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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

V

Woord vooraf
De omvang van dit tweede deel maakt duidelijk, dat ook de tekst hiervan aanzienlijk
is uitgebreid. Bovendien werd de bestaande tekst, voorzover bruikbaar, waar nodig
uit- en omgewerkt in overeenstemming vooral met wat het licht zag in de jaren ná
de verschijning van de tweede druk (die verscheen in 1958; de derde en vierde druk
bleven ongewijzigd) tót aan de aflevering van de kopij bij de uitgever (mei 1970).
Toegevoegd, resp. aanzienlijk uitgebreid werden de uitvoerige algemene inleiding
tot de Renaissance, een vrij groot aantal in vorige drukken niet behandelde auteurs,
diverse inleidingen en het gedeelte dat betrekking heeft op de Zuidnederlandse
letterkunde.
Hopelijk kan door een en ander dit deel beter voldoen aan te stellen eisen, bij
welke ‘eisen’ de gebruiker gelieve te bedenken, dat dit boek het werk blijft van één
auteur. Die auteur heeft overigens van verschillende kanten weer uiteenlopende
assistentie ontvangen. Daarbij heb ik op de eerste plaats te noemen Dr. H.M.J. van
Galen te Eindhoven, auteur van De grote bijbelse gedichten van Joan de Haes
(1685-1723) (Leids proefschrift, 1970), die zo vriendelijk was de tekst met betrekking
tot de Nederlandse letterkunde van de achttiende eeuw geheel door te nemen.
Behoudens kleinere aanvullingen schreef hij een aantal min of meer uitgebreide
passages die hieronder zijn aangegeven1. Mej. Dr. S.F. Witstein te Utrecht heeft mij
opnieuw verplicht door een aantal bio- en bibliografische gegevens te verstrekken.
Mej. E. van Dijck heeft, eveneens opnieuw, een uiterst belangrijke bijdrage geleverd
bij het persklaar maken van de kopij voor dit deel.
G.K.

1

Van zijn hand zijn blz. 380 alinea 1 en 2, blz. 474-6 (tot aan: De lyrische dichters), blz. 535
en 536, op blz. 543 noot 2 (vervolg ervan op blz. 544), en blz. 547 alinea 2.
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Renaissance 1567-1669
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Inleiding
In het eerste deel werden, zeer globaal, ontstaan en eerste fasen van de ontwikkeling
der Renaissance geschetst1. Binnen de kaders van humanisme en rederijkerij
ontwikkelde zich ook in de Nederlanden deze stroming, om geleidelijk in kracht toe
te nemen2. Haar hoogtepunt bereikt zij in onze landen in zestiende en zeventiende
eeuw. Maar als dit gebeurt, hebben zich elders alweer uit (of als reactie op) de
renaissance nieuwe richtingen ontwikkeld, die soms tegelijk met de evolutie van de
renaissance hier binnendringen of tot ontwikkeling komen. Aan deze ontwikkeling
en de daaruit voortvloeiende constellatie dient thans aandacht geschonken te worden,
- dit om de nog maar ten dele bestudeerde ontwikkeling te onzent te kunnen
interpreteren en waarderen.
In zijn Four Stages of Renaissance Style geeft Wylie Sypher3 een globale indeling
van de vier stijlen binnen de periode die wij renaissance plegen te noemen
(1400-1700). Hij schetst in grote lijnen het verloop als volgt: allereerst, in de
veertiende, vooral echter in de vijftiende en zestiende eeuw, ‘de’ renaissance; na de
open stijl van de middeleeuwen brengt de renaissance het streven naar integratie
(reïntegratie) van

1
2
3

Handboek I, 315-51.
Dit is behandeld in de op de inleiding over de renaissance volgende bladzijden van Handboek
I, 353-519.
Ik maak in het volgende aanzienlijk gebruik van Four Stages of Renaissance Style, Garden
City, N.Y., 1956, het belangrijke werk van W. Sypher. Daarnaast echter zijn ook andere
werken geraadpleegd en verwerkt, zodat men voor wat volgt ook weer niet Sypher
aansprakelijk mag stellen. Ik volg Sypher, niet omdat ik zou menen dat hij het láatste woord
gesproken zou hebben, maar omdat hij, steunend op veel voorgangers, een duidelijke analyse
geeft van de verschillende stijlen in de renaissance. Door Syphers boek is een groot aantal
vroegere onderzoekingen geheel of ten dele (dit laatste geldt ook voor Welleks dadelijk te
noemen studie over de barok) achterhaald: een deel van wat in die werken als barok behandeld
werd, hoort thuis in de ‘missing link’: het maniërisme, dat bij Sypher zijn plaats kreeg. - Dit
werk van Sypher wordt verder aangehaald als Sypher, soms als S.
Op de betekenis van Syphers werk wees R. Wellek in zijn studie over de barok; men zie zijn
oordeel, dat zowel de sterke als de zwakkere kant van het werk aanduidt, in Concepts of
criticism, New Haven and London, 1963, 125; ook in Grundbegriffe der Literaturkritik,
Stuttgart, 1965, 93.
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de stijl. De renaissance wordt gevolgd door een fase van weer nieuw experimenteren
dat zelfs als desintegratie gezien moet worden: de periode van het maniërisme
(1520-1620). Vooral na het concilie van Trente (van 1545 tot 1563) komt geleidelijk
de derde stijl tot uitdrukking: die van de barok (1600-1660), die haar voortzetting
vindt in de vierde: de late barok of het neoclassicisme (in Frankrijk en Engeland na
1640). Een cyclus van renaissancestijlen dus. Stijlen die uiteraard niet precies binnen
jaartallen te vangen zijn, noch elkaar nauwkeurig opvolgen binnen het rijtje. Het is
nu eenmaal niet zo, dat alles wat op een bepaald moment, in een bepaald decennium
of in een bepaalde periode gebeurt (aanwezig is, i.c. geschreven wordt), gestempeld
wordt door wat men ‘de’ geest van ‘de’ tijd zou kunnen noemen. Het jaar 1610 zoekt
men in de Nederlandse literatuurgeschiedenis op in het tijdvak waar renaissance
boven staat, maar 1610 kent geschriften die naar geest en stijl duidelijk uit de
rederijkerssfeer stammen (zinnespelen bijvoorbeeld), geschriften die duidelijk als
renaissancistisch gekarakteriseerd kunnen worden (Hooft), geschriften waarin
barokkenmerken aanwezig zijn (Abraham de Koning, Bredero)1. Er is een feitelijke
‘Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen’2, een ‘Koexistenz des Gleichzeitigen und des
Ungleichzeitigen’3.

1. Renaissance
1. Over de eerste fase van de renaissance werd hiervóór4 al een en ander opgemerkt.
Het is nodig daarop iets verder door te gaan, met name om te kunnen spreken over
de wijze waarop de renaissance gestalte geeft aan haar inzichten en opvattingen.
Het is moeilijk de visie van de renaissance (haar mentaliteit, wereldbeschouwing)
onder één noemer te brengen: wetenschappelijke, platonische, christelijke
uitgangspunten hebben op die visie invloed uit-

1

2
3
4

Uit het feit dat de Nederlanders doorgaans niet het initiatief nemen, valt te verklaren dat
stromingen die elders ná elkaar optreden, in ónze literatuur simultaan kunnen optreden; men
denke aan Frankische en hoofse ridderromans, men denke aan renaissance en barok.
Siegfried Kracauer, Zeugnisse - Theoder W. Adorno zum 60. Geburtstag, Frankfurt, 1963,
50-64.
H.R. Jauss, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, Konstanz, 1967,
58.
Handboek I, 315-51.
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geoefend. Globaal gesproken kan echter gezegd worden, dat velen uitgaan van het
bestaan van ‘een onbetwijfelbare Ordenaar, die geheel vervuld is van Rede’, zoals
Marsilio Ficino het ongeveer uitdrukt1. Maar ook wie twijfelt aan deze onbetwijfelbare
Ordenaar, geheel vervuld van Rede, aanvaardt de rede als ordenend beginsel. Men
leeft, aldus de renaissancist, in een gesloten, intelligibel universum, dat dus minder
(of niet) gekenmerkt was door een polariteit van tegenstellingen, zoals de gothische
middeleeuwers die kenden, tegenstellingen als idealisme en naturalisme (filosofisch:
‘realisme’ en ‘nominalisme’2). Uit de spanning tussen beide kwam uiteindelijk de
wereld van de renaissance te voorschijn: die van de schoonheid: een esthetische
wereld. Alle verschijnselen worden in de visie van de renaissancist opgenomen
binnen een wel geproportioneerd aards, esthetisch geheel.
De ‘gothische’ mens - en niet die van de renaissance, zoals Burckhardt meende zag de dingen zoals ze zijn; hij zag ook de mens als een wezen van vlees en bloed,
voorál als een wezen met méér dimensies. De gothische kunst berustte op een
dubbelzijdige ervaring, de spanning tussen de realistische anecdote én de verwijzing
naar een andere, hogere werkelijkheid.
De renaissance daarentegen creeërt een ‘enclosed Eden’, een aards, esthetisch
Eden. Zij kent primair een enkelvoudige visie op de realiteit, ook op de mens. Zij
wijkt in dit opzicht dan ook wezenlijk af van de middeleeuwse.
In artistiek opzicht gaat de middeleeuwer, globaal gesproken, vrij en empirisch te
werk, dat wil zeggen: ongebonden door al te nadrukkelijke regels en spelenderwijs,
spelend met zijn materiaal. Hij doorbreekt het muurvlak van zijn langgerekte
kathedraal met reeksen kapellen, zoals hij ook beeld opstelt naast beeld. Dat doet
ook de verhalende kunstenaar: Chrétien de Troyes zet de episoden in zijn romans
naast elkaar op, lineair, ‘through many engaging incidents that are not co-ordinated
toward a climax from many directions at once’3; Dante bouwde zijn Divina commedia
scène na scène op, hij laat het verloop van zaken zich lineair uitstrekken, zoals de
logica bouwt op syllogismen. In het mysteriespel wordt episode na episode verteld.
Tijd en ruimte zijn in de gothische tijd lineair gedacht, en elk soort ruimte vraagt
zijn eigen (soort) tijd.

1
2
3

Sypher, 55.
Handboek I, 51-3.
Sypher, 52.
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De renaissancistische architecten, schilders en schrijvers achten het werk van hun
voorgangers gedisproportioneerd; hun eerste zorg is dan ook te zorgen voor het
aanbrengen van proporties. Het ‘enclosed Eden’, het aards, esthetisch Eden wordt
geproportioneerd volgens theorieën over de juiste verhoudingen1. Men schematiseert
de wereld binnen een rationeel systeem, op grond waarvan men het een esthetische
wereld acht. Dit rationeel systeem is voor wat de beeldende kunsten betreft sterk
mathematisch gedacht en doordacht op basis van cirkel, rechthoek, en compositie,
op grond van beheersing der driedimensionale ruimte, die geproportioneerd en
gearrangeerd wordt vanuit één bepaald point of view. Men hanteert de wetten van
het optische perspectief; men construeert een scène om een verdwijnpunt, zodat haar
compositie een driedimensionale ruimte bezit, opgevat vanuit een bepaald point of
view. Binnen dit kader worden de figuren gesitueerd in de samenhangende, beperkte
ruimte, die ons in staat stelt hen simultaan te zien in hun relatie tot elkaar en binnen
de grenzen van de ruimte die zij bezetten. Dit soort pictorale ruimte gaat samen met
een gesloten tijd: de tijd wordt teruggebracht - wel zeer in tegenstelling met de
middeleeuwse, lineaire, ééndimensionale, zich in tijd en ruimte uitbreidende, niet in
één focus samenlopende opvatting van de tijd (zoiets als de film kent) - tot één
ogenblik, het moment waarop de geschilderde figuren verbonden zijn in één
samenhangende actie.
Dit alles leidt uiteraard tot een nieuwe bouw- en schilderkunst die gekenmerkt
wordt door de wet van eenheid, harmonie en coherentie. Compositie, perspectief,
proportie, harmonie, eenheid zijn telkens terugkerende termen, die theoretisch worden
vooropgesteld en in de praktijk uitgevoerd. De renaissancistische kunst begrenst de
(aardse) ruimte rationeel binnen het coherent perspectief.
2. Dezelfde gedachtengangen beheersen ook de literaire kunst. Ook daarin kent men
een uitgesproken voorkeur voor het opleggen van een theorie van proporties.
Op het toneel wordt de ruimte veraardst; ook daar (Shakespeares ‘echte’
renaissancestukken als Romeo en Julia2) een omsloten, esthetisch Eden; op deze
ruimte van het toneel speelt zich het menselijk handelen

1
2

Als aangeduid, is ook God Pantocrator, Logos-God, wiens goddelijkheid wordt uitgedrukt
door symmetrieën.
Sypher, 80.
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af, een menselijk handelen in tragische focus, - maar niet meer primair in het
perspectief van een kosmisch handelen binnen een onmetelijke kosmos die God
toebehoorde1.
De middeleeuwse letterkunde plaatste wel de mens in het centrum van het verhaal,
maar de structuur van het werk was niet gericht op die mens als uitsluitend brandpunt,
op de aardse werkelijkheid als waarheid. De Arturridderroman (men denke aan
Walewein) kent talrijke realistische anecdoten, en de psychologie van de personen
is verantwoord. Maar het hele verhaal speelt zich af in een wereld waarin het
wonderbare en wonderbaarlijke kan gebeuren: ‘waarschijnlijk’ is het gebeuren in tal
van gevallen in het geheel niet. Het brandpunt ligt buíten het realistisch waarneembare.
In de renaissance wordt dit wezenlijk anders: men eist althans de schijn van de
waarheid (waarschijnlijkheid2): binnen het kader van het begrensde toneel moet een
redelijk verantwoord gebeuren zich afspelen.
Het middeleeuwse lineaire toneel met zijn dramatische episoden in successie wordt
vervangen door een toneelopvatting die streeft naar concentrátie van tijd en ruimte,
om binnen die concentratie een gesloten menselijk drama tot zijn recht te doen komen,
meer ‘gesloten’ dan het middeleeuwse, dat de principiële spanning tussen deze en
de ‘andere’ wereld kende. De gesloten wereld wordt ook hierin geordend rond één
focus.
Voor de diverse literaire genres gelden dan verder aan de eigen aard van het genre
aangepaste klemmende voorschriften met betrekking tot regelmaat, de organisatie
van episodes en karakters in overeenstemming met beginselen van welvoeglijkheid,
decorum, waarschijnlijkheid (waarheid), rede. In overeenstemming met de rede dient
volgens Minturno in ieder gedicht slechts één enkele handeling behandeld te worden,
en die handeling moet ‘perfect’ en van passende lengte zijn3.
De renaissance wordt gekenmerkt door een nadrukkelijk ratio- beginsel: hoezeer
geneigd tot navolging van de natuur, de ratio legt met kracht die natuur en haar
verschijningsvormen haar geest op; en deze

1

2
3

Sypher heeft in zijn tegenoverelkaarstelling van Chrétien de Troyes, Chaucer en Massaccio
de middeleeuwse en de respectievelijk vroege en meer gevorderde renaissancistische visie
scherp tegenover elkaar gesteld. Zie a.w., 67-70.
Voor de eis van de waarschijnlijkheid vergelijk de tekst van Cinthio, aangehaald Sypher, 76.
Sypher, 64.
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geest wordt gekenmerkt door de neiging tot abstraheren, tot ordenen, tot schematiseren
(in de natuur bijvoorbeeld de boventijdelijke blijvende wezenstrekken herkennen in
het elk ogenblik veranderende1), om dan ‘gevonden’ schema's als ‘wetten’ op te
leggen aan de werkelijkheid, deze werkelijkheid daardoor rationeel te stileren.
Geleidelijk ontwikkelt dit principe van de ratio en de logos zich - in Italië al in de
zestiende eeuw - tot een nadrukkelijke óverintellectualisering van het
renaissancistische denken, tot denken in eenheden binnen een abstract systeem2. Dit
geldt ook voor epiek en dramatiek3. Met name de wet van de waarschijnlijkheid en
de ‘tirannie van deze wet’4 reduceerde de structuur van het ‘regular’ drama tot een
‘imitatie’ van het leven, gezien van een duidelijk aangeduid point of view: het
artificiële perspectief van een aristotelische5 canon, die de actie beperkt tot twaalf
uur, bepaalde elementen, en ‘nobele’ karakters. Het geheel moet geproportioneerd
worden opgebouwd, architectonisch; en als men niet voldoende materie heeft om de
delen tot eenheden van gelijke grootte te maken, kan men die gelijkheid bereiken zegt Cinthio - door ‘inserting at suitable and requisite places loves, hates, lamentations,
laughter, sports, serious things, beauties, descriptions of places, temples, and
persons...’6. De tirannie van regel en wet wordt uiteindelijk een ‘mortal rigor of
academic rules’7.
Dat in het kader van zulk een redelijke, althans verantwoorde, opbouw van het
kunstwerk de aloude leer van de retorica een welkome steun en stut voor de
letterkundige kunstenaar kon worden, spreekt vanzelf. We zullen er bij de behandeling
van de letterkunde de voorbeelden van tegenkomen.
3. Daarnaast echter kent de periode van de renaissance kunstenaars voor wie deze
tirannie van de wet, de ‘dodelijke’ strengheid van de academische regels niet geldt.
Als grootste Shakespeare, voor wie theo-

1
2
3
4
5
6
7

R.F. Bartling, De Schouw, dec. 1943, 617-20.
Sypher, 73, 74.
Vgl. de voorschriften van Minturno met betrekking tot de epiek, Sypher, 74-5; voor wat
betreft de dramatiek die van Castelvetro, Sypher, 75.
Sypher, 76.
Liever: pseudo-aristotelisch; Aristoteles oordeelde niet stringent, noch beoogde hij
voorschriften te geven.
Sypher, 76.
Sypher, 77.
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rieën over eenheid, proportie en decorum ternauwernood of niet gelden, voor wie de
wet van het duidelijk mechanisch, mathematisch perspectief niet geldt; hij plaatst
zijn personages in tal van toneelstukken, evenals dit in het middeleeuwse drama
gebeurde, in het perspectief van verbeelde dimensies, die de aardse rationele
werkelijkheid ver te buiten gaan; het menselijk lot ‘verdwijnt’ in zijn toneelwerk in
niet langer meetbare en volgens wetten bepaalbare verten1.
Daarnáást degenen voor wie niet de ratio de hun persoonlijkheid beheersende
factor was, maar die veeleer gedreven werden door emotionaliteit, gevoel, drift, wil.
Waar dit emotionele overheerst, ontstaat het driftig bewogene, het gistende, de
kokende baaierd, de schaterende lach, de dolle levenslust, waarvan misschien Rabelais
de meest typische vertegenwoordiger is.
4. Burckhardt heeft de renaissance gekenschetst als de periode waarin men de dingen
zag zoals zij zijn, ook de mens (i.c. als een wezen van vlees en bloed). Sypher stelt,
dat deze visie veeleer die van de ‘góthische’ mens was, en dat de renaissance door
haar voorkeur voor compositie, perspectief, proportie, harmonie en eenheid in
tegenstelling met wat veelal gemeend wordt, mínder ‘humaan’ is, mínder geladen
met gevoel en menselijk mededogen dan de periode van de gothiek2. Wat de
renaissance deed, was (alleen maar) de mens situeren in een nieuwe samenhangende
ruimte en perspectief; zij ‘beschíkte’ over objecten in een rationalistische compositie,
zij beoogde ‘to reconstruct about the figure of man a cosmos whose proportions are
determined from a fixed point of view’3. In sommige perioden vloeit de theorie over
de kunst voort uit de praktijk van de kunst; in die van de renaissance wordt kunst
veeleer gemaakt volgens de regels van voorafgaande theorieën; men legt vaak de
esthetische wereld een aprioristisch eenheidsbeginsel op, een gesloten rationeel
systeem; de wereld wordt geperst in het keurslijf van de theorie. Gelukkig slaagde
men niet altijd.
Bovendien borgen de mathematische ideeën van harmonie, proportie en eenheid
aanzienlijke tegenstijdigheden in zich, die er uiteindelijk toe leidden de stijl, die op
deze ideeën gebaseerd was, te desintegreren4.

1
2
3
4

Sypher, 78-81.
Sypher, 58.
Sypher, 60.
Dit wordt het duidelijkst in de schilderkunst, architectuur, sculptuur; zie Sypher, 81-98.
Poogde de renaissancist aanvankelijk (men denke aan de Siennese schilders) contouren vast
te leggen, na Giotti poogt men hetzelfde te doen met het plastisch volume; tenslotte ontstaat
de picturale schilderkunst, die de wereld als kleur ziet (Bellini en de Venetianen); daardoor
krijgt kleur de waarden van contour en volume, vormen worden gevangen in tonaliteit.
Allerlei interferenties en transformaties dus, die ons op de drempel brengen van een nieuwe
richting.
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Er treedt een interferentie en transformatie van stijlen op, zoals die ook in de
letterkunde aan de orde komt, als bijvoorbeeld zintuiglijke en gevoelswaarden in
waarden van beweging worden omgezet, in een lineaire symfonie1.
Men zou kunnen stellen dat de renaissance in twee richtingen evolueerde:
de eerste, intellectualistische, die leidde naar het onvoorwaardelijk academisch
dogma,
de andere, experimenterende, die leidde naar de andere evolutie: die van het
maniërisme.
In het eerste geval wordt het evenwicht gefixeerd en verstart het; in het tweede
geval wordt het evenwicht verbroken en de weg geopend naar maniërisme, de kunst
van Tintoretto en de latere Shakespeare.

2. Maniërisme2
1. Globaal gesproken kan het maniërisme3 dat optreedt na de re-

1
2

Sypher, 88. Treedt dit verschijnsel niet op in liefdessonnetten van Jan van der Noot?
Over het maniërisme Sypher, Four Stages, 100-179; verder uitgebreid G.R. Hocke, Die Welt
als Labyrinth (Rowohlt, 1957, 41963) en Manierismus in der Literatur, Rowohlt, 1949,
2

3

1961. Hocke behandelt echter niet alleen het maniërisme van 1520 tot 1620, maar ziet op
het voetspoor van E.R. Curtius, Europ. Liter., 277-305, maniërisme en klassiek als een
begrippenpaar, dat dienen kan als algemene noemer voor constante stijl-‘gebaren’ de eeuwen
door. Als hier over maniërisme gesproken wordt, is dat niet in de wijdere zin (van on- of
antiklassiek), maar in de engere, de stroming in de zestiende eeuw. Een samenvattend werk
hierover voor wat betreft de beeldende kunsten met veel reproducties F. Würtenberger, Der
Maniërismus. Der europäische Stil des sechszehnten Jahrhunderts, Wien-München, z.j.
Latere literatuur: Arnold Hauser, Der Maniërismus. Die Krise der Renaissance und der
Ursprung der moderne Kunst, München, 1964; een waardevolle publikatie die van D. Frey,
Maniërismus als europäischen Stilerscheinung, Stuttgart, 1964.
Belangrijke documentatie verschaft de catalogus De triomf van het maniërisme, catalogus
van de tentoonstelling juli-oktober 1955, Rijksmuseum Amsterdam, 1955.
In de literatuur is de verwarring waarvan het maniërisme een uiting is, op verschillende
manieren in verbinding gebracht met cultisme, gongorisme, ‘conceit’, ‘wit’, marinisme en
preciositeit (S. 102).
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naissance1 voor wat betreft Italië worden begrensd door de jaartallen 1520-1620; in
de noordelijke landen valt de bloei ervan later. Om de gedachten te bepalen enkele
sprekende namen: Montaigne, Bacon, Donne, Shakespeares ‘dark’ plays (Troilus
and Cressida, Measure for Measure, King Lear), de Jacobeaanse drama's, Tourneurs
Revenger's Tragedy, Michelangelo's grillige architecturen, Cellini, Tintoretto, El
Greco. Veel van wat vroeger dus tot de barok gerekend werd, blijkt te behoren tot
wat men herkend heeft als de ‘missing term’ tussen renaissance en barok: het
maniërisme.
2. Het maniërisme is de kunstuiting uit een tijd van verwarring, malaise, wantrouwen.
De Reformatie, de Bartholomeusnacht, de Dertigjarige Oorlog, het concilie van
Trente, de oprichting van de jezuïetenorde zijn oorzaken én gevolgen van deze
verwarring. De Sacco di Roma in 1527 door het leger van Karel V was wel niet het
eerste teken aan de wand, wel een der duidelijkste.
De kosmologie demonstreert in grote proporties2, wat op aarde in de psyche en de
kunst in het ‘klein’ gebeurt. Na de periode van het ptolomeïsch stelsel der
middeleeuwen had Copernicus aangetoond, dat het universum níet geocentrisch was;
in zijn renaissancistisch stelsel echter met de zon in het centrum bewónderde hij nog
altijd de symmetrie en onderlinge verbondenheid van de bewegingen en sferen, die
Gods activiteit niet onwaardig waren3. Tycho Brahe echter constateerde in 1588 heel
wat ónregelmatige bewegingen in het universum, - met alle conclusies die daaraan
verbonden werden4.
Hamlet nu leeft niet in een copernicaanse wereld, maar in die van Brahe. De cirkel
is stuk gebroken; de harmonie alzijdig verstoord.
‘Onregelmatigheid’ kenmerkt heel het maniërisme: ‘all ruinous disorders follow
us disquietly to our graves’, zegt Gloucester. John Donne constateert: ‘the worlds
proportion is disfigured; proportion is dead; all cohaerence gone’. De woorden kunnen
dienen als proloog voor de storm in King Lear5. Niet alleen in Denemarken, maar in
heel

1

2
3
4
5

Sypher begint zijn hoofdstuk over het maniërisme met de woorden: ‘As the renaissance wore
on’ (S. 100); op p. 102 laat hij de mogelijkheid open dat het manierisme beschouwd zou
kunnen worden als ‘a phase of the renaissance itself’.
Er gebeurde natuurlijk niets in de werkelijkheid van de kosmos, maar in de leer over die
kosmos.
Sypher, 100.
Sypher, 134.
Sypher, 101.
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Hamlets wereld (de wereld van West-Europa) is ‘something rotten’. De oude
verbeeldingen van de dodendans lijken te herleven in schilderwerk van Tintoretto
en El Greco.
De wereld van het maniërisme is schizothym; de wereld zelf is vol mogelijkheden,
waarschijnlijkheden, contingenties, - géén zekerheden meer. Men leeft niet alleen
in zulk een verdeelde, verscheurde wereld, ook de persoonlijkheid is mentaal gestoord.
De aandacht is primair gericht op de eigen innerlijke, onzeker geworden psyche. De
casuïstiek van de jezuïeten was erop gericht hiermee te leren leven, met een elastische
logica en de psychologie van het occasionalisme1. Men moet leven met benaderingen
en accommodaties, dubbele mogelijkheden, ambiguïteit, variabele accenten2.
3. De stijl van het maniërisme betekent dan ook de vrijwel volledige ontbinding van
die der renaissance. De conceptie van harmonie en eenheid wordt losgelaten. Het
accent in de maniëristische kunst ligt - in overeenstemming uiteraard met de richting
van de aandacht - doorgaans op een disegno interno, een beeld ín de kunstenaar,
subjectief veeleer dan dat het ontleend wordt aan de uiterlijke werkelijkheid. Een
‘inward focus’ neemt de plaats in van het heldere mathematische perspectief van de
renaissance. En aangezien dit innerlijk ‘gestoord’ is, is de afbeelding ervan in het
kunstwerk evenzo ‘gestoord’.
De behandeling van het (artistieke) onderwerp is dan ook niet meer logisch, veeleer
‘onlogisch’, vanuit onverwachte gezichtspunten en excentrieke hoeken. De kleur is
scherp, de lijn nerveus uitgerekt, geaffecteerd, gedraaid (de befaamde serpentinelijn
en de figura serpentinata), de opbouw is asymetrisch, de normale proporties zijn
teniet gedaan.
Men stuit, in de beeldende kunst, op tal van tegenstrijdigheden die de renaissance
zich niet veroorloofd zou hebben. Men gaat niet langer van één centraal punt uit, van
waaruit alles opgebouwd wordt. Er is een disproportie tussen de vernuftige
uitdrukkingswijze van de maniëristische stijl (die vaak van clichés schijnt gebruik
te maken) en de psychische onrust van de schepper van die stijl. Vandaar een
experimenteren met allerlei technieken van disproportie en verstoord evenwicht,
zigzaglijnen, spiralen; de parabool, de ellips en de uitge-

1
2

Sypher, 138, 147, 150.
Sypher, 140.
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rekte rechthoek hebben de cirkel vervangen; ruimte1 wordt gezien als een draaikolk;
die ruimte wordt atectonisch opgebouwd, vol contradicties: streng formalisme én
duidelijk verwarrende elementen, kaalheid én overelegance. De moeilijk tot eenheid
verzoenbare tegenstellingen, de diversiteit van gezichtspunten waaronder een figuur
als Hamlet gezien kan worden, vindt in de beeldende kunst zijn equivalent in
Michelangelo's skulptuur2.
4. Hetzelfde verschijnsel in de letterkunde3: de beelden en metafora schijnen pervers
en dubbelzinnig. Maar niet alleen de beelden; heel de levenshouding waarvan zij
getuigen, demonstreert de psychologische crisis. Donne is een hartstochtelijk minnaar
én vreest dood, hel en verdoemenis. De logica van de maniëristische dichters en
toneelschrijvers is een logica op eigen houtje, niet opgebouwd op opeenvolging en
geleidelijke overgang, maar op een door elkaar warrelen van extremen, tegengestelde
werelden en de meest uiteenlopende zaken, kronkelend, tegenstrijdig. Geen wonder.
Er is - zegt Montaigne - ‘no permanent existence, either of our being or of that of
the objects’4. Het Jacobeaanse drama, de typische tragikomedie5, is bij uitstek
maniëristisch in zijn voortdurende mengeling van pathetiek en lach, die in aan elkaar
tegengestelde richtingen als het ware exploderen zónder dat een poging gedaan wordt
tot verzoening, compromis of enig logisch verband. Ook hier kennelijk de
onmogelijkheid zich duidelijk op één ‘wereld’ of één gezichtspunt vast te leggen.
Het Jacobeaanse drama mist een vast oriëntatiepunt, het berust op onbepaaldheden
en toevalligheden. Het ontbreken van (morele) zekerheden leidt tot experimenten,
felle experimenten soms, het oproepen van spanningen en overspanningen,
onverwachte reacties ook. De gevoeligheid die Hamlets houding ten aanzien van
Ophelia kenmerkt, wordt gevolgd door ongevoeligheid bij haar dood. De wetten van
waarschijnlijkheid hebben geen of weinig gelding, en de antwoorden houden niet
altijd verband met de vraag. Er is vaak een ongemotiveerde opgewondenheid. De
figuren schijnen te gehoorzamen aan

1
2
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5

Voor de bouwkunst, Sypher, 123-7.
Sypher, 156-7.
Voor het maniëristisch proza, Sypher, 128-9.
Ik citeer Montaigne naar Sypher, 121.
Niet te verwarren met wat W.A.P. Smit tragi-komedie noemt (Ren. - toneel, 16); Smit bedoelt
ernstig drama met (alleen maar) een blij einde.
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krachten die buiten de waarneembare orde liggen; handelwijze en gevoelsleven
hangen niet of nauwelijks samen, men is innerlijk verdeeld, en dat blijft zo; het lijkt
alsof twee of drie verschillende waardeschalen tegelijkertijd gehanteerd worden; de
karakters (in b.v. Tourneurs Revenger's Tragedy1, in Jan Vos' Aran en Titus) lijken
opgezweept door een als bezeten psychologische spanning, die de toeschouwer (lezer)
sterk beroert, doordat zij zich als een overmachtig gebeuren, buiten elke normale
morele samenhang, afspeelt; de heftigheid van de karakters impliceert zelfs niet eens
dat de emotie innerlijk verbonden is met het karakter dat deze heftigheid aan de dag
legt. Ook hier dus reacties die discontinu zijn, niet te herleiden tot enigerlei logica
van of in de persoon; ze zijn onsamenhangend en lopen uiteen. Markante, besliste
gebarentaal treedt op in een beweeglijke of dissonante context, een van de oorzaken
die de maniëristische tragedies hun karakter van ambiguïteit verleent. ‘I'm in a
labyrinth’, zegt een der personen in The Changeling; de wanverhouding waarin de
mens te verkeren komt, is op schrikwekkende wijze tot uiting gebracht in King Lear:
‘all probabilities break down under the power of some black fate... The Lear-world
is a tumult of mighty discords’2.
In verwijderd opzicht lijkt het maniërisme door zijn dualisme enigszins op de
middeleeuwse geestes- en gemoedshouding, ook in zijn spiritualiteit, maar de
maniëristische periode verschilt van de middeleeuwse, doordat zij een bijna principiële
persoonlijke verontrusting kent over de stand van zaken (de stand van de individuele
ziel ook), door een verwikkeldheid die de middeleeuwse mens niet zo kende. Men
spreekt in dit verband van ‘an almost existential sense of personal extremity’,
onzekerheid over de dood ‘and go we know not where’, een gevoel van menselijke
hulpeloosheid. Shakespeare (in een aantal van zijn stukken) en de Jacobeaanse
toneelschrijvers leven met deze verscheurde geest, met een gevoelen van innerlijke
ellende, een last die toch gedragen moet worden. Donne kent Dantes vrees voor de
hel, maar zonder de kalmte die Dantes geloof de middeleeuwer brengt. De God van
de maniëristen, die van Donne en Calvijn en de jezuïeten, is aanzienlijk moeilijker
‘na te rekenen’ dan de Logos-God van de renaissance, voor wie ziel en universum
harmonieus, congruent geordend waren.

1
2

Door Globe in 1968 vertoond als Wrrraak.
Sypher, 155.
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Over heel de lijn kent het maniërisme bijna als beginsel de onbepaaldheid, want alle
ratio en proporties zijn voorlopig1.
Het maniërisme is de kunst van een enorme geestelijke crisis, een crisis waarin de
mens zich er meer dan ooit van bewust was heen en weer geslingerd te worden tussen
geest en lichaam met op de achtergrond een niet aflatende metafysische spanning
(toch kan men niet jaren voortleven als Hamlet; een man als Donne bekeert zich dan
ook van (wel)lust naar heiligheid). In de kunst van het maniërisme bestaat niet zozeer
het zijnde, veeleer het wordende; deze kunst begeeft zich buiten het esthetische rijk
van de renaissancekunst en ontdekt het existentiële2. Het concilie van Trente zal zijn
antwoord geven op de opgeworpen, de ziel verscheurende problematiek, en daardoor
mede de barok op gang helpen3.

3. Barok
Toen het concilie van Trente, dat bijeengeroepen was in een klimaat doortrokken
van de maniëristische twijfel en onzekerheid, in 1563 gesloten werd, stelde het vast
dat dwalingen worden opgeheven als de christenen gehoorzamen aan de door het
concilie uitgevaardigde heilige decreten. Sypher meent, dat het concilie de grondslagen
gelegd heeft niet alleen voor een ‘settlement’ in de theologie, maar ook voor een
reïntegratie van de stijl in de kunsten4. Anderen menen, dat de nieuwe stijl, die van
de Barok5, niet zonder meer geproclameerd mag worden tot de kunst van de
contrareformatie, maar dat zij uit eigen artistieke
1
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4
5

Sypher, 134.
Sypher, 172.
Sypher, 162-78.
Sypher, 180.
Voor wat het begrip ‘Barok’ betreft, gaat men wel uit van de volgende, zeer algemene,
gedachtengang: in het leven van de kunst is geen stilstand; wanneer men de beweging ervan
benadert uit de gezichtshoek der verhouding tussen vorm en inhoud kan men doorgaans na
de periode der primitieve kunst, waarbij de vorm achterblijft bij de uit te drukken inhoud,
een klassieke periode zien optreden, als de vorm namelijk de gedachten en gevoelens volmaakt
weergeeft. Wanneer dan echter de vorm, door volledige ontwikkeling van de techniek, als
het ware een zelfstandig leven krijgt terwijl de uit te drukken inhoud ietwat op de achtergrond
raakt, ontstaat de barok.
‘De primitieve kunst, die meer in zich heeft dan ze uitdrukt, brengt daardoor iets schuchters
en bevangens mee, als hield ze gaarne haar inhoud geheim. De barok daarentegen verkondigt
alles ampel en breedsprakig. De wijze-waarop vraagt hier alle aandacht. De inhoud wordt
luide en rhetorisch kenbaar gemaakt in vormen welker schoonheid zich opdringt. Tussen de
primitieve phase met haar gesluierde bedoeling, en de barok met haar technische wonderen,
ligt de klassieke kunst: een evenwicht dat uiteraard kortstondig moet zijn. De primitieve
kunst zegt dus minder dan haar gedachte, de klassieke zegt haar gedachte juist, de barok
spreekt ze met veel emphase uit’. (F. Schmidt-Degener, Rembrandt, Amsterdam, 1950, 5).
Aldus opgevat, is ‘barok’ een algemeen verschijnsel in de evoluties der stijlen, ziet men
barokke kunstverschijnselen en perioden optreden in de meest uiteenlopende tijdperken der
kunstgeschiedenis en bij de verst van elkaar verwijderd wonende volken. Barok, in deze zin,
is een soortbegrip, - op dezelfde wijze dus als Curtius en Hocke maniërisme (ook) als
soortbegrip hebben opgevat.
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impulsen verklaard moet worden: en van die impulsen zou dan de contrareformatie
gebruik gemaakt hebben ter uitdrukking van gevoelens van macht en glorie, vooral
gedurende de jaren van de nieuwe vroomheid tussen 1620 en 16801.
Op één periode uit de kunstgeschiedenis echter wordt de term barok toegepast als eigennaam:
op dìe uitingen van barokke kunst, nl. die welke in de middenperiode van de renaissance
ontstaan is als reactie op het maniërisme.
De term wordt hier gebruikt als eigennaam, niet als algemeen begrip, idem dus als bij de
term maniërisme.
Voor de behandeling van het begrip barok in de literatuurwetenschap, zie R. Wellek, Concepts
of Criticism, New Haven and London, 1963, 69-127, Grundbegriffe, 57-94, waarin Wellek
een groot aantal, vooral buiten Nederland verschenen, werken over dit begrip behandelt en
uit tal van werken bruikbare elementen voor de vaststelling van dit begrip aangeeft. In een
postscriptum van 1962 behandelt hij ook de na 1945 - toen het eerste deel van zijn studie
geschreven werd - verschenen werken.
Het barokvraagstuk is wezenlijk aan de orde gesteld door H. Wölfflin, Kunstgeschichtliche
Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst, 1915; verder H.

1

Wölfflin, Renaissance und Barok7, München, 1926; C.J. Friedrich, The Age of the Baroque,
1952, vertaald als Das Zeitalter des Barock. Kultur u. Staaten Europas im 17. Jahrhundert,
1955; R. Benz, Deutsches Barock, Stuttgart, 1949 (vgl. Regesten I, 22); Die Kunstformen
des Barockzeitalters. Vierzehn Vorträge, hrsg. von R. Stamm, Bern, 1956 (vgl. Regesten I,
63). Een belangrijke publikatie over de renaissance en barok in Frankrijk is het handboek
van A.F. Blunt, Art and Architecture in France, 1500-1700, (Penguin Books, Londen). Vgl.
verder G. Brom, Barok en Romantiek, Groningen, 1923; A. Stubbe, Naturalistisch of Mystiek?
Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok, Leuven, 1933;
Ed. A. Serrarens, Vondel en de Barok, TTL 21 (1933), 95-110, en dez., Mariken en Lucifer,
TTL 23 (1935), 172-195. Voor de vloed van literatuur die volgde op H. Wölfflin, zie W.J.C.
Buitendijk, Het calvinisme in de spiegel van de Zuid-Nederlandsche litteratuur der
Contra-Reformatie, Groningen, 1942, 24-25. Zie verder het verzamelbundeltje De Barok,
Groningen 1965, daarna Marian Szyrocki, Die deutsche Literatur des Barock. Eine
Einführung, Rowohlt, 1968; Barock en Roccoco, in serie Kunst in Beeld, Amsterdam, 1969.
Eigen artistieke impulsen, wat overigens niet wil zeggen, dat de barok uit de lucht is komen
vallen; wij zullen verderop wijzen op de elementen die van de hoge renaissance doorlopen
in de barok; er is óók een doorlopen van veel wat in het maniërisme aanwezig was gesteld:
de barok gebruikt vormelijke maniërismen en maniëristische uitdrukkingswijzen en elementen.
De reactie neemt elementen van datgene waartegen gereageerd wordt in zich op - vaak om
ze óm te vormen; dat deed de barok, anders zou zij geen eigen stijl geworden zijn. Dat
omvormen gebeurde op grond van het feit dat de barok uit andere geestelijke bronnen gevoed
werd dan het maniërisme, uit een nieuwe religieuze, sociale en politieke ordegedachte die
het maniërisme niet kende; de retoriek van het maniërisme werd door de barok
contrareformatorisch gerestaureerd tot een neoklassieke retoriek - en wel die van het
overtuigen (en niet alleen delectare). Hierover Hocke, Manierismus in der Literatur, 144-8.
Men kan er nog het volgende aan toevoegen: was de renaissance uitgesproken
individualistisch, de contrareformatie en de met haar samenhangende cultuur- en
kunstbewegingen zien weer allereerst de grote gemeenschappen, waarin de mens leeft: de
kerkelijke en de staatkundige. De individuen worden weer gezien binnen het kader van het
geheel, waarvan ieder een deel uitmaakt. Op politiek gebied resulteert de absolute vorstenstaat
met al zijn overdrijvingen. Op religieus gebied valt de volle nadruk op de kerkgemeenschap,
waarbinnen de individuele gelovigen te leven hebben; de kerk, de gezamenlijke
godsdienstoefeningen, processies e.d. genieten de voorkeur boven persoonlijke, hoezeer
nuttig geoordeelde, devoties. - Geheel in dezelfde lijn ligt de barok met zijn voorkeur voor
‘normen’, waarbinnen echter alle gelegenheid is tot ontplooiing.
In samenhang hiermee: was de renaissance aristocratisch en (haar kunst) voor weinigen
bedoeld, zowel de contra-reformatie als de barok richten zich weer tot velen, tot de menigte.
De renaissance was antropocentrisch en geocentrisch, de contrareformatie en het met haar
samenhangend deel van de barok wederom, als de middeleeuwen, theocentrisch. Vandaar
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Barok ontmoet de wereld met pathos, niet zozeer door logos. Dat demonstreren
kerken als die van Borromini, Cortona, Rainaldi, sculptuur en architectuur van
Bernini, de schilderijen van Rubens, het literair werk van Tasso, maar vooral van
Milton (in Paradise Lost en Samson Agonistes) en Vondel.
Maniëristische instabiliteit wordt vervangen door een gigantisch excelsior, de
zekerheid van een nieuwe orthodoxie, haar schittering, haar proclamatie van de
waarheid (die niet meer ‘bewezen’ hoeft te worden), haar grandeur, haar overdadige
welsprekendheid. De bloedeloosheid van de maniëristische vormentaal maakt plaats
voor de volheid van de barokstijl, die alle aspecten van het aardse nadrukkelijk in
zich opneemt en bevestigt. De wetmatigheden van de maniëristi-

een opnieuw aan de orde stellen van de spanning tussen eeuwigheid en tijd; hemel en hel,
goed en kwaad, overwinning van de hartstochten door wil en verstand. Het is met name deze
spanning, die ook de barokkunst inspireerde en het sterk polair en antithetisch karakter,
waardoor zij wordt gekenmerkt, versterkte en wereldbeschouwelijke inhoud gaf.
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sche kunst - ‘diagonal or mobile point of view, disproportion, imbalance, thwarted
verticality, funnel space, double functioning of members, contraction of materials,
excess within rigid boundaries, shifting levels of statement, uncertain intervals, and
tensions that were accommodated rather than resolved’1 - worden vervangen door
totaal andere: zij staan in het teken van reactie tegen de als dissonanten werkende
krachten die het maniërisme beheersten: de stijl van de barok ‘openly and formally
resolves the mannerist tensions in dense masses of material, redundant statement,
kinetic energy, an elevated center of gravity, a broadening and consolidating of the
foreground plane, a monumental academic balance, and flashing color and light’2.
De kunst van de barok geeft het beeld van een katharsis als gevolg van haar karakter
dat beslistheid en ontspanning demonstreert, de maniëristische onzekerheid is
vervangen door zekerheid: men bezit weer zekerheid over de heerlijkheid van hemels
èn aards leven.
Op verschillende terreinen heeft de barok ‘oplossingen’ gebracht: oplossingen voor
de problemen van het stoffelijke, voor die van de energie (wilskracht), van de ruimte
(en de plaats van het beeld in de ruimte), van de hoogte, en van het licht. Over elk
van deze aspecten een enkel woord.
a. De behandeling van de stof: de barok kent, zoals Wölfflin zegt: ‘die Freude an
der Stoffgewalt’, aan de ‘Körperlichkeit’. Het Concilie van Trente accepteerde
volledig de plaatsing van beelden in de kerken; het legde een zware nadruk op de
leer over de transsubstantiatie, waarin stoffelijke zaken als brood en wijn staan voor,
‘veranderd worden in’ het lichaam en bloed van Christus. In beide gevallen komt de
erkenning van het stoffelijke (binnen een alomvattend geestelijk kader) tot haar recht,
wordt het spirituele zichtbaar in het stoffelijke, staat het stoffelijke voor het geestelijke.
De ascese waardoor het maniërisme gekenmerkt was, wordt vervangen door een
plastische overdadigheid, door de vreugde die men kent aan verwerking van het
(stoffelijke) materiaal.
Ook de religieuze dichtkunst is hierdoor gekenmerkt: zij drukt haar godsdienstige
denkbeelden of gevoelens uit in een taal die getuigt van een overdadig zintuiglijk en
affectief leven3.

1
2
3

Sypher, 184.
Sypher, 184.
Méér hierover in de inleiding op de zeventiende eeuw.
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De maniëristische kunst (Hamlet) werd, als gezegd, gekenmerkt door een ‘disegno
interno’, een innerlijk ontwerp, een subjectieve focus; en: de maniëristische
kunstenaar, de ‘metafysische’ dichter vindt voor zijn disegno interno, zijn particuliere
gemoedsbeweging bijvoorbeeld, vaak géén objectief correlatief1 (in voorwerpen,
situaties, een reeks gebeurtenissen); het door het intellect gevonden beeld wijkt àf
van de gemoedsbeweging-zelf; het beeld is vaak inadequaat. De barokdichter (Milton
in Paradise Lost, Vondel in Lucifer, Adam in Ballingschap) daarentegen vindt het
objectief correlaat wèl, zijn formula van beelden, handeling, gebeurtenissen; deze
uitwendige situaties maken de gemoedsbeweging die aan de orde is, duidelijk. De
barok projecteert haar geloof, overtuiging, visie, verering in een machtige wereld
van het overtuigende2 beeld.
b. De behandeling van de energie (wilskracht).
Niet alleen ‘Körperlichkeit’ (lichamelijkheid en beeld), ook ‘Energie’ is een
kenmerk van de barokkunst. De beeldende kunsten in de baroktijd hanteren grote
massa's in, vaak imposante, ‘beweging’. Deze zelfde beweging kenmerkt ook de
letterkunde, met name het drama: Othello's uitbarstingen en die van Lucifer (in
Vondels Lucifer) stuwen voort in machtige ritmen, die een hoog opstormende drift
van de wil doen blijken. De Renaissancekunst kende (in Michelangelo's vroegere
werk) al de overtuigende aanzet tot wat in de barok zijn hoogtepunt bereikte, waarbij
de barok als eigen kenmerk ontdekte dat men door ‘massa’ kràcht (macht) kon
uitdrukken: hij ontdekte de ‘artistieke’ eigenschappen van ‘massa’, en transformeerde
het statisch effect van zeer grote volumina tot beweging door deze massa's te
begiftigen met veerkracht en overdadige kracht. In Vondels Lucifer worden grote
massa's (goede engelen, opstandige engelen, voorgesteld als imposante legerscharen)
niet statisch tegenover elkaar gesteld, zij komen in dynamische beweging, in strijd
met elkaar (veldslag) en in machtige, door onweerhoudbare energie gestuwde
bewegingen die zich verplaatsen, niet meer of minder dan van hemel naar hel. Deze
omzetting van massa in beweging spreekt ook uit de stuwende kracht van de lang
aangehouden versificatie, de overdadige herhaling van frasering, de opeenhoping
van pralende woorden en eigennamen binnen de krach-
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De term is van Eliot in zijn essay A Note on the verse of John Milton 1936; vgl. Sypher,
190-2.
Overtuigend - voor dat moment - door te imponeren; of er sprake mag zijn van een wezenlijke
en blijvend de geest overtuigende invloed is een andere vraag.
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tige cadensen die de metrische strakheid openbreken in een ‘totaal’ ritme.
Al deze aspecten hangen samen met het element ‘wil’ dat in de barok en haar
kracht aanwezig is: die kracht lijkt een oefening van de wil, een wil die stof omzet
in een voertuig vóór die wil.
c. De behandeling van de ruimte.
De barok zette massa om in energie; zij zette haar óók om in ruimte. De schilderijen
van de barok laten de figuren die worden voorgesteld bewegen in een grote, verbeelde
ruimte. De barok kent echter niet, zoals vaak wordt gedacht, alléen maar de
‘oneindigheid’, een ongecontroleerde explosie in die oneindigheid. Haar eigen wet
van dynamiek kent éérst een techniek van afsluiting, beslotenheid, dán uitbeelding
in de ruimte buiten die beslotenheid. Juist door deze voorafgaande beslotenheid wordt
de speciale illusie van verschiet, van afstand gewekt, zoals ook in Miltons Samson
en die van Vondel de energie eerst wordt gedwarsboomd, ingeëngd, en dàn pas
losgelaten in een zuiverende handeling. Wordt eerst de ruimte bij wijze van spreken
ontkend (doordat ingeperkt wordt), daarná wordt zij bevestigd, ofwel: op hetzelfde
ogenblik dat de inenging plaats vindt, wordt de beslotenheid opengebroken naar
wijde horizonten of oneindigheden. Vondels Lucifer en Adam in Ballingschap
vertonen deze aspecten van de barokbehandeling van de ruimte1.
Samengevat met de woorden van Sypher: ‘if renaissance space was conceived and
ordered by a theory of “the visual cone”, if mannerist space opened in oblique and
wavering directions, baroque space is a majestic reorganization and conquest of space
by impelling will’2.
d. De behandeling van de hoogte.
Vergelijkbaar met de behandeling van de ruimte is die van de hoogte. Barok
behandelt de stof (met name het lichaam) eerst in haar vastheid, compacte aard,
daarna heft hij haar op in de hoogte. Deze neiging om naar boven te kijken (‘di sotto
in su’) was al naar voren gekomen in de maniëristische compositie en haar ‘onzekere’
verticale richting; de barok voltooit haar. De koepel van de barokkerk is de climax
bóven een weidse voorgevel en het wijd open inwendige. De bouw is duidelijk
gekenmerkt door een dubbel aspect: een wereld beneden - en een wereld boven,
‘separated, not differentiated’3. De vroomheid

1
2
3

Vergelijkbaar met die van Miltons Paradise Lost; zie Sypher, 216-9.
Sypher, 215. - Voor de plaats van de figuur in de ruimte zie Sypher, 224-34.
Sypher, 239.
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van de barok gebruikt de wereld beneden om de wereld-boven te vertegenwoordigen;
zij bevestigt de glorie van het eeuwige door een uiterst zware nadruk te leggen op
het tijdelijke. Deze ‘verdeelde’ wereld leest men af in Vondels barokdrama's, waar
zich de gebeurtenissen in twee werelden: Hemel en Aards Paradijs bijvoorbeeld,
afspelen. In Lucifer wordt de hemel verrijkt met tal van aan de ‘aarde’ ontleende
attributen: zo heel het zeventiende-eeuwse apparaat aan oorlogsmateriaal. Hemel en
paradijs zijn in de visie van de contrareformatie bepaald geen ‘onzichtbare’ werelden.
e. De behandeling van het licht.
De typische oplossingen die de barok in de zuidelijke landen vond, lagen vooral
op het gebied van de massa, de wil, de ruimte; die in de noordelijke meer op het
gebied van kleur en licht1. Daar zijn de ‘uiterste’ oplossingen en transformaties van
de barok bereikt, juist door kleur en licht. Het maniërisme met zijn scherpe kleuren
en obscuriteiten heeft afgedaan; de barok stort een stroom van licht over de wereld.
Maar de Barok kent ook het donker, vaak in scherp contrast. Rubens en Rembrandt
vertegenwoordigen binnen de barok uiteenlopende, persoonlijke visies op deze
verhouding.
In de literatuur is ook hier, naast Milton, Vondel weer bij uitstek vertegenwoordiger
van dit aspect van de Barok.
f. Barok en classicisme2.
Uit de alinea's over de behandeling van de ruimte door de barok-kunstenaars kan
al gebleken zijn, dat er geen essentiële tegenstelling geconstrueerd moet worden
tussen de ‘expressiviteit’ van de barok en de ‘regelmaat’ van academische,
respectievelijk classicistische kunst. Kunsthistorici menen, dat de barokke structuren
veeleer rechtstreeks stammen uit de grote stijl van de renaissance. Werken als Paradise
Lost, en tal van Vondels drama's, zijn academisch en klassiek, maar zij zijn er niet
minder barok om. Men spreekt dan ook liever niet van een classicistische stroom in
de barok. Barok verenigt idealisme èn naturalisme, expressiviteit èn classicisme,
macht èn regelmaat in de uitbeelding. De grote stijl van de renaissance ontwikkelt
zich in de barok tot zijn hoogste verhevenheid en draagkracht; de drang van de wil
zoals die in figuren en gebeurtenissen tot uiting komt, is indrukwekkend, maar Milton
en Vondel slagen erin figuren en aktie in bedwang te houden
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Sypher, 248.
Sypher, 219-25.
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door het opleggen van een regelmaat die zij geleerd hadden van wie zij als wetgevers
beschouwden1.
In het verdere verloop ontwikkelt de barok zich tot wat met een duidelijke term kitsch
genoemd is; geleidelijk gaat haar overdadige expressiviteit en welsprekendheid over
in, tenslotte, ‘retoriek’ en ‘elegance’, terwijl de weidse verbeeldingen van de grote
barokkunstenaars uiteindelijk vervlakken tot voorstellingen op familiair niveau, ook
wanneer het de heiligste zaken betreft2.

4. Late Barok (neoclassicisme)
De op de Barok volgende periode noemt Sypher Late Barok. Binnen het kader van
zijn tekst gebruikt hij echter ook de termen academisme, neoclassicisme en
‘Augustan’, waarvan in elk geval de eerste twee gebruikelijker zijn; hij geeft echter
de voorkeur aan Late Barok, omdat deze term zowel de oorsprong als het verloop
van deze stroming aanduidt.
1. De late barok modificeert de excessen waartoe de barok vervallen was, door te
pogen de kunsten een duidelijke regelmaat op te leggen. Dat gebeurt niet zozeer
(meer) in Italië als wel in meer westelijke en noordelijk gelegen landen, met name
in Engeland, Nederland, vooral echter in Frankrijk. In ‘Parijs’ wordt bij wijze van
spreken het Frans academisme in definitieve formules vastgelegd: wat in de
renaissance begonnen werd, keert als het ware, na de weg over het maniërisme en
de barok bewandeld te hebben, op zijn uitgangspunten terug in de regels van decorum,
welvoeglijkheid, eenheid, waarschijnlijkheid en tectonische bouw.
Voor wat de beeldende kunsten betreft, zijn figuren als Domenichino, Borromini,
Bernini, Poussin illustratief, in de literatuur bepaalde (‘heroïsche’) spelen van
Corneille, Racine, Dryden, alsook Reynolds' Discourses.
Binnen het kader van dit geheel is duidelijke verscheidenheid tussen de werken
van diverse kunstenaars te constateren (te denken valt aan het onderscheid tussen
een ‘heroïsche’ en een psychologische vorm
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Vgl. wat hierachter over Vondels Lucifer opgemerkt wordt.
Over ‘From Baroque to Kitsch’, Sypher, 241-7. - Moet van hieruit ook de verbinding gelegd
worden naar het rococo?
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van academische kunst), maar de lijn van de evolutie is duidelijk.
Men huldigt een ‘ideale schoonheid’, die de natuur te boven gaat. Reynolds meent,
dat de ‘schoonheid en grandeur van de kunsten hierin bestaat, dat zij alle bijzondere
vormen, plaatselijke gewoonten, particulariteiten en details te boven gaan’. Niet het
individuele, maar de soort moet bestudeerd worden.
Maar dit betekent niet, dat deze kunst mathematisch-cartesiaans of rationalistisch
is; wel heeft zij een duidelijk gevoel voor ‘psychologische symmetrie’, zózeer zelfs
dat men de late barok een psychologische reconstructie van de barok noemt (Sypher).
Grote kunstenaars in deze traditie zuiveren als het ware de barokke massa, het
lichamelijke volume, het gebaar en de beweging door de psychologie van de late
barok, die een stijl teweegbrengt welke terugkeert tot de tectonische beginselen van
de renaissancekunst.
2. De beginselen die aan deze psychologie ten grondslag liggen, zijn die van
beweging-en-tegenbeweging, van contrapunt. De ritmische balans van de hoge barok
wordt metrische balans. Er treedt een verzwakking op van de ‘organische’ of ‘totale’
beweging, terwijl een sterker nadruk valt op de eenheden waaruit zij bestaat. Als dan
ook de ontmoeting van tegengestelde krachten meer metrisch is, vervangt een effect
van getal (aantal) dat van massa. En wel: van een duidelijk georganiseerd,
gesystematiseerd getal, duidelijk begrensd en verantwoord, zoals de tuinen van Le
Nôtre (Versailles en andere).
De regulerende kracht in de late barok blijkt ook uit het drama van die tijd. De wil
wordt hierin behandeld vanuit een nieuw gezichtspunt, bijvoorbeeld als een
verplichting zich te gedragen in overeenstemming met de eisen van een bepaalde
geïdealiseerde waarde, zoals ‘eer’ of ‘liefde’. Karakters in het werk van Corneille
kennen de wil niet als een ervaren impuls, maar veeleer als een noodzaak om te
voldoen aan een zodanige formule dat hartstocht en plicht eerder een ritueel gaan
worden, dat door een elite wordt uitgevoerd. Zij gehoorzamen de welgevoeglijkheden
van een fictief protocol (ten aanzien van een steeds groter wordende burgerij), en
vermommen niet zelden hun sociale conventies als morele imperatieven,
vereenvoudigen in toenemende mate ook hartstocht en wil tot een conflict tussen
‘plichten’ die een quasi-morele orde zou voorschrijven. Zulke karakters lijken ‘to
walk among mirrors’, omdat zij gecontroleerd worden door absolutismen, dat wil
zeggen:
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de ‘idealen’ van een coterie. Zij bewegen zich binnen symmetrische planmatigheden
van liefde en haat, trouw en ontrouw.
Wat in de tijd van maniërisme en (soms) barok in het bloed en de hartstocht van
de personen leefde (een figuur als Othello met zijn blinde strijd van hartstochten),
lijkt in de late barok soms een debat te worden over regels van de code; de krachten
die bewegen zijn kunstmatig en schematisch; met het gevolg dat aanvankelijk de
hartstochten naar buiten gekeerd lijken en in declamatorische passages ten toon
gespreid. Vaak overtuigen zij niet; de gang van zaken wordt min of meer automatisch.
3. Daarnaast leven ook andere (dan spectaculaire) waarden in dit drama en de poëzie:
een zin voor conformiteit, verantwoordelijkheid, van geslotenheid. Die komt tot
uiting in vergelijkingen (gelijkstellingen), tegenstellingen in structuren, parallelliteit
in syntactische bouw. Het ‘totale’ barokke ritme maakt plaats voor sterker gelede
versbouw; de vaak sterk sensuele textuur van de barokke taal wordt vervangen door
een taalgebruik dat eerder prozaïsch lijkt. Het is veeleer de taal van reflectie en
uiteenzetting, in overeenstemming met de eis die men een schrijver stelde om
‘judicious’, oordeelkundig, verstandig te zijn, dat wil zeggen bepaalde besluiten of
conclusies gevormd te hebben, niet noodzakelijk intellectuele, rationele of theoretische
conclusies, maar een uiteenzetting over de beginselen waarvan iemand uitgaat.
Daarbij speelt het beginsel van de ‘psychologische symmetrie’ een grote rol, de
gevoeligheid ‘to balance and harmony in form and effect’1:
‘il faut que chaque chose y soit mise en son lieu,
que le début, la fin, répondent au milieu’,

zoals Boileau in zijn Art poétique formuleerde.
Sir Joshua Reynolds, de eerste president van de Royal Academy (1768), spreekt
in zijn dertiende Discourse over ‘the sense of congruity, coherence, and consistency,
which is a real existing principle in man; and it must be gratified’2. Zin voor orde,
eenheid en proportie zijn symptomatisch voor de verevening, het tot rust komen van
de late barok (na de excessen van de hoge barok).
In dit proces speelt wat Reynolds noemt ‘the internal fabric of our minds’ een
belangrijke rol: ‘My notion of nature comprehends not
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Sypher, 269.
Sypher, 269.
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only the forms which nature produces, but also the nature and internal fabric and
organization, as I may call it, of the human mind’1.
Dit sluit ook bij hem niet in, dat hij een cartesiaans rationalisme zou huldigen;
men beoogt ordening van het barokke materiaal in overeenstemming met een
psychologie van balans, equivalentie, symmetrie, een innerlijk beginsel van
congruentie en samenhang. In deze gang van zaken kregen ook de ‘eenheden’ in het
drama nieuwe zin: zij werden als het ware binnen het psychologische kader getrokken:
‘Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire’, zegt Boileau. De ‘eenheden’ krijgen zin
als psychologische wet, als vorm van zelfcontrole, als uiting van het instinct voor
orde. Zij kunnen echter ook dan gemakkelijk mechanisch worden opgevat en tot
verstarring leiden.
4. Een belangrijk begrip in de opvattingen van deze tijd is dat van wat men noemt
decorum. Decorum berust intussen op een ingewikkeld mechanisme. En wel de
mechanismen van de hartstocht. Eenvoudig gezegd: een acteur in de tijd van Elisabeth
was geoefend in de praktijk van het decorum, d.w.z. hij leerde hoe veranderingen in
de psyche gekend (herkend) worden aan uitwendige tekens. De hartstochten in deze
tijd zijn dan ook niet alleen een gedragswijze die behoort bij een zeker protocol
(daarover werd hiervóór gesproken), maar resulteerden ook in een wijze van hanteren
van gelaatstrekken, gebaren en houding. Een bepaald innerlijk beleven effectueert
zichzelf in uitwendige fysiologische tekens.
Men kan ook de achttiende eeuwse ‘sensibility’, voor een deel althans, verklaren
als een mechanisme van ‘expressie’; het was niet alleen ‘voelen’, maar ook een
daaruit voortvloeiende houding, een pose.
5. De auteur die zich op de meest indrukwekkende manier naar binnen keerde (en
niet voornamelijk het daaraan beantwoordende uitwendige teken gaf) was Racine;
hij ‘zuiverde’ als het ware de structuur en aktie in de late barok van gezwollenheid,
automatisme en naar-buiten-gekeerd-zijn; hij herleidde het late barokdrama tot zijn
uiterste formele contour, hij intensiveerde het en drong het naar zijn finale
bewústzijnscrisis. Ook Racine organiseert zijn drama als een spel van krachten dat
op contrapositie berust: de impulsen van de karakters schommelen tussen polen. ‘Ah!
je l'ai trop aimé pour ne le

1

Sypher, 272.
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point haïr!’ zegt Hermione over Pyrrhus in Andromaque. Van liefde naar haat dus de psychologische symmetrie uit de late barok -, het leven (moeten leven) met
uitersten die elkaar uitsluiten, in conflicten die niet tot harmonische oplossing kunnen
komen. Racine werd duidelijk geïntrigeerd door de tegenstrijdigheid, de niet op te
lossen dilemma's en de contradictoire situaties waarin de mens zich geplaatst kan
zien; op moderne manier formuleerde hij het in zijn woord vooraf voor Phèdre, als
hij zegt dat Phèdre noch geheel schuldig, noch geheel onschuldig is: ‘Phèdre n'est
ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente: elle est engagée, par sa destinée et
par la colère des dieux, dans une passion illégitime dont elle a horreur toute la
première: elle fait tous ses efforts pour la surmonter’. In deze gedachtengang brengt
de late barok de compositie terug tot een paar machtige motieven, die geconcentreerd
zijn in een innerlijk conflict.
Racine heeft de heroïsche code geestelijk verdiept; lichaamskracht maakt plaats
voor psychische problematiek, tot conflicten van wezenlijke krachten in de ziel.
Barokke massa wordt moréle energie. De tragedie behoeft geen bloed en dood, maar
een geestelijke crisis; een eenvoudige handeling zelfs kan volstaan mits die gedragen
wordt door de razernij van de hartstochten, de schoonheid van de gevoelens, of de
welsprekendheid van de uitdrukking (Bérénice). Het drama is voor Racine geen
schildering van wat zich afspeelt in de buitenwereld, geen schouwtoneel der wereld1,
maar expressie van imperatieven bínnen het menselijk wezen. De dialoog in een spel
van Racine is de ziel die haar wil uitspreekt in het woord, het kleurloze woord dat
geheel ‘logos’ is. Racine drukt het pathos van zijn karakters (hun lijden of hartstocht)
uit als een activiteit van de logos. Zijn taal is tegelijkertijd logos, pathos en ethos
(d.w.z. actie van het karakter); die taal representeert de existentie van het ik op zijn
meest intens doorleefde, van noodlot geladen momenten van bewustzijn.
En zoals Racine in Frankrijk het zeventiende-eeuws beeld gaf van het menselijk
bewustzijn2, zo gaf de ouder geworden Milton het late barokke beeld in zijn Paradise
Regained. Hier geen imposante Rubens-
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Voor de schilderkunst zegt Reynolds hetzelfde: ‘Painting is not only to be considered as an
imitation operating by deception, but... it is, and ought to be, in many points of view, and
strictly speaking, no imitation at all of external nature’ (Sypher, 286).
Voor de verhouding tot Descartes en Locke, zie Sypher, 288-9.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

27
achtige beelden en stoeten, geen aardse Adam en Eva; ook hier de naar bínnen
gekeerde blik, waarbij het onzichtbare paradijs van verhevener orde is dan het rijkst
gestoffeerde Eden. De overwinning (van Christus) in Paradise Regained vindt plaats
in de woestijn, een overwinning op het barokke feest en de praal van het door Trente
weer als ‘great and glorious’ voorgestelde Rome.
In deze orde ligt ook La Princesse de Clèves (1678) van Mme de Lafayette, waarin
de spanningen eveneens bínnen in de mens gelegen zijn, zónder heroïsche
liefde-en-eer dramatiek, veeleer in een ascetische, inwendige sfeer van spanningen,
het conflict van een verscheurde wil, een geest die, levend onder de ‘schaduw van
de twijfel’, met zichzelf redetwist.
Deze auteurs van de late barok zien hun onoplosbaar dilemma - ook zíj dus hebben
hun dilemma's als de maniëristen! - als een noodlot van hun verscheurde wil. Dat
geeft de ‘eenheid’ een psychologische motivatie, besluit de handeling in een geometrie
van fataliteit, waaraan onderworpen zijn al degenen die lijden aan de slingeringen
heen en weer van hun ‘dubbele’ wil. Daarop sluit zich het plan van aktie met
onontkoombare logica aan. Deze logica bezit haar eigen katharsis, - niet die van de
hoge barok in het lichaam, in de ruimte, in een grote woedende uitwendige handeling
(als die van Samson als hij de tempel in elkaar doet storten), maar in de aanvaarding
van de imperatieven die het eigen wezen de mens oplegt.
Racine bovenal omsloot zijn toneel door de grenzen van het bewustzijn, zoals
Poussin zijn schilder-wereld besloot door te gehoorzamen aan de psychologische
wet van de late barok, de wet van samenhang en ordening, ‘a real existing principle
in man’, zei Reynolds1. Leven werd door de late barok teruggebracht tot een innerlijke
wereld van evenredigheden.
Het ligt niet binnen het bereik van de mogelijkheden van een handboekschrijver te
onderzoeken, in hoeverre deze Europese stromingen reflecteren in de Néderlandse
letterkunde2. Dit te doen is een werk
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‘The late-baroque satisfied this need for self-determination, for the values of a controlled
psychology and vision, more completely than any art until cubism’, aangehaald door W.
Sypher, 296.
Men kan bijvoorbeeld zeggen - C. Kruyskamp, TNTL, 1968, 127-31 - dat Hooft, Bredero en
De Brune ‘heel wat aannemelijker tot het maniërisme gerekend kunnen worden dan
bijvoorbeeld Van Swaanenburg’, maar zulks te verifiëren (om te beginnen met de vraag wat
Kruyskamp in dit verband onder maniërisme verstaat) vraagt speciale bestudering waaraan
een schrijver van een boek als dit uiteraard niet toekomt.
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voor velen gedurende vele jaren. Het aantal voorstudies op dit terrein is betrekkelijk
gering. Vandaar dat de respons van de Nederlandse literaire kritiek en geschiedenis
op de hier gegeven beschouwingen, die overwegend gebaseerd zijn op bestudering
van de kunsten in àndere Europese landen, vooralsnog eveneens gering is. Ik meen
echter, dat deze beschouwingen niet achterwege mochten blijven; zij kunnen
uitgangspunt zijn van het denken over de Nederlandse praktijk, en oriënteren over
terminologische kwesties en wat daar in de werkelijkheid van de kunstuitingen achter
schuilgaat.
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Vroege renaissance 1567-1605
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Inleiding
Voor wij meer in details de ontwikkeling van de Nederlandse letterkunde in deze
jaren behandelen, eerst iets over het staatkundig en religieus kader waarin deze
ontwikkeling zich voltrekt (1), een ontwikkeling die ook de evolutie van de letterkunde
in sterke mate heeft beïnvloed (2). Daarop volgt een reeks kanttekeningen over
bronnen-en-achtergronden van en invloeden op die letterkunde.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
(3) de opvattingen met betrekking tot de taal;
(4) de oudere humanistische studies;
(5) het tot stand komen van de nieuwere renaissance-opvattingen over de poëzie
op grond van de nieuwe esthetische opvattingen (Aristoteles) en de hernieuwde studie
van de aloude leer van de retorica;
(6) enkele belangrijke theoretici van de (Nederlandse) renaissance, op wier
theorieën de zeventiende eeuw zich gaat baseren;
(7) de voornaamste invloeden die hebben ingewerkt op de specifieke artistieke
aspecten van de Nederlandse renaissancistische letterkundige kunst, met name op
het toneel;
(8) enkele uit de traditie stammende kenmerken van de renaissancistische kunst,
haar voor een deel figurale (allegorische) visie, en de voorkeur voor het
emblematische;
(9) de orde van behandeling.

1
In zeer aanzienlijke mate werd de in het vorig deel behandelde letterkunde beheerst
door de problematiek van het godsdienstige leven. Deze problematiek zal in de jaren
die in dit deel behandeld worden, niet aflaten, veeleer groter en heviger worden,
mede door de contaminatie met staatkundige elementen, die de situatie vrij chaotisch
maken.
In 1543 was Karels grote droom verwerkelijkt: toen Gelder zich aan hem onderwierp,
stonden de Nederlandse gewesten onder de soevereine opperheerschappij van één
vorst. Met zekere matiging heeft Karel zijn beleid weten te voeren, zodat een hechte
grootnederlandse staat binnen het bereik der mogelijkheden kwam. In deze staat
echter leefden de kiemen die tot ontbinding konden leiden. Daar was niet alleen het
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verschil tussen Nederlanders en Walen, maar, sinds het begin van de eeuw, de
godsdienstige tegenstelling, die zich steeds nadrukkelijker ging toespitsen na de jaren
veertig toen het calvinisme met zijn organisatorische kracht invloed begon te krijgen.
Daar was vooral de staatkunde van Karels zoon Philips II, die de catastrofe naderbij
heeft gebracht. De receptie van het Romeinse recht1 in de latere middeleeuwen - het
verbreidt zich sinds het einde der elfde eeuw, o.a. vanuit Bologna - had geleid tot de
these van het vorstenabsolutisme, die door de machthebbers werd aangegrepen om,
naar beneden, de trapsgewijs-opgebouwde leenrechtelijke ordening zoveel mogelijk
te beknotten2. Philips, on-nederlandse vorst en verstarde geest, ging in deze
gedachtengang voort en trachtte de Nederlanden in te schakelen in zijn op Spaanse
leest geschoeid staatsabsolutisme. Hierbij bleef het niet: waren nog onder zijn vader
Kastilië en Arragon het onderworpen bezit geweest van Lotharings Bourgondië,
Philips verlegde het zwaartepunt naar Spanje: ‘Bourgondië zou worden geregeerd
vanuit Madrid en vanuit het dorre, sombere Escurial dat geen zonnestralen kon
uitzenden’3.
Hiermede zijn de voornaamste bronnen aangewezen, waaruit de stroom der
verwoesting over de Nederlanden zou golven: de godsdienstige verdeeldheid en het
staatkundig conflict met Spanje.
De droeve verdeeldheid in godsdienstig opzicht, die tot geloofsvervolging en
martelaarschap voert, hebben wij in de vorige periode een bron van tweespalt in het
Nederlandse volk zien worden; de Beeldenstorm, in 1566, is het duidelijke uitwendige
teken dat de religieuze eenheid van wereld- en levensbeschouwing ten einde is.
De staatkundige factor gaat in de jaren vijftig zijn ontbindende kracht tonen. Hij
culmineert in de aanvankelijk louter politieke weerstand van adel, geestelijkheid en
volk tegen Philips' staatsabsolutistische, vanuit het Escurial geordonneerde, strevingen.
Zuiver staatkundige motieven leidden in de aanvang de opstand; deze is slechts te
begrijpen als de botsing tussen de centralistische neigingen van de Spaanse

1
2
3

Claudius von Schwerin, Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte, München, 1934, 233-240.
C. Gerretson, Willem van Oranje en het recht van weerstand, in Wilhelmus van Nassouwe,
Middelburg z.j. [1933], 207-224.
L.J.C. van Gorkom, Willem de Zwijger als Groot-Brabander, Roeping II (1932-1933), 374.
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vorst en de gewesten van deze landen, die hun relatieve autonomie en privilegies tot
elke prijs wensten te handhaven1. Het is een nationaal verzet. Na verloop van tijd
echter contamineert dit nationaal verzet met het religieuze vraagstuk, als het
calvinistisch element naar voren dringt en zich van de opstand meester maakt om
zijn doeleinden door te drijven: helaas!, immers: ‘door het ruw naar voren dringen
van het calvinistisch element boette de beweging haar nationaal karakter in’2. Tot
tweemaal toe schept Spanje-zelf de ‘gunstige’ voorwaarden voor een nieuwe waarlijk
nationale samenbundeling van krachten: de eerste maal in 1572, als Alva's despotisme
ondraaglijk wordt, de tweede maal in 1576 met de Spaanse Furie, teken van de
ineenstorting van het Spaanse bewind over de Nederlanden. Tot tweemaal toe ook
grijpen de Nederlanders gezamenlijk en onverdeeld de gelegenheid tot een nationaal
verzet (de tweede maal zeer nadrukkelijk in de Pacificatie van Gent, deze gehéél
Nederlandse, alle partijen bevredigende, nationale conventie), maar beide malen ook
hebben de calvinisten de voortzetting van het nationaal verzet onmogelijk gemaakt
en de ondergang van de Generale Unie veroorzaakt; de Unie van Utrecht wijzigend
‘dwars tegen de bedoelingen van den Prins in’3 brachten zij de scheuring, en spraken
daarmee het doodvonnis uit over de Nederlandse eenheid. De nationalistische
ideologie van Oranje overnemend, doordrongen zij deze van hun bijzondere begrippen
en eisten haar dan voor zich op; met geweld trokken zij in het staatkundige de macht
aan zich en verkregen de overhand, ‘ten spijt van Oranje’ overigens, om dan met de
grote energie die uit eenzijdigheid veelal voortvloeit, niet de Nederlandse, maar een
Hollandse staat te grondvesten.
Ten onrechte wordt nog altijd wel gemeend, dat het uiteenvallen van de
Nederlanden het gevolg zou zijn van een vanouds heersende antagonie in de
mentaliteit harer bewoners, die het zuiden voorbestemde katholiek te blijven, het
noorden protestants te worden. De historische werkelijkheid blijkt anders te zijn:
aanvankelijk is er geen sprake van een protestants noorden en katholiek zuiden;
integendeel: de grote meerderheid, hóezeer zich verzettend tegen Alva en Spaanse
Furie, blijft katholiek. Niet in het noorden overigens, veeleer in

1
2
3

M. Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Philips II,
1559-1570, Utrecht.
P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam I, Amsterdam, 1930, 462.
P. Geyl, Geschiedenis I, 565.
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het zuiden (Vlaanderen, vooral Gent) huisden in de eerste jaren de meest fanatieke
hervormden, terwijl het noorden overwegend katholiek bleef. Dan komt de grote
militaire krachtmeting tussen Spanje en Holland, met aan het eind de katholieke
dictatuur in het zuiden, de calvinistische dictatuur in het noorden. Gevolg van de
eerste is geweest, dat tal van hervormden de zuidelijke gewesten verlieten. Holland
en Zeeland vooral werkten toen als een zuigpomp op deze stroom van Zuidnederlandse
geleerden, kunstenaars, geld- en handelslieden, die hun hervormde wetenschap en
kunst, hun klinkende munt en gestaalde energie naar het noorden brachten, als het
ware ophoopten op enkele vierkante meters grond. De paradox van de historie heeft
gewild, dat het zuiden de grote hervormde figuren heeft geleverd aan het noorden1,

1

A.A. van Schelven berekent in Omvang en invloed der Zuidnederlandse immigratie van het
laatste kwart der 16e eeuw, Den Haag, 1919, het aantal immigranten op 60.000. Hierbij
bedenke men, dat in 1623 het totaal der bevolking van de noordelijke Nederlanden nog
slechts 1 1/2 miljoen mensen bedroeg. - Uitvoerige gegevens in J.L.M. van Eggen, De invloed
door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend, enz., Gent, 1908. Vgl. verder J.G.
van Dillen en J. Daan, Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden, Amsterdam, 1954.
Met betrekking tot de immigratie in Amsterdam deelt J. van Dillen mee, dat het aandeel van
het buitenland in de periode 1531-1539 23% bedroeg, in de periode 1590-1599 47%. Het
verdubbelde derhalve. Onder deze immigranten bevonden zich vrij veel Zuidnederlanders.
Hieronder te verstaan personen uit Noord-Brabant, Limburg, de Noordfranse gewesten en
het tegenwoordige België. Dit Zuidnederlands percentage bedroeg voor het tijdvak 1575-1606
31%, d.w.z. 1600 personen. En dit wil op zijn beurt weer zeggen 1600 poorters die zich als
zodanig hebben laten inschrijven. Het aantal werkelijke immigranten (dus niet alleen degenen
die zich als poorter lieten inschrijven maar ook hun vrouwen en kinderen, en de gezinnen
waarvan zich niemand als poorter liet inschrijven) is veel groter geweest. Er zijn echter
aanwijzingen dat de verdeling van de nieuwe poorters naar herkomst ongeveer als
representatief beschouwd mag worden voor die der immigranten in het algemeen. Van de
bovengenoemde 1600 Zuidnederlandse poorters kwamen er 1328 (25%) uit België alleen,
en daaronder bevonden zich dan weer 780 Antwerpenaren. Het verloop van de Belgische
immigratie, met als scharnier de val van Antwerpen en de sluiting van de Schelde in 1585,
laat zich aflezen uit de volgende cijfers: 1580-84 13%; 1585-89 44%; 1605-06 14%.
Bij een en ander valt dan nog te bedenken dat, hoe belangrijk ook in kwalitatief opzicht, de
Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam een veel geringere omvang heeft gehad dan in
steden als Middelburg, Leiden en Haarlem; daar staat weer tegenover dat, geheel anders dan
te Leiden, de Zuidnederlandse immigratie in Amsterdam een sterk Antwerps karakter droeg.
Om de cijfers enigszins, zij het niet meer dan vaag, te plaatsen: rond 1560 zal Amsterdam
27 tot 3O-duizend inwoners gehad hebben; omstreeks 1600 daarentegen vijftigduizend.
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- dat het zuiden er ten krachtigste toe heeft bijgedragen het noorden - althans naar
buiten! - zo vinnig en hartstochtelijk protestants te maken als het lang leek. Maar
ook zijn economische en culturele opbloei dankt het noorden voor een groot deel
aan de zuidelijke geestkracht en energie: een plotselinge, verbijsterende, maar vrij
kortstondige bloei is het gevolg. Wat echter het noorden verrijkte aan kracht, werd
tezelfder tijd aan het zuiden onttrokken. En toen de punt van het zwaard een
scheidingslijn trok dwars door het niemandsland in het hart van Brabant, werd dit
oude hertogdom in twee stukken gesneden en voor eeuwen tot een schijnleven
gedoemd. Op barbaarse wijze heeft de opstand tegen Spanje, hebben de beroerlijke
tijden van Hollands vrijwording, een einde gemaakt aan de glorieuze opbloei van de
Zuidnederlandse, van de Brabantse beschaving en kunst vooral. Na de val van
Antwerpen in 1585 verplaatst zich definitief het zwaartepunt van de Nederlandse
cultuur naar het noorden.

2
De zo juist geschetste ontwikkelingsgang van onze cultuur vindt zijn treffende pendant
in de evolutie van de letterkunde, die in wel zeer sterke mate de weerslag ondervonden
heeft van de volk en staat op godsdienstig en staatkundig terrein schokkende
gebeurtenissen.
Nogal dramatisch is de ontwikkeling in het zuiden. Stijgt daar de letterkunde met
Van der Noots Bosken (1567) tot een hoogtepunt, de godsdienstige beroeringen
dwingen deze dichter tot uitwijken. Hij deelt dit lot met veel anderen. Als hij
terugkeert en met Houwaert het literair leven wederom op peil tracht te brengen,
blijft de beloofde opbloei uit. De val van Antwerpen maakt voor een aanzienlijk deel
een einde aan wat zo rijk begon.
Wel bleven in de zuidelijke Nederlanden verschillende dichters werkzaam, ook
en uitdrukkelijk in de nieuwe stijl van de renaissance, maar het grootste deel van hun
werk is verloren gegaan1; niet intussen dat van Marnix van Sint Aldegonde.
Bewaard zijn ook gebleven voor wat de lyriek betreft, teksten van in middeleeuwse
trant dichtende auteurs als Katharina Boudewijns en

1

Vgl. Leonard Forster, Iets over Nederlandse Renaissancelyriek vóór Heinsius en Hooft,
TNTL 83 (1967), 274-302. Nader hierover in het hoofdstuk Doorbraak van de renaissance.
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Bartelmeus Boecx; hun teksten staan dus buiten de strijd, zoals een groot deel van
de vokspoëzie en de rederijkerskunst. Het proza blijft spreken, eerst bij monde van
de anti-katholieke Marnix van St. Aldegonde, later, na het breken van het verzet, in
de prozageschriften van de katholieke predikanten vooral, die de contra-reformatie
aankondigen. Op het toneel domineren in het zuiden bijbel- en mysteriespelen, schakel
in de keten die de middeleeuwen aan de zeventiende eeuw bindt.
Het níeuwe leven van de kunst spreekt zich na Jan van der Noot in het zuiden het
duidelijkst uit in geschriften van Justus de Harduwijn, wiens De Weerliicke Liefden
tot Roose-mond uit de eerste jaren van de zeventiende eeuw een complete bundel
moderne minnelyriek bracht toen Hooft, Bredero en Heinsius in het noorden eigenlijk
nog goed op gang moesten komen.
Traditionalistisch is ook veel wat in de jaren na 1567 in het noorden geschreven
werd, zowel op het gebied van het toneel als in de lyriek. Maar de situatie wordt hier
toch wel snel anders: de talrijke hervormden die naar het noorden waren uitgeweken
ontplooien een enorme activiteit, die, gevoegd bij de hierdoor gestimuleerde
werkzaamheid der inheemsen-zelf, de Noordnederlandse Gouden Eeuw
bewerkstelligen zal. Twee centra van activiteit trekken hier vooral de aandacht.
Allereerst Leiden met zijn universiteit, waar de humanistische cultuur in de klassieke
talen tot een bloei van Europese vermaardheid stijgt. Tevergeefs poogt de dichter
Jan van Hout de nationale renaissance in de moedertaal de hegemonie te verzekeren.
Het humanistisch monopolie wordt eerst, min of meer toevalligerwijs naar wij zullen
zien, gebroken door de hoogleraar in de klassieke talen Daniël Heinsius. Dan, echter,
heeft Leiden zijn kans op de leidende plaats in de nationale renaissance laten
voorbijgaan. Het was ook niet Haarlem dat deze rol ging spelen, al vestigde zich hier
de Vlaamse uitwijkeling Carel van Mander met zijn schilderschool, en al trok de
kring dichters rond Den Nederduytschen Helicon1 korte tijd de aandacht. Het was de
na de Alteratie snel tot grote bloei gekomen koopstad Amsterdam die de rol ging
spelen, waarvan Leiden verstek had laten gaan en die Haarlem niet

1

Over Den Nederd. Helicon, J. te Winkel, Ontwikkelingsgang II2, 66-70. Over het spel waarmee
Den Nederduytschen Helicon opent, nl. dat van Jacobus Celosse, zie J.J. Mak, Uyt ionsten
versaemt, Zwolle, 1957, 211-48.
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kon spelen door gebrek aan talenten. In dezelfde tijd dat Leiden zijn humanistische
bloei beleefde met als ‘Nederlandse’ componenten Daniël Heinsius en Jan van Hout,
kende Amsterdam de figuren van Coornhert en Spiegel: Coornhert, enerzijds literair
nog volop rederijker, anderzijds mentaal humanistisch en via zijn bewerkingen van
de klassieken modern georiënteerd, Spiegel de schrijver van ‘het eerste groote
dichtstuk van de Noordnederlandse Renaissance’1, evenals Coornhert christelijk
humanistisch en stoïsch georiënteerd. In het literair zich snel ontwikkelende geestelijk
leven van Amsterdam, dat ook zijn eigen humanistische geleerden had gekend, treden
dan kort na 1600 de jonge, volop moderne kunstenaars naar voren, die zich desgewenst
beroepen kunnen op het illuster voorbeeld van Heinsius, maar al spoedig mans genoeg
blijken om uit eigen kracht een Nederlandse letterkunde te scheppen die naar breedte
en diepte de bloeiperiode van de Nederlandse renaissance gaat vormen.
Ontwikkelden zich zo zuid en noord tót 1570 gelijkelijk in moderne richting, was
zelfs het zuiden met Jan van der Noot royaal vóór in uitgesproken
renaissance-karakter, nà 1570 loopt de ontwikkeling uiteen: de bloei in het zuiden
zet niet krachtig door, al mag men in een iets latere fase De Harduwijn niet
onopgemerkt laten; het noorden daarentegen groeit niet alleen gestadig door, maar
beleeft, mede dank zij de talrijke inwijkelingen, al spoedig een prachtige bloeiperiode.
Rond 1605 hebben de auteurs van de Vroege Renaissance hun belangrijkste werken
geschreven; rond 1605 ook begint de nieuwe generatie te publiceren. Vandaar dat
1605 als einddatum van de nu te behandelen periode aangewezen lijkt.

3
De vooral filologisch-wetenschappelijke activiteit had in de jaren 1550-1570, die uit
het op de klassieken steunend humanisme was ontstaan, over het algemeen weinig
waardering voor de volkstaal gekend2. Daartegen ontstond in dezelfde jaren reactie,
en wel op twee fronten: dat van de taaltheoretici (vaak ook taalzuiveraars, puristen)
en dat van de rederijkers. Beiden kennen voorkeur voor de volkstaal, in andere
opzichten lopen hun opvattingen echter uiteen.

1
2

Albert Verwey, H.L. Spieghel, Groningen, 1919, 100.
E. Rombauts, G.L.N. III, 86 vlg.
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De taaltheoretici verzetten zich tegen de monopoliepositie die het Latijn was gaan
innemen, zowel als taal van wetenschap, alsook als instrument voor de dichter. Zij
bepleitten gebruik van de volkstaal, die, evenals dat in Frankrijk met het manifest
van de Pléiade gebeurd was, (La Deffense et Illustration de la langue Françoyse),
verdedigd en geëerd wordt, zo nodig gezuiverd en ge-‘puur’-d. Deze ontwikkeling
gaat door in de komende jaren. Van 1567 dateert Junius' Nomenclator, van 1573
Plantijns Thesaurus Theutonicae linguae, van 1574 Kiliaens Dictionarium, sinds de
derde druk in 1599 Etymologicum geheten. Iets eerder al waren werken met betrekking
tot spellinghervorming en purisme verschenen1.
De rederijkers namen een in sommige opzichten afwijkend standpunt in: wel waren
zij voorstanders van het gebruik van de moedertaal, maar purisme werd niet beoogd:
zij handhaven graag een met vreemde, vooral Franse woorden opgesierde taal, zij
blijven met graagte putten uit het arsenaal van de klassieke oudheid en mythologie.
Binnen relatief korte tijd echter treedt een duidelijke kentering in deze opvattingen
op: rond 1600 blijken humanisten voorstanders van het gebruik (ook) van de
moedertaal, terwijl de rederijkers niet langer de genoemde ‘versiering’ van de taal
voorstaan en ook zij gaan trachten zich in zo zuiver mogelijk Nederlands uit te
drukken2.

4
De activiteit van de humanistische geleerden heeft echter ook een inspirerende invloed
uitgeoefend op de meer inhoudelijke aspecten van het literaire leven in deze tijd, op
het tot stand komen van de ‘moderne’ opvattingen over de verschillende letterkundige
genres.
Men kan stellen dat de hele periode die nu volgt (tot aan de romantiek dus) in de
ban is van de door de humanistische geleerden geformuleerde opvattingen.
Humanistische studies werden in Nederland overigens niet pas in deze periode
beoefend. De hele ontwikkeling tot renaissance in onze landen

1

2

Over dit alles uitvoerig L. van den Branden, Het streven naar verheerlijking, zuivering en
opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw, Gent, 1956, en, beknopt, W. Waterschoot, Lucas
d'Heere, Rederijkersstudiën II, Gent, 1966, 47-52.
Zie ook E. Rombauts, G.L.N. V., 293 vlg.
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wordt voor een groot deel mede gekenmerkt door het feit, dat zij geïnspireerd is op
de geest van de oudheid, rechtstreeks of indirect via de Italianen en Fransen, en hun
artes poeticae.
Wij hebben het humanisme in ons beschavingsleven langzaam zien groeien. De
eerste verschijningsvormen al in de veertiende eeuw. Dan, begin vijftiende eeuw,
aan de universiteit van Leuven en in de Latijnse scholen van de Broeders des gemenen
Levens en van de Windesheimers, waaruit figuren als Geert Groote, Wessel Gansfort
en Rudolphus Agricola zijn voortgekomen, als typisch Nederlandse variant van het
Europees humanisme; in de scholen van de Broeders des gemenen Levens stelt men
niet uitsluitend belang in de literaturen der oude Grieken en Romeinen, maar ook en
soms vooral schenkt men aandacht aan de christelijke auteurs die in de klassieke
talen geschreven hadden. Het (latere) Erasmiaans humanisme kan dan ook als een
christelijk humanisme gekenschetst worden. Het kent zijn voorkeur voor esthetische
waarden, maar brengt deze in een breed verband met ethische en religieuze. Het
Collegium Trilingue Buslidianum aan de Leuvense universiteit was de bekroning
van de, vooral sinds 1478 (het jaar waarin, naast de gewone leergang in de retorica,
een nieuw college in het Latijn werd ingericht onder de naam Poetica), levendige
beoefening van de klassieke studies. Jeroen Busleyden en Erasmus hadden op de
stichting van dit Collegium in 1517 grote invloed. Het werd een centrum van
beoefening der klassieke talen1.
Wij hebben het verder verloop van dit humanisme tijdens de zestiende eeuw
hiervoor2 al aangeduid: een tendens die zich in deze eeuw doet gelden, is de neiging
naar secularisatie: een Janus Secundus heeft met het bijbels humanisme niets meer
uit staan, maar tracht, volkomen geboeid als hij is door de profane klassieken, de
ouden in hun taal te evenaren. Hier is de dienstbaarheid van de (christelijke en
niet-christelijke) klassieken aan het katholiek ideaal, waardoor het aanvankelijk
bijbels humanisme uit de eerste tijd werd gekenmerkt, vervangen door het overwicht
van de klassieken, de volstrekt-bewonderde en, liefst in de oude klassieke talen, na
te volgen auteurs. Het oordeel over de door deze neo-classicistische auteurs
vervaardigde geschriften luidt doorgaans niet bijzonder gunstig; in elk geval hebben
zij zich, welke verder hun verdiensten mogen zijn, losgesneden van hun volk

1
2

E. Rombauts, G.L.N. III, 80 vlg.
Handboek I, 447-9.
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en zijn cultuur om in de taal van de ‘republiek der Europese letteren’ te kunnen
spreken tot de upper ten van hun tijdgenoten.
Naast scheppende kunstenaars van dit soort staan de geleerden. Aanvankelijk, tot
het einde van de zestiende eeuw, de Italianen en Fransen. Een enorme stimulans op
heel het Westeuropese humanisme, dus ook op het Nederlandse, gaf een aantal
belangrijke vondsten in de zestiende eeuw.

5
1. Van doorslaggevend belang voor deze ontwikkeling is geweest de publikatie in
1536 van Aristoteles' Poetica, met een Latijnse vertaling van Alessandro de' Pazzi;
zij verscheen bij de beroemde uitgever Aldus. In 1548 zag een kritische editie het
licht, in 1549 een overzetting in het Italiaans: de tijd van de grote cultus van
Aristoteles' theorieën is aangebroken. Daarmee de tijd van de opvatting van de
dichtkunst als imitatio (mimesis).
Reeds Plato hanteert de mimesis (imitatio) als een der kernbegrippen van zijn
opvattingen over de kunst1. Zijn begrip ervan hangt nauw samen met zijn totale
conceptie, volgens welke de zichtbare werkelijkheid een afschaduwing is van een
hogere, onzichtbare werkelijkheid, van de wereld van de idee. De aardse werkelijkheid
is een ‘image’ van de Idee. Als een kunstenaar dus de zichtbare werkelijkheid
nabootst, bootst hij een kopie van een kopie na.
Plato heeft daarmee echter niet willen zeggen, dat een kunstenaar zich op een
sláafs nabootsen van de aardse werkelijkheid had toe te leggen. Veeleer het tegendeel
is het geval. Over de door de muze geïnspireerde kunstenaar schrijft Plato: ‘God
takes away the mind of these men, and uses them as his ministers, just as he does
soothsayers and godly seers, in order that we who hear them may know that it is not
they who utter these words of great price, when they are out of their wits, but that it
is God himself who speaks and addresses us through them’2. Vandaar ook dat ‘the
poet does not know what he is saying’. Het is Gód die spreekt door de, door de muze
geïnspireerde, kunstenaar, die overi-

1

2

Het volgende berust op W.J. Verdenius, Mimesis. Plato's Doctrine of artistic Imitation and
its Meaning to us, Leiden, 1962. Over de ontwikkeling van het esthetisch bewustzijn in Hellas
zie ook C. de Deugd, From Religion to Criticism. Notes on the Growth of the aesthetic
Consciousness in Greece, Utrecht, 1964 (UPAL).
Vertaling W.J. Verdenius, Mimesis, 4.
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gens van zijn kant de hem geopenbaarde geheimen moet interpreteren en onder
woorden brengen, - wat met vele onvolmaaktheden gepaard kan gaan.
De geïnspireerde kunstenaar, die, om de inspiratie tot uitdrukking te brengen,
uitbeelding van de hem omringende (schaduw-)werkelijkheid behoeft, streeft er, als
gezegd, niet naar deze werkelijkheid zorgvuldig te copiëren; hij wil via de uitbeelding
van deze werkelijkheid iets van de hogere werkelijkheid openbaren, ‘a more general
aspect of reality’. Ook dit hangt weer samen met de meer algemene opvatting, dat
er verschillende niveaus van ‘zijn’ bestaan, waarbij elk van hen (het goede
uitgezonderd) ernaar streeft ‘to express the values superior to it’. Vandaar Plato's
formulering dat wetten de waarheid imiteren, klanken de goddelijke harmonie;
woorden zijn imitaties van dingen, tijd imiteert eeuwigheid, godsvruchtige mensen
imiteren hun god, zichtbare figuren (gestalten, gedaanten) zijn imitaties van eeuwige.
Het karakter van Plato's opvatting van imitatie impliceert dus het zich verhouden tot,
het benaderen van iets hogers. Daaruit vloeit voort, dat imitatie niet slaafs copiëert,
(ook niet streeft naar weergave van álle eigenschappen van het geïmiteerde), maar
verbonden is met de gedachte aan naderbij-komen van het in een hóger niveau
aanwezige; imitatie suggereert, roept op dit hogere, imitatie dringt heen door de sfeer
van de fenomenen.
Kunst heeft dan ook een dubbel aspect: een zichtbare manifestatie (en is als zodanig
iets van de lagere waarde, namelijk van de aardse schijnwerkelijkheid, waarvan
echter de innerlijke structuur zo goed mogelijk gegrepen moet worden); maar
daarnaast bezit deze manifestatie een indirecte relatie tot de essentiële natuur van de
dingen ‘in the world of ideal Being’, waarnaar, volgens Plato dus, het kunstwerk
verwijst (met als gevolg de gedachtengang dat ieder kunstwerk allegorisch is).
Aldus, volgens W.J. Verdenius, de opvattingen van Plato. Binnen het kader van
deze opvattingen paste een aantal opmerkingen van didactische aard1, die in de loop
van de eeuwen het zicht op de opvattingen-zelf vertroebelden en bovendien de mening
deden postvatten dat Plato louter copiëren als doel van de kunst gezien zou hebben2.

1

2

Bijvoorbeeld: de kunstenaar moet van zijn kant de hem geopenbaarde geheimen interpreteren,
hij moet die onder woorden brengen; daarbij kan hij falen. Voor dat falen moet men bij de
lezing van de dichters dus op zijn hoede zijn.
S.F. Witstein, Funeraire poëzie, 7, suggereert dat Plato een ‘simpele nabootsing van de
natuur voorstond’.
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Met het gevolg, dat de ontdekking van Aristoteles in het oog van de zestiende-eeuwers
een juister opvatting van het wezen van de kunst leek te suggereren. Men constateerde
dat Aristoteles van oordeel was, dat de kunst iets anders, iets meer, deed dan zuiver
copiëren (wat Plato dus ook stelde, maar wat men zich niet meer herinnerde).
Aristoteles zag in de activiteit van de kunstenaar een nabootsing, imitatio van het
leven zoals het is, zoals het verondersteld wordt te zijn, of - op de derde plaats - zoals
het behoort te zijn (het leven, vóor alles: de mens). In deze drie uitgangspunten,
meent men, lag de mogelijkheid besloten van wat genoemd wordt de idealiserende
nabootsing van de werkelijkheid1, lag de mogelijkheid zelfs van een duidelijke
verwíjdering van de gegeven werkelijkheid of van de creatie van gefingeerde zaken.
Voorzover te zien valt, is deze al spoedig optredende verwijdering aanzienlijk, zo
aanzienlijk dat het moeilijk valt de opvattingen van Scaliger en van Philip Sidney
als (zij het idealiserende) weerspíegeling te begrijpen. In de Poetices libri septem
van 1561 laat Julius Caesar Scaliger (1540-1609) de lezer weliswaar een luide echo
horen van Aristoteles' opvattingen, maar deze lezer vindt er óók de volgende
gedachtengang: de meeste wetenschappen, aldus Scaliger, gedragen zich ten opzichte
van de werkelijkheid als toneelspelers (: de toneel-

1

S.F. Witstein concludeert, dat Aristoteles als het wezen van de poëzie zag ‘de uitdrukking
van een realiteit, welke ontdaan is van de toevalligheden van elke dag en haar eigen wetten
volgt’, dat de kunstenaar brengt ‘een ideale uitbeelding van het menselijk leven’, dat wil
zeggen ‘het ideale in ieder ding’, ‘de mogelijkheden die in de natuur besloten liggen’ (Fun.
poëzie, 8); het voorbeeld op p. 10 van Achilles ‘die met zijn tekortkomingen toch ver boven
het alledaagse niveau’ uitsteekt, ‘een figuur van ongemene noblesse’ is, demonstreert weer
een andere vorm van idealisering. Met andere woorden: de beschouwingen over het idealiseren
van Aristoteles zijn minder duidelijk dan die welke ons met betrekking tot dit aspect door
Plato gegeven worden. Het duidelijkst is Aristoteles-zelf als hij poëzie van hoger waarde
acht dan geschiedschrijving omdat poëzie het universele, historie het particuliere tot
uitdrukking brengt. Vandaar dat S.F. Witstein zijn opvatting omschrijft als huldiging van
imitatie óm daarin universéle waarheden te onthullen (Fun. poëzie, 4-5).
Vermoedelijke bron van de middeleeuwse opvatting der poëzie als imitatieve kunst, is
waarschijnlijk de vierde-eeuwse grammaticus Donatus; die schrijft aan Cicero de definitie
toe van een ‘imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis.’ Poëzie als een spiegel
stond centraal in de renaissanceopvattingen over poëzie als imitatie. Vgl. S.F. Witstein, Fun.
poëzie, 9; M.H. Abrams, The mirror and the lamp, London, 1960, 30.
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speler maakt duidelijk wat zich afspeelt in de door de dramaturg reeds geschapen
wereld); maar de dichter treedt op als een tweede godheid (alter deus): hij immers
hèrschept de realiteit fraaier, en geeft bestaan aan dingen die níet bestaan.
En Sir Philip Sidney laat in zijn An Apology for poetry van 1595 soortgelijke
opvattingen klinken die zich zóver van de leer van de imitatio verwijderen dat de
dichter van de ‘Verbeelding’ - Albert Verwey - deze Apology, uiteraard met
instemming, in het (of liever: in zijn) Nederlands overbracht1. ‘Terwijl andere kunsten,
aldus Sidney, binnen hun onderwerp beperkt blijven en er als het ware hun wezen
aan ontlenen, brengt alleen de dichter zijn eigen stof voort; hij vormt niet een
voorstelling uit gegevens, maar maakt gegevens voor een voorstelling’2.
2. Imitatio, mimesis dus in verschillende opvattingen, zozeer verschillend dat al in
de latere zestiende eeuw het imitatio-element op de achtergrond raakt. Naast deze
‘nabootsing’ (in verschillende graden) van het léven kent de literaire kritiek de imitatio
(mimesis) van bewonderde voorgangers: de grote kunstenaars uit het verleden (vooral
die uit de oudheid) en uit latere tijden. Deze nabootsing staat in de reeks
translatio-imitatio-aemulatio.
Translatio: de vertaling van hooggewaardeerde teksten3. Dit vertalen oefent en
verrijkt de artistieke vaardigheid, zoals Cicero en Quintilianus al hadden betoogd.
Bovendien brengt het de auteur in aanraking met de inhoudelijke aspecten van het
werk, dat wil zeggen met de ideeënwereld van Grieken, Romeinen en andere volken,
wier werken vertaald worden.
Hoger in rangorde ligt het streven de meesters van vroeger of eigen tijd na te
volgen: de imitatio (mimesis). Gaarne verkondigt men, dat de grote auteurs, vooral
die uit de oudheid, een zodanige volmaaktheid naar vorm en inhoud vertonen dat
navolging geboden is; eigen wegen gaan uit eigen kracht zou getuigen van
zelfoverschatting. Imitatio betekent echter níet domweg copiëren, maar trachten de
eigen-

1

2
3

In Dichters Verdediging, Amsterdam, 1891. Deze vertaling volgt daar op die van Shelleys
A defence of poetry, 1820, welk betoog ook moeilijk als gehoorzamend aan de leer van de
imitatie beschouwd kan worden.
Vgl. de vertaling van Albert Verwey, 97.
Over Translatio-Imitatio-Aemulatio het aldus genoemde artikel van J.D. Warners, Ni Tlg 49
(1956), 289-95 en Ni Tlg 50 (1957), 82-8 en 192-300.
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wettigheid van de bewonderde voorganger, dat wat Franciscus Junius1 noemt
‘d'inwendighe kracht des wercks’, te achterhalen om die na te volgen. Niet nabootsen
dus, maar navolgen, wel in afhankelijkheid van de voorganger, op hem geïnspireerd,
in zijn geest, maar toch met een zekere vrijheid en onafhankelijkheid die slaafs
copiëren uitsluit. Datgene wat Hooft noemde ‘nae 's Landts ghelegenheyt
verduytschen’. Vondel lijkt een goed voorbeeld van deze imitatio. Hij heeft in veel
opzichten nooit ‘oorspronkelijk’ willen zijn, bijvoorbeeld niet voor wat betreft de
keus van de stof van zijn treurspelen, noch voor wat betreft de compositie van zijn
spelen. Hij kon zo volgzaam zijn, meent J.D.P. Warners, omdat hij van jongsaf de
autoriteit van de bijbel aanvaardde. Eerbiedige navolging van de autoriteit van de
heilige schrift werd bij Vondel gesecondeerd door eerbied voor het woord, vooral
van die auteurs in wier woord Vondel (en anderen) een (voor) afschaduwing van een
hogere waarheid erkennen: de ‘verbloemde’ wijsheid van de oude Grieken en van
Vergilius bijvoorbeeld2.
Translatio en imitatio kunnen gevolgd worden door de aemulatio; deze is het in
de rangorde der waardering hoogst geplaatste: het streven de meesters van voorheen,
de vereerde voorbeelden, toch opzij te streven, hun evenknie te worden, te overtreffen.
Deze aemulatio kan met name daar plaats vinden waar niet-christelijke inhoudelijke
waarden worden getransponeerd in christelijke, respectievelijk als voorafschaduwing
daarvan worden beschouwd en geïnterpreteerd. Het moge dus al waar zijn, aldus de
gedachtengang van Vondel, dat bijv. de Griekse tragediedichter als kunstenaar
onovertrefbaar is en de hedendaagse dichter niet veel meer kan doen dan hem
eerbiedig uit de verte navolgen, in het opzicht der stofbehandeling kan de christelijke
dichter de Griekse overtreffen3.
Met dit alles is een uitzonderlijk belangrijk kenmerk van de kunst uit de
renaissancetijd aangeduid: men streeft niet, als later de kunstenaar in de tijd van de
romantiek zal doen, vóor alles naar originaliteit; primair wil men in de traditie van
de bewonderde voorgangers staan,

1
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Franciscus Junius, Begin, Heerlijcke voortgangh en Grootdadigh vermogen der wijdberoemde
Schilderkunst der Antycken, Middelburg, 1675, aangeh. door J.D.P. Warners, Ni Tlg 50
(1957), 84-5.
J.D.P. Warners, t.a.p., 88; daar ook over de strijd tussen Homeristen en Maronisten (de
bewonderaars van Vergilius), t.a.p., 85-8.
Uitvoerig hierover J.D.P. Warners, t.a.p., 193-200.
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zij het, dat men wil trachten op zijn hoogste momenten deze voorgangers naar de
kroon te steken. Deze theorieën hebben op ingrijpende wijze het zestiende- en
zeventiende-eeuwse leven van de kunst beïnvloed.
3. Naast de imitatio is, in het oog van de renaissancekunstenaar, zeer belangrijk de
voorbeeldigheid van zijn kunst, dat wil zeggen de moralistische strekking van zijn
kunst, waardoor zij als voorbeeld kan dienen op grond waarvan de mens zijn
gedragspatroon kan bepalen. Dr. Witstein noemt dit zijn ethisch exemplarisme.
Behalve het genóegen dat het kunstwerk schept, moet dit werk dus óók liefst
exemplarisch zijn op het gebied van het menselijke handelen, dat wil zeggen hem
door het voorgestelde de weg wijzen ‘naar de hoogste ontplooiing van de deugd’1.
Deze ‘lerende’ bedoeling stamt van Horatius, wiens Ars poetica lessen van praktische
aard bevatte en die, in tegenstelling met Aristoteles' ars, behalve vermaak (genoegen)
ook nut eiste: Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.
4. De dichtkunst moge intussen, zoals onder 1. aan de orde kwam, volgens
renaissancetheoretici een goddelijke plaats bekleden, dit betekent, merkwaardig
genoeg, níet, dat zij alleen maar geschreven zou kunnen worden door enkele goddelijk
begenadigden. Eer het tegendeel is het geval: ook deze tijd handhaaft de opvatting,
dat deze ‘goddelijke’ kunst leerbaar is. Bovendien moet de kunstenaar - o.a. op grond
van het ‘feit’ dat hij een didactische taak heeft - weten hoe hij zijn publiek te boeien
heeft. En daardoor bleef de band gehandhaafd met de kunst die primair beoogde de
toehoorders te benaderen: de ars oratoria of retorica.
Curtius en Lausberg hebben ons weer volop bewust gemaakt van de betekenis die
de leer van de retorica voor de dichtkunst (en omgekeerd: de betekenis van de
dichtkunst voor de redevoering2) eens bezat. Bij alle verschil tussen redekunst en
dichtkunst staat vast, dat de redekunst en de leer over die kunst (de retorica) een
indrukwekkende invloed op de literaire kunst hebben uitgeoefend3. Zij hebben dit
ge-

1
2
3

S.F. Witstein, Fun. poëzie, 16-9.
Voor deze wisselwerking ook S.F. Witstein, Fun. poëzie, 20 vlg.
S.F. Witstein geeft op p. 30-97 van haar proefschrift een duidelijk overzicht van deze invloed.
Zelf behandelt zij een aantal funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel
tegen de achtergrond van de theorie over het genre uit de retorica.
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daan van de Oudheid via de Romeinse keizertijd naar middeleeuwen1 en renaissance.
In de tijd van de ‘seconde rhétorique’ - eind vijftiende, begin zestiende eeuw was de aandacht van de theoretici overwegend gericht geweest op verstéchnische
kwesties, op de kunst van het versifiëren. In de eerste helft van de zestiende eeuw
echter gaat de leer van de retorica -in-breedste-zin opnieuw de aandacht trekken2.
Hierop heeft uiteraard het terugvinden van de geschriften van Quintilianus en Cicero
een zeer aanzienlijke invloed uitgeoefend.
De volledige Quintilianus werd ontdekt door Poggio Bracciolini in Sint-Gallen in
1416; de volledige kopieën van Cicero's retorische geschriften in Lodi (1421); met
name Cicero's De oratore (eerste druk 1470) had grote invloed op de ideeën over
poëzie, vooral door de uitvoerige behandeling van de inventio en de elocutio. Niet
minder echter werd de aandacht op deze retorische onderdelen gevestigd in
Quintilianus' Institutio oratoria. Quintilianus acht het ook noodzakelijk, dat de
redenaar beschikt over behoorlijke kennis van de literatuur. Deze kennis wordt ook
in de latere humanistische vorming essentieel geacht. En de literator van zijn kant
krijgt opnieuw, onder invloed van de vondsten van Cicero en Quintilianus, grote
belangstelling voor de retorica. De nauwe band tussen retorica en poetica wordt dan
ook geleidelijk in de theorie over de dichtkunst weer zichtbaar3, en, onder invloed
waarschijnlijk van het humanisme, waarin de retorica een overheersende positie had
veroverd, niet langer alleen maar impliciet aanvaard, maar ook expliciet zichtbaar
gemaakt. De verbreding van de belangstelling voor retorica in breedste zin zagen we
al optreden bij Mathys Casteleyn4; zij is bij hem duidelijk méér dan alleen de kunst
van versifiëren.
Tegen het einde van de eerste helft der eeuw verscheen, in 1548, de

1

2
3
4

Waarbij, als ik het goed zie, nog altijd nodig is een speciaal onderzoek naar de herkomst van
de bewondering voor en functie van ‘Rhetorica’ in de rederijkerstijd. Op gelukkige wijze is
een drietal hoogleraren te Amsterdam (V.U.) bezig in de reeks Trivium, Groningen, oudere
Nederlandse geschriften op het gebied van de grammatica, de didactica en de rhetorica te
publiceren.
S.F. Witstein, Fun. poëzie, 46-51.
S.F. Witstein, Fun. poëzie, 44-46.
Zie Handboek I, 470.
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Art poétique françois van Thomas Sebillet. Hij staat tússen de ‘grand rhétoriqueurs’
en de dichters van de Pléiade. Het werk wordt echter - en dat is een opvallende
‘nieuwheid’ - níet aangeboden als een ‘traité de (seconde) rhétorique’ of een verwante
aanduiding; het nieuwe, moderne demonstreert zich in de naam ‘poétique’ die hij
geeft. Dat betekent echter niet, dat achter het ‘poëtische’ de retorica zou verdwijnen:
Sebillet doet, integendeel, ‘zijn uiterste best om zijn verskunst als een
welsprekendheidskunst in te kleden’1. Eenzelfde opvatting over duidelijke
verwantschap tussen dichter en redenaar, tussen poetica en retorica, kent Du Bellay
in zijn La deffence van 1549. Nog duidelijker wordt de gerichtheid op de retorica
gedemonstreerd in L'art poétique (1555) van Jacques Peletier du Mans, de auteur
wiens ars poetica geacht wordt het best de ideeën van de Pléiade te vertolken.
Ronsardzelf wijdt in zijn Abbregé de l'art poëtique françois van 1565 drie
hoofdstukken aan de retorische trits inventio, dispositio en elocutio vóór hij zijn
voorschriften over versmaten en spelling behandelt2.
Eind zestiende eeuw blijft de invloed van de retorica nadrukkelijk doorwerken,
ook al is door de ontwikkeling in de voorgaande jaren de poëzie als eigen waarde
sterk naar voren gekomen, een waarde die berust op de overweging dat de poëzie
vervolmaakster is van de ziel3; daardoor is poëzie de universele wetenschap bij uitstek.
Een wetenschap echter die wezenlijk is opgebouwd op de aloude precepta van de
retorica. Zij onderscheidt zich van verwante wetenschappen slechts door haar
doeleinden die van moralistische aard zijn, en door haar specifiek poëtisch taalapparaat
(ritme, rijm, figuren en strofen)4.
In onze letterkunde komt deze invloed van de retorica expliciet tot uitdrukking
o.a. in de Rederijck-kunst (1587) van H.L. Spiegel. We komen er bij Spiegel op terug.

1
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S.F. Witstein, Fun. poëzie, 47.
Dit alles stámt uiteraard uit Italië, waar de talrijke artes poeticae de duidelijke indruk geven
dat de dichtkunst ‘een provincie (vormt) van het uitgebreide en machtige rijk der rhetorica’;
S.F. Witstein, Fun. poëzie, 50. Twee van deze artes (de dialoog van Fracastoro en De Poeta
van Minturno) worden door Mej. Witstein uitvoeriger behandeld, 51-88.
S.F. Witstein, Fun. poëzie, 95; zij komt dus in dit opzicht overeen met de retorica, die voor
de Ouden het middel bij uitstek was om de mens te vormen; vgl. E.R. Curtius, Europ. Lit.,
passim.
S.F. Witstein, Fun. poëzie, 95-6.
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6
Het effect dat deze vondsten en de ontwikkeling der denkbeelden op de Nederlandse
letterkunde hebben uitgeoefend, is nog maar zeer ten dele onderzocht. Het is echter
wel duidelijk, dat na de periode waarin Italianen en Fransen de toon aangaven, vrij
snel de Nederlanden, zij het steunend op de verworvenheden elders, een belangrijke
rol gaan spelen op theoretisch terrein. Dit zal duren tot ongeveer de vrede van Utrecht
(1713): een periode van humanistische filologie en renaissancistische geleerdheid
zonder weerga1.
De gang van de Nederlandse beschaving in dit tijdvak is de gang van de man die
het eerst aandacht vraagt: JUSTUS LIPSIUS (1547-1606): te Overijse bij Brussel
geboren, kwam deze Zuidbrabander naar Holland, - verhuizing die de verplaatsing
van het zwaartepunt der Nederlandse cultuur symboliseert.
De veranderingen in het leven van Lipsius zijn overigens veelvuldig. Van rooms
was hij lutheraans geworden, daarna gereformeerd. Van 1579 tot '91 doceerde hij te
Leiden. In dit laatste jaar werd hij weer katholiek, een omstandigheid die hem voor
het Leidse professoraat ongeschikt maakte; het jaar daarop is hij hoogleraar te Leuven.
Lipsius was in de ogen van zijn tijdgenoten een der grootste humanisten; de Staten
van Holland hebben alles in het werk gesteld teneinde hem aan hun universiteit te
binden. Men spreekt van de filologische dictaturen2 die in dat tijdvak bestonden;
Justus Lipsius was zulk een dictator, en het aanzien van de jonge universiteit werd
dan ook aanzienlijk verhoogd door de twaalf à dertien jaar dat Lipsius er doceerde.
Zijn grootste verdiensten liggen op het terrein der conjecturaalkritiek en exegese van
Latijnse auteurs, met name Tacitus3.
Opvolger van Lipsius, mededinger naar het Europees triumviraat van zijn eeuw4,
was JOSEPHUS JUSTUS SCALIGER (1540-1609), Fransman, maar van Italiaansen
bloede: zijn vader was de beroemde Julius Caesar Scaliger (1484-1558), die wij nog
zullen ontmoeten als een der grondleggers van de Europese literaire kritiek. Scaliger
jr. genoot een

1
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Een eerste min of meer systematisch onderzoek werd ingesteld door A.G. van Hamel,
Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland, 's-Gravenhage,
1918, een nog altijd waardevol werk, dat echter wel dateert.
Cd. Busken Huet, Het land van Rembrand II, 2, 200, aangeh. naar de ed. 1882.
Over Lipsius, Emile Amiël, Un publiciste du XVIme siècle, Juste Lipse, Paris, 1884.
Charles Nisard, Le triumvirat littéraire au 16 siècle, 1852.
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Europese vermaardheid: een belangwekkend relaas verhaalt1 hoe men met een
gezantschap Scaliger bewogen heeft om, nadat hij daartoe toestemming ontvangen
had van de Franse koning, naar onze reumabezorgende landen te verhuizen. Het
tekent de waarde die men aan de blote aanwezigheid van zulke figuren hechtte dat
men er, in aanmerking nemende Scaligers geringe begaafdheid tot spreken, volgaarne
mede akkoord ging dat hij geen openbare lessen zou geven. In 1593 werd hij feestelijk
ingehaald; zoals Busken Huet opmerkt, heeft men voor de geleerden van die dagen
en voor wetenschappelijke instellingen sommige dingen gedaan waarvan de kunst,
waarmee men nochtans bij het nageslacht méér eer zou inleggen, geen enkele maal
het voorwerp is geweest. Hierin ziet hij een dier trekken waardoor het zuiden zich
van het noorden onderscheidde: de maatschappelijke positie van een geléérde als
Scaliger te Leiden was die van kúnstenaars als Rubens en Van Dyck te Antwerpen,
van Teniers te Brussel. Kunstwerken kon men zich aanschaffen als men dit wenste,
- oordeelde men in het noorden klaarblijkelijk; voor de wetenschap maakte men een
uitzondering: naast de godsdienst werd zij beschouwd als regeringszaak, onderdeel
van het algemeen belang2.
Het is stellig aan de jonge Scaliger te danken dat de hiervóor behandelde theoriëen
van zijn vader zulk een belangrijke rol hebben gespeeld. Langs deze weg, meent
W.A.P. Smit, kan (en zal) de invloed van J.C. Scaliger vrij aanzienlijk geweest zijn,
zó zeer zelfs dat ‘hij de aard van ons Renaissance-toneel in belangrijke mate mede
heeft helpen bepalen’ en dat ‘tussen 1593 en 1609 een groot deel van de universitair
(d.w.z. Humanistisch) gevormde Nederlanders met het bestaan van Scaliger's Poetica
vertrouwd is geraakt en althans een globale indruk heeft gekregen van haar inhoud’3.
Ook dus de theorie over het treurspel.
Na Lipsius en Josephus Justus Scaliger hebben, iets later, weer anderen invloed
uitgeoefend. Allereerst Daniël Heinsius, die Aristoteles' Poetica in het Latijn vertaalde
en Horatius geannoteerd uitgaf, maar ook De tragoediae constitutione (1611) het
licht deed zien. Vondel kende het werk terdege, maar het beïnvloedde toch vooral
buitenlandse au-
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In P.L.M. Grootens' boek Dominicus Baudicus. Een levensschets uit het Leidsche
Humanistenmilieu, 1561-1613, Nijmegen, 1942.
Cd. Busken Huet, Het Land van Rembrand II, 2, 206.
W.A.P. Smit, Ren.-toneel, 11-12.
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teurs (als Corneille, Racine, Milton en Dryden)1. Vervolgens Hugo de Groot, wiens
veel grotere roem vooral berust op de voorrede tot zijn Latijnse vertaling van
Euripides' Phoenissae, vooral bedoeld als een onderzoek naar de door Euripides
gevolgde praktijken. Aristoteles, Horatius en Scaliger beïnvloedden Grotius' denken,
maar toch weer niet zozeer of hij week bijvoorbeeld van Scaliger af door de Griekse
tragedie boven de Latijnse te stellen, - een feit dat ongetwijfeld de richting van
Vondels gedachtengang bepaalde. Tenslotte Vossius' De Artis Poeticae Natura ac
Constitutione (1647)2.
Wij zullen op deze invloeden regelmatig stuiten, maar zetten ze hier als algemene
tendens voorop. Aan de belangrijkste figuren wordt t.z.t. de bredere aandacht
geschonken die zij in het bestek van onze renaissancecultuur ten volle verdienen.

7
Thans enkele opmerkingen over invloeden die hebben ingewerkt op een aantal
specifiek artistieke aspecten van de letterkunde in deze tijd.
1. Men was er zich van bewust, dat men bezig was een nieuw soort kunst te scheppen;
dit blijkt uit het feit dat men ertoe overgaat onderscheid te maken tussen ‘Rhetorica’
en ‘Poësie’, namen die respectievelijk de ‘lyriek’ in de oude en die in de nieuwe stijl
kenmerken. De maatstaven waarnaar onderscheiden werd, waren overwegend van
uiterlijke aard: ‘“Rhetorica” werd geschreven in het “rederijkersvers” met een vrij,
grotendeels dactylisch of anapaestisch ritme; het materiaal bestond uit refereinen en
soortgelijke genres. “Poësie” werd geschreven in de nieuwe metra overgenomen
vanuit Frankrijk, de alexandrijn en het “vers commun”, die sterk neigden naar een
jambisch ritme; het materiaal bestond uit epigrammen, sonnetten, oden en elegieën,
en de inhoud was meestal humanistisch of petrarcistisch’3. Eventueel gebruik van de
term ‘poëzie’ signaleert dus, dat men te maken heeft met de moderne,
renaissancistische dichtkunst.

1

2
3

Over Heinsius' De tragoediae constitutione (en de invloed ervan op de Engelse letterkunde)
Paul R. Sellin, Daniel Heinsius and Stuart England, Leiden-London, 1968 (over dit werk
W.A.P. Smit, Ni Tlg 62 (1969), 302-5).
C.S.M. Rademaker, Gerardus Joannes Vossius (1577-1649), Zwolle, 1967.
Leonard Forster, Iets over Nederlandse Renaissancelyriek vóór Heinsius en Hooft, TNTL 83
(1967), 274.
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Hierbij mag allereerst gedacht worden aan de dichtkunst die ontstond mede onder
invloed van de Pléiade, de groep schrijvers die onder leiding van Pierre de Ronsard
(1524-1584) in de Franse literatuur beoogde een ‘nieuwe’ letterkunde te scheppen.
Deze schrijvers bewonderen de klassieke auteurs zéer, maar zij willen deze klassieken
niet slaafs copiëren of navolgen. Translatio en imitatio worden hoog gewaardeerd,
maar de mogelijkheid wordt opengehouden, dat de klassieken als prachtige
voorbeelden inspireren tot nieuwe, eventueel vrije inspiratie (in een Frans), dat even
rijk en buigzaam zou moeten zijn als het Latijn en Grieks (aemulatio).
Nederlandse kunstenaars ondergaan sterk de invloed van deze dichters en hun
geestverwanten, heel duidelijk in de periode van ongeveer 1550 tot 1600 (ca. 1610)1.
In de lyriek zien we hoe deze invloed doorwerkt in de gedichten van Jan van der
Noot, die de Ronsard van Brabant wil worden; die van Desportes werkt speciaal door
in de minnelyriek, die al gauw gaat petrarkiseren2. Later zal Revius invloed van De
Ronsard vertonen. Onder hun invloed streeft men ernaar op persoonlijke, markante
wijze te formuleren wat men te zeggen heeft, en wel in een vorm die als ‘schoonheid’
op de lezer inwerkt.
Bijzondere aandacht schenkt men, ook voor wat het inhoudelijke betreft, aan de
natuur (soms of nogal dikwijls in verband met de liefde). In de natuur vindt men
schoonheid die tot nabootsing uitlokt in de schoonheid van de kunst. Deze
natuurschoonheid zo zorgvuldig mogelijk observeren en dan weer geven is een der
voorname bezigheden van de renaissancedichter. Dit geldt, voor wat Nederland
betreft, chro-

1
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Vgl. W.A.P. Smit, Relations littéraires Franco-Néerlandaises au XVIe et au XVIIe siècle,
in Proceedings of the IIIrd congress of the international comparative Literature Association,
The Hague, 1962, 132-42.
Het Petrarkisme is ‘die merkwaardige poëtische traditie, die vanaf de 16de eeuw tot aan de
Romantiek vrijwel alle liefdesgedichten in West-Europa heeft bepaald, en die zich zowel
kenmerkt door haar eindeloze variatie van een betrekkelijk beperkt aantal motieven als door
haar ludieke voorkeur voor antithesen, paradoxen en hyperbolen’; aldus W.A.P. Smit, Twaalf
Studies, Zwolle, 1968, 70. Uitvoerig Cath. Ypes, Petrarca in de Nederlandse letterkunde,
Amsterdam, 1934 en M. Valency, In praise of Love, An Introduction to the Love-Poetry of
the Renaissance, New York, 1958. - Enkele opmerkingen over het petrarkisme R. Nelli,
L'érotique des troubadours, Toulouse, 1963, 322. Voor de kennis van het petrarkisme is
uiteraard óók van belang de reactie erop: het anti-petrarkisme; zie o.a. J. Fechner, Der
Antipetrarkismus, Heidelberg, 1966, en Texte zum Antipetrarkismus, herausg. von Johannes
Hösle, Tübingen, 1969. Over Petrarca in Nederland, zie Handelingen 30e Filologencongres,
Groningen, 1968, 102-3.
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nologisch eerder voor de beeldende kunst dan voor de literatuur: de literatuur zal in
veel gevallen aanvankelijk bepaald blijven door wat Th. J. Beening genoemd heeft
een ‘idealiserende mythologische of pastorale stilering’; pas na verloop van tijd valt
een geleidelijke ontwikkeling waar te nemen die getuigt van meer rechtstreekse
aandacht voor de natuur. In dit verband vertoont zich vanaf Jan van der Noot een
zich geleidelijk ontwikkelende activiteit zowel van de ‘toevallig’ waargenomen
natuurschoonheid als van een duidelijk binnen een bepaald kader waargenomen
natuur1; dat kader kan zichtbaar worden in het ‘hofgedicht’, het kan zijn de pastorale
waarin identificatie met een figuur uit het pastorale toneel optreedt, het kan zijn de
landelijke samenleving waar deze identificatie niet optreedt en veeleer van observatie
sprake is2.
Voor wat het vormelijke betreft, komt dit streven naar ‘schoonheid’ allereerst tot
zijn recht in de lyriek, die opvalt, voor wat de uiterlijke vorm betreft, door een
nauwkeurige verzorging van alle aan de vorm te stellen eisen: een kunstige
strofenbouw, voorkeur voor het sonnet, het streven de gedichten metrisch op te
bouwen, een gevarieerd rijm-schema. Het doel is: door het gedicht de indruk te
wekken soms van gekunsteldheid of geleerdheid, maar vooral van schoonheid; dit
tracht men te bereiken door persoonlijke variatie binnen een strakke compositie.
Ook de protestantse, speciaal calvinistische dichtkunst kent deze
renaissancekenmerken; maar krachtens haar eigen oorsprong en geaardheid kent zij
een aantal kenmerken, vooral in de poëzie van Revius en Dullaert, die door G.A. van
Es als protestants-christelijke barok is gekenschetst. Anderzijds neigt zij, afwijkend
van de klassiciteit, brekend zelfs met de ‘wereldse’ cultuur, naar een eenvoudiger
en natuurlijker dichtwijze (Cats, Camphuysen, later Luiken)3.
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Th. J. Beening, Het landschap in de Nederlandse letterkunde van de Renaissance, Nijmegen,
1963; voor het hofdicht P.A.F. van Veen, De soetigheydt des buytenlevens vergheselschapt
met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische litteratuur, Den Haag, 1960 (bespr.
door W.A.P. Smit, Ni Tlg 53 (1960), 329 vlg.).
Dit verschil (grosso modo) bij M.I. Gerhardt, Essay d'analyse littéraire de la Pastorale dans
les littératures italienne, espagnole et française, Assen, 1950; vgl. ook E.F. Wijsman, Het
Kostuum van Dafnis, Ni Tlg 57 (1964), 278-87. Bij Wijsman nadere bibliografie, p. 287.
G.A. van Es, G.L.N. IV, 9-10.
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Van aanzienlijke betekenis juist voor de protestantse dichtkunst was ook het werk
van Guillaume de Saluste du Bartas (1544-1590), die vooral het epische dichtwerk
in sterke mate zou beïnvloeden.
2. Ook de epiek (zowel in versvorm als in proza) heeft in aanzienlijke mate invloed
ondergaan van de literaturen buiten ons land.
Allereerst op grond van het feit dat naast de hoog gewaardeerde tragedie de epische
poëzie, zowel de verhalende als de didactische, hoog in aanzien stond1.
Een heel vroeg werk, dat als men op de jaartallen let, nog in de vorige periode
thuishoort, is de bewerking van Homerus' Odyssae door Coornhert (als Dolinghe
van Ulysse, 1561). De veelzijdige Coornhert blijkt in zijn prozastijl verder duidelijk
te steunen op als het ware sterk aan elk tegengesteld stilerende klassieke auteurs. Hij
kent de fraai geritmeerde ciceroniaanse volzin, nauwkeurig geconstrueerd met
uitnemende beheersing van de onderschikkende woordorde en duidelijke aanwijzing
van de verhouding der gelijkwaardige delen (want... want... maar... maar); het ritme
rijst en daalt volgens de innerlijke bewogenheid van de schrijver (Coornhert vertaalde
De Senectute van Cicero: Van den ouderdom). Maar hij hanteert óók de stijl van
Seneca en kent diens streven naar beknopte, bondige formulering, zijn spelen met
tegenstellingen om de zaak te verduidelijken en diens voorkeur voor nevenschikking
boven onderschikking (zo in zijn Zedekunst).
Een in velerlei opzicht ‘klassiek’ auteur als Daniël Heinsius beoefent het epische
genre in dichtvorm in twee vermaarde gedichten waarin hij de lof van God of goden
bezingt, - de meest verheven stof waaraan de epische dichter zich kan wijden. Hij
had in 1603 al een Griekse hymne op Hesiodus' Pandora gepubliceerd, zijn lofzangen
op Bacchus en Christus bekroonden zijn episch dichterschap (verschenen in 1616)
en werden lang als hoogtepunt van Nederlandse dichtkunst beschouwd.
Naast deze klassieke invloeden werkten ook latere in op de ontwikkeling van ons
proza. Coornhert oefende zich in het schrijven van een luchtig vertellende stijl door
uit Boccaccio te vertalen, zoals Carel van Mander op Vasari steunt. Van groot belang
wordt de invloed van het

1

Meer in het buitenland overigens dan in de Nederlanden, die op dit terrein niet zo produktief
waren als op dramatisch. Vgl. A.G. van Hamel. Zeventiende-eeuwsche opvattingen en
theorieën over litteratuur in Nederland, 's-Gravenhage, 1918, 82.
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Spaans proza, zowel op ons toneel als op het imiterende proza.
Maar ook de Franse letterkunde inspireerde de Nederlandse prozaschrijvers. Van
de meer contemporaine auteurs was het weer vooral Du Bartas die hier sterk de
aandacht trok, met name in de eerste decennia van de eeuw: Du Bartas de dichter
van de ‘onnoemelijke majesteit Gods’; hugenoots tijdgenoot van De Ronsard, bracht
hij twee nieuwe elementen in de Franse dichtkunst opnieuw tot gelding: de
godsdienstige reactie tegen naturalisme en realisme, zoals die tot uiting kwam in de
periode van de barok, en daarmee het pathos van de barok, de stijl ook van deze
barok. In 1609 verscheen een volledige vertaling van de Première Sepmaine door
Theodoor van Liefvelt1, in 1622 gevolgd door een van R.W. van den Boetselaar; de
belangrijkste invloed oefende de vertaling uit van Zacharias Heyns: in 1616 die van
de Première Sepmaine, in 1621 die van de Seconde. Heyns ‘voltooide’ zelfs die van
Du Bartas2. Daniël Heinsius gaat verder in dit voetspoor, Du Bartas en Ronsard
verzoenend. De jonge Vondel vertaalt in deze zelfde tijd delen uit het werk van Du
Bartas. - Weinig hiervan treft men aan in het verhalend werk van Jacob Cats, die,
als calvinistisch auteur, toch ook speciaal geïnteresseerd was in het epische genre3.
Overigens zal pas tegen het einde van de eeuw het epos echt als zelfstandig genre
beoefend worden. Wel is bij ons uiting gegeven aan het streven van de renaissance
de grootheid van de nationale historie te laten blijken, niet echter in een
heldendicht-in-verzen, maar in Hoofts Nederlandsche Historiën. Verder bloeit de
historische verhandeling, het moralistisch proza, de epistolaire kunst, de pastorale
roman.
3. Het hoogst echter stelde men in de zeventiende eeuw het drama dat geacht werd
het dichtst bij de wijsbegeerte te staan; als nabootsing van de menselijke natuur, als
imitatie van het leven (en kunst diende immers imitatie van het leven te zijn)
vertegenwoordigde het drama het ideaal voor de kunstenaar4.
De ontwikkeling van het toneel (en de opvattingen erover) in deze periode
nauwkeurig beschrijven is overigens nog altijd moeilijk, zo niet onmogelijk. Op de
ingewikkelde problematiek van deze materie
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F.A.J. Dambre, Theoderick van Liefvelt (±1555-1624), in Studia Germanica Gandensia II
(1960); dez. in Nat. Biogr. Wdb I, Brussel, 1964, 674
W.A.P. Smit, Relations, 135.
G.A. van Es, G.L.N. IV, 7.
A.G. van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 5, 38, 48, 82.
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werd met nadruk gewezen door W.A.P. Smit in Het Nederlandse Renaissance-toneel
als probleem en taak voor de literatuur-historie1. Wij hebben nog altijd maar een
tamelijk vaag beeld van de wijze waarop het zeventiende-eeuwse toneel tot stand
kwam; we weten zelfs nog niet precies, wat er te onderzoeken valt.
Duidelijk is, dat in deze tijd het aloude zinnespel nog altijd beoefenaars vindt.
Duidelijk is echter ook, dat er zich in het laatste kwart van de zestiende eeuw een
ontwikkeling voltrekt van rederijkersspel naar ‘modern’ toneel en dat het
rederijkerstoneel zelf evolueert naar de nieuwe tijd.
Hoe precies? En onder welke invloeden?
a. Het oude zinnespel bestaat tot een eind in de zeventiende eeuw. De Haarlemse
kamer ‘Trou moet blycken’ laat rond 1600 een heel repertoire zinnespelen opnieuw
afschrijven. Kolm schrijft zinnespelen voor de wedstrijden van Leiden in 1613 en
Ketel in 1615. A. de Koning voor die in Vlaardingen in 1617. Coster noemt zijn Spel
vande Rijcke-man (1615) ‘spel van sinnen’, zijn andere ernstige drama's echter
treurspelen2.
J.A. Worp heeft gesteld dat het ‘treurspel’ in deze tijd geleidelijk in de plaats treedt
van het zinnespel, maar ‘het was geen nieuwe rol, die het treurspel op zich nam; het
bewoog zich voort in dezelfde lijn als het ernstige drama der 16de eeuw’3. Kruyskamp4
acht dit te sterk uitgedrukt. Wel kunnen de dramadichters zich moeilijk losmaken
van het zinnespel, maar zij hebben toch het gevoel iets níeuws te doen. Duym
distantieert zich in zijn Spiegelboeck (1600) van (het werk van) ‘onze voorouders’;
hij wijst op de nieuwe verstechniek (van het vers met getelde lettergrepen), hij hanteert
een indeling in bedrijven en scenes; hij betoogt dat een ‘tragedie’ moet handelen
‘van heerlijcke menschen, wiens bedrijf int beginsel blijde, doch opt lest droevich
is’, resp. ‘wiens bedrijf heel droevich is’. Het nieuwe is bij Duym nog in veel
opzichten een kwestie van uiterlijke vorm, maar hij heeft toch besef van een
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Amsterdam, 1964, herdrukt in Twaalf Studies, Zwolle, 1968, 1-39.
Vgl. C. Kruyskamp in zijn uitgave van Bredero's Rodd'rick ende Alphonsus, Zwolle, 1968,
23.
J.A. Worp, Drama en toneel I, 258.
T.a.p., 23.
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nieuwe geest. In de praktijk handhaaft hij veel van het oude zinnespel.
Indien de door W. Asselbergs voorgestelde datering van Guilliam Caudrons
Nabugodonosor1, namelijk tussen 1605 en 16102, juist is, zou dit beknopte stuk van
het lid van de Aalstse rederijkerskamer Sint Catharina bijna kunnen fungeren als
‘missing link’3 tussen het rederijkerstoneel en het vroege renaissancetoneel.
Het 749 versregels tellende spel is in elk geval een zeer belangwekkend
overgangsspel uit het eerste begin van het renaissancetoneel in Vlaanderen. In veel
opzichten duidelijk stammend uit de middeleeuwse toneelvormen, blijkt Caudron
zich bewust te oriënteren op die van de Franse tragedie (van Garnier en anderen).
Het zit nog propvol rederijkersrelicten, maar probeert toch al een renaissancespel te
zijn. Bijbels treurspel, verdeeld in vier ‘geschiedenissen’, zonder koren, eindigt
Nabugodonosor met een zo classicistisch mogelijke sluitrede van veertien regels.
De dialoog verschilt aanzienlijk van de middeleeuwse toneeltaal; de auteur poogt
bewust de taal van het renaissancedrama uit Frankrijk na te bootsen (o.a. blijkens
het gebruik van de stichomythie); de indeling van monoloog of gesprek in vierregelige
strofen op essentiële plaatsen, de poging op moderne wijze natuurbeschrijvingen te
geven wijzen naar de nieuwe toneelvorm. Weliswaar is Caudron er niet in geslaagd
het tragische levensgevoel voelbaar te maken, maar hij heeft er duidelijk naar gestreefd
zich op de hoogte te stellen van de vormeigenschappen van een tragedie. Als zodanig
verdient het in dit kader alle aandacht4.
Ook Abraham de Koning onderscheidt zijn treurspelen van het oude zinnespel,
dat in zijn oog voorbij is5. Zijn Iephta (1615), Achab (geschreven 1610, opgevoerd
1612, gedrukt 1618) noemt hij ‘treurspelen’;
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Uitgegeven door A.A. Keersmaekers in Hand. Zuidned. Maatschappij voor Taal en
Letterkunde, 1957.
W.J.M.A. Asselbergs, Nabugodonosor, SpdL 5 (1961), 308-13; hij dateert dus vroeger dan
A.A. Keersmaekers deed.
W. Asselbergs, t.a.p., 310.
Iets nader over hem in het hoofdstuk Zuidnederlandse letterkunde.
J.J. Mak heeft, in De gereformeerden en het toneel, SpdL 3, 161-81, de gereformeerde
dominees eigenlijk aansprakelijk gesteld voor de ondergang van de rederijkerij (de
gereformeerde rederijkerij?). Zie aldaar, 175. J.J. Mak haakt met dit artikel aan op een studie
van J. Wille, De gereformeerden en het tooneel tot omstreeks 1620, in de bundel Christendom
en Historie, Kampen, 1931, 96 vlg., ook in: J. Wille, Literair Historische Opstellen, Zwolle,
1962, 59-142.
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ze worden gekenmerkt door een vrij ingewikkelde indeling, maar herinneren in veel
opzichten toch aan de oude zinnespelen (allegorische personen, aangewezen als
‘Sinnen’).
Opmerkelijk, zowel bij Duym als bij De Koning, zijn de volksaardige toneeltjes
die de ernstige delen afwisselen, komische intermezzi dus. - Over de herkomst daarvan
verschillen de meningen; G.A. van Es meent, dat ze niet uit de oude sinnekenstaferelen
moeten worden afgeleid, maar eerder met sommige tafelspelen verbonden moeten
worden. W.A.P. Smit denkt veeleer aan invloed van het inheemse Latijnse
schooldrama. H. Th. Oostendorp heeft, zoals wij verderop zullen zien, gewezen op
de invloed van de Spaanse komedie La Celestina1.
Daarmee is geraakt aan de vraag naar de invloeden die op het ontstaan van het
renaissancedrama hebben ingewerkt.
b. Van aanzienlijke betekenis voor de ontwikkeling van het renaissancetoneel is
geweest de invloed van de literaire theorieën en opvattingen. Niet omdat men deze
theorieën bijzonder hardnekkig bestudéérde - dát gebeurt pas voor wat het toneel
betreft tegen de tijd van ‘Nil volentibus arduum’ (1669) en de doorbraak van het
Frans classicisme -, maar omdat men meende het eigentijdse toneel te praktizeren
‘in overeenstemming met de nieuwe inzichten en voorschriften, zoals men die kon
vinden bij Scaliger’2. Scaliger nu steunde, zoals in § 5 vermeld werd, nadrukkelijk
op de Poetica van Aristoteles3.
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Ni Tlg 57 (1964), 353-64.
W.A.P. Smit, Ren.-ton., 12.- Over de literaire theorieën René Bray, La formation de la
doctrine classique en France, Paris, 1927, 1951; Edith G. Kern, The influence of Heinsius
and Vossius upon French dramatic theory, Baltimore, 1949; over Vossius, C.S.M. Rademaker,
Gerardus Joannes Vossius, Zwolle, 1967.
Van Scaligers Poetices libri septem verscheen een facsimile-Neudruck der Ausgabe von Lyon
1561, mit einer Einleitung von August Buck, Stuttgart, 1964.
Van uitzonderlijk belang zijn daarbij de specifieke opvattingen van Aristoteles met betrekking
tot het drama. Zoals bekend, heeft Aristoteles met betrekking tot het drama minder
voorschriften willen geven dan wel feiten constateren (feiten in de werken van de door hem
gelezen auteurs). Men heeft echter de vaststelling van die feiten, o.a. voor wat betreft de drie
eenheden (van handeling, tijd en plaats), Aristoteles' vaststellingen dus, al te vaak als normatief
geïnterpreteerd. Belangwekkend is in dit verband - al werpt het geen licht op de
zeventiende-eeuwse opvattingen in deze - een kortgeleden ingesteld onderzoek naar de
precieze betekenis van het woord (begrip) hamartia, dat in Aristoteles' Poetica voorkomt.
Volgens J.M. Bremer, Hamartia, Tragic Error in the Poetics of Aristoteles and in Greek
Tragedy, Amsterdam, 1969, wordt het hoofdstukje waarin Aristoteles dit woord gebruikt,
meestal zo uitgelegd, dat het de interpretatie, volgens welke overmoed (hybris) ten val komt,
steunde. Bremer meent echter, dat Aristoteles niet een karaktergebrek of een moreel tekort
heeft willen hekelen; Aristoteles wilde niet moraliseren. Hij wilde dat de tragedie zaken liet
zien die medeleven en vrees veroorzaken. Dat gebeurt niet als een smetteloze figuur ten val
komt, ook niet als een schurk ten onder gaat, maar als een mens zoals wij zelf onverdiend
ten val komt door een vergissing, een blunder, gebrek aan inzicht in wat hij doet, een
‘beoordelingsfout’. Dit vergissingselement is wat Aristoteles met hamartia bedoelt. Voor
Aristoteles is de tragische held de man die door een vergissing onheil aanricht in zichzelf en
anderen. Niet dus door een karakterfout. Voor de Grieken waren de helden uit de tragedies
dan ook heroïsche mensen uit hun roemrijk verleden, mensen die door kolossale blunders
enorm onheil aanrichtten.
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Scaligers Poetica was verschenen in 1561. Zonder haar bestudeerd te hebben, ‘kende’
men toch wel de strekking ervan1. Scaligers zoon (Josephus Justus Scaliger) zal van
1593 tot 1609 de universitair zich vormende of gevormde Nederlanders stellig met
de Poetica van zijn vader (waarvan in 1607 een vierde druk te Heidelberg verschenen
was) vertrouwd hebben gemaakt.
Een belangrijke rol bij de opvattingen over het klassiek drama en de eisen daarvan
speelde Scaligers definitie van de tragedie; de tragedie, aldus Scaliger, handelt over
hooggeplaatste personen aan en met wie zich gruwelijke gebeurtenissen (‘res atroces’)
voltrekken; en die gebeurtenissen leiden tot een ongelukkig einde. Scaliger sloot zich
voor wat betreft deze opvattingen aan bij wat daarvóor onder de humanisten al bekend
was. Deze opvatting in de praktijk toepassend, sloot men zich dus aan bij een bekende
leer2. En de kernpunten: gruwelijke ge-

1
2

In samenhang met deze ‘vergissing’ speelt een rol de opvatting van de Grieken uit even vóór
de tijd van Aristoteles, volgens welke de mens van bovenaf (van buitenaf) verblind wordt
(door een onbegrijpelijke, vernietigende kracht, van Godswege - als men dat zou willen
zeggen); die verblinding - ‘ate’ - is meebetrokken in de situatie en de uitbeelding.
De moralisérende uitