagen, zo stadig in 't jagen,
Hoe vliegt gy, hoe vliegt gy zo trage?
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Men moet tot HOOFT'S beste werk gaan om de weerga te vinden van een zoo bevallig
stukje pastorale minnepoëzie als Het wout heeft ooren en bovendien verkwikt ons
hier die frissche natuurlijkheid die VONDEL op HOOFT vóór had; VONDEL, wiens
edelen eenvoud wij terugvinden in dit Air van LUIKEN:
Droom is 't leven, anders niet;
't Glijt voorby gelijk een vliet,
Die langs steyle boorden schiet,
Zonder ooyt te keeren.
d'Arme mensch vergaapt sijn tijt
Aan het schoon der ydelheyd:
Maar een schaduw die hem vlijt;
Droevig! wie kan 't weeren?
d'Oude grijse blijft een kint,
Altijd slaap'rig, altijd blind;
Dag en uure,
Waart en duure,
Word verguygelt in de wind.
Daarme glijt het leven heen,
't Huys van vel en vlees en been
Slaat aan 't kraaken,
d'Oogen waaken
Met de dood in duysterheen.

Behalve door zijn schoonheid treft dit Air ons door zijn inhoud. De dartele tonen van
liefde en minne zwijgen hier voor een weemoedig ‘la vida es sueño’, een verzuchtend
‘vanitas vanitatum’, een klacht over de vergankelijkheid en zorgeloosheid van den
mensch, achter den dood schijnt slechts duisternis te liggen. Naast dit stukje kunnen
wij nog één ander plaatsen. De jonkman die de Duytse Lier uitgaf, was vol liefde
voor
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kunst, ook voor de kunst der poëzie. Hij had zijne verzen opgedragen in de eerste
plaats aan ANTONIDES VAN DER GOES, wiens gedicht op den vrede Bellone aen Bant
(1667) diepen indruk op hem had gemaakt; een paar zijner gedichten Aan den Poët
Karel Verlove en Aan N.N. zijn vervuld van de gedachte aan dichterroem en
onsterfelijkheid. Naast dat tweetal vinden wij echter in het stukje Op een vraag, welk
de beste kunst zij de ‘wellevens kunst’ als de hoogste geroemd. Het doel dier
wellevens-kunst is geen humanistisch ideaal, maar: ‘God in 's Hemels zalen’; voor
die kunst moeten alle overige ‘schaemroot swichten.’
Het is deze schaars gehoorde toon der Duytse Lier, die in het vervolg van LUIKENS
leven zal doorklinken en aanzwellen en den boventoon voeren ook in zijne poëzie.
Eenige jaren na LUIKENS huwelijk neemt zijn leven een wending; den aard en de
oorzaken dier wending moeten wij pogen uiteentezetten.
‘In 't 26. Jaar zyns Ouderdoms’, zoo lezen wij in het Kort Verhaal van zijn leven,
‘is hem de HEERE op een kracht-daadige wys aan zyn herte verscheenen ...... waarop
hy, vuurig door de Liefde Gods ontsteeken zynde, resolveerde om een geheel andere
manier van leven te leiden; zyn oud en slecht gezelschap verlaatende, voegde hy zich
by de vroomen van dien tyd, als ABRAHAM GALENUS, PETRUS SERARIUS en anderen
meer’.
JAN LUIKEN voegde zich dus bij Reformateurs en Piëtisten. Er bestaat een, weinig
betrouwbaar, verhaal, dat zijn bekeering toeschrijft aan den schielijken dood van een
zijner vrienden, die zich bij hun afscheid op goddelooze wijze zou hebben uitgelaten
over hun weêrzien. Wij kunnen dit verhaal ter zijde laten ook omdat ons andere en
betere gegevens ten dienste staan. Vooreerst moeten wij niet vergeten, dat zijne
ouders
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hem den weg gewezen hadden tot een vroom leven in den geest der Piëtisten; het
voorbeeld van zijn vader, den vriend van GALENUS ABRAHAMSZ., kon sterker invloed
oefenen op den jongen man, toen het huwelijk meer rust in zijn gemoed had gebracht.
Bovendien was er sinds lange jaren in het godsdienstig gemoedsleven van ons volk
een verborgen strooming, die gaandeweg sterker geworden en vooral in de jaren vóór
LUIKENS bekeering aan de oppervlakte gekomen was.
De werken van den Duitschen mysticus JACOB BÖHME (1575-1624), den
‘philosophus Teutonicus’, waren ook hier te lande bekend geworden; tusschen
1636-1640 had de Amsterdamsche ‘tafelboekmaker’ ABRAHAM WILLEMS VAN
BEIJERLAND verscheidene werken van den door hem hoog vereerden mysticus
vertaald. Gaandeweg nam BÖHME'S invloed èn in Duitschland èn te onzent in kracht
toe. Wat vele geestverwanten der Piëtisten en Reformateurs in zijne leeringen aantrok,
was niet alleen de strijd, ook door BÖHME gevoerd, tegen ‘das Babel der äusseren
Kirche’, maar ook zijn smachten naar vereeniging met God, zijn zielehonger naar
beter leven, zijn behoefte zich te verdiepen in bespiegelingen van Gods wezen. Het
moeilijk verstaanbare zijner taal, duisterheid waar het eeuwig licht bijwijlen
doorheengloeit, verhoogde slechts het ontzag voor den schrijver. Sinds 1660 had de
Luthersche predikant BRECKLING te Zwolle voor BÖHME'S mystiek geijverd; een
zijner voornaamste volgelingen, de Regensburger advocaat GICHTEL, was sinds 1668
bezig te Amsterdam aanhangers te winnen voor de denkbeelden zijns meesters. In
datzelfde jaar had de Fransche piëtist DE LABADIE zijn nieuwe kerk te Amsterdam
gevestigd. De dweper JOHANNES ROTHE, chiliast en visionair, was vooral in 1672
druk in de weer om aanhangers te winnen voor een nieuw rijk dat hij wilde stichten
en waarvoor hij in 1674 te Amsterdam ‘den Standaard des Heeren’ oprichtte.
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In zulk een zwoel-godsdienstige atmosfeer kon de kiem van hemelverlangen in een
aardschgezind kunstenaarshart licht gaan zwellen en zich ontsluiten voor de instraling
van het eeuwige. Zoo zien wij hem dan zich aansluiten bij de Collegianten van
GALENUS ABRAHAMSZ. In 1673 was hij lid geworden der Doopsgezinde gemeente;
misschien is hij toen door SERARIUS of door de mystieke ANTOINETTE BOURIGNON,
discipel van DE LABADIE doch tevens vereerster van BÖHME, tot het werk van den
‘philosophus Teutonicus’ gebracht.
In de verhouding van LUIKEN tot BÖHME is nog lang niet alles ons duidelijk.
Vermoedelijk zal het dezen bekeerling gegaan zijn als zoo menig anderen: het nieuwe
licht verblindt aanvankelijk de oogen, verstand en gemoed worden door den eersten
forschen schok van het nieuwe overweldigd; eerst langzamerhand leert de bekeerling
het nieuwe beheerschen en in harmonische eenheid brengen met zijn overig wezen.
Opmerkelijk toch is, dat de poëzie in den eersten bundel, door LUIKEN na zijne
bekeering uitgegeven, Jezus en de Ziel, een veel sterker mystiek karakter draagt dan
de volgende bundels; voorstellingen der eenheid van de ziel met God als: een
waterdrop in rooden wijn versmolten, een vonk van 't eeuwig vuur doorschenen met
Gods licht, doen ons aan de middeleeuwsche mystiek denken; niet minder het
aandringen op het ontledigen der ziel van al het geschapene, opdat de Godheid er
woning neme en werke. Dat deze bundel, naar het schijnt, slechts vertalingen of
bewerkingen bevat, doet hier weinig af; die poëzie voldeed toen blijkbaar aan
LUIKEN'S zielsbehoeften.
Na dezen eersten bundel, die is als een uitbarsting van het volle hart, blijft de
dichter zwijgen. Buiten enkele kleine stukjes geeft hij in de nu volgende acht jaren
niets uit. Zijn dat jaren van innerlijke gisting en verwerking geweest? Was alle poëzie
hem ijdelheid geworden? Wij kunnen hier slechts vragen. Dit
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zien wij, dat LUIKEN in zijn latere bundels zich zelven schijnt hervonden te hebben:
uit de hooge sferen der mystiek daalt hij nu niet zelden af tot het dagelijksch leven,
om er evenals CATS en andere emblema-dichters stof voor wijze lessen aan te
ontleenen; daarnaast echter herkennen wij telkens den dichter die de schoonheid lief
heeft en haar moet dienen, omdat hij niet anders kon.
Zijne vereering voor BÖHME zal wel sterk zijn gebleven; misschien is de vertaling
van BÖHME'S Aurora die in 1686 uitkwam, van hem afkomstig. Toen de
Rotterdamsche Collegiant BAREND STOL hem in 1689 een strijdschrift tegen JACOB
BOHEEM ter inzage zond, antwoordde LUIKEN: ‘och laasje*) word ook een Rotssteen
van de Suydewind omvergeworpen?’ Doch al is hij, vooral onder BÖHME'S invloed, *)lacy!
geworden tot den mystieken Christen dien wij uit zijne latere werken leeren kennen,
hij behoeft daarom niet alles van den Duitschen mysticus te hebben aanvaard. Naar
het schijnt, heeft de door LUIKEN ingeslagen weg hem verwijderd van de overige
Collegianten; van zijne betrekkingen tot hen vernemen wij niets meer. Zonder
geestverwanten was hij echter niet; zijn levensbeschrijver verhaalt ons: ‘hij wierd
veel in zyn huis bezocht, ook van lieden van andere plaatsen; en schoon hy van
weinig woorden was, ging ieder gesticht en overtuigt van hem, want hy drukte hooge
zaaken met laage woorden uit.’
Zijn vrouw was in 1682 gestorven; van zijn vijf kinderen bleef slechts één zoon,
CASPAR, gespaard; een meid-huishoudster, ANNETJE VAN VLIET, trouwe geestverwant
van haar meester, bezorgde zijne huishouding. De behoefte aan eenzaamheid doet
hem het drukke Amsterdam verlaten; omstreeks 1699 vestigt hij zich buiten Haarlem,
waar hij ‘een zeer nauwe gemeenschap gehouden heeft met zynen hertelyken vriend
DANIËL BELLINCKHUYS.’ Was het daar buiten Haarlem nog te druk?
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In allen gevalle is hij ook van daar verhuisd, om zich te vestigen in het dorpje
Schellinckhout in de buurt van Hoorn aan de Zuiderzee gelegen; in een brief van 28
Aug. 1703 schrijft hij uit dat dorp: ‘wy zyn hier welgekomen en bevinden de staat
der wooning tot stilte en luchtigheid zeer schoon.’
De schilderkunst had hij sinds lang opgegeven voor de etskunst, waarin hij een
voortreffelijk meester is geworden. Het zou hem geen moeite hebben gekost, rijk te
worden; doch de asceet bekommerde zich niet om aardschen rijkdom en gunde zich
tenauwernood wat noodig was om te blijven leven. Zoo heeft hij geleefd tot den
einde: ‘een voorbeeld van ootmoedigheid, gelaatenheid, aandachtigheid en algemeene
liefde’; in den omgang ‘stil, deftig en minzaam, doch met weinigen gemeenzaam’;
vaak behoeftigen en geringen bezoekend en hen ‘met groote heimelykheid’ bijstaand
in den nood; liefst van al zich stil verdiepend in de beschouwing der dingen ‘die
hooger zijn dan de zichtbare en het vernuft verre overtreffen.’ In zulke oogenblikken
scheen hij reeds deel te hebben aan het zalig leven, waarnaar hij haakte en dat hij,
na lang en zwaar lijden, op den 5den April van het jaar 1712 deelachtig werd.
Veertig jaren liggen tusschen de uitgave der Duitse Lier en het tijdstip, waarop
LUIKEN ‘dezen sterffelyken rok’ aflegde. Wat is er in dien tijd van zijne poëzie
geworden? Dichterroem die onsterfelijk maakt, was hem ijdelheid der ijdelheden
geworden; doch de poëzie in hem kon niet sterven en moest zich uiten. Haar stem
wordt ook in deze veertig jaren gehoord, even vol en krachtig als voorheen, slechts
zingt zij van andere dingen en op andere wijzen; voor de Duitsche lier heeft de dichter
de harpe Sions gegrepen. Het meesterschap waarmede hij in de snaren grijpt, is
onverminderd; slechts is het nu niet louter aandoening en behoefte aan uitstorting
die hem tot
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dichten dwingen; ook lust tot stichten doet hem nu dikwijls naar de harp grijpen.
In het jaar 1678 zendt hij een bundel in het licht onder den titel Jezus en de Ziel,
die een eerste vrucht was zijner geestelijke wedergeboorte; op dien bundel volgen
verscheidene andere met bijschriften bij de fraaie etsen, door LUIKEN grootendeels
alleen, een enkelen keer in samenwerking met zijn zoon CASPAR, gemaakt: Voncken
der Liefde Jesu (1687), Spiegel van het Menselijk bedrijf (1694), Zedelijke en
Stichtelijke Gezangen (1704), Beschouwing der Wereld (1708), Byekorf des Gemoeds
(1709), De Onwaardige Wereld (1710), Het Leerzaam Huisraad (1711). Na zijn
dood werden nog andere zijner werken uitgegeven, waarvan wij alleen noemen den
bekenden bundel Des Menschen Begin, Midden en Einde (1712) en Het overvloeyend
Herte (1767). Van al die geschriften kan men met LUIKENS levensbeschrijver zeggen,
dat zij ‘niets zo zeer in zich behelzen, als om te toonen de nietigheid van 't aardsche,
en de grootheid van 't eeuwige; met duizenderlei aanminnelyke uitdruksels, lokkende
om, zo 't mogelyk was, alle menschen te doen verlieven op de ongeschapen
schoonheid’; doch tegenover die onderlinge gelijkheid staat vrij wat verschil.
De eerstgenoemde bundel Jezus en de Ziel die vertaalde of nagevolgde poëzie
bevat, moet al dadelijk gescheiden worden van de overige bundels die oorspronkelijk
werk behelzen. Het is alsof LUIKEN behoefte heeft gevoeld aan een loods die hem
buitengaats bracht. Doch welk een kunstenaar toont hij zich ook als vertaler:
bijschriften als ‘Ick sach de schoonheyt en de soetheyt aller dingen’ (p. 18), ‘Wie in
het Paradys wil woonen’ (p. 33), ‘So deckt een donckere wolck het stralend
sonne-licht’ (p. 38), ‘Een water als kristal waer op geen koelte speelt’ en verscheidene
andere zouden, indien zij oorspronkelijk waren, een plaats verdienen nevens het beste
werk van STAL-PERT VAN DER WIELE, REVIUS, CAMPHUYSEN en DULLAERT.
In de bundels, die eigen werk bevatten, blijft LUIKEN zich zelven lang niet overal
gelijk. In Byekorf des Gemoeds, Leerzaam Huysraad, Des Menschen Begin, Midden
en Eynde zien wij hem steeds doende met voorwerpen of toestanden uit het dagelijksch
leven om er een geestelijken zin in te leggen of uit op te diepen; om schoonheid of
kunst bekommert hij zich hier weinig, indien hij maar stichten kan. Verscheidene
dier bijschriften zijn kunsteloos, sommige (de Moddermolen, p. 63 en De Kam, p.
139) uit den eerstgenoemden bundel zelfs plat. Daartegenover staan echter andere
als De Poortklok (p. 71) die vernuftig of mooi mogen heeten. Overigens zijn er in
deze en andere bundels tal van stukken die de schoonste uit Jezus en de Ziel evenaren
en, als oorspronkelijke poëzie, overtreffen. Waar verlangen naar een beter leven dan
dit aardsche hem tot beklemmens toe vervult, waar hij lijdt met den gekruisigde of
trilt van vrome dankbaarheid jegens den goeden Herder, daar stroomt de volheid
zijns harten uit in versmuziek, zoo vol en zuiver van klank, in zoo schoone harmonie
van woord en rhythme als ze sedert VONDEL niet meer was gehoord. Zoo b.v. in dit
stuk uit den bundel Voncken der Liefde Jesu (p. 11):
Neen, alles wat men siet,
Gy zyt myn liefste niet.
Het eeuwig Niets; iets, booven alle sinnen,
Een Al, daar 't al af quam,
Wat ooyt beginsel nam,
Is 't goed en soet dat wy zoo zeer beminnen.
Al is het Ryk der tyd
Bysonder groot en wyd,
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Wat baare ik meenig sucht,
In Godt, die ruyme lucht,
Myn aademtocht in 't zielenvuur te haalen.
't Is waar, ô waerelds Ryk
Wy zyn, in uwen wyk,
En 't vreemde land van uw gebied gebooren,
Maar 't vuur der eeuwigheyd,
Beslooten in de Tyd,
Wil sich in d'asch van 't vlees niet laaten smooren
Gy staat wel op uw Regt
Dat ons Gemoed als knecht
En onderdaan, zou danssen naar uw pypen,
Maar hier in zyn wy stout,
Hoe zeer gy 't tegen houd,
Op ban en boet, om Godt naar 't Hert te grypen.
O Godt, myn waardig pand,
Myn rechte Vaaderland,
Hoe lange ach! hoe lange zal 't noch duuren,
Dat myn verlieft gemoed,
In 't groove vlees en bloed,
Naar u, myn lief, sal vonken ende vuuren?
Want alles wat men siet
Is myn beminde niet.

Ook in dit bijschrift uit dienzelfden bundel (p. 39):
Wie was het Schaapje, dat ging dwaalen,
En doolen, buyten spoor en paalen,
Door 't woeste veld, en wilde woud,
Zoo veer van huys, in vreemde Oorden,
In prykel van een wreet vermoorden,
Wyl sig den Eeter daar onthoud?
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Ik was het self, en ging al verder,
Maar gy myn aldergoedste Herder
Hebt my zoo trouw'lyk opgesocht,
En eyndeling met vreugd gevonden,
Eer my de Wolf noch had verslonden,
En op uw schouders thuys gebrocht.
enz.

Op een ‘voys’ die reeds van de Duitsche Lier geklonken had, zingt hij nu een ander
lied, in zijn soort niet minder schoon dan Vervager der dagen, zo stadig in 't jagen;
maar Jezus heeft nu de plaats van Saturnus ingenomen (a.w. p. 13):
Wie hangt er zoo deerlyk, geteystert, geschonden,
Roosverwig, vol striemen en wonden,
Tot smaadheyd en schande, aan 't kruyshout verheeven,
Wat heeft hy, wat heeft hy misdreeven?
Dat isser het slachtlam, zoo heylig gebooren
Tot breecking en lessing van tooren:
Syn misdaad is liefde, uytvloeyen en geeven,
Dat kost hem, dat kost hem syn leeven.
Kost hem dat syn leeven, die schoonste van allen,
Hoe is hy in 't lyden vervallen?
Of is het uyt liefde en heylige minnen;
Wat zal hy daarmeede dan winnen?
enz.

Niet zonder opzet noemden wij hierboven VONDELS grooten naam; waar dan in den
beroemden rei uit Lucifer hebben wij verzen gehoord als deze uit een Naar-zang in
bovengenoemden bundel (p. 157 vlgg.)?

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

537
Het schoonste kind, van alle dingen,
Voor wien de Serafynen, al
Met soo veel duysend stemme, singen,
Een vreugd, die nimmer sincken zal.
Sy seggen: Heylig, Heylig, Heylig;
Terwyl dat alvervullend licht,
Oneyndig, eeuwig, nergens deylig,
Haar schynt in 't heylig aangesigt,
En schittert door haar herten heenen,
Dat sich het leevens-vuur vertoont,
Als een Robyn met glans doorscheenen,
Die in 't Christalle lighaam woont.
..............

Op deze en dergelijke deelen van LUIKENS werk moet zijn geestverwant CORNELIS
VAN EEKE het oog gehad hebben, toen hij de poëzie van den onlangs gestorvene
kenschetste als:
Gedigten, daar een geur en geest van kragten
(Het Pinxter-vuur al iets gelyk) in leeft:
Opvlammende uit een welle van gedagten,
Die hare sprong uit de eeuwige oorsprong heeft.

Niet minder schoon echter dan de hierboven genoemde of aangehaalde verzen van
LUIKEN zijn diegene welke ontvangen of geboren zijn op die ‘eenzaame wandelingen
buiten, om te meer het zoet genieten Gods gewaar te worden’, waarvan zijn
levensbeschrijver gewag maakt. Totnogtoe hebben wij over dit deel van zijn werk
gezwegen, omdat het beter afzonderlijk behandeld wordt en in verband met de overige
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Ontwikkeling van het natuurgevoel.
Wij hebben in een vorig deel getracht het natuurgevoel onder ons volk te schetsen,
zooals het zich vertoonde bij den ingang der 17de eeuw; in den loop van dit deel
hebben wij er telkens het een en ander van gehoord; hier schijnt de plaats voor een
korte samenvatting en aanvulling, voordat wij over het natuurgevoel in LUIKENS
poëzie spreken.
Rust en veiligheid, voorwaarden van natuurgenot, keerden terug in de zegevierende
Republiek, nu het oorlogsonweer langzaam aftrok naar de grenzen. Vrijer konden
de bewoners dezer landen zich overgeven aan hun neiging tot het buitenleven; een
neiging die sterker pleegt te worden, naarmate het leven samengestelder en het
evenwicht tusschen natuur en cultuur bedreigd wordt. Voorshands was er voor
verbreking van dat evenwicht weinig nood; het krachtig geslacht der 17de eeuw werkte
hard, doch overwerkte zich evenmin als de bijen. De groote menigte was veel op
straat of buiten de stad, zocht ontspanning in spelen, visschen, roeien, zeilen,
schaatsenrijden. De gegoeden konden zich daarenboven het genot van een tuin achter
het huis of buiten de stad verschaffen; die buitentuinen, in de 15de en 16de eeuw niet
onbekend, nemen gedurende de 17de eeuw in aantal toe. Menig gegoede of rijke bezat
een hofstede, waar hij 's zomers met zijn gezin eenigen tijd vertoefde en gasten
ontving; anderen kochten een buitengoed of legden er zelf een aan.
Zoo kwam VONDEL zich niet zelden ontspannen op Scheybeeck of op de hofstede
der HINLOPENS buiten Naarden, BARLAEUS op Oostwyck, JAN VOS op Goudesteyn;
zoo zagen wij HONDIUS in de Moffe-schans, VAN BORSELEN op den Binckhorst,
HUYGENS en CATS op hunne zelfaangelegde plaatsen, WESTERBAEN op West-Escamp
en later op Ockenburgh.
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Het is derhalve alleszins begrijpelijk, dat wij de tegenstelling van stadsleven en
buitenleven in de literaire werken van dien tijd telkens zien terugkeeren. De pastorale
poëzie moge die tegenstelling in het bewustzijn onzer voorouders hebben gewekt of
versterkt - de werkelijkheid ging hier samen met de verdichting. In dat levendig
verkeer met de natuur heeft zich uit liefde voor de natuur de aesthetische
natuurbeschouwing ontwikkeld. Naast die nieuwe beschouwing bleef de oude stand
houden: bij HONDIUS en CATS, HUYGENS en CAMPHUYSEN, ook bij VONDEL is het
altijd of doorgaans de Schepper die in de schepping geëerd wordt: ‘de aarde is des
Heeren, mitsgaders hare volheid’ en ‘de Hemelen vertellen Gods eer’ - die
psalmwoorden gelden voor hen in volle kracht. Verder staat het practisch nut der
natuur, die om den mensch geschapen heette, op den voorgrond: doorgaans krijgen
wij niet de natuur alleen, doch den mensch, bezig in de natuur, te zien; de dieren niet
uit eigen waarneming geteekend, maar gebruikt als materiaal voor nuttige wenken
of stichtelijke gelijkenissen.
Die oude beschouwing bleef ten deele in wezen, ten deele moest zij wijken voor
den invloed van andere krachten. Een verschijnsel van een paar eeuwen vroeger
herhaalt zich: toen was het de mystiek die door hare zucht tot eenzaamheid het
vertrouwelijk verkeer met de natuur bevorderde, nu doet het met haar verwante
piëtisme denzelfden dienst; toen als nu hebben de landschapsschilders de oogen van
het publiek geopend of gescherpt. Wij hoorden, hoe HUYGENS de eenzaamheid liefhad
en opzocht, hoe LODENSTEYN, OUDAEN en SLUYTER haar loofden. En de
landschapsschilders?
Het is waar, dat wij ook op hunne stukken dikwijls de menschen bezig zien: boeren,
herders met vee, jagers, reizigers; op onze rivieren de visschers aan 't werk; op zee
de zware oorlogsbodems met de driekleur in top en de breede Oranje-

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

540
vlag afgolvend van den gebeeldhouwden spiegel. Maar hoe weten VAN GOYEN,
HOBBEMA en VAN DER HAGEN ons het echt-Hollandsch landschap voor den geest
te brengen: blanke vaarten tusschen zachtgroene weilanden, fijngrijze wilgen langs
een zachtglooiend blond zandpad; hoe brengen SEGHERS en DE KONINCK, RUYSDAEL
en REMBRANDT ons onder den indruk van de wijdstrekkende velden met de
oneindigheid der luchtkoepeling erboven; wat heerlijke luchten op zoovele dier
stukken: wazig blauw met helderwitte zomerwolken, zacht zich welvend boven het
weiland, zondoorglansd of donker dreigend en zwanger van onweer; hoe genieten
wij hier van de majesteit onzer groote rivieren, van de zee in haar verheven rust of,
als beroerd door booze machten, in onrust of opstand. De schilders hebben de dieren
wel gezien en waargenomen; wie ziet ze niet vóór zich: POTTERS stier, dat beeld van
jonge kracht; DE HONDECOETER'S trotsche pauwen, roodgekamde hanen, donzige
kuikens wegschuilend onder de vlerken der kloek; bij anderen jachthonden in vollen
ren achter een stuk wild of de hond in den pot in den letterlijken zin des woords; JAN
STEENS meesterlijke dansles eener kleine poes, die op bang ingetrokken achterpootjes
hare voorzichtige pasjes uitvoert.
Laat het waar zijn, dat SEGHERS gestorven is in armoede; dat niet RUYSDAEL en
HOBBEMA, maar de Italiaansch-doende BOTH, BERCHEM en MOUCHERON het meeste
geld verdienden - voor de natuurpracht afstralend van die honderden bij honderden
paneelen kunnen de toenmalige Nederlanders toch niet ongevoelig zijn gebleven! In
allen gevalle kunnen wij in de werken van vele auteurs het nieuwe naast het oude
zien opkomen.
Wij hooren de stem van het verlangen naar buiten sterker worden in VONDELS
Wiltzangh, in verzen van VAN BORSELEN en DE DECKER. Bij dichter-schilders als
BREERO, CAMPHUYSEN,
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DULLAERT vinden wij menig trekje van scherpe waarneming en fraaie uitbeelding
der natuur. HONDIUS gaf een aardig omtrekje van zijne hoenders, VAN DER MERWEDE
van zijn poes. VONDEL heeft wel oor voor het ‘ruischen der boomen langs de
cingelgracht’, voor de vogels, den nachtegaal bovenal; wel oog voor de schoonheid
van de lente en van den morgen, voor de bonte bloemenpracht. HOOFT ziet het beven
van het licht op stroomend water, de weerspiegeling in onze kalm voortglijdende
rivieren van de boomen langs den kant, het smalle spitsgepunte riet dat onze
rivierzoomen zoo donzig maakt, de scheepjes die wiegelen op de golven. Maar niets
in de natuur was hem zulk een lust der oogen als het stralend zonnelicht; geen onzer
dichters heeft de zon zoo lief gehad als HOOFT. De vrome VONDEL, wien de zon
vooral symbool der Godheid was, heeft nooit als HOOFT lucht gegeven aan de vreugde
die het hart overstroomt:
als nae bedompte weken
De Triumphante Zon comt door de wolcken breecken
En praelt alleen in 't velt 't welck hij met gloor bespreit.

Voor de schoonheid van een bosch toonen slechts enkele auteurs gevoel te hebben.
Hooft is een hunner; in het Tweede Bedrijf van zijn Baeto gaf hij een schildering
eener ‘levendighe kerck van ongekorven hout’, die ons treft niet alleen door hare
schoonheid, maar ook doordat zij reeds iets bevat van het beklemmend ontzag dat
de natuur den mensch kan inboezemen. Naast dit bosch-tafreel kunnen wij er een
plaatsen van een onbekende, niet zoo schoon van uitvoering, maar scherper van
waarneming en krachtiger van uitbeelding; op een rijtoer in de buurt van Hoog- en
Laag-Elten heeft hij (was het geen schilder?) een bosch gezien
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Dat van een woest gheplant ghegroeyt was top aen top,
Met kronckeltacken veel gheslingert deur malkander,
Daer stam aen stam gheplant naer 't uytsien lustich stont,
Het beuck- en 't eyckenloof sloot 't een so dicht aen d'ander,
Dat ons den Hemel blaeu te sien werdt onghejont;
Alleen dat Phoebus klaer syn schoon vergulde rayen
Deur Auraas soet beweegh seer lieflijck hier en daer
Tusschen 't wisplich versprey goutstralich quam in sayen,
Afschilderende d'aerd boomschauwich voor en naer.

Toonde de Heer VAN DE MERWEDE oog te hebben voor het Alpenlandschap, de
Deventenaar JAN VAN DER VEEN is blijkbaar onder den indruk gekomen van het
vaderlandsch heuvelland der Veluwe. Er liggen twee eeuwen tusschen den tijd, toen
in een Geldersch staatsstuk de Veluwe ‘een wilt byster land’ genoemd werd en dit
schetsje van omtrent 1642:
Aanschouwende van veer in 't dijsich blaauw verschiet,
Hoe aardigh ons begroeten 's Veluws hooge toppen,
Gepruykt met Eyken-loof en ruyge Heydeknoppen.

In het verhaal van een reisje door Utrecht, Gelderland en Overijsel (ao 1672) hooren
wij telkens opmerkingen over het mooie van een kronkelenden hollen weg, het
uitzicht van een hoogen dijk, het gezicht op de heuvels van de Veluwe, Rozendaal
en de overige omgeving van Arnhem. Lang vóór DAVID JACOB VAN LENNEP heeft
ELISABETH KOOLAERT, een dichteres van dit vierde geslacht der 17de eeuw, op een
hoogen duintop gestaan en het aan haar voeten liggend landschap bewonderd.
Voor sommige deelen der natuurschoonheid heeft het toenmalig geslacht nog
weinig of geen oog. Wat er aan heide en bosch te zien viel, bleef een raadsel voor
BALTHASAR BEKKER;
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op een reisje dat hij in 1683 met een paar anderen deed, kwam hij ook te Fontainebleau
en deelt ons daarvan o.a. den volgenden indruk mede: ‘Van 't Hof de la fontaine siet
men vrij uit over een groten tuin, die met gene boomen gedekt noch gesloten is,
veldwaarts uit tegen woesten heij en heigrond en een bosch van pijnboomen aan: dat
den Koningh mag vermaken, mij niet.’ BEKKER uit zich hier in denzelfden geest, die
onze hedendaagsche boeren doet spreken van mooi land, terwijl zij vruchtbaar land
bedoelen.
De schoonheid van wijde wateren, van de wijde ruimten des hemels ligt nog buiten
den gezichtskring der meesten; VONDEL en HUYGENS maken een enkelen keer gewag
van de zee, maar sterk is hun aandoening niet; VONDEL alleen toont, in zijn Lucifer
en elders, de verhevenheid der oneindige ruimten te gevoelen.
Bij die voorgangers sluit LUIKEN zich aan, die de natuur waarnam eerst louter met
het gevoelig oog en den scherpen blik van den beeldenden kunstenaar; die later al
het geschapene slechts als een openbaring van den Schepper kon beschouwen, maar
ook toen de kunstenaar bleef die hij was; die vroeger en later zijne indrukken en
waarnemingen, zijn vrome bewondering der natuur heeft vertolkt in natuurpoëzie
zóó schoon als zij bij geen vroeger Nederlandsch dichter te vinden is.
In de Duytse Lier is de natuur achtergrond der minne en wordt de albedwingende
kracht der minne telkens in het natuurleven getoond. Die pastorale poëzie bevat al
veel schoons; ik wijs op zoo menigen aanvang van een lied als b.v. ‘'s Uchtens, als
het haantje kraayt’, ‘Daar heerst de min’, ‘Kom weste windtje’, ‘Wie wekt my uit
den slaap’, de gansche Ecloog Elk om 't schoonst, ‘De dageraat begint te blinken.’
Opmerkelijk is ook, dat LUIKEN oog toont niet alleen voor de schoon-

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

544
heid der zon, maar ook al voor die der maan (p. 29). Slechts één maal vinden wij het
natuurleven om zich zelf behandeld; het is de verheerlijking van het verblijf op het
land tegenover dat in de stad, waarmede de Tiende Verdeeling aanvangt.
O dat het lot my zulk een leven gaf,
Mijn zanglust zou veel schooner bloejen

zeide de dichter aan het slot van dat stuk; die wensch zou, zooals wij weten,
verwezenlijkt worden. In een stuk uit den bundel Beschouwing der Wereld, getiteld
Het Veld (p. 72), zien wij den stedeling nog, die ‘de naauheid van de Stad ontweeken’
geniet van de beschouwing
Der rondsom heene ontdekte lucht,
Niet weg gestopt door Stad-gebouwen.

Wij vinden daar ook reeds den voornamen karaktertrek van LUIKENS latere
natuurpoëzie, het zinnelijke als symbool van het bovenzinnelijke:
ô Ruimte van het vrye veld,
Hoe zien wy uit met ons verlangen,
Van hem die u voor oogen steld
Een ruim en open veld t'ontfangen!
In plaats van deze naare*) stad,
De woonplaats van het tyd'lyk leven,
Waarin men zo veel jaaren zat,
Met naauheid des gemoeds omgeeven.
o Ruime vryheid van Gods heil,
Groen veld van alle zaligheden,
Niet afgeperkt, in duizend myl,
In eeuwigheid niet door te treeden,
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Gy zyt het daar de zucht op hoopt,
Gy zyt het doelwit der gedachten,
Gy zyt de kroon om wien men loopt,
En 't naauw des werelds wil verachten;
Het leven dat u grond beweid,
Zijn kind'ren van de zaligheid.

De slotverzen van dit fragment, en trouwens het gansche stuk, toonen wel, dat de
bekeerde LUIKEN geen minder kunstenaar was dan de onbekeerde. In zijn overige
natuurpoëzie vinden wij ruimschoots steun voor deze bewering. Ook hier zien wij
telkens de zichtbare schepping als symbool van den onzichtbaren Schepper
voorgesteld: de sterrenhemel verheft des dichters hart tot ‘den Meesterdie dat heeft
geboud’; de koele wind dien men niet ziet, maar toch voelt, doet hem aan den Heiligen
Geest denken; de oneindigheid des hemels aan God ‘Oneyndig, Ewig, ongemeeten.’
De dageraad die ‘met glans van held're straalen’ reeds wacht ‘voor toe gelooke ruiten’,
is als God die
Schynd met een glans van eeuwig goed
Voor 't venster van het toe gemoed.

In vogels, luchtig heenzwevend op hun uitgespreide vleugels, ziet hij het beeld van
verheerlijkte menschen. Heerlijk is der aarde schoonheid, doch zij geeft ons slechts
een voorsmaak der hemelsche schoonheid en zaligheid:
Als wy door groene beemden gaan,
Daar veelderhande Bloempjes staan,
Die tot ons al iet willen spreeken,
Met wit, en blauw, en rood en geel,
Vermengt, besprengt, soo schoon en eêl,
Hoe wel, hoe nau en dicht bekeeken;
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Terwyl zy haaren geest van geur,
Door 't aangenaame Lyf van kleur,
Zoo hert-verquik'lyk van sich geeven,
En 't windje, veegende oover 't Hof,
Met bloeysel-reuk, het ruysend lof
Der hooge Poopelaars doet beeven,
De morgen-Son soo heerlyk blinkt,
En koele dauw van kruydjes drinkt,
By 't tuyt'ren, fluyten, singen, queelen
Van 't lugtig vlugtig pluym-gediert,
Dat tusschen Aarde en Heemel swiert
En door de takjes heen gaat speelen;
Dan dencken wy in ons gemoed:
O Paradys, wat zyt gy soet!

Tegenover de aardsche vergankelijkheid stelt hij het onvergankelijke van een beter
leven in deze schoone verzen:
Hoe menigmaal sach 't woud zyn groene bomen
Bestorven als een dood,
Hoe menigmaal was 't wederom, als dromen,
Als 't groene blad in 't vroege voorjaar sproot.
Hoe menigmaal ging 't moede leve leggen,
Gedooken in de nacht,
Hoe menigmaal quam 't goede morge seggen,
Hoe menigmaal is dit en dat volbracht!
't Is alles heen; Maar 't God begerend suchten,
Gesaayd in goede aard,
Beloofd een schat van Eyndeloose vruchten,
Die Jesus vind, heeft overwel vergaard.

Zoo vinden wij dan in LUIKENS natuurpoëzie de middeleeuwsche natuurbeschouwing
uitgebreid over een vroeger onge-
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kenden rijkdom van natuurverschijnselen; die natuurverschijnselen zelve
waargenomen met kunstenaarsoog, met takt en fijn gevoel naast of tegenover
verschijnselen uit het menschelijk leven geplaatst, uitgebeeld in verzen zóó schoon
als men ze in de middeleeuwsche literatuur maar hoogst zelden vindt.
Om die natuurpoëzie, in de 17de eeuw te onzent ongeëvenaard; om een groot deel
zijner minneliederen en zijner stichtelijke poëzie roemen wij JOAN LUIKEN een der
beste dichters van dien tijd. Zijn Duytse Lier heeft de frissche bekoorlijkheid van
den jongen morgen; zijn stichtelijke poëzie de weemoedige schoonheid en stille
pracht van den scheidenden dag; de glans van zijn werk die niet verbleekt bij dien
van VONDELS verzen, is als een laatste opflikkering van den schoonheidsgloed die
van onze zeventiende eeuw afstraalt.1)

Eindnoten:
1) Over BALTHASAR BEKKER vooral het uitvoerig en degelijk boek van Dr. W.P.C. KNUTTEL
('s-Gravenhage, NIJHOFF 1906); ook het artikel van Dr. T.J. DE BOER naar aanleiding van dat
boek in De Beweging van Juli 1906. Voorts o.a. HETTNER'S Lit. Gesch. des 18en Jahrh. III,
38-41.
Over LODEWIJK MEYER en zijn boek Philosophia S. Scripturae Interpres, o.a.: HEPPE'S
Geschichte des Pietismus (in het hoofdstuk over Het Labadisme); ook MEINSMA'S Spinoza en
zijn kring, p. 146 vlgg. en pass.
Over JOAN LUIKEN'S leven zie: Kort Verhaal van het godvruchtig leven en zalig afsterven van
Joannes Luiken vóór den bundel 's Menschen Begin, Midden en Einde (Amsterdam, F.
HOUTTUYN, 1754); De Nieuwlichter Jan Luyken, door Dr. C.B. HYLKEMA in De Gids van
October 1904; de Biographische Schets, door Dr. M. SABBE in zijne degelijke uitgaaf van de
Duytse Lier (Klassiek Letterk. Pantheon); Dr. HYLKEMA'S Inleiding tot zijne fraaie bloemlezing
Stichtelijke Verzen van Jan Luyken (Zaandam, C. HUIG, 1904); voorts de mededeelingen in het
Voorbericht van den bundel Het Overvloeyend Herte en de drie brieven van LUIKEN daarachter
afgedrukt.
Over BÖHME o.a. HYLKEMA'S Reformateurs (Register i.v.); C. SEPP'S artikel Over Jacob Böhme's
oudste vrienden in Nederland (Geschiedk. Nasporingen II, 3 vlgg.). Over de verhouding van
LUIKEN tot BÖHME, vooral HYLKEMA'S artikel in De Gids van Oct. 1904; in Ons Tijdschrift,
12de Jaarg., afl. 10-11, heeft Dr. J. VAN DER VALK een paar artikelen over Jan Luyken, een
mystiek Christen geplaatst, vooral om te betoogen, dat LUIKEN door Dr. HYLKEMA te onrechte
van Spinozisme is beschuldigd. In de verhouding van LUIKEN tot BÖHME en in de gansche
ontwikkeling van LUIKENS godsdienstig gemoedsleven is nog vrij wat dat onderzocht en
opgehelderd moet worden. De eerste bundel, na zijne bekeering uitgegeven: Jezus en de Ziel,
bevat grootendeels vertalingen of bewerkingen van andere ‘Hoogwaardige vrinden Godts’; zie
het Kort Bericht, onderteekend: J. LUYKEN en den Toesang op p. 189 (Den sesden Druk van
1696): ‘Ik ben maar Hovenier geweest.’ Er dient dus, zoo mogelijk, te worden uitgemaakt, wat
van LUYKEN zelven is en wat hij ontleend heeft. Staat het wel vast, dat L. BÖHME'S Aurora
heeft vertaald? Het is zeer wel mogelijk, en zelfs à priori waarschijnlijk, dat LUIKEN in den
aanvang meer onder BÖHME'S invloed is geweest dan later en dat dit ook in zijne poëzie zichtbaar
is.
Over de ontwikkeling van het natuurgevoel leze men wat daaromtrent is opgemerkt in mijne
Studiën van Dichters der 17de eeuw, o.a. Vondel en De Natuur I, 84 vlgg.; HOOFT II, 182 vlgg.;
CAMPHUYSEN en BREERO II, 242 vlgg.; over CATS en HUYGENS in de studiën ald.; voorts mijn
opstel Zeden en Gewoonten in Amsterdam in de XVIIe eeuw (W.P. VAN STOCKUM, Den Haag)
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en deze Gesch. der Ned. Lett. I, 381, 402-3; II, 114 vlgg. Over de landschapsschilders o.a. het
genoemde werk over Amsterdam in de XVIIe eeuw III2 (artikel van Dr. BREDIUS), aangevuld
door eigen aanschouwing. Het boschtafereel van den onbekenden dichter is te vinden in het
liedboekje Flora of Boomgaard der lieflijcke Bloemen ende vruchten .... door B.R. (t'Amsterdam,
by DIRCK PIETERSZ. ao. 1615; het omtrekje der Veluwsche natuur in J. V.D. VEEN'S Zinnebeelden
(Amst. 1642) in de Opdracht; het verhaal der reis door Gelderland, Overijsel en Utrecht in 1672
te vinden in Kronyk v.h. Historisch Genootschap, XVIIe Jaarg., p. 233 vlgg. PIETER DE LA
COURT bevond zich onder het gezelschap; BALTHASAR BEKKER'S reisverhaal in Dr. KNUTTEL'S
bovengenoemd boek, p. 167; het duinlandschap în ELISABETH KOOLAART'S Nagelatene
Gedichten, bl. 19-21.

Het kunstgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’.
Aan het slot zijner Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste (ao 1650) had VONDEL
gezegd: ‘Vele andere dingen willen liever met de levendige stemme en voorbeelden,
dan met de penne beduit worden: derhalve te wenschen waer, dat geestrijcke vernuften
onder het beleit van geleerde Mecenaten hierover zomtijts onderling raetpleeghden,
en zoo eenen Parnas, naar den stijl van Italie, oprechtten, daer men zonder afgunst
onzijdigh elcks oude en nieuwe dichten toetste; zoo wel om de schoonheit en aertigheit
te volgen, als om onze misslagen uit een edele eerzucht te mijden, en door dien
middel de Neerlantsche poëzy haren vollen glans te geven.’
Voelde JAN ZOET zich door deze woorden opgewekt, toen hij het plan opvatte om
zijne ‘Dight-Schoole’ te stichten? Het
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zou niet vreemd zijn in een navolger van VONDEL als hij en de naam van den bundel
Parnassus aen 't IJ is misschien een vingerwijzing in deze richting. Doch wat daarvan
moge zijn, zijn schepping heeft weinig beteekend en is snel vergeten. Eenige jaren
later werd een nieuwe poging gedaan om ‘zoo eenen Parnas’ op te richten, ditmaal
door aanzienlijker mannen dan de Amsterdamsche herbergier en zijn vrienden.
Dr. LODEWIJK MEIJER, vertoornd omdat men hem uit het Bestuur van den
Schouwburg had ‘gebonsd’ en zijn ergsten vijand Mr. JOAN BLASIUS in zijn plaats
gekozen, vond een bondgenoot in zijn collega Dr. JOHANNES BOUWMEESTER. Met
dezen en eenige anderen: den advocaat ANDRIES PELS, den schepen WILLEM BLAEU,
DAVID LINGELBACH, JOANNES ANTONIDES YAN DER GOES, IJSBRAND VINCENT,
COPPENOL, MOESMAN DOP en VAN DIEPHOUT - meerendeels medici - stichtten zij
het Genootschap ‘Nil Volentibus Ardunm’, dat zich de beoefening van wetenschap
en literatuur ten doel stelde en op tooneelgebied strijd zou voeren voor eigen
beginselen en tegen de Regenten van den Schouwburg.
Later voegden zich nog bij hen o.a. LAURENS BAKE, Heer van Wulverhorst; PIETER
VERHOEK, THOMAS ARENTS, JACOB VAN RIJNDORP; ook DIRK BUYSERO was eenigen
tijd lid van het Genootschap.
Of VONDELS wensch eenigen invloed heeft gehad op de stichting van dit
kunstgenootschap, kunnen wij niet met zekerheid zeggen; doch het verdient
opmerking, dat in het pamflet Poetae Heautontimorumenoi (ao. 1670) Dr.
BOUWMEESTER als ‘eerste aenlegger’ van het College genoemd wordt ‘alsoo die uyt
Italiën al vry veel frayigheden heeft medegebracht, bysondere manieren om Tonneelen
te stellen en Dighters aen malkander te hitzen’. Die mededeeling strookt wel met
VONDELS woorden ‘naar den stijl van Italie’, waarbij hij misschien het
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oog had op de bekende Academia della Crusca. Het Genootschap vergaderde tweemaal
's weeks: eerst ‘in den Burg op de Cingel, te dier tyd Stil Malta genaamt’; sedert
1676 in het huis van den schilder LAIRESSE. Vaak kon men vele der leden samen
vinden in den winkel van den boekhandelaaruitgever LESCAILLE; in het
bovenaangehaald pamflet leest men: ‘Die lust heeft dese vuyle vergaringh te sien,
die kome tot Liscaljes, daer sy tusschen elven en twaelven het winkeltje proppen, en
Apol met opgeheven stemme loven, doch wanneer de stem wat te hoogh gaet, ruckt
den Advocaet*) sijn Knevels op, en na een ‘hem!’ of twee braeckt hy dit tot de
ratelende redeneerders ουδεν σιοπης εστι χρησιμοτερον*), waerop al den hoop gaept *)waarschijnlijk: Andries
Pels.
en vraeght, wat mijn Heer seght?’
*)
niets is nuttiger dan
De nieuwe stichting was in haar, half wetenschappelijk half letterkundig,
zwijgen.
karakter een herhaling der Nederduitsche Academie; doch, anders dan deze, trad
zij, op het voorbeeld der Académie Française, als literair wetgever en kunstrechter
op. Het wetenschappelijk element bestond vooral in populaire beoefening der
wijsbegeerte; er werden openbare redevoeringen gehouden over algemeen-wijsgeerige
of ethische vraagstukken: zoo sprak in 1672 PELS over ‘'t misbruyk van de Mode’,
MEYER over ‘de natuur der goedheid en quaadheid der dingen’, LINGELBACH over
‘de Heelkonst’, WYNANTS over den Oorlog enz.
Naar het schijnt, is dit wetenschappelijk element langzamerhand op den achtergrond
geraakt; in allen gevalle hoort men veel meer van hunne letterkundige werkzaamheid,
met name ten opzichte van het tooneel, en dat vooral toen sommige der aanvoerders
tot het bestuur van den Schouwburg geroepen werden. De werkzaamheid van Nil
Volentibus Arduum op dramatisch gebied, hunne theorieën van het drama en de
wijze waarop zij die theorieën in praktijk hebben gebracht, zullen
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wij later moeten behandelen in verband met de overige dramatische poëzie van dien
tijd. Hier staan wij slechts even stil bij een hunner theoretische werken, dat behalve
over het tooneel ook over de dichtkunst in het algemeen handelt: Horatius Dichtkunst,
op onze tyden én zéden gepast, in 1677 in het licht verschenen, maar reeds eenige
jaren vroeger op touw gezet; het werk vooral van PELS, doch nagezien door andere
leden van het Genootschap. Duidelijk blijkt hier, hoe de mannen van ‘Nil’ alle heil
verwachtten van regels en wetten: om te beginnen hadden zij onder elkander een
spraakkunst vastgesteld, waarin allerlei regels waren geformuleerd, ook aangaande
de spelling. Voorts verdiepten zij zich in de studie van het rijm: huldigingen op
beschuldigingen te doen rijmen, zou niet passen, zegt PELS; immers, dan ‘zou 't rijm
niet deftig gaan maar huppelen en springen’; men twistte over de vraag of vrede op
leden mocht rijmen. Gladheid en zoetvloeiendheid worden wachtwoorden; de
Nederduitsche taal zou welhaast even hoog geacht worden als de Nederlandsche
koopmanschap
Wén wy ons maar de moeite, én arbeid van 't verschaaven
Getroosten wilden

Op verschaven en ‘hersmeden’ kwam het aan; wie ten einde raad was, moest zich
maar bij Dr. MEYER vervoegen. PELS ried de aankomende dichters, geloovig
aantenemen wat dit kunst-orakel hun zou mededeelen en niet op hun stuk te staan;
de doctor was blijkbaar wat kitteloorig:
..... zo ge liever, dan verbét'ren, uw gebreken
Wilt voorstaan, zal hy niet een énkel woord meer spreeken.

In den aanvang werd MEYER dan ook beschouwd als ‘den Ammiraal Generaal, die
de groote vlagh van de steng voerdt.’
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Liet de gehoorzaamheid der leden van het Genootschap aan dezen vlagvoerder later
te wenschen over? In een pamflet van het jaar 1677, getiteld Horrel in de Wacht leest
men ten minste: ‘Noch hebben sy een vast man aen Dr. LODEWIJCK die barst, soo
de heele vergadering van Nil Volentibus Arduum hem niet voor de wijste eert.’
Tien jaar lang bloeide ‘Nil’; doch na 1679 gaat het achteruit: PELS, MEIJER en
BOUWMEESTER worden in beslag genomen door het Bestuur van den Schouwburg;
PELS sterft in 1681; andere leden waren reeds vroeger gestorven; een enkele, VINCENT,
naar Frankrijk vertrokken ...... na dien tijd gaat het Genootschap sukkelen, ‘met nu
en dan eens een flikkering van leven, totdat het zacht ontsliep, zoo zacht zelfs, dat
de overgang van leven tot dood niet merkbaar was. Juist een dood zooals zulk een
Genootschap paste!’
In hun roemloos bestaan hebben deze genootschappers vrij wat gerucht gemaakt. Zij
wilden den baas spelen en vonden toen natuurlijk anderen, die zich tegenover hen
stelden. Die tegenstanders waren meerendeels even onbeteekenend als zij zelven;
‘op sulcke wateren vangt men sulcke vis’ zou BREERO gezegd hebben. Een hunner
ergste vijanden, Mr. JOAN BLASIUS, had zich die vijandschap op den hals gehaald
doordat men hem in MEIJERS plaats tot Regent van den Schouwburg had gekozen.
Deze advocaat, die eenigen tijd te Amsterdam heeft gewoond, doch later weer naar
zijn geboortestad Leiden vertrokken is, was een man van veel belezenheid doch
gering talent, zooals overvloedig blijkt uit zijn onbeteekenende minnedichten. Over
zijn tooneelwerk zullen wij later iets mededeelen; stond het ook niet hoog, het
beteekende toch iets meer dan dat van een paar andere vijanden van ‘Nil’: de
tooneelschrijvers DUBBELS en DE GRAAF.
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De strijd, tegen het Genootschap gevoerd, gold ten deele de verhouding van sommige
der aanvoerders tot SPINOZA en zijn kring, waarin men een gevaar voor het
Christendom zag. Zoo wordt van BOUWMEESTER gezegd in het pamflet De
Koeckoecx-zangh van de Nachtuylen van het Collegie Nil Volentibus Arduum (1677):
‘Die gaet met zijn tronie van twaalf schellingen de Atheisterye uit leeren, te bevragen
by JOANNES RAVESTEYN, wat lessen hy zijn Swager KOERBACH gegeven heeft ......
hy heeft alle schriften van Dr. VAN DEN ENDE ... hy smelt met SPINOSA en anderen
de Theologisch Politieke Redenkaveling’ enz. Het woordenboek van den Spinozist
ADRIAEN KOERBAGH, Bloemhof enz., dat zooveel aanstoot en ergernis gegeven had
en den schrijver een strenge straf berokkend, werd ten deele op rekening der Nil
Volenters gezet: hetzelfde pamflet kenschetste hen als ‘een uitschot van eerlijke
luyden, die dat kostelijk woordenschat van Doctor KOERBAGH gesmeet hebben.’
Anderdeels verzette men zich tegen de willekeur en de laatdunkendheid, waarmede
een literaire bent de wet wilde stellen aan de overige beoefenaars en liefhebbers van
literatuur en tooneel. Zoo wordt in een strijdschrift, misschien door BLASIUS opgesteld,
het Genootschap gekenschetst als: ‘een Poëetische Inquizitie, ofte een slaafachtige
onderzoeking der kunst, waarbij alles (wat niet met den Kanon, ofte reegel van
Concilium overeenkomt) werdt verkettert ende verworpen.’ De tooneelschrijver
JOAN DULLAERT stelde in het voorbericht van zijn uit het Fransch vertaald blijspel
Oratyn en Maskariljas de ‘onpartydigheit’ en ‘heusse zedigheit’ van de critiek der
Académie Française tegenover die der mannen van ‘Nil’, die, ‘sonder onderscheit,
als een party rasende leeuwen yder een op het lijf vallen.’ OUDAEN dreef in zijn
Lykgedachtenis van VONDEL een beetje den spot met de Genootschappers en hun
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blazoen dat een man voorstelde, opklimmend tegen een rots waarop een laurierstruik
staat:
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 Hondje byt-me-niet
Hen by de slippen sleurt of nabast in 't verschiet
...................
Die Klimmers zag men soms neerstorten dat het kraak'
enz.

Afgezien van enkele uitingen als deze van OUDAEN en DULLAERT, onderscheidt zich
deze polemiek, waaraan ook tegenstanders van beide partijen deelnemen, vooral
door gemis aan geest en door grofheid. Een der scherpste zetten was, dat men Nil
Volentibus Arduum vertaalde met: Niets gewichtighs betrachtende; overigens waren
het schimpscheuten als: ‘den Heere Advocaet die Latijn hoest en Frans niest’,
scheldwoorden als ‘appel-teef’, ‘groenwyf’ enz. Er in deze pamfletten wel eens
eenige welbespraaktheid en heerschappij over de volkstaal; zoo b.v. in het geschrift
Dorsch-vlegel (ao. 1677), waar men o.a. leest:
‘O seve sacken met knollen! hoe weeten de luî overal datje een narrekop op je
schouders draagd! By myn soolen, je bent bekent, als de bonte hond, met de blaauwe
staart. Die geen houte neus en glase oogen heeft, kan wel ruiken hoe uwe lof stinkt,
en sien dat je voor spek loopt. Gantsch muisen! indien uw verstand groeid als de
koeïestaart, bloed! wat wilje in 't kort een groote Schytvalk, Hondsklink, Sottebol,
Katvink, Lampoot en Hinkepink wesen. Omdat ik hier de waarheid segge, zultge u
mogelijk so sinneloos aanstellen als een verwoede spin, en willen een gat in den
hemel slaan, ofte de helle aan brand steeken: maar wanneer je aanmerkt, dat ik
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myn uitterste devoir in 't werk stel om u de maalgeest door dit letterpoejertje wat te
suiveren, soo zultge op my verlieven als de hond op de knuppel, en laggen als een
paard dat byten wil of grynsen als de nicker tegen een gootgat.’
Dat vloeit uit volle bron; doch men merkt aan het water dat er een zinkput in de
buurt is.
Het beste stuk uit dezen ‘poëtenstrijd’ was afkomstig van een Genootschapper die
in onmin met zijne mede-leden geraakt en zijns weegs gegaan was: de satire Marsyas
van JOANNES ANTONIDES VAN DER GOES. Dat stuk bespreken wij echter het best in
verband met het overig werk en het leven van dien auteur2).

Eindnoten:
2) Over het Genootschap Nil Volentibus Arduum te vergel, het academisch proefschrift van Dr.
A.J. KRONENBERG (Deventer 1875); JONCKBLOET'S Gesch. der Ned. Lett. IV, 422 vlgg. (3e
uitgave). De geciteerde pamfletten ten deele aangehaald door KRONENBERG; ik las ze in de
collectie strijdschriften uit den strijd BOECKELMAN-DORTMONT, die zich bevindt in de Bibl.
der Nederl. Mij. tot bevord. der Geneeskunst.
Over JOAN BLASIUS en zijn strijd met het Genootschap de monografie van Dr. J. TE WINKEL:
Bladzijden uit de gesch. der Ned. Letterkunde I (Haarlem, Erven F. BOHN, 1881).

Antonides en zijn kring.
Met ANTONIDES neemt Zeeland, waarvan wij onder de twee vorige geslachten niets
bemerkten, weer eenig deel aan het literair leven. Zijne ouders immers, ANTONI
JANSEN en MAGDALEENA STEENAERTS, woonden te Goes; daar was in het jaar 1647
hun zoon JOANNES geboren. Een Zeeuw geboren en getogen kan men ANTONIDES
echter bezwaarlijk noemen; reeds toen hij vier jaar was, trokken zijn ouders met hem
naar Amsterdam. Daar bezocht hij de Latijnsche school en wijdde er zich o.a. aan
het maken van Latijnsche verzen; uit dien tijd zal misschien het fraaie Grieksche
patronymicum dagteekenen waarmede hij zijn naam versierde; Antonides klonk heel
wat ‘deftiger’ dan ANTHONIESZOON of TEUNISSEN.
Weldra echter komen HOOFT en VONDEL de Latijnsche poëten verdringen en gaat
de jonkman zich inspannen ‘om, na den trant van den uitsteekenden JOOST VAN DEN
VONDEL den Zangberg op te klimmen.’ VONDELS invloed is dan ook
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maar al te duidelijk zichtbaar in de eerste stukken van den achttienjarige.
De tweede zee-oorlog met Engeland gaf hem stof tot het schrijven van eenige
gedichten, waaronder vooral De Teems in Brant en Bellone aen Bant opgang maakten.
Vader JANSEN vond ze zoo mooi, dat hij er een aan VONDEL ter lezing zond; de
tachtigjarige, argeloos als altijd tegenover zijn navolgers, zeide, dat hij ‘van
verwonderinge als voor het hoofd geslagen’ stond, dat hij zelf nooit iets beters had
uitgegeven en dat hij er zijn naam wel onder wilde zetten. Met even argelooze
bewondering was VONDEL vervuld voor het treurspel Trazil of Overrompelt Sina,
dat ANTONIDES in navolging van zijne en HOOFT'S treurspelen gedicht had.
VONDEL, grooter als scheppend kunstenaar dan als criticus, was er blijkbaar
verbaasd over, hoe een beginner het hem zóó kon nadoen. De gave om gemakkelijk
welluidende verzen te schrijven, bezat ANTONIDES ongetwijfeld; dat blijkt op meer
dan een plaats in de bovengenoemde werken, o.a. uit de in Bellone aen Bant
gevlochten pastorale en niet minder uit zijne bevallige vertalingen van eenige oden
van Horatius. Het moest echter nog blijken, wat hij als zelfstandig kunstenaar zou
vermogen.
Wie een afwachtende houding mocht aannemen, niet de stichters van Nil Volentibus
Arduum. Ook MEIJER en BOUWMEESTER verwachtten blijkbaar iets groots van den
jongen man, dat zij hem al dadelijk mede uitnoodigden. Lang zou ANTONIDES het
echter niet met hen uithouden. Hij had een groot werk op het touw dat een
verheerlijking van den IJ-stroom behelsde en in 1670 aan de goedkeuring van het
Genootschap werd onderworpen; PELS, MEIJER, BLAAUW en BOUWMEESTER zouden
het nazien en verbeteren. Waarschijnlijk zullen deze critici, die ook tegen VONDELS
kunst hun bezwaren hadden, aanmerkingen
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gemaakt en verbeteringen voorgeslagen hebben, die den jongen dichter, verwend
door VONDELS lof, niet smaakten. Dien loop van zaken moet men wel vermoeden,
wanneer men ziet dat ANTONIDES in 1671 het Genootschap verlaten heeft en De
IJ-stroom op eigen houtje uitgeeft. Het vermoeden wordt zoo goed als zekerheid
door een brief van den jongen auteur aan OUDAEN van het jaar 1671 en vooral door
de houding welke hij in zijne satire Marsyas tegen een drietal zijner recensenten:
PELS, MEIJER en BOUWMEESTER aannam.
Marsyas die met Apollo om den prijs durft dingen, dat waren de mannen van ‘Nil’,
voornamelijk ANDRIES PELS, die VONDEL hadden durven berispen. De vermetele
satyr werd tot straf voor zijn onbeschaamdheid door Apollo gevild; zóó hard
behandelde ANTONIDES zijn tegenstanders niet; zelfs heeft hij waarschijnlijk in de
verzen:
Maer Febus luistert niet: en vilt van onderen op,
En haelt de ruige huit hem over zijnen kop

huit geschreven, waar hij eerst pels had verkozen om der wille van de duidelijkheid.
MEIJER die zich indertijd schuldig had gemaakt aan het spektakel-stuk De verloofde
Koninksbruidt, kreeg ook een veeg uit de pan: hij kwam hier voor onder den naam
Liceet
die vreesde me gebonden
Te worden, want hy had een Vorstenbruit geschonden.

Met ‘Forbas, die van hem altijt was groot geacht’ zal BOUWMEESTER wel bedoeld
zijn.
In gemakkelijk vloeiende verzen gedicht, mag deze letterkundige satire niet
onverdienstelijk heeten; van bijzonder talent of vernuft geeft zij echter geen blijk;
ANTONIDES was noch hartstochtelijk noch scherp genoeg om in dit genre iets te
leveren
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dat zich verheft boven het middelmatige. Bovendien moet men in 't oog houden, dat
VONDEL hem hier met stukken als Speelstryt van Apollo en Pan en Uitvaert van
Orfeus was voorgegaan.
Met iets geheel nieuws kwam hij ook niet in De IJ-stroom die nu in 1671 verscheen,
zóó als zijn maker hem geschapen had. De trots der Amsterdammers op hun stad,
op hare instellingen en gebouwen, haar ligging en omgeving, haar handel, rijkdom
en macht, had zich telkens en telkens vooral in VONDELS werken geuit. Stroomdichten
waren niet onbekend; om te zwijgen van buitenlandsche als MARINO'S Tebro Festante
en een onbeteekenend werkje als De Roemster van den Aemstel, herinner ik slechts
aan VONDELS prachtige ode De Rynstroom. Desniettemin deed ANTONIDES een
verdienstelijken greep door in dezen tijd, nu Amsterdam op het toppunt van zijn
macht stond of kwam te staan, aan den volkstrots op nieuw uiting te geven door een
groot gedicht, in vier boeken verdeeld, dat in statige alexandrijnen den lof der groote
koopstad verhief en een tafereel van haar ophing, zóó breed van opvatting en met
zóó liefdevolle zorg en nauwkeurigheid bewerkt als tot dusver in onze literatuur niet
gezien was. Zulk een gedicht moest vooral bij de toenmalige Amsterdammers wel
opgang maken. Dat was immers hun stad, in een trotsche halvemaan zich uitbreidend
langs het IJ, met haar levendigen Buitenkant, de Nieuwebrug met al haar gewoel en
de praatjes die men er hoorde, met haar drukke markten, haar handel en scheepsbouw,
met haar dagelijksch leven, het zeilen en het ijsvermaak op het IJ, met de polders en
weilanden aan den overkant, met de Zaan en Zaandam, met het Gooi en Haarlem maar alles door den dichter op hooger plan gebeurd, te pronk gezet in het warme
licht zijner bewondering.
Uit die werkelijkheid werden de lezers bij wijlen in het land der verbeelding
gevoerd, medegenomen onder water in het hof
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van den IJ-god; uit het heden in het verleden door de verhalen over den oorsprong
der stad, over den Schreierstoren, over Katten en Kaninefaten en zooveel meer uit
de volksgeschiedenis, waarin het ontwikkeld publiek belang ging stellen.
Hoe zou een streelend gevoel van trots dat publiek niet doorstroomd hebben? Al
dat zoet werd op aangename wijs getemperd door het zerp eener strafpreek als die
tegen de ‘lijndraeiers’*) (p. 29) die niemand zich in het bijzonder behoefde aan te
*)
trekken.
huichelaars.
Niet minder dan door den inhoud werden de lezers bekoord door de verzen, die
naar hun meening slechts weinig bij die van VONDEL achterstonden, door tal van
poëtische sieraden; door ‘een beeldwerk van goden’ dat, zooals de jonge dichter zelf
hun verzekerde, ‘als een tael der dichteren’ in gebruik was om meer luister aan een
dichtwerk te geven.
Op ons kan ANTONIDES' werk dien indruk natuurlijk niet meer maken. Wij zien
een stad met andere oogen aan; wij hooren in de poëzie van De IJstroom te veel
‘Parnastaal’, te vaak de nagebootste stem van VONDEL in plaats van des dichters
eigen stem; wij kunnen den dichterlijken opsmuk, bij alle achting voor de
verzentechniek, evenmin bewonderen als de overladen prenten waarmede de graveur
ROMEIN DE HOOGE het dichtwerk voorzien heeft. Desniettemin erkennen wij gaarne,
dat mooie brokken en fraaie alleenstaande verzen in het gedicht niet zeldzaam zijn,
die ANTONIDES doen kennen als een talentvol navolger.
Zijn tijdgenooten zagen heel wat meer in hem; De IJ-stroom maakte den jongen
dichter, die reeds naam had, tot een beroemd man: ‘daeglijks’ werd hij, vertelt VAN
HOOGSTRATEN ons, bezocht ‘van veele naemruchtige beminners der Dichtkunst’,
onder wie DIEDERIJK BUIZERO in de eerste plaats genoemd wordt en met hem: JOAN
SIX, Professor FRANCIUS,
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Mr. LAURENS BAKE VAN WULVERHORST, JOAN VAN BROEKHUIZEN, JOAN PLUIMER
en meer anderen. De oude VONDEL zocht hem bijna dagelijks op en trachtte den
jongen kunstbroeder die nog al eens ziek was op te beuren ‘door eenige genuchelijke
vertellingen’. Ondertusschen was hij bezig in de medicijnen te studeeren; in 1674 te
Utrecht gepromoveerd, keerde hij naar Amsterdam terug en vestigde zich later te
Rotterdam waar hij door toedoen van BUISERO, zijn Maecenas, een betrekking had
gekregen. Zijn huwelijk met SUZANNA BORMANS opende hem het uitzicht op een
gelukkig huiselijk leven. Zoo had hij voorspoed in vele dingen; maar de poëzie raakte
op den achtergrond. Na de voltooiing van De IJ-stroom had de studie beslag op zijn
tijd gelegd; daarna moest hij zich wijden aan zijn ambt van eersten klerk ter secretarie
van ‘de Admiraliteit op de Maze’. Echter werd hij de Muze niet geheel ontrouw,
‘latende bywijlen eenige vruchten van zijnen geest te voorschijn komen’. Zoo had
hij in 1672 de algemeene gevoelens van verslagenheid en angst vertolkt in een gedicht
aan OUDAEN, getiteld Oorspronk van 's Lands ongevallen, dat een zijner beste stukken
mag heeten. ANTONIDES schrijft hier de rampen, ons land toen overkomen, aan den
invloed van Frankrijk toe. Reeds in zijn IJ-stroom had hij (slot van het Tweede Boek)
in krachtige en vloeiende verzen gewaarschuwd tegen Fransche ‘lichtvaerdigheit en
wispeltuurigheên’; nu grijpt hij nog forscher in diezelfde snaren. Hier hoort men den
dichter zelven en volgt hij niemand na. Opmerkelijk is vooral, hoe in de ziel van den
jongen dichter een vage angst voor het toekomstig verval zijns volks schijnt te waren;
wij hooren dien angst uit verzen als:
Zoo heldden al van ouds de volken, lang geschokt,
Naer hunnen ondergang.
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Ook besefte ANTONIDES - hij mocht dan de schuld op de Franschen werpen - blijkbaar
wel, dat de kiemen van het bederf niet buiten maar in ons volk lagen:
Wy zijn verraders van ons zelven, wy vergeten
Ons zelfs, maer hebben 't liefst aen anderen verweten.

Onder zijn overige poëzie, deels uit zijn Amsterdamsche deels uit zijn Rotterdamsche
jaren afkomstig, zijn meer stukken die onze aandacht verdienen. Wij vinden ze
schaarsch onder zijn talrijke verjaar-, lijk- en grafdichten; zijn niet minder talrijke
bruiloftsdichten zijn zeer fatsoenlijk en middelmatig. Sommige Mengeldichten echter
verheffen zich boven dat peil; zoo b.v. Landvermaek aen Juffrouw Suzanna Bormans
en het aardige liedje, door hem gedicht ‘in het Jacht van de Ed. Mog. Zeeraet op de
Maze’.
Niet zelden echter lijden ook ANTONIDES' verdienstelijke stukken aan
kortademigheid. Zoo b.v. het bekende gedichtje Aen Juffrouw Suzanna Bormans,
ziek zijnde dat zoo mooi begint:
O Lenteroos, hoe zijn uw bladen
Dus slap, hoe hangt u 't hooft zoo neêr

maar dat zich niet op die hoogte handhaaft. Evenzoo is het met Uitvaert van Joost
van den Vondel, dat reeds na de eerste mooie aanvangsregels zakt.
Zoo heeft ANTONIDES dan na zijn IJ-stroom slechts weinig belangrijks
voortgebracht. Wel had hij grootsche plannen; hij zou het leven van den apostel
Paulus tot een heldendicht, de Paulinade, verwerken; doch de dood kwam
tusschenbeide: de dichter overleed in den herfst van 1684 in zijn 38ste jaar.
Zijn overlijden wekte een algemeen gevoel van droefheid en het besef dat een man
van groote beteekenis en verwachting
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aan zijn volk was ontvallen. Rijmelaars als THOMAS ARENTS en PLUIMER schroefden
zijn lof weinig minder hoog op dan verstandige mannen als BRANDT en
BROEKHUIZEN; HUYGENS alleen bleef sober en treffend met zijn
Och! edel' Hand en Hoofd, zijt ghy zoo vroeg gaen leggen?

ANTONIDES zelf had indertijd getoond, minder hoog te denken van zijn beteekenis
als dichter, toen hij tot VONDEL op diens 80sten jaardag zeide: ‘Terwyl ik achter U
op wassche vleugels dryve.’ Doch hoe opgeschroefd de meeste dezer lijkdichten ons
mogen voorkomen, in één opzicht overschatten de dichters de beteekenis van hun
verlies ook volgens ons niet: sommigen hunner beseffen, en terecht, dat het met den
bloei der poëzie gedaan was. In geen lijkdicht zien wij dat duidelijker dan in dat van
LUIKEN'S vriend VERLOVE, met dezen aanvang:
Zo gaan vast een voor een de heldre lichten onder
Gevolgt van eene nacht van droefheid en geween.

Ook in ANTONIDES zelf leefde dat besef blijkens hetgeen hij aan GERARD BRANDT
schreef, die hem verzocht had, zijne gedichten uittegeven:
Onze eeuw, nauwkeurig boven reên,
Is t'hans meer vruchtbaer in het baren
Van zwijnen die op roozen treên,
Als ongeveinsde kunstenaren
..............
De haet wint velt, de kunst neemt af.

Daarmede was niets te veel gezegd, zooals uit het vervolg van dit overzicht zal
blijken.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

562

Buysero. Pluimer en Sweerts. Verhoek. Bake. Alewijn. Broekhuizen.
Over den beschermer van ANTONIDES, aan wiens ‘gunst en heuscheit’ hij zich ‘hoog
verplicht achtte, DIRK (deftiger: DIEDERIK) BUYSERO kunnen wij zeer kort zijn. Hij
was in 1644 in Den Haag geboren uit aanzienlijke ouders: zijn vader LAURENS
BUYSERO was ridder, Raad en Rekenmeester benevens Griffier en Secretaris van
den Prins van Oranje; zijne moeder was eene DE VLAMINGH VAN OUTSHOORN. De
zoon had in zijn jonge jaren Parijs bezocht, was in 1667 Secretaris van Vlissingen
geworden en behoorde in 1670 tot Nil Volentibus. Evenals ANTONIDES had hij zich
echter van hen afgescheiden. Van zijn letterkundig werk heeft alleen hetgeen hij voor
het tooneel schreef eenige beteekenis; o.a. is zijn naam verbonden aan de bekende
pastorale Cloris en Roosje, die wij later bespreken.
Intiemer was ANTONIDES' verhouding tot JOAN PLUIMER, ‘van wiens vrientschap
hy veel werk maekte en wiens poëtischen geest hy met eenen agting toedroeg.’ Aan
PLUIMER droeg hij zijn Marsyas op en noemde hem in die opdracht zelfs een
‘Adelaer.’ Als woordspeling was die naam zoo kwaad niet; doch overigens had
PLUIMER niets met dien koninklijken vogel gemeen. Zijn gedichten, in 1692 te
Amsterdam volledig uitgegeven, behelzen slechts gelijkvloersche herderspoëzie,
middelmatige bruiloftsdichten en opgeschroefde lofdichten op ‘Koning William’ die
hem daarvoor eens met een ‘Goude Gedenkpenning’ beloonde. PLUIMER zoekt zijn
kracht vooral in de herhaling; zoo b.v. in een gedicht op den zeeslag bij Bevesier:
Gy keerd dan, Bataviers? Gy keerd dan uit een Slag,
Zo hevig, zo verwoed als noit de Waereld zag?
Gy keerd dan, Bataviers? gy keerd dan met lauwrieren?
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Van diezelfde kracht is de aanhef van zijn lofdicht op ANTONIDES' werken: Het
opmerkelijkst is misschien, dat ANTONIDES zulk een verzenmaker zoo hoog stelde.
Trouwens, ook BROEKHUIZEN roemde PLUIMER'S ‘verheven gaven’; doch wie werd
toen al niet opgehemeld! Onder de rijmers van dien tijd, door ANTONIDES geprezen,
is ook de boekhandelaar HIERONYMUS SWEERTS. Wie den statigen kwartijn van 900
bladzijden druks die SWEERTS' gedichten bevat, openslaat en het portret van den
dichter ziet, zou hem om zijn welbesneden gelaat, zijn statige allongepruik en zijn
kanten kraag misschien voor een Fransch edelman houden. Maar o wee! wanneer
hij dien schijnbaar fijnen mond opent; dan gaat het hem als het ondeugende meisje
uit het sprookje: kikkers en padden springen er uit. Zijn verzen zijn kluchtig, leelijk
of vies, al naarmate zij in het komische, stichtelijke of amoureuze genre zijn. De
koddige opschriften, door hem onder den naam Jeroen Jeroense uitgegeven, staan
in hun soort hooger dan zijn verzen.
Niet genoemd wordt door ANTONIDES' levensbeschrijver: PIETER VERHOEK
(1633-1702) tot wien de ‘Goezenaer’ toch blijkbaar in vriendschappelijke betrekking
heeft gestaan. VERHOEK, geboren te Bodegraven, was opgeleid voor schilder en
daarna over Haarlem naar Amsterdam getrokken. Daar was hij opgenomen in ‘het
Bent van JAN ZOET’; een paar gedichten aan JAKOB STEENDAM bij diens vertrek naar
Indië zijn niet de eenige waaruit zijn lidmaatschap van het ‘Digt-School’ in de Zoete
Rust blijkt. Later komt hij in voornamer gezelschap: hij wordt lid van ‘Nil Volentibus’.
Misschien had hij deze eer te danken aan het gunstig oordeel door VONDEL over hem
geveld. ANTONIDES had den ouden dichter VERHOEK'S Triomferende Zee-Vlagh der
Batavieren te lezen gegeven, een vrij verdienstelijke navolging van VONDELS eigen
poëzie; ook nu weer toonde VONDEL zich met het werk ingenomen en zeide:
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‘aen den klaeuw kent men den Leeuw; van dien man is iets groots te verwachten’.
Dat woord had invloed; VERHOEK'S levensbeschrijver laat ten minste op deze
mededeeling volgen: ‘zoodat hy zedert voor een fraei dichter gehouden wiert, waertoe
ook merkelyk toebragt de broederlyke vriendschap met ANTONIDES.’
Of VERHOEK zijn vriend gevolgd is, toen deze de mannen van ‘Nil’ den rug
toekeerde, is ons niet bekend. Wel zou men dat kunnen vermoeden van een der
stichters van het Kunstgenootschap: ‘Dr. Moesman Dop’; in zijn lofdicht vóór De
IJ-stroom geplaatst, schijnt hij aan de zijde van den jongen dichter te staan.
Had ANTONIDES PLUIMER bij een adelaar vergeleken, van LAURENS BAKE heet
het:
Gy, opgevlogen als een Zwaen,
Zet u op Libans toppen neder.

in een gedicht waarin de Bibelstof (1685) van den Heer VAN WULVENHORST wordt
verheerlijkt. Zijnerzijds verhief BAKE de verdiensten van zijn ‘waerdste vriend’, zijn
‘halsvriend’ ANTONIDES in een Lykklagt waarin hij o.a. zegt:
O Zangberg! laat geheele beeken
Van traanen langs uw toppen leeken.

Het opmerkelijkst in BAKE'S Mengel-Poëzy die eerst in 1737 te Amsterdam werd
uitgegeven, is misschien een aanval op BALTHASAR BEKKERS Betoverde Wereld (p.
110 vlgg.); gij, zegt BAKE tot BEKKER:
Zoogt dat heilloos gift, geschooten van den satan,
Uit Orchard en Daillon en Hobbes Leviathan,
Het draagt van Kristus geest geenzints het rechte merk.
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Die afkeer van BEKKER'S rationalisme zal BAKE wel op een afstand gehouden hebben
van MEIJER en BOUWMEESTER en hij die zoo hoog liep met ANTONIDES, zal
waarschijnlijk geen lid van ‘Nil’ zijn gebleven, nadat zijn ‘halsvriend’ het
Genootschap verlaten had.
Niet iedereen dacht zóó gunstig over BAKE'S dichtwerk als ANTONIDES. ‘Ons
Loutje zat en zogt een dag na yder woort’ zegt een zijner vijanden; een ander scheldt
op ‘het kreupel, links, faamroovend duyveltje Mr. L.B.v.W.’; een derde neemt de
partij van BEKKER tegen den ‘kleinen Satyr’..
BAKE, die geen Antinoüs schijnt te zijn geweest, spot op zijn beurt met BEKKER
wiens ‘trony slechts bestaat uit neus en ooren’ - geen slechte karakteristiek - en schiet
uit als een nijdig keffertje tegen tal van vijanden, wier namen slechts met enkele
letters worden aangeduid. Een bewonderaar vond BAKE echter in Mr. ABRAHAM
ALEWYN, een patricisch Amsterdammer, die zich op zijn landhuis te 's-Graveland
aan muziek, studie en poëzie wijdde en in 1694 een bundel Zede- en Harpgezangen
uitgaf. BAKE evenaren, dat erkende hij, was hem onmogelijk; immers
In hem leefd VONDEL, 't hoofd van Neêrlands Poëzy

doch hij doet wat hij kan. Een verdienste van ALEWYN mag het heeten, dat hij inzag
en uitsprak:
Byna geen Dichter word gevonden, die kan dryven
Op eigen wieken.

In 1707 vertrok hij naar Indië en overleed te Batavia in 1721. Van zijn tooneelwerk
zullen wij later iets hooren.
Liever dan uitweiden over zijn onbeduidende stichtelijke poëzie, willen wij ons
ten slotte richten tot den minst onbeteekenende van het zevental: JOAN VAN
BROEKHUIZEN (1649-
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1707). In bewondering van ANTONIDES doet hij voor geen der overigen onder:
O eelste proefstuk dat Natuur
Heeft sedert duizend jaar doen leven

zegt hij in zijn lijkdicht op den gestorvene. Evenals deze was hij een vriend van
PLUIMER; PLUIMER gaf dan ook in 1677 eenige gedichten van BROEKHUIZEN tegelijk
met zijn eigene bij HIERONYMUS SWEERTS uit. Doch al behoorde BROEKHUIZEN tot
dezen kring, hij onderscheidt zich van de overigen, doordat hij meer geleerde dan
kunstenaar was. Zijn vader, Utrechtenaar die zich te Amsterdam had gevestigd, wilde
zijn zoon apotheker laten worden; JOAN echter verkoos den krijgsdienst boven het
‘koken en smoken en wassen en plassen’, nam dienst bij de infanterie, nam deel aan
de oorlogen die de Republiek toentertijd voerde en bracht het tot hopman. Soldaat
met hart en ziel was hij echter niet; liefst van al bleef hem de studie der Latijnsche
klassieken. Ondanks de ongunst zijner omstandigheden ontwikkelde hij zich tot een
geleerde van beteekenis; voortdurend zien wij hem dan ook in briefwisseling met
andere philologen als GRAEVIUS, HEINSIUS, PERIZONIUS. Zijn bewondering van de
Latijnsche dichters, vooral van PROPERTIUS en TIBULLUS openbaarde zich o.a. in
verdienstelijke navolgingen van hun werk; zijn bewondering van ANTONIDES dien
hij misschien op de Latijnsche school had leeren kennen en zijn vriendschap voor
JOAN PLUIMER zullen er hem toe gebracht hebben, zijne krachten ook als Hollandsch
dichter te beproeven. Zoo heeft hij dan, vooral in de jaren tusschen 1667-1687 een
paar dozijn herderszangen, minnedichten en kleine stukjes van gemengden inhoud
geschreven; meerendeels welluidende poëzie, meer sierlijk dan schoon, doorgaans
bevallig, zelden krachtig, doch met weinig eigens en slag op slag den navolger van
HOOFT
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verradend. Men kan in hem waardeeren dat hij het HOOFT en PROPERTIUS zóó kan
nadoen, doch nadoen blijft het.
Sommige dezer gedichten zijn gedagteekend uit Trier, waarheen de oorlog hem
geroepen had; in den geest vertoefde hij echter telkens in het vaderland, zooals wij
o.a. zien in den Brief aen mijn vrienden t'Amsterdam dien hij - alweer op voorgang
van HOOFT - in 1677 dichtte ‘in pago Botbergh.’ Hetzelfde verlangen naar ‘kunstrijk
zelschap’ en ‘uitgeleze vrinden’ geeft zich twee jaar later lucht in een Latijnschen
brief aan GRAEVIUS; hij ziet de toekomst donker in: ‘mihi senescendum erit, quantum
video, inter ignobilem turbam, nec quicquam proderit habere ingenuum et erectum
animum, quoniam deest facultas exercendi vires meas’; doch hij berust: ‘ferendum
erit quicquid mutari non potest.’
Nog ongeveer twintig jaar zou hij dat leven moeten leiden; toen scheen een betere
tijd te zullen komen: in 1697 werd hij gepensionneerd en vestigde zich te Amstelveen,
waar hij ‘eenen hof verzien van bequame woning’ had gehuurd.
Doch het ging den afgedankten hopman naar VONDELS woord: ‘Wanneer men
droomt van rust, is d'onrust eerst geboren.’ Voor de onrust van buiten kwam onrust
van binnen. Hij begon te sukkelen, misschien door de uitwasemingen van den
moerassigen grond waarop zijn huis gebouwd was, werd zwaarmoedig, zonderde
zich van zijn vrienden af, peinsde veel over ‘den toekomenden staet des eeuwigen
levens.’ In die gemoedsgesteldheid klaagde hij over ‘de onvoorzichtigheit zyner
jeugt, latende zich veeltyts hooren, dat een jong mensch een onvoorzichtigh dier’ is.
Ten slotte werd hij bedlegerig, sukkelde nog een drietal jaren voort, trouw verpleegd
door eenige vrienden, o.a. zijn levensbeschrijver DAVID VAN HOOGSTRATEN en stierf
in 17073).

Eindnoten:
3) Over JOANNES ANTONIDES vgl. de uitgave zijner Gedichten (t'Amsterdam 1685); daarachter
zijn Leven met de Lyk-en Grafdichten; sommige gedichten op hem vóór De IJstroom. Een paar
brieven aan OUDAEN in PENON'S Bijdragen II, 149 vlgg.; vgl. voorts Register i.v. Over zijn
strijd met ‘Nil’ vgl. KRONENBERG'S a.w., p. 102 vlgg. Verder mijn Lit. en Tooneel, p. 97-99,
134; navolging van VONDEL behalve op de daar aangewezen plaatsen o.a. in De IJstroom, p.
9, 31, 42, 62, 70, 84; voorts II, 4, 6, 19, 22, 25, 33-4, 45. Over het stroomdicht De Roemster
van den Aemstel, vgl. mijn Lit. en Tooneel, p. 104. J. NORELS IJsselstroom (Amsterdam, 1693)
zal wel in navolging van ANTONIDES gemaakt zijn; het gedicht bevat overigens slechts rijmelarij.
Over BUYSERO vgl. Dr. J.A. WORP in Oud-Holland 1891, 7 vlgg., 153 vlgg. Dat men zijn naam
uitsprak met den klemtoon op de eerste lettergreep, wordt waarschijnlijk door dit vers van
WELLEKENS: ‘Ook BUISERO, dien zang en dichtkunst heeft behaagt.’ (J.B. WELLEKENS,
Verscheiden Gedichten, Amsterdam 1729, p. 60).
Pieter Verhoeks Poëzy werd in 1726 te Amsterdam uitgegeven bij W. BARENTS. Daar vindt
men ook de feiten uit zijne levensgeschiedenis genoemd.
De strijd- en scheldpoëzie van en tegen Mr. LAURENS BAKE in den bundel Nederduitse en
Latynse Keurdigten .... Rotterdam, P. V.D. GOES 1710, I, 551 vlgg. Over ALEWYN Dr. WORP'S
artikel in Tijdschr. v. N.T. en Lett. IV, 246. BROEKHUIZEN'S poëzie in de uitgave van DAVID
VAN HOOGSTRATEN (1712), daar ook zijne levensbeschrijving. Een nieuwe uitgaaf in 1883
bezorgd door Dr. R.A. KOLLEWIJN (Amersfoort, SLOTHOUWER). Vgl. voorts Jani Broukhusii
Epistolae Selectae ed. Dr. J.A. WORP, Groningae. B. JACOBS 1889.
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Govard Bidloo. Kaspar en Johannes Brandt. Rabus en de
Hoogstratens. Jan Baptista Wellekens. Dichteressen (Katharina
Questiers, Anna Morian).
De medicus GOVARD BIDLOO (1649-1713) die de eer had lijfarts van Willem III te
worden en als professor te Leiden stierf; de zoons van GERARD BRANDT, predikanten
als hun vader; PETRUS RABUS (1660-1702), praeceptor aan de Erasmiaansche school
te Rotterdam, zijn vriend DAVID VAN HOOGSTRATEN (1658-1724) die als conrector
te Amsterdam stierf; diens broeder JAN, boekverkooper o.a. te Gouda - hebben geen
van allen letterkundig werk van blijvende waarde voortgebracht; wat zij voor het
tooneel hebben geschreven, zal ten deele later ter sprake komen. In hunne bundels
poëzie vinden wij de, in dezen tijd steeds terugkeerende, afdeelingen:
Geboortedichten, Verjaarzangen, Bruiloftdichten, Lyk- en Grafdichten, Lofdichten,
Eerzangen, Mengelzangen; doch meerendeels is dit werk middelmatig of zielloos,
zij het ook in zuivere taal en netjes berijmd.
Den eerbied voor VONDEL hadden BIDLOO en JAN VAN HOOGSTRATEN gemeen
met ANTONIDES en de zijnen. Een aanval op den grooten dichter in het Journal
Littéraire joeg VAN HOOGSTRATEN in het harnas, zoodat hij een Eerspore voor den
duytsen Helikon vervaardigde over de aangeschondene glori van den Fenixdigter
Vondel; de verontwaardiging doet hem daar verzen schrijven, waarin ten minste
eenige gang zit:
Wie op het spoor der Franssen
Zyn voet niet went te danssen,
Maakt zig dier Muggen vloek.
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Wat Holland teeld hiet deerelyk,
Wat Vrankryk opgeeft, heerelyk
En Neerlands kunst te kloek.
't Broodrottenest, geboren
Om Neerlands rust te storen,
Schend yders glori aan
...........

BIDLOO placht ‘zijne ter nedergestelde en uitgevoerde Gedichten’ aan VONDEL te
vertoonen en ‘des voornoemden aanmerkingen en snel oordeel op de zelve niet alleen
te hooren, maar als onwrikbaare lessen te volgen’. Het heeft hem weinig gebaat!
Den afkeer van BALTHASAR BEKKER deelde BIDLOO met BAKE. Men behoeft van
zijn gedicht De Christekerk aan Balthasar Bekker slechts den aanvang te lezen:
Wat Helhond durft weêr ......

om te kunnen begrijpen wat er zoo ongeveer moet volgen.
Het Maecenaat en de Parnastaal, verwante verschijnselen die wij reeds hier en
daar onder het derde en het vierde geslacht hebben opgemerkt, kunnen wij onder
deze auteurs duidelijk waarnemen. JAN VOS had den huispoëet ons literair leven
binnengeleid; ANTONIDES in BUYSERO een beschermer gevonden die zelf aan poëzie
deed; ook sommige dezer dichters zien wij in betrekking tot een of ander aanzienlijk
heer. BIDLOO ligt op de knieën voor WILLEM HOOFT, ‘Kastelein, Bailliuw en Dijkgraaf
van de Stad, Landen en groote Waterschappen van Woerden’; in de opdracht zijner
Mengelwerken aan dezen patriciër blijkt duidelijk, dat het Maecenaat een erkend
ijdelheidje geworden is. De gebroeders BRANDT koes-
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terden eerbiedige bewondering voor HENDRIK HOOFT, Drost van Muiden, die gaarne
geletterden en dichters in zijn huis ontving; dankbaar herdenken zij in de Lykklagt
over ... Hendrik Hooft:
..... hoe heusch, hoe zonder list en erg
Ontfingt gy vrinden op uw huis te Muiderberg
..................
Terwyl de wyste zelfs, aan uw geleerde tong
Geketent, uit uw mont veel wyze lessen vong.

JAN VAN HOOGSTRATEN doet ons in zijn verhouding tot den burgemeester van Gouda,
Mr. AREND VAN DER BURG, aan JAN VOS en zijn Maecenas, HUYDECOPER, denken.
Hier dankt hij zijn beschermer ‘voor zyne Eds: Aardbeziën’; daar stort hij een Bede
uit ‘voor den Ed: Agtbaare op zyn Ed. onpasselykheên’; teekenend in zijn onderdanige
meêwarigheid is reeds deze aanhef:
De voet verstuikt, en daarby de oude plaag,
Heer VAN DER BURG! 'k heb deernis met uw kruis.

Hebben deze schrijvers dus als kunstenaars weinig of niets te beteekenen, één was
er toch, die op dien eerenaam eenig recht kan doen gelden: JAN BAPTISTA WELLEKENS
(1658-1726). Vlaming van afkomst en een der jongsten van dit geslacht, was hij al
vroeg van Aalst naar Amsterdam gekomen. Hij wilde schilder worden en heeft eenige
jaren in Italië vertoefd; naar Amsterdam teruggekeerd, is hij daar getrouwd en heeft
er tot zijn dood, naar het schijnt, in soberen staat geleefd.
Moeten wij het voor een deel aan dien soberen staat toeschrijven, dat hij onder de
letterkundigen van zijn tijd eenigszins
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afgezonderd staat? Zijnerzijds is er wel belangstelling in de persoon en het werk van
eenigen hunner: hij schrijft een lofdicht op PELS; ANTONIDES' geest verschijnt hem
en verzoekt hem een verjaardicht voor vader JANSEN te maken; BROEKHUISEN en
DAVID VAN HOOGSTRATEN worden door hem uitgeluid. Aan den laatste zendt hij
zelfs een zijner gedichten ter keuring:
Stadthouder van Parnas, aan Amstels zilvre stromen,
Gewaardig 't keurig oog te slaan op dit gedicht

luidt de aanhef der begeleidende verzen, door WELLEKENS aan zijn werk toegevoegd.
Doch deze en de overige proeven van WELLEKENS' poëzie schijnen den ‘stadhouder
van Parnas’ en zijne vrienden weinig behaagd te hebben; herinner ik het mij wel,
dan wordt zijn naam zelden of nooit door hen genoemd. Lag dat misschien voor een
deel aan zijn R. Katholiek geloof? Aan de oprechtheid van dat geloof valt niet te
twijfelen voor wie o.a. zijne Lofzangen op Maria, S. Agnes en S. Laurentius leest;
zijne gedichten op Joannes Nanning, pastoor te Bergen; op de Ursulin Theresia
Wellekens; op de verkiezing van Zyn Heiligheit Benedictus den X.
Gelukkig dat een der jongere letterkundigen, PIETER VLAMING, een anderen kijk
had op WELLEKENS' verdiensten en in 1710 eenige van diens gedichten: Herders-,
Hoef- en Veldgezangen, Tafereelen en Brieven tezamen met eigen werk uitgaf. Na
WELLEKENS' dood gaf hij opnieuw een bundel van diens Zedelijke en ernstige
gedichten uit (1737) met een levensbeschrijving van den dichter. Uit die bundels en
uit de in 1729 uitgegeven Verscheiden Gedichten kunnen wij dezen totnogtoe
verwaarloosden auteur leeren kennen.
Tot zijn roem is hem nagegeven, dat hij het eerst ‘de Vis-
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scherszangen uit Italiën in Nederlandt gebragt heeft’. Al schijnt de verdienste van
het overplanten dezer pastorale stekjes ons op zich zelve niet zoo heel groot - in
verscheidene dier herders- en visscherszangen is toch wel bevalligheid, zij het ook
de gemaniëreerde bevalligheid van den door WELLEKENS geroemden schilder GERARD
DE LAIRESSE. Vooral de Herderszang op Italie en Nederland, in 1684 te Rome
gedicht, bevat in zijn vergelijking van het natuurschoon beider landen - een stap
vooruit in de ontwikkeling van het natuurgevoel - goede of mooie dingen.
Voorts heeft WELLEKENS goede sonnetten (p. 170 vlgg., p. 337 vlgg.) en
verdienstelijke bijschriften gedicht (p. 410, 422); toch zien wij hem daar nog niet in
zijn kracht. Hooger staat deze schilder als natuurdichter. Zijn verlangen naar de
eenzaamheid buiten heeft hij uitgedrukt in verzen van zekere zachte bekoorlijkheid;
zoo b.v. in Zielrust (p. 147 vlgg.) waar hij uitweidt over Bergen en het Berger-bosch:
Naar eenzaamheit is myn verlangen:
De zachte rust lokt my naar 't lant.
Och! wou my iemand nu ontfangen
In bosch, in weide of 't luchtig strant
Dan ging de hemel voor my open.

Het geuren van struiken, pas door een zomerregen bevochtigd, ontgaat hem niet,
noch het slanke van een opgeschoten els, het lied der vogels, het beven van den wind
door de takken:
Hoe riekt die vliere en doornehaag,
Bevochtigt door de zomervlaag.
............
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O ryzige elsen! o abelen!
O wellust daer de wiltzang zweeft,
En bladt en telg door 't wintje beeft!

Evenals LUIKEN heeft hij oog voor de zee (p. 153):
'k Zie vast de golven gaan en keren:
D'een groeit en klimt wyl d'ander daalt.

Het is waar dat WELLEKENS soms na zulke goede of mooie verzen daalt; doch hoe
stelt hij ons schadeloos door sommige gedichten, die zijn huiselijk leven raken. Welk
een eenvoudige innige poëzie en treffende uitbeelding van het kinderleven vinden
wij in den Lykzang over myn jongste zoontje (ao. 1712); hoe weet hij ons dien kleinen
Michiel voor oogen te brengen in coupletten als deze:
Waar is hy die zo vrolyk zong
En danste, en als een hertje sprong
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
En noit van bezigheit en leerlust was verzaadt?
Dan tjilpte 't musje op zynen duim;
Dan vloog de gouwe tor in 't ruim;
Zyn dieren, ruiters zy aan zy,
En jagers schikten hy als in een schildery.
Dan sneed hy geestig met de scheer;
Of quam met pluim en zygeweer,
Wanneer hy Gysbrechts hooftrol speelt
En met een deftigheit dien groten man verbeelt.

In den overgang tot het sterven van dit kind en de beschrij-
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ving van dat sterven is diezelfde zachte bekoorlijkheid, die wij soms ook in
WELLEKENS' natuurpoëzie genieten:
Maar, ach! d'Aartsengel Gabriël
Was nu zyn rol in 't naaste spel,
Met vleugeltjes in 't wit gewaat:
Verborge voorbediet*) van zyn' aanstaanden staat!
*)

voorteeken.

Toen elk vast weende om zyn verdriet,
Riep hy: ‘ei, Moeder, schrei toch niet!’
Geduldig in zyn grote smart,
Ging hem haar droefheit meer als eigen leet aan 't hart.
Dus smolt zyn adem in de lucht,
Hy liet niet een benauwde zucht,
Maar wel te vrede met zyn lot
Vloog als een Engeltje met open arm naar Godt.

Ook in Lykplicht voor myn waarde huisvrouwe Johanna van Hardenhoek (ao. 1724),
vinden wij naast gezwollenheid de eenvoudige en zuivere uitdrukking van echt
gevoel. Zoo b.v. in verzen als:
't Was ongekreukte min welke ons te zamen voegde,
En onbesproke vreugt die beider geest vernoegde,
In lief, in leet, in smart, in voor- en tegenspoet,
Eenparig van gemoet.
'k Benijde noit 't geluk der andre welgepaarde,
Hoe ryk, hoe weeldrig, hoe vermogend hier op aarde,
Daar my myn lieve Gâe, door ongeveinsde deugt,
Oneindig hiel verheugt.
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Ook in de beschrijving van dit visioen in zijn werkkamertje vóór den dood zijner
vrouw is veel goeds; eigen aandoening en ziening in eigen vorm weergegeven:
't Wierd avont, en de zon was aan de kim gegleden,
Wanneer ik, afgemat door kleine bezigheden,
Van myn vertrekje dacht te dalen langs den trap Mits*) hoor 'k een zachte stap,
Noch eens en meer, gelijk een die met zwakke schreden
Allengs en langzaam schynt naar boven op te treden.
'k Vertoef en 't nadert vast, tot my mijn lief verschijnt,
Die zich door 't klimmen pynt.
Zy nadert meer en wort gansch kenlijk voor mijne ogen,
Toen hiel zy stant, als zwak, 'k roep aanstonts vol meêdógen:
‘Hoe is 't myn lief? hoe is 't? mijn ziel, reik my uw hand!’
Maar zy bleef als geplant.
'k Herhaal nog vaak dit woort, doch merkte taal noch teken.
'k Verdubbel myn geroep: toen scheen zy half bezweken
En liet den hals en 't hooft neerbuigen aan een zy.
....................
Doch eer 'k bedocht dat my oit schynsel zou bedriegen,
Zag ik, naa tast op tast, dit schaduwbeelt vervliegen,
Gelyk een waterbel of als een dunne rook
Verdween myn lief in smook.

Erkend dient, dat zulke gedichten staan tusschen veel meer andere, die minder of
weinig waarde hebben; doch tegenover de mannen van ‘Nil’, tegenover de vrienden
van ANTONIDES, tegenover BIDLOO en anderen mag WELLEKENS na LUIKEN en naast
den ‘Goezenaar’ met onderscheiding genoemd worden en in herinnering blijven als
een der schaarsche kunstenaars onder dit vierde geslacht.
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Naast de mannelijke auteurs onder dit viertal geslachten hebben wij tot dusver slechts
op enkele vrouwelijke kunnen wijzen. De dochters van ROEMER VISSCHER staan zoo
goed als alleen; met eenigen goeden wil kan men ook de Zeeuwsche JOHANNA
COMANS een dichteres noemen.
MARGARETHA GODEWIJCK, die tot een later geslacht behoort, onderscheidt zich,
evenals de beroemde ANNA MARIA SCHUURMANS, meer door geleerdheid dan door
dichterlijke gaven. Hoe weinig de poëzie van SIBYLLE VAN GRIETHUYZEN beteekende,
hebben wij gezien.
Echter, zoo wij al - behalve ANNA en MARIA ROEMERS - geen dichteressen van
eenige beteekenis in de 17de eeuw kunnen aanwijzen, de belangstelling in kunst,
literatuur en wetenschap neemt onder de vrouwen blijkbaar toe. Die belangstelling,
gepaard aan het vermogen om van tijd tot tijd een versje te maken, was reeds
voldoende om een zeventiend'-eeuwsche vrouw den dichterrang toetekennen;
LAMBERT BIDLOO somt in zijn Panpoeticon Batavum (p. 274) een anderhalf dozijn
dichteressen op, doch hare namen zijn grootendeels louter namen voor ons. Zoo werd
KATHARINA QUESTIERS in haar tijd hooggeloofd: niemand minder dan VONDEL
noemt haar o.a.: ‘Tweede Saffo, in uw dichten’; doch zulke ‘epitheta ornantia’ waren
niet ernstig gemeend. Deze KATHARINA was een ontwikkelde vrouw, die vaardigheid
in teekenen en boetseeren bezat en ook wel neiging tot literatuur; hare niet talrijke
gedichten beteekenen echter even weinig als hare vertaalde of oorspronkelijke
tooneelstukken. Voor het tooneel werkte vooral CATHARINA LESCAILJE, op wier
werk wij later misschien terugkomen. Van ELISABETH KOOLAERT maakten wij reeds
gewag in het overzicht der ontwikkeling van het natuurgevoel. Overijsel bezat een
dichteres in ‘Joffrou’ ANNA MORIAN, wier Dichtkunst in 1698 na haar dood ‘op het
verzoek van goede
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vrienden by een gezamelt en (te Amsterdam) ten gemeenen dienste uitgegeeven’
werd. ‘Joffrou’ MORIAN bracht met haar zuster een deel van haar leven door
daar de Zwartewaters vlied
By Genemuidens hoek zyn kruik in zee uitgiet;

totdat de oorlog met Munster en Keulen de zusters naar Amsterdam dreef. ANNA'S
stichtelijke poëzie, verjaars- en andere gelegenheidsdichten zijn geschreven in zuivere
taal, doch daarmede is alles gezegd4).
Wat de meeste dezer auteurs, vrouwelijke en mannelijke kenmerkt, is zekere saaiheid,
de onafscheidelijke gezellin der deftigheid. Hoe schaarsch is in hun werk die gezonde
levenslust en natuurlijke vroolijkheid, die het werk vooral van het eerste geslacht
kenmerkt, die voor het laatst zoo lustig klinkt van LUIKEN'S Duytse Lier. De
vroomheid was piëtistisch en mystiek geworden; als reactie daartegen had het
rationalisme zich ontwikkeld. De waardigheid blies zich op tot deftigheid en riep als
terugslag de plat-boertige parodie in het leven. De geestigheid zakte af tot
‘koddigheid.’
Plat-boertige parodie en koddigheid zien wij vooral in eenige auteurs wier werk
wij hier samenvatten, al behooren een paar hunner naar tijds-orde tot een vroeger
geslacht.

Eindnoten:
4) GOVARD BIDLOOS Mengel-Poëzy, uitgegeven te Leiden in 1719. De Poëzy van KASPAR en
JOHANNES BRANDT te Amsterdam in 1725. J. VAN HOOGSTRATEN'S Mengel-Poëzy te Amsterdam
in 1714. De Gedichten van Pieter Rabus ald. in 1741. Over DAVID VAN HOOGSTRATEN, het
werkje van TH. NOLEN. Iets over David van Hoogstraten (Rotterdam 1886); daar ook de titels
zijner werken. Op hem en RABUS komen wij nog terug in Deel V.
Het leven en het werk van WELLEKENS, een der schaarsche R.K. dichters van dezen tijd, mocht
wel eens tot voorwerp van een afzonderlijk onderzoek gemaakt worden. Naar het schijnt, sloot
hij zich vooral bij de jongeren aan: VLAMING, DANIËL WILLINK, CLAAS BRUIN, GERARD
MUYSER. Is er van hem als schilder niets naders bekend? Opmerkelijk is ook, dat in zijne
gelegenheidsdichten de VAN LENNEP'S ten tooneele komen: JACOB VAN LENNEP (1706), DIRK
VAN LENNEP (1711).
Ik noem hier lang niet alle schrijvers van dezen tijd; ik had nog kunnen noemen o.a.: de Gedigten
van C. van Ryssen (Amsterdam 1704); Mengel-Moes .... van M. ABRUGGE ('s-Graven-Hage
1669); De Puntige Poëet in de wapenen .... door A. STEYN (Rotterdam .... ao. 1669).
Over CATHARINA QUESTIERS, vgl. o.a. Dr. J. TE WINKEL'S geschrift over JOAN BLASIUS, p. 70
vlgg.

Het Burleske. Focquenbroch. Van Overbeke. Van Rusting. Schelte.
Beronicius.
Hoogheid en fijnheid van gevoel, waardigheid van houding en zwier van gebaar,
schoonheid of bevalligheid van uiterlijke
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levensvormen, daarnaar leerden de Ouden en de zuidelijke volken de bewoners dezer
landen streven. Doch dat streven wekte reeds dadelijk verzet: nationale eenvoud en
waarheidszin, ook nationale ruwheid en tuchteloosheid kantten zich tegen die
pogingen tot beschaving en verfijning. Wij zagen, hoe BREERO zich maar kwalijk
kon schikken in de vormen dezer hoofsche liefde, hoe hij haar van tijd tot tijd van
zich wierp als een kleed dat hem niet paste; hoe hij den spot dreef met zijn eigen
Amadis-ridders - en met Ridder Theodore Rodenburg die wel schildknaap van
Palmerijn van Olijven had kunnen zijn. HUYGENS heeft met de hoofsche liefde en
uitingen in poëzie altijd gespot; Hagenaar, levend te midden van ‘'t gebroetsel // Dat
off Penn' off Degen voert’, stelt hij de taalverfranschende geäffecteerdheid aan de
kaak. Tegen de mythologische godenkraam was van Christelijk standpunt menig
ernstig protest gehoord; HUYGENS wil dien opsmuk met zijn boertige mythologie
belachelijk maken. Trachtten sommigen, onder den invloed van de cultuur der
Oudheid en die der zuidelijke volken, de zinnelijkheid in hare uitingen te verfijnen
- anderen (BREERO, HUYGENS, de kluchtspeldichters) vieren aan die zinnelijkheid
onbeschroomd bot. Eenerzijds tracht men de boert te verheffen tot geestigheid en
loopt gevaar van gezochtheid en gemaniereerdheid; anderzijds handhaaft zich de
oudvaderlandsche volksgeest in zijn gezonde luim en zijn scherp vernuft, echter ook
in zijne ruwheid die het vuile en vieze voor het komische nam.
Uit deze neigingen, die men verspreid onder het eerste geslacht aantreft, werd nu,
op voorgang van Frankrijk, een literair genre geschapen: het burleske. Het werk van
den Franschen dichter SCARRON, die dit genre, zooal niet in het leven geroepen, dan
toch in zwang heeft gebracht, maakte ook hier opgang, daar het wonderwel bij den
volksgeest paste. De eerste Nederlandsche auteur die zijne krachten heeft beproefd
aan
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deze ‘boertige wyze van Dichten, welke de Franschen den naem van Burlesque’
geven, was de Amsterdammer WILLEM GODSCHALK VAN FOCQUENBROCH, die in
1662 te Utrecht in de medicijnen promoveerde, vier jaar later als Fiskaal naar de
Goudkust vertrok en daar gestorven is. Lang schijnt hij het niet te hebben uitgehouden
in het ‘helsch Del Mina’; wij hebben eenige brieven van hem, o.a. een van 10 Februari
1669, die het een en ander over zijn leven daar mededeelen; zoo b.v. de potsierlijke
verhalen over het diertje ‘koukebou’ dat leeuwen, tijgers en olifanten overwint en
kippen vangt op een wijze die aan Münchhausen's jagersleugens doet denken.
FOCQUENBROCH begon met voor het tooneel te schrijven; zijne oudste ons bekende
werken ten minste schijnen tooneelstukken te zijn. Wanneer hij met SCARRON'S
geschriften bekend is geworden, weten wij niet juist. Opmerkelijk is, dat het beste
werk van den Franschen auteur, Le Roman Comique: een nu nog aantrekkelijke
schildering van het leven der reizende tooneelspelers, aan FOCQUENBROCH of niet
bekend is geweest of niet veel indruk op hem heeft gemaakt. Anders stond het met
Typhon ou la Gigantomachie (1644) en Virgile Travesty (1648-'53) waarin de latere
echtgenoot van Made de Maintenon de opgeschroefde heroïsch-galante romans van
De Gomberville, La Calprenède, De Scudéry en de klassieke oudheid zelve belachelijk
voorstelde.
FOCQUENBROCH'S Typhon of de Reuzenstryd was ‘gehaelt uit Monsr. PAUL
SCARRON’, zooals de vertaler zelf ons in het laatste vers mededeelt; De Eneas van
Virgilius in zyn Zondaagspak eveneens uit SCARRON'S Fransch vertaald, al zegt
FOCQUENBROCH dat niet. Denzelfden geest vertoont een bewerking van VIRGILIUS'
Eclogae; men vindt hier nl. een gewone vertaling, gevolgd door de ‘burlesque’,
‘tegen elkander opgezongen door J(ANUS) U(LIUS) of JAN DEN UYL en W(ILLEM)
V(AN) F(OCQUENBROCH). Pathos en ernst, in hoonende tegenstelling ge-
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bracht met gewilde platheid: het wezen van het ‘burleske’, vindt men ook in deze
kwatrijnen van een sonnet (II, 158):
‘Laas! zal myn onluk dan zyn wreetheid nimmer staaken?
Zal dan myn smart dus lang gerezen in den top
Nooit dalen? zal myn ramp dan nimmer houden op,
Maar steets volharden in op my zyn haat te braaken?’
Dus klaagde Fillis laast, met tranen op haar kaaken,
En wrong, gelyk ontzint, haar hagelwitte krop
En rukte zo veel hair in een uur uit haar kop,
Dat men 'er met fatzoen zes balle van kon maken.

In de twee terzetten treft men een dergelijke tegenstelling aan als in deze kwatrijnen.
In het overig werk van dezen auteur: bruilofts-, verjaar-, minne-, klink-,
puntdichten, gezangen en mengeldichten, treft ons vooral een grove zinnelijkheid,
een platheid en een vuilheid, die in onze literatuur zelden geëvenaard zijn; FOCK
-zoo noemt hij zich zelven schertsend - wentelt zich behagelijk in zinnelijkheid en
vuilheid als het zwijn in de modder. Die modder van zinnelijkheid heeft de liefhebbers
van het ‘burlesque’ niet afgeschrikt, sommigen waarschijnlijk belust gemaakt; in
den tijd eener eeuw toch verschenen er acht uitgaven van FOCQUENBROCH'S werken.
Gelukkig voor de ontwikkeling van ons volk heeft het blaadje zich daarna gekeerd.
De uitgever A. BOGAERT kon op het laatst der 17de eeuw nog beweren, dat ‘FOCK’
‘bij HOOFT en VONDEL mag staan’, aan het hedendaagsch geslacht is hij te
nauwernood nog bekend als de dichter van
Diogenes de Wyze
Die woonden in een vat
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Voor ons heeft zijn werk nog slechts beteekenis, voorzoover het een der
ontwikkelings-stadia van het komische vertegenwoordigt.
Verwant met FOCQUENBROCH in zijn neiging tot het plat-boertige en
burlesk-achtige, ook in zijn lust tot het grof-zinnelijke was de Hagenaar AERNOUT
VAN OVERBEKE, FOCK'S tijdgenoot en ambtgenoot, die in 1658 als Fiskaal naar
Batavia ging en in 1674 te Amsterdam stierf. Zijne ‘mengel-stof’ en zijne politieke
gelegenheidsdichten uit de jaren 1659 en 1660 zijn zonder beteekenis; van eenig
gewicht uit historisch oogpunt slechts zijne, in burlesken trant gedichte, stukken als:
Proces Crimineel door Mr. Aernout van Overbeke, patiënt van onver-dragelyke
Tant-pyn, Eyscher ter eener, contra Een van zijne Kiesen, als Perturbateur van
des-zelfs dag- en nachtrust, Gedaegde in 't voorschreven cas ten andren zyde; zijn
Sollicitatie-Billet aen den Ed. Hove van Holland overgeleverd; zijne Tafel-speelen
van de vyf sinnen; zijne karakterschetsen: De Hoop- en Troostelooze, de
Welvergenoegde, De Indifferente, De Pedant. Begrijpelijk is het, dat wij juist bij een
auteur als deze de macaronische poëzie weer zien opduiken in een half-Latijnsch
half-Nederlandsch Deuntje voor zekere Dominees; dat wij hier een gedicht vinden
Op een vreesselyken Vraet en een geliefd motief van BREERO - maar hoeveel platter
en grover dan bij dezen! - behandeld vinden in Het oudt Besjen Totebel aen Ritsaert.
Waar OVERBEKE het amoureuze behandelt, is hij niet zóó grof en vuil als
FOCQUENBROCH; anders dan deze dicht hij zelfs Geestelyke Liederen; het
Aanschouwen van de Comeet van 1664 bezorgt dezen tijdgenoot van BALTHASAR
BEKKER een aanval van vroomheid, zoodat hij vraagt:
Waer vluchten wy dan heen?

en daarop antwoordt:
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na Bethlems stal,
Daer Jezus leyd, die voor ons all' sal sorgen.

Maar zijn vroomheid is even weinig aantrekkelijk als zijn boert.
Een waardig navolger vond FOCQUENBROCH in den Med. Doctor SALOMON VAN
RUSTING, een tijdgenoot van LUYKEN en ANTONIDES, wiens Vol-Geestige Werken
1698-1699 voor de derde maal werden uitgegeven. Deze ‘drekpoëet’, zooals
LANGENDIJK hem noemde, schiep evenals ‘FOCK’ behagen in het parodiëeren van
klassieke mythologie en klassieke sagen; daarvan getuigen zijn Lust en Onlust in
den Hemel oft Hemelsche Kermis, de Wapen-stryd tusschen Ajax en Ulisses, de
Iliaden van Homerus; burlesk zijn ook RUSTING'S beide parodieën van JAN VOS'
Aran en Titus, niet zonder komische kracht, doch van een soort om polderjongens
te kittelen. In het Tweede Deel van zijn werken vinden wij satire van ruimer strekking
in gedichten als Lucifer in syn Biegt-stoel, De Kat in 't Vagevuur, Duvels Leven onder
de Duvelen enz.
Blijkens de Voorrede tot de ‘koddige Lesers’ wilde VAN RUSTING hen slechts
‘kortswijl doen genieten’; hij voegt aan die verklaring toe: ‘Op dese openhartige
belijdenis behoorde elk te Vrede te zijn en nimant behoorde sig te belgen.’ Het aantal
uitgaven der Volgeestige Werken toont, dat er inderdaad heel wat ‘koddige lesers’
zijn geweest die tevreden waren over hetgeen VAN RUSTING hun voorzette.
Ontevreden waren zij waarschijnlijk ook niet over het werk van den iets ouderen
DIRK SCHELTE, wiens Rijm-Werken in 1714, een jaar vóór zijn dood, te Amsterdam
het licht zagen. Wij zouden dezen vriend van HIERONYMUS SWEERTS hiertevoren in
gezelschap van dezen hebben kunnen noemen of SWEERTS eerst hier met SCHELTE
vermelden; bij beiden immers openbaart zich het burleske reeds in de tegenstelling
van hun uiterlijk voorkomen
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met hun werk. Ook het fraai gegraveerd portret van SCHELTE vertoont ons een ernstig
fijnbesneden gezicht, waaraan de allonge-pruik achtbaarheid bijzet; doch de
ontgoocheling is voor wie zijne rijmerijen doorbladert, even volslagen als bij
SWEERTS. Er was één ding waarin DIRK JEROEN JEROENSE overtrof: hij kon blaffen.
In een noot op zijn werk (p. 292) deelt hij ons mede, dat een zijner kennissen,
Mejuffrouw DE LA FONTAINE zijne hofstede aan de Vecht Honde-Vegt noemde:
‘omdat ik bywylen blaf, de honden na bootzende’.
Was de poëzie nu zoo laag mogelijk gezonken met FOCQUENBROCH, VAN RUSTING
en dezen DIRK, die niet alleen blafte, doch het ook de moeite waard vond dat te
vermelden?
Beslisse het, wie kennis gemaakt heeft meer nog met de persoonlijkheid dan met
het werk van BERONICIUS.
Men schreef 1672. In een herberg te Middelburg zit JOANNES ANTONIDES met
eenige vrienden aan een vroolijken maaltijd. Een der gasten, zoon van een aanzienlijk
Middelburger, geeft hoog op van de talenten van zijn medeburger BERONICIUS:
‘schoorsteen-veger en schaar-slyper,’ tevens ‘ervaren letter-beoordeeler en vaardig
dichter’. Dat wonder moet men zien; Beronicius wordt ontboden en komt binnen:
‘Elk stond als voor 't hoofd geslagen, zoodra men een klein, roetzwart, rond en dik,
oud en slordig gekleed Ventje, dien men naauwlyks het aankyken waardig zou
geoordeeld hebben, zonder eenige Complimenten ter Kamer zag instuiven, en half
dansende, met handen, voeten en oogen velerlei wonderlyke bewegingen maken.’
Hij wordt uitgenoodigd proeven van zijn bekwaamheid in het Grieksch en Latijn te
geven. Nu wordt het ernst: ‘hy veranderde .... van gelaat en begon te beven, als een
Juffers hondje, zoo sterk werkte de Dichtgeest in hem’; doch nauwelijks had hij
ANTONIDES' lijkdicht op den pas gesneuvelden zee-kapitein DE HAZE staandevoets
in Latijnsche verzen overgebracht, of
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de ernst maakt plaats voor platte boert: ‘de gaauwe Snaak, grootsch op zyn werk,
begint te schateren van lagchen, zyne vingers uit te steken, en andere Narre-poetzen
te verrichten, om hen, als 't ware, als Kinderen uit te jouwen, die tegen zulk eenen
Baas niet eens op mogten.’ Daarna vertaalde hij het lijkdicht nog eens en nu in het
Grieksch.
Wij bezitten van dezen geleerden schoorsteenveger en scharenslijp slechts één
Latijnsch gedicht Georgarchontomachia dat een strijd tusschen Zeeuwsche Boeren
en een Zeeuwsche Overheid behandelt en door zijn titel herinnert aan de
Batrachomuomachie, een voorbeeld van burleske poëzie der Oudheid. Behoort
BERONICIUS dus reeds door dit werk tot de burleske dichters, in zijn persoonlijkheid
vertoont zich het burleske nog duidelijker. Hoe schril en hoonend was de tegenstelling
tusschen het hooge en het lage in dezen man van aanleg die toch iets van dichterlijke
ontroering kende, doch die doorgaans ‘vele dagen achtereen met den neus in het glas
in de gemeenste kitten’ doorbracht en er behagen in schepte, ‘dan voor Harlequin,
Jan-Pottagie of Zotskap te spelen en 't gemeene Volkje met zyne beuzelarijen te
verlustigen’.
Niet lang na de ontmoeting met ANTONIDES maakte de dood een einde aan deze
kroegtriomfen; in 1673 vond men BERONICIUS gestikt in een moddersloot. DIEDERIK
BUYSERO, ‘Heer van Heeraertsheininge etc., Deken der Kollegiale Kerke van Sint
Katharine in Eindhoven, Raet en Sekretaris tot Vlissingen’, dichtte een vrij geesteloos
grafschrift op den schoorsteenveger, scharenslijp en dichterlijken harlekijn, dat niet
alleen beider namen heeft helpen bewaren, maar ook in het verschil der
persoonlijkheden van den gestorvene en den lijkpoëet nog iets van die tegenstelling
tusschen laag en hoog, gewilde platheid en opgeblazen deftigheid, vertoont, die
behoort tot het wezen van het burleske.5)

Eindnoten:
5) Ik maakte gebruik der uitgave van Alle de Wercken van W. V. FOCQUENBROCH .... door A.
BOGAERT, t'Amsteldam .... 1723 (de 1e uitgave van 1696; het 2de deel van 1709). Vgl. voorts
een artikel over hem van Dr. J.A. WORP in de Gids 1881, III, 499 vlgg. Een burleske vertaling
van de twee eerste boeken der Ilias in het maandblad Mooyeriana (P. DE MOOY, Rotterdam
1699) p. 204, 291.
De Rym-Werken van Mr. Aernout van Overbeke kwamen voor het eerst in 1678 uit. Vgl. over
hem Dr. J.A. WORP'S artikel in Oud-Holland 1883, p. 257 vlgg. Andere drukken daar genoemd
van 1685, 1696, 1699, 1701, 1719. Eenige opmerking verdienen misschien nog de Hondt-Zang
Pro en Contra en Lyck-Klachte over de Geestige en Kunst-volle Hondt van den Ed. Heer N.N.
VAN RUSTING'S werken leerde ik kennen uit de 3e uitgave die in 1699 te Amsterdam bij JAN
TEN HOORN het licht zag (de opdracht van het Tweede Deel is gedagteekend: ‘uyt mijn Studoor’,
ao. 1698). LANGENDIJKS Grafschrift op een drekpoëet (RUSTING wordt in het laatste vers
genoemd) in de uitgave van 1721, I, 337; het woord watjekal o.a. bij RUSTING I, 377.
BERONICIUS' Georgarchontomachia uitgeg. te Goes en Middelburg .... 1766 met vertaling in
het Nederlandsch. PETRUS RABUS gaf in 1691 een vertaling; een andere vertaling van 1711
wordt vermeld.
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Buiten Holland en Zeeland. Moonen. Rotgans en Halma.
Behalve WELLEKENS, Vlaming geboren, maar door opvoeding en verderen levensloop
tot de Hollanders te rekenen, hebben wij met het vierde geslacht steeds onder
Hollanders en Zeeuwen vertoefd. De verzenmaakster ANNA MORIAN alleen heeft
ons naar Overijsel geroepen. Naar dat deel der Republiek moeten wij opnieuw het
oog richten, nu wij willen nagaan, welke auteurs van dit geslacht buiten de twee
genoemde provincies onze aandacht trekken. In de Voorreden immers van ANNA
MORIAN'S nagelaten gedichten wordt gewag gemaakt van ‘haare genegentheit tot de
Digtkunste....... daar in zy van d'Hr. MOONEN en andere groote digteren opgewekt,
vry verre was toegenomen.’ Over de grootheid dier ‘andere digteren’ kunnen wij
niet oordeelen, daar zij ons niet genoemd worden; over MOONEN'S grootheid denkt
men heden anders dan ANNA MORIAN en hare vrienden.
ARNOLD MOONEN (1644-1711), Zwollenaar van geboorte, als predikant te Deventer
gestorven, behoort tot de navolgers van VONDEL die niets eigens vertoonen. Duidelijk
ziet men die navolging b.v. in dezen Troost aan Simon Simonides over het verlies
van zijnen oudsten zoone:
Wat treurt ge diep in 't zwart, o hooghbedroefde Vader
En fronst het voorhooft, bleek van traenen en verdriet?
Misgun uw naemgenoot en zoon den hemel niet
enz.

In het tweetal lijvige kwartijnen zijner werken, dat in 1700 verscheen, vinden wij de
gewone rubrieken Verjaardichten en Lijkdichten, gedichten op staatkundige
gebeurtenissen, waar-
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onder een paar over den Joodschen Messias Sabethai Zevi (I, 619, 673) om hunne
stof onze aandacht trekken - doch niets dat ons den auteur als een kunstenaar van
eenige beteekenis doet kennen. VONDEL oordeelde gunstig ook over dezen zijner
navolgers: van zekeren herderszang, door MOONEN gedicht, zeide hij ‘dat die rustigh*)
*)
was, en staan moght tegens d'Ouden’; doch die lof moest, zooals BRANDT ons
kloek.
vertelt, strekken ‘om dien jongen Dichter..... op te wekken, en moedt te geven.’
BRANDT zelf liep hoog met MOONEN en verhief ‘zyne uitneemende Poëzye, daar een
Drostelyke zwier van kunst en taalcieraadt, zonder hardigheit, in speelt.’ Zonder
hardigheit - dat kunnen ook wij nog opmerken; dat was immers de zoetvloeiendheid,
gepaard met kleingeestige netheid, met al het gepeuter, het schaven, likken en vijlen,
dat zich het eerst bij de mannen van ‘Nil’ in volle kracht vertoont en bij de lateren enkelen uitgezonderd - in eere was gebleven. Gevoel en smaak waren in MOONEN
blijkbaar weinig ontwikkeld en hij schreef verzen, omdat ieder liefhebber van
letterkunde dat toen deed. Zijn gehoorzaamheid aan de regels liet waarschijnlijk niets
te wenschen over; zijn ambt en zijn geleerdheid dwongen ontzag af - zoo kon hij met
zijn middelmatige poëzie der groote meerderheid in 't gevlij komen. Zijn overwegend
verstandelijke aanleg deed hem belang stellen vooral in een deel van de techniek der
poëzie, in de taalregels bovenal. Zoo kon hij een Nederduytsche Spraekkunst (1706)
samenstellen, die zijn gezag nog verhoogde; zoo kon hij een kunstrechter worden en
zijn poëzie een voorbeeld dat anderen opwekte.
Een dier anderen was LUCAS ROTGANS (1654-1710), geboren uit een oud
Amsterdamsch geslacht, doch al vroeg naar Utrecht verhuisd. Zijn ouders woonden,
ten minste reeds in
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1664, op den huize Nyenrode aan de Vecht; de jonge LUCAS gaat in Utrecht school
en blijft ook zijn verder leven aan de Vecht wonen. In 1672, als de Republiek in nood
is, neemt hij, evenals BROEKHUIZEN, dienst bij het leger, wordt vaandrig, maar krijgt
twee jaar later zijn bekomst van den oorlog; hij voelde zich, terecht of te onrechte,
gepasseerd en men meende dat de huurtroepen het nu verder wel alleen konden doen.
LUCAS vestigt zich op ‘het lusthuis Kromwyk’, in den oorlog vernield en verwoest,
maar nu uit zijn puin en asch weer verrezen. Na 1678 doet hij een reis door Frankrijk
en trouwt na zijn terugkomst met ANNA DE SALENGRE die hem twee dochters schonk
en in 1689 overleed. Haar man bleef met de beide meisjes op Kromwyk wonen,
totdat hij in 1710 aan de kinderpokken stierf.
Eerst als weduwnaar begon hij ‘gemeenzamer, als gezelschap behoevende, met
de Musen om te gaan’; het werk dat wij van hem bezitten, is dan ook na 1689
vervaardigd. Hij stelt zich ‘door brief- als redenwisselinge’ in betrekking tot MOONEN
en VOLLENHOVE, ‘die twee groote Keurmeesteren’ van de zuiverheid der taal,
MOONEN wordt hem een ‘magnus Apollo’; als die geleerde predikant zijn beide
bundels poëzie uitgeeft, schrijft ROTGANS een uitvoerig lofdicht; ook JOHANNES
BRANDT stelt hij hoog als dichter, VOLLENHOVE misschien het hoogst na VONDEL.
Wordt zijn tijd niet in beslag genomen door den aanplant van boomen, het poten van
visch in de vijvers van Kromwyk, door de jacht, door bezoeken op Goudesteyn waar
zijn neef HUYDECOPER woonde of op andere Vechtsche buitenplaatsen, dan houdt
hij zich op aangename wijze bezig met het voortbrengen van ordentelijke poëzie.
Hij berijmt Zedelessen uit d'Oude Verdichtzelen, schrijft huwelijks-zangen en
lijkdichten, lofdichten op de heldendaden van Baron VAN REEDE in Ierland, lofdichten
vooral op Willem
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den Derde. Het leven van den Koning-Stadhouder verwerkte hij tot een heldendicht
in acht boeken, ‘met kunstrijke vindingen, aardige verzieringen, en waare
geschiedenissen door-weeven, naar vereisch der dichtkunde, in eene zuivere,
krachtige, en hoogdravende Parnastaale beschreeven’, zooals zijn levensbeschrijver
HALMA ons mededeelt. HALMA ergert zich, dat zeker schimpdichter, ‘zoowel door
Hekel- als Bybelstoffe befaamt’, dat Parnaswerk ‘boertende’ een rijmkroniek had
genoemd; hedendaagsche lezers zullen er wel geen hooger naam aan geven.
Voorts stelde ROTGANS nog twee treurspelen samen: Eneas en Turnus en Scilla
‘naar het voorbeelt der Fransche toneel-dichteren’; beide even onbeteekenend als
zijn heldendicht, doch getuigende van dezelfde vaardigheid in het hanteeren der
Parnastaal. De rijmbrief, dien hij VOLLENHOVE zendt, was volgens dezen ‘in
Parnastale geschreven’; uit dien brief blijkt hoeveel hij verplicht was aan
VOLLENHOVE'S ‘lessen’ en de ‘goddelyke schatten’ zijner dichtkunst; deze immers
toonde
...... den rechten grondt der taalkunde en 't geslacht
Van elk zelfstandig woordt, van veelen dwaas veracht.

Van VOLLENHOVE leerde ROTGANS ook ‘heldenstof en kerkstof’ behandelen naar
den eisch
En hoe de dichter moet op graf en doodtbus klagen:
Of 't eerstgeboren wicht, dat van geen rampen weet,
Maar aan zyn moeders borst vast dartelt in zyn leet,
Met bloemtjes sieren en den vader zegen wenschen.

Duidelijker dan elders ziet men hier de poëzie voorgesteld als een bijzondere taal
die aangeleerd en beoefend kon worden; de onderscheiden genres als ondergeschikt
aan bepaalde regels, die men in acht moest nemen.
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Het behoeft geen betoog, dat wij onder deze ‘Parnastale’ weinig of niets vinden dat
op echte poëzie gelijkt; waar ROTGANS kracht of grootschheid wil uitdrukken, brengt
hij doorgaans slechts leelijke gezwollenheid voor den dag in den trant van deze
verzen uit Stichtse Lofbazuin:
De Helden brullen, brieschen, schreeuwen,
Op 't donderen van 't grof metaal.
Men vecht met speer, musket en staal,
Als tegen een gehitste leeuwen.
Het aardtryk drinkt het laauwe bloet,
Ja slurpt en zwelgt zich zat en dronken.

Zulke verzen waren wel geschikt om het talent van den dichter als voordrager te
doen uitkomen; het ‘uitbrommen’ zijner ‘hoogdravende Dichtstukken’ vertelt HALMA
ons, geschiedde ‘met zoo eene donderende en luidruchtige uitspraake, dat .... ‘vloer
en wanden scheenen te beeven.’ Vooral wanneer de Heer van Kromwyk andere
deftige Utrechtenaars bij zich te gast had en het ‘geestwekkend druivenvocht’ hem
‘wat ruimsprakelyker’ maakte, schepte hij behagen in ‘het opsnyden’ zijner verzen;
die opsnijderij smaakte zijn gasten zoozeer, dat zij ‘schoon reeds verheugt van den
wyn, hem alle niet slechts met gedult’ (HALMA'S verbazing wordt hier komisch),
‘maar ook met eenen blaakenden yver hoorden, en zyne dondertoonen met eene
algemeene goedtkeuringe, en vrolyk handtgeklap beantwoordden’.
ROTGANS moge dan, zooals HALMA ons vertelt, niet verwaand zijn geworden door
zulke triomfen, zij moesten hem toch wel sterken in het geloof aan zijn dichterschap;
en zoo zal hij dan daarna weer met lust de ganzeveer gegrepen hebben om verzen te
schrijven als deze, tot zijn buurman en neef HUYDECOPER gericht:
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Uw afzyn doedt deez' beemden treuren.
De vogels loozen zucht op zucht.
Men kan aan boom, aan plant, aan vrucht
Een hartelyke droefheit speuren.

Die zuchtende vogels en hartelijk bedroefde boomen en vruchten zullen den ‘braaven
MAARSEVEEN’ wel geen glimlach ontlokt hebben; hij zal ze hebben ontvangen met
denzelfden minzamen ernst waarmede zij werden aangeboden.
Ernst, minzaam of statig, is de doorgaande stemming van ROTGANS als dichter;
op vroolijke of lustige verzen schijnt voor hem boete te staan. Maar eens toch heeft
hij de allonge-pruik en de kanten bef afgelegd, den gekleeden rok uitgetrokken - toen
stond de deftige LUCAS pruikloos in zijn kamizool en schreef zijn Boerekermis. Dat
zedentafreel is zijn beste werk; het eenige immers waarin hij het zelfgeziene en
zelfgevoelde in eigen trant heeft weergegeven. Het is waar, dat hij het onderwerp
eigenlijk beneden zijn waardigheid acht. Reeds op het titelblad dekt hij zich achter
het motto: ‘Quantum est in rebus inane!’ hij bedwingt den lust tot preeken en
moralizeeren tenauwernood; van BREERO'S liefde voor zulke stof is hier weinig te
zien: er is minachting in den blik waarmede de Heer van Kromwyk het Stichtsche
boerenvolk gadeslaat; het komische nadert hier meer dan eens tot het burleske; de
vertooning van Aran en Titus door boersche rederijkers doet aan SALOMON VAN
RUSTING denken - maar desondanks kruipt het bloed hier waar het niet gaan kan; op
menige plaats van het omstreeks 1300 verzen beslaand tafreel is het boerenvolk in
zijn zeden en taal, uiterlijk en manieren, vermaken en twisten op verdienstelijke
wijze afgebeeld.
Had ROTGANS gewild, misschien had hij nog ander, even goed of beter, werk in
dit genre kunnen leveren; maar wat
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zou Ds. MOONEN daarvan gezegd hebben? wat Ds. BRANDT? wat Ds.VOLLENHOVE?
Waarschijnlijk zouden zij, indien zulk boertig werk tevens stichtelijk geweest ware,
er wel behagen in geschept, maar het toch betreurd hebben, dat de dichter zijne
krachten niet liever aan ‘deftiger’ stoffe besteedde. Dat zou ook wel het oordeel zijn
geweest van ROTGANS' bewonderaar en levensbeschrijver HALMA, die de Boerekermis
prijst als ‘geestig, natuurlijk en kluchtig’, doch wien het een geruststelling zal zijn
geweest, dat men er ook ‘eenige hekeltrekken’ in vond en dat het werk ‘boertende
den aart des Landtzaats leert’. Van dezen FRANçOIS HALMA, in zijn verhouding tot
ROTGANS een type van dien tijd en door zijne gansche persoonlijkheid een volgenden
tijd aankondigend, moge hier nog een omtrekje staan.
Tijdgenoot van ROTGANS en opgeleid voor predikant, had hij zich ten slotte als
boekdrukker en uitgever te Utrecht gevestigd. Daar zal ROTGANS die den winter in
de stad doorbracht, kennis met hem hebben gemaakt en langzamerhand - ook HALMA
was poëet - vriendschap gesloten. HALMA toont zich niet weinig vereerd met deze
vriendschap. Welk een eerbiedig ontzag heeft deze boekhandelaar voor de
Amsterdamsche en Stichtsche patriciërs! ROTGANS, deelt hij ons mede, was geboren
uit ‘vóórdeftige Ouderen’; LUCAS' vader was vermaagschapt aan de meeste oude
burgemeesterlijke huizen; waar hij zijn kans schoon ziet, steekt HALMA den ‘grooten
Maarsseveen’ en zijnen ‘niet min wakkeren als staatkundigen Zoone’ een veer op
de muts; een ander vriend van ROTGANS, DIDERIK VAN VELDTHUIZEN, is ‘een
marmere zuil’ die het Staatgebouw van Utrechts Gemeenebeste schraagt.
De ‘deftige ontzagbaarheit’ van LUCAS' voorkomen zit er bij HALMA zoo diep in,
dat hij slechts met eerbied spreekt van
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hem en van zijn buiten Kromwyk dat ‘zyn kruin heerlyk opsteekt’; iemand die op
zoo'n buiten woont, heeft geen dochters, maar ‘dochterlyke Spruiten’; LUCAS'zwager,
DE SALENGRE, die op den huize Nyenrode woonde, verheugt zich in het bezit van
‘twee gewenschte Telgen van d'Echtkoets.’
Dankbaar herdenkt HALMA zijne bezoeken op Kromwyk. Welk een genot, vooral
wanneer de ‘zeer vermaarde Nederduitsche Dichter en groote taalkundige’ MOONEN
er was, gezamenlijk ‘door de thym- en klaverbeemden van dien verlustigenden
zangberg te spansseeren’! Hoe laafde men zich dan aan ‘het vloeiend kristallyn der
hoefbronne’! En ja, daarnaast was nog ander vocht: ‘het smaakelyk druivenat des
gulhartigen Opdisschers.’
HALMA deelt eerlijk mede, dat zijn vereerde vriend wanneer hij andere aanzienlijke
Heeren bij zich had, ‘wel eens boven de peil van heughelykheit met hen vrolyk’ was
en ‘door het geestwekkend druivenvocht in Rinkou of Bacherach geteelt, wat
ruimsprakelyker’ - maar een dronkaard? ROTGANS een dronkaard? Zes weken
achtereen kon hij wel eens binnensdeurs zitten zonder wijn te proeven! Desniettemin,
als de dicht-vrienden er waren, schonk hij blijkbaar stevig in, en bij het scheiden
voelde men zich ‘aan 't harte gesterkt en verquikt’, blijkbaar in ‘gehobener Stimmung’.
De poëzie was mooi, was verheffend, maar zoo'n versterking van den inwendigen
mensch was toch ook niet kwaad: toen HALMA na ROTGANS' dood weer eens op
Kromwyk kwam en daar door den Heere en Mevrouwe DE SALENGRE ontvangen
werd, wat smaakte de visch, door LUCAS zaliger gepoot, toen lekker! Die visch wekt
heugenissen op; de dankbare gast vertelt, hoe vaak hij vroeger met DE SALENGRE'S
‘heer schoonbroeder’ de dreven had doorwandeld en met hem ‘in 't Lagusterprieel
met opene vensters naar den Vechtstroom’ gezeten!
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Dan verlustigden zij zich in het lezen en toetsen der voornaamste Dichteren ‘onder
een gewoon voorgerecht (waar mede zyn Edt. my ook voor de maaltydt ter zelver
plaatze onthaalde)’.
Wanneer zij dan zoo zaten te eten en te toetsen, moest menigeen een veer laten,
zelfs de groote VONDEL; want ROTGANS was ‘vooral in 't laatste van zyn leven heel
scherp en niets toegeevende omtrent de gronden der taale, spellinge en rymklanken’.
Maar anderzijds was hij toch niet te veeleischend: ‘hy verguisde niemants vaarzen,
als ze niet geheel tegens de kunstregelen aandruischten’. Ook voor zijn eigen poëzie
was hij een streng rechter: ‘niet de minste schryffeilen of hardigheit mogten door
den beugel.’ En gemakkelijk kwam hij toch niet aan zijn verzen; vooral die
rijmwoorden waren lastig; ROTGANS en VOLLENHOVE hadden er beiden bij HALMA
over geklaagd. Nu kon men dat ook, zei deze, al te zwaar opnemen; het kon ‘een
folterbank’ voor een Dichter worden ‘wanneer hy als met zweet en bloet, en
onverpoosde nagelbyting zyne rymklanken moet zoeken’.
Aan dat genoeglijk letterkundig verkeer, met zijn natjes en droogjes, kwam een
eind door de ‘kinderpokjens.’ De mare van ROTGANS' dood bracht ‘een algemeene
rouwe aan den Parnas’ en HALMA in de schuit naar Utrecht. Daar komt Kromwyk
in 't gezicht en de tranen in zijn oogen. In Utrecht spant hij zijn geest in om eenige
‘Treurgalmen’ op het papier te brengen; het werk schiet goed op: binnen twee dagen
zijn zij gedrukt en de poëet spoedt zich ‘met eenige afdrukzels naar 't droevig
sterfhuis.’ In die Rouklagten vliegt de door-luchte Vechtzwaan’ natuurlijk ten hemel
in, waar hem de onsterfelijkheid wacht; veel minder kon het toen niet. Ook ditmaal
was ‘des eenen dood des anderen brood’; want aan HALMA is blijkbaar toegang
gegeven tot ROTGANS' dichterlijke nalatenschap en zoo kon hij de gezamenlijke
werken van zijn over-
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leden vriend, behalve het heldendicht op Willem den Derde, vereenigen tot een
bundel die in 1715 bij hem, inmiddels naar Amsterdam en van daar naar Leeuwarden
verhuisd, het licht zag. In dien bundel vindt men het, meer dan 40 dichtbedrukte
bladzijden tellend, Voorberecht, waaraan wij hier het een en ander ontleend hebben.
Behalve ROTGANS heeft HALMA hier ook zich zelven geschetst. Den min of meer
afhankelijken poëet, verguld met de vriendschap van den dichterlijken patriciër, den
geestverwant der mannen van ‘Nil Volentibus Arduum’, hebben wij reeds leeren
kennen; wij zien hem hier echter ook in de pruikerigheid van zijn gansche wezen;
pruikerig tot in zijn schaarsche vroolijkheid, zooals waar hij de Boere-Kermis ‘recht
gepast’ noemt ‘om doorgaans de leverschuddinge te verwekken’; pruikerig in de
stijfheid van bedachtzame wendingen als: ‘Doch, hoe ongevoelig raakt men in eene
buitenweidinge*)!’ of: ‘Maar waar vervoert my de Zuster der Dichtkunde.’ Opmerkelijk
is ook, hoe HALMA onder de droefheid over ‘wylen den Heere LUKAS ROTGANS, *)uitweiding.
groot stichter en minner van HELIKON, mynen geëerden vriendt’, de zaken niet
vergeet. Na nog een kort grafschrift te hebben medegedeeld, gaat hij voort: ‘zoo
diene eindelyk tot berecht, dat ik ook noch eenige Dichtstukken voor de persse gereedt
en verder by my ontworpen hebbe, die mede wel eenen bondel, als dit werk, zullen
uitmaaken.’ Daarop volgen nog een drietal bladzijden over den inhoud van dien
bundel.
In Leeuwarden heeft HALMA nieuwe patroons gezocht en gevonden. Zoo zien wij
hem in 1718 een bundel Bybelsche Mengelzangen opdragen aan HERMANNUS HUBER,
secretaris der Staten van Friesland; hij verzekert dezen o.a. dat ‘de Dichtkunde voor
eene wraakelooze verstandtsoefeninge te hou-
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den’ is en stort ten slotte eene zegenbede over hem uit in dezen trant: ‘dat de Godt
aller zegeningen Uw Wel Ed. Gestr. benevens Mevrouw Haare Echtgenoote en beider
gewenschte Kinderen met alle heil uit den hoogen overstroome.’ Voorts stelde hij
nog verscheidene woordenboeken samen. Twaalf jaren nadat zijn ‘geëerde vriend’
de Heer LUCAS ROTGANS ‘statelyk met zyn wapen voor de baare’ ter ruste was gelegd
in het familie-graf te Breukelen, verdween ook HALMA van het tooneel.
Hadden ROTGANS en zijn dichterlijke schildknaap de holle deftigheid en
opgeblazenheid, de ‘Parnastaal’, de conventioneele gelegenheids-poëzie, al dat
verstandswerk dat zich voor poëzie uitgaf, maar met zich in het graf kunnen nemen!
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Alphabetisch register*).
A.
Abba (Bartholomeüs) 462.
Academie (Nederduitsche), 60 vlgg.
Achab, 89 vlgg.
Achilles en Polyxena, 203 vlgg., 208.
Adam in Ballingschap, 298, 307, 311-313.
Adone (door Tesselschade vertaald), 191-2.
Adonias, 298, 311, 317.
Aenleidinge ter Nederd. Dichtkunste, 283, 296.
Alewyn (Abraham), 565.
Alexander, 107 vlgg.
Altaergeheimenissen, 276, 292-3.
Amadis-romans, 144-145.
Ambacht van Cupido, 38.
Ampzing (Samuel), 3, 46 vlgg.
Angeniet, 144, 146.
Anslo (Reyer), 450-451, 452, 490.
Apollo (Suffridus Sixtinus'), 64, 65.
Apologie for Poetrie), 107.
Aran en Titus, 449-450.
Arents (Thomas), 548.
Ariadne, 203 vlgg., 208.
Aspiratio ad coelestem patriam, 50-1.
Augustinus (Christina), 403.
Aurelia, 110.
Auriacus, 37.
Avond-school voor vryers en vrysters, 433.

B.
Baardt (Pieter), 507.
Baek (Maeghden), 461.
Baek (Magdalena), 450.
Baerle (Van), 192-195.
Baerle (Suzanna van), 211, 365-6, 370, 451.
Baeto, 68, 214-218.
Bake van Wulverhorst (Laurens), 548, 559, 564-5.
Baptistes, 445.
Bartas (Du), 40, 378, 397-8, 487.
Bartas (Du) (door Vondel vertaald), 252, 263.
Batavias, 435.
*) Alle namen van dicht- en prozawerken zijn cursief gedrukt.
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Batavische Gebroeders, 298, 311, 317.
Beaumont(Van), 387-9, 399-401.
Begin, Midden en Einde (Des Menschen), 533 vlgg.
Bekker (Balthasar), 519-520, 542-3, 564-5.
Belech van Leyden, 49-50.
Bellamy, 489.
Bellay (Du), 487, 517.
Bellerophon, 100, 101, 104.
Bellinckhuys (Daniël), 531.
Bellone aen Bant, 555
Beronicius, 583-4.
Beschouwing der Wereld, 533 vlgg.
Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, 299, 301, 315-6.
Beuningen (Josina Aalbrechts van), 120.
Bewijs van den waren Godsdienst, 8.
Beyerland (A.W. van), 529.
Bibel-stof (Laurens Bake), 564.
Bibels-Tresoor, 46.
Bidloo (Govard), 568-'9.
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Bidloo (Lambert), 576.
Binckhorst (Den), 394 vlgg.
Blasius, 431, 548, 551.
Bleyenburg (A. van), 490.
Blyenburch (Cornelis van), 395.
Bodecheer Benningh (Johan), 429.
Boehme (Jacob), 529 vlgg.
Boerekermis, 590.
Boertigh Liedt-boeck (Breero), 148-9.
Booth van Wesel (Dominicus), 184.
Bormans (Suzanna), 559.
Borremans (Ds.), 7.
Borsselen (Philibert van), 394-398.
Bos (L. van den), 435.
Bouwmeester (Johannes), 521, 548 vlgg., 556.
Brandt (Gerard), 21, 451-2, 476, 500.
Brandt (Johannes), zoon van Geeraerdt, 587.
Brandt (Kasper en Johannes), 568, 570.
Breero, 137 vlgg.
Breero: moralizeerend element in zijn tooneelwerk, 153-4; levensernst en
vroomheid, 155 vlgg.
Breero's lyriek, 159 vlgg., 163-5.
Breero's minneliederen, 142-3.
Breero (contra Rodenburg), 62 vlgg.
Brieven der Heilige Maeghden, 276, 290-1, 294.
Brieven van Hooft, 234-240.
Brinck (Ernst), 3, 6.
Britannias, 435.
Broedermoord (Haegsche), 478.
Broekhuizen (Joan van), 565-'7.
Brosterhuyzen, 195-6.
Bruiloft-Spel (van P.C. Hooft), 203, 207.
Brune (Jan de), 389.
Bruno (Hendrik), 462, 494.
Burgh (Van der), 195-6, 430.
Burghoorn (Isaac), 491.
Buysero (Dirk), 548, 584, 558-9, 562.
Buyten-Eensaem-Huys Somer en Winter-leven, 504.
Byekorf des Gemoeds, 533 vlgg.

C.
Campanus, 78.
Camphuysen (Dirck Rafaëlsz), 410-416, 475-6.
Canu (Robbert Robbertsz. le), 68.
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Cardinael (Sibrant Hanssen), 67, 101.
Casandra, 107 vlgg.
Cats (Jacob), 343-362; leven en poëzie van 1577-1623, 343-350; leven en poëzie
van 1623-1660, 350-362.
Cats (bekend in het buitenland), 385.
Cats en Huygens (parallel), 342-3, 382-6.
Cats (invloed van - op Pers), 102.
Celia en Grave Prospero (Hertoginne), 107 vlgg.
Cloris en Roosje, 562.
Cluys-Werck, 369, 377, 380.
Constantinade, 258-9, 273, 275.
Coomans (Johanna), 388.
Coppenol, 548.
Cores (Hester), 522.
Costelyck Mal, 369, 371, 376.
Coster (Samuel), 66 vlgg., 70, 71, 118 vlgg.
Coster (contra Rodenburg), 62 vlgg.
Cranen-vlucht voor Bergen op Soom, 327.
Crombalch (Allart), 187.

D.
Daghet uit den Oosten (Het), 144, 146, 162.
Daghwerck, 369.
Daraïde, 173, 174, 178.
David Herstelt, 298, 310.
David in Ballingschap, 298, 310.
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Decker (Jeremias de), 444-449, 505.
Descartes (Hooft's kennismaking met), 222.
Deuchden-Schole, 81.
Deuchden-Spoor, 507.
Diephout (Van), 548.
Distelvink (De), 465.
Donne, 378.
Doots (De Verachtinge des), 49.
Doris oft Herder-clachte, 363, 369, 373.
Dorp (Dorothea van), 363, 369.
Douza (Janus), 35, 43, 395.
Dry Hoofddeuchden (Sinne-spel van de), 81.
Dubbels, 551.
Dullaert (Heiman), 483-489, 552.
Duyfken in de Steenrotse, 439.
Duytsche Academie, 131-2.
Duytse Lier, 523-528.

E.
Edipus (Koning), 305.
Eeke (Cornelis van), 537.
Eer-verdediginge (van Samuel Ampzing), 47.
Egelantier (De), 59 vlgg., 76-7.
Eglentiers Nieuwe Jaergift, 107-8.
Eglentiers Poëten Borstweringh, 107.
Electra (door Vondel vertaald), 274-5.
Eli (Verworpen Huis van), 478.
Emblemata (Heynsz.), 80-1.
Emblemata Amatoria (Heinsius), 38.
Emblemata (Zevecote), 49.
Encomium pediculi, 35, 38.
Eneas van Virgilius (in zyn Zondaags pak), 579.
Eneas en Turnus, 588.
Erasmus, 372.
Esther, 56.
Eybergsche Sang-lust, 503.

F.
Faëton, 298, 311.
Feniciaensche, 305.
Fido (Pastor), 106.
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Flora of Boomgaard etc., 597.
Focquenbroch, 579-581.

G.
Gabbema, 506 vlgg.
Galama (Hero), 507.
Galathee (Cats), 350.
Gebroeders, 275, 286 vlgg.
Gedachten op slapelooze nachten, 352.
Gedichten (van De Decker), 445 vlgg.
Gedichten (Westerbaen), 431 vlgg.
Geel (Joost van), 475, 482.
Geeraerdt van Velsen, 214-218.
Geldzucht (Lof der), 445-6, 448.
Georgarchontomachia, 584.
Gerusalemme Liberata (vertaald door Tesselschade), 189, 191; (vertaald door
Vondel), 258.
Gezangen (Zedelijke en Stichtelijke), 533 vlgg.
Giffen (Flud van), 26.
Goddaeus, 436-7.
Godewyck (Margaretha), 436.
Godewyck (P. van), 436.
Goes (Joannes Antonides van der), 483, 548, 554 vlgg., 583.
Graaf (De), 551.
Granida, 203 vlgg., 208.
Griane, 144 vlgg., 162.
Griethuyzen (Sibylle van), 505-6, 509.
Grillen (van Beaumont), 400.
Grillen (van Breero), 141.
Groot (Hugo de), 8, 138, 209, 221, 224, 258.
Gysbreght van Aemstel, 259-261, 269-271, 273.
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H.
Haerlem (Lof der stad), 46.
Hake (Gesina), 497.
Halma (François), 588-9, 591-5.
Haman, 408.
Hardenhoek (Johanna van), 574.
Heemskerk (W. van), 482, 517.
Heerlijckheit der Kercke, 299, 315-6.
Heinsius (Daniël), 35 vlgg., 48-9, 50 vlgg.
Helden Godes, 251, 262-3.
Hellemans (Leonora), 74-5, 211.
Hemelryck ('t), 339.
Henrik de Groote (Leven van), 226-227.
Herkules in Trachin, 305.
Herodes infanticida, 35, 37.
Herte (Het overvloeyend), 533.
Hertoginne van Savoyen, 107 vlgg.
Heynsius (Nicolaas), 490.
Heynsz. (Pieter), 80.
Heynsz (Zacharias), 79 vlgg., 172.
Hierusalem verwoest, 253, 267-8.
Hippolytus (door Vondel vertaald), 259, 269.
Hoecx en Cabeljaus, 107 vlgg.
Hof van Keyser Theodosius (Heyligh), 400.
Hofferus, 386-9, 390.
Hofwyck, 369, 373, 376-7, 380.
Hoghendorp (Gysbert van), 64.
Hondius, 386-9, 392-4.
Hooft (Cornelis Pietersz), 66, 198, 210, 254, 256.
Hooft (Hendrik), 570.
Hooft, 70-1, 74 (Muiderkring).
Hooft (P.C.), 197-245; reis naar Italië, 199; minnepoëzie, 200 vlgg.;
natuurgevoel, 201; sonnetten, 202-3; geloof, 210-211, lyriek en dramatiek,
1610-27, 212-221; Historiën, 223 vlgg.; 227-234; Brieven, 234-240; laatste
jaren, 240-1; karakteristiek, 241-245.
Hooft's invloed op De Koningh, 95, 99.
Hooft (Willem), 569.
Hooft (W.D.), 73.
Hoogstraten (David van), 484, 568.
Hoogstraten (Frans van), 483.
Hoogstraten (Jan van), 568, 570.
Hoogstraten (Samuel van), 483.
Horatius' Dichtkunst, 550.
Houwelijck, 350, 355 vlgg., 361.
Huisraad (Het Leerzaam), 533 vlgg.
Huwelyxhaeter, 364.
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Huybert (De), 386-7.
Huygens (Christiaan), 362.
Huygens (Constantyn), 362-382, 477.
Hymnus oft Lofsanck van Bacchus, 38, 44.

I.
Iconologia, 101.
Imitatio Christi, 371-2.
Inwying der Doorluchtige Schoole, 71.
Iphigenia, 68, 70, 127, 132, 133.
Isabella, 129-130, 221.
Ithys, 124, 127.

J.
Jalourse Studenten, 107 vlgg.
Japiks (Gysbert), 508-513.
Jeptha (van Vondel), 298, 300, 308-9.
Jephthah (van De Koningh), 88 vlgg.
Jephte sive votum etc., 99.
Jeroen Jeroense (zie Sweerts).
Jeucht-Spieghel (Nieuwen), 402.
Jezus en de Ziel, 530 vlgg.
Joanna Grey, 477.
Joannes de Boetgezant, 299, 314-5.
Jacoba (Vrou), 110 vlgg.
Jonas de Straf-Prediker, 102, 104.
Jongtijs, 434.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 4

604
Jozef in Dothan, 275, 286 vlgg.
Jozef in Egypte, 275, 287 vlgg.

K.
Kerf-stock (Der Contraremonstranten), 69.
Key-Klucht van Jock en Ernst, 496.
Klagende Maeghden, 350.
Kluchtigh t' samen-Gesang van dry Personagiën, 179.
Koe (Klucht van de), 150-1, 166.
Koerbagh (Adriaan), 552.
Kolm (Jan Sieuwertsz.), 79, 82 vlgg.
Koningh (De), 87 vlgg.; invloed op Vondel, 95-6.
Konradyn (Koning), 477-8.
Koolaert (Elisabeth), 542.
Kracht des Geloofs, 434.
Krancken-troost, 433.
Kruistriomf, 501.
Krul (Jan Hermansz), 72, 427-429.
Kuyper (Den nieuwen), 180.
Kynotaphium (Tityr), 44.

L.
Lambertsen, 177.
Landt-Leven, 456.
Lantleven en Gezangen, 502.
Lauren-Kranze (Naszousche), 47.
Laus asini, 35.
Lavendel (Het wit), 59 vlgg., 76-7.
Leeuw (A.), 462.
Leeuwendalers, 278, 280, 286 vlgg., 289.
Lenaertsz (Adriaen), 119.
Liens (Cornelis), 391.
Lingelbach, 548.
Lodensteyn (Jodocus van), 468-473, 505.
Lofsanck van Jesus Christus, 39, 41-2.
Lucelle, 151-2, 167.
Lucifer, 281, 286 vlgg., 289-290.
Lucretia ofte het Beeld der Eerbaarheydt. 102.
Luyken (Caspar), 17, 519, 522.
Luiken (Caspar) Jr., 531.
Luiken (Joan), 467, 522-537, 543-'7.
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Lust-Prieelken (Schoonhoofs), 426.
Lydius, 435.
Luyt, 386.

M.
M. (J.v.) 455.
Maechdenplicht, 349, 354 vlgg.
Maeghden, 275, 286 vlgg.
Maertsz (Cornelis), 515-6.
Malle Jan Tots ... Vryery, 85-7.
Man (Van de Rijcke), 123-4.
Mansfeldiados (De 12 boeken), 177.
Mantel-Eer (Hedendaaghsche), 460.
Maria Graeca, 49.
Maria Stuart, 276, 279, 284.
Marke (J.C. v. Lummene van), 99.
Marnix, 35, 37, 46, 371.
Marsyas, 556.
Martialis, 378, 400.
Martinius, 436-7.
Masker van de Wereldt afgetrocken, 439 vlgg.
Mays Treur bly-einde spel, 110 vlgg.
Melibea, 107 vlgg.
Mengel-Poëzy (L. Bake), 564.
Mengel-Rymen (P. Rixtel), 467.
Merwede (M. van de), 452, 489-495.
Metamorphosen (door Vondel vertaald), 305.
Meyer (Lodewyk), 520, 548 vlgg., 556.
Meyster (Everart), 496.
Minnedichten (Westerbaen), 432.
Minne-gifjens (Venus), 426.
Minne-Spieghel ter Deughden, 427.
Minne-Vlammen (Geestelyke), 494, 495.
Mintriomfen (Roomsche), zie: Oorlog (Uytheemsen).
Misogamos, 364.
Moesman Dop, 548.
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Molenaar (Klucht van den), 150-1, 166.
Mommery, 203, 207.
Moonen (Arnold), 585-6, 587.
Moordt (Treurspel van de - begaen aen Wilhelm van Orangien) 64.
Moortje, 151, 167-8.
Mooyeriana, 599.
Morian (Anna), 576-7, 585.
Mortis (De Contemptu), 49.
Moufeschans (De), 392-4.
Mucedorus, 205.
Muiderberg, 456.
Muiderkring, 73-4.
Munt-godin (Goude), 429.
Myl (Cornelis van der), 400.

N.
Nebulo Nebulonum, 507.
Nederlandtschen Gedenck-clanck, 390.
Nederlandsche Historiën, 223 vlgg.; 227-234.
Niemant ghenoemt niemant gheblameert, 131-2.
Nieuw-Amsterdam (Klacht van), 466.
Nieuw Avond-School, 433.
Nieuwejaer-spiegelken van Philagie, 440.
Nieuw Nederland (Lof van), 466.
Nil Volentibus Arduum, 521, 547-554.
Nispen (Adriaan van), 436.
Noah, 298, 311, 313-4.
Norel (J.), 598.
Notelmans (Anna), 110.
Nyenborgh (Johan van), 505.

O.
Ockenburg, 434.
Ontset van Leyden, 49-50.
Oogentroost, 369, 380.
Oorlof daghen (Leydsche), 429.
Oorlog (Uytheemsen), 491-494.
Opitz (Martin), 35.
Oratyn en Maskariljas, 552.
Otia of Ledighe Uren, 367-8.
Otto den Derde en Galdrada (Keyser), 106 vlgg.
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Oudaen (Joachim), 7, 21, 301, 473-482, 483, 489, 552-3.
Oudens (Maria de), 523.
Ouderdom, Buytenleven enz., 352.
Overbeke (A. van), 581-3.
Over-IJsselsche Sangen en Dichten, 404 vlgg.
Overzeesche Zege-zangen, 438.

P.
Palamedes, 68, 70, 254-56, 268-9, 302.
Palmerijn van Olijven, 144.
Pampiere Wereld, 427-8.
Panpoeticon Batavum, 576.
Paris' Oordeel, 203.
Parnassus aan 't IJ, 462.
Pascha (Het), 248-249, 253-4, 261, 266-7.
Pelgrimken van Kevelaer, 439.
Pels (Andries), 548 vlgg., 556.
Pers (Dirck Pietersz.), 100 vlgg.
Pest-Spieghel, 81.
Peter en Pauwels, 276, 286.
Picardt, 23.
Plasse (Van der), 64, 175.
Pluimer (Joan), 559, 562-3, 566.
Poësy (Six van Chandelier), 452 vlgg.
Poirters (Adriaan), 439-444.
Polyxena, 68, 130-1.
Psalmen (vertaald door Vondel), 297, 319.

Q.
Quaedt syn meester loont ('t), 107 vlgg.
Questiers (Katharina), 576.
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R.
Rabus (Petrus), 568.
Rampzaaligheden der Verheffinge van den Huize Medicis, 227.
Reael (Laurens), 195.
Revengers Tragedy, 107.
Revius (Jacobus), 403-410.
Revius en Camphuysen (parallel), 416-418.
Ripa (Cesare), 101.
Rixtel (Pieter), 462 vlgg., 467, 475.
Roddrick en Alphonsus, 144 vlgg., 162.
Rodenburg, 105 vlgg.
Rodenburg's invloed op Vondel, 118.
Rodenburg (strijd met Coster en Breero), 62 vlgg.
Rodomont en Isabella, 107 vlgg.
Roelants (Hans), 89.
Roemers Visscher (Anna), 183 vlgg., 387, 400.
Roemster van den Aemstel, 557.
Rollenhagen, 107.
Roomsche Reys, 339, 342.
Roseliins Oochies, 434.
Rosimunda, 49.
Rotgans (Lucas), 586 vlgg.
Roozeboom (Catharina), 499.
Rozemont, 275.
Rusting (Salomon van), 582.
Rymen (Stichtelyke), 413 vlgg.
Rymlerye (Friesche), 510-512.
Rym-spreucken (van Beaumont), 400.
Rijndorp (Jacob van), 548.

S.
Salengre (Anna de), 587.
Salmoneus, 296, 300, 309-310.
Samson, 298, 310.
Saturnalia, 46.
Sayon (Barbara), 192-3.
Scaliger, 43.
Scarron, 578, 579.
Scilla, 588.
Schat der geestelijcke Lofsangen (Den), 339.
Scheepspraet, 369, 381.
Schelte (Dirk), 582-3.
Schets van duc d'Alva (De), 134.
Schonaeus, 43.
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Schoole der Wysheyt, 505.
Schotte, 387.
Schuurman (Anna Maria), 469.
Schynheiligh, 220-1.
Scriverius (Petrus), 43 vlgg., 50 vlgg. 474.
Selfstryt, 349, 354 vlgg.
Seneca, 124-6.
Servetus, 478.
Sigismund en Manuella, 110 vlgg.
Silius en Messalina, 275, 284.
Simson, 89 vlgg.
Singhende Klucht, 179.
Sinne-beelden (van Cats), 346-7.
Sinne- en Minnebeelden (van Cats), 348-9.
Six (Jan), 455-457.
Six van Chandelier, 452-455.
Symen sonder soeticheyt, 150.
Sluyter (Willem), 502-505.
Snouckaert (Jacob), 396.
Sofompaneas, 259.
Someren (J. van), 435.
Spaensche Spreeckwoorden, 380.
Spaenschen Brabander, 141, 151-2, 168-170.
Spiegel van het Menselijk bedrijf, 533 vlgg.
Spieghel van den ouden en nieuwen Tydt, 350, 357.
Spillebout, 455.
Spronssen (Debora), 494.
Stalpaert van der Wiele, 337-342.
Starter's liederen, 180-2.
Starter, 137, 172 vlgg.
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Stede-Stemmen, 369.
Steek-Boekjen, 176, 179.
Steendam (Jacob), 462 vlgg.,465-7.
Stockmans (Madalena), 139.
Stommen Ridder, 144 vlgg., 162.
Strande oft ghedichte van de schelpen, 394 vlgg.
Sylvius, 435.
Sweelinck, 47.
Sweerts (Hieronymus), 582-3, 563.

T.
Taback (Gebruyk ende misbruyk van den), 46.
Tachtigjarig Leven, 352.
Tacitus (Hooft's vertaling van), 224-226.
Teellinck (Willem), 347, 388.
Teems in Brant, 555.
Telle (Reinier), 68-69.
Teeuwis de Boer, 120 vlgg.
Tesselschade, 75, 138-9, 151, 160, 187 vlgg., 389.
Theocritus à Ganda, 37.
Thonis (Jan), 67.
Tiisken van der Schilden, 121 vlgg.
Timbre de Cardone, 173, 178.
Typhon of de Reuzenstryd, 579.
Tyssen (Tafel-Spel van Melis), 179.
Tyt-snipperingen (Beaumont), 400.
Tooneel van Mannelycke Achtbaerheyt, 349-350, 355 vlgg.
Tourneur (Cyril), 107.
Torquatus (De veinzende), 451.
Traenen (Heylige), 47.
Treur-spel (Nederlants), 82-5.
Tryntje Cornelis, 369, 377, 381.
Trou-ringh, 351, 361 vlgg.
Twee-en-tachtigjarig Leven, 352.
Twenhuysen (Rebecca van), 135.

U.
Udemans (Godfried), 347, 371.
Ulius (Janus), 579.
Uren (Vrolicke), 435.
Uyl (Jan den), zie: Ulius, 579.
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Uyren (Vermakelycke), 427-8.
Uytspanning der Vernuften, 435.
Uytspanningen (Lodensteyn), 471-473.

V.
Valerius (Adriaen), 388, 389-390.
Vaeni (Othonis-Emblemata), 185.
Valkenburg (Elisabeth van), 345.
Veen (J. van der), 438, 542.
Vega (Lope de), 106, 113-115.
Velde (Van de), 78.
Venne (Van de), 387-'9, 390-1.
Venus (De Gewonde), 203, 207.
Verhoek (Pieter), 548, 563-4.
Verloove (K.) 462, 464, 522, 528, 561.
Vermaeck der Jeught ('t), 172, 402.
Vincent (IJsbrand), 548.
Virgilius (door Vondel vertaald), 282, 307.
Visscher (Roemer), 400.
Visscher (Pieter Roemer), 60, 76.
Vischnet (Het groote), 464.
Vlaming (Pieter), 571.
Vliet (Annetje van), 531.
Vol-geestige Werken (Rusting's), 582.
Vollenhove (J.), 24, 383, 496-502, 587-8.
Voncken der Liefde Jesu, 533 vlgg.
Vondel, 70-72; overzicht van zijn leven en poëzie van 1587-1637, 246-261;
van zijne kunst in diezelfde jaren, 261-271; overgang tot de R.K. kerk, 271-276;
overzicht der jaren 1641-1654, 276-283; van zijne kunst in die jaren, 283-296;
overzicht der jaren 1654-1679, 296-306; van zijne kunst in
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die jaren, 306-320; karakteristiek, 320-323.
Vondel's invloed op De Koningh, 99.
Vondel Jr. (Joost van den), 297.
Voorhout, 369, 376.
Vos (Jan), 449-450.
Vos (Maria de), 111, 113.
Vree (Nicolaas de), 522.
Vrede-sang (Telle), 69.
Vriendts-Spieghel, 80-1.
Vrienden-Spiegel (Battaefsche), 82-5.
Vrouwelick Cieraet van Sint-Agnes, 341-2.

W.
Warande der Dieren, 251, 252, 262.
Warenar, 218-220.
Weereld (De betoverde), 520.
Wegh-wyser ter Salicheyt, 81.
Wellekens (Jan Baptista), 570-'5.
Wellens (Boudewijn Jansen), 402.
Wereld (De Onwaardige), 533 vlgg.
Westerbaen (Jacob), 429 vlgg.
Weytsen (Anna), 430.
Winckel (Gulden), 250-1, 261-2.
Winter (Amsterdammers), 454.
Woelwijk, 52, 57.
Wraeckgierighers Treurspel, 107 vlgg.

IJ.
IJsselstroom (De), 598.
IJ-stroom (De), 556 vlgg.

Z.
Zedeprinten, 369, 376-7, 381.
Zeestraet, 369, 376.
Zeeusche Nachtegael, 387-9.
Zevecote (Jacob van), 48 vlgg.
Zingräff, 378.
Zoet (Jan), 460 vlgg., 547-8.
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Zungchin, 298, 300, 311.
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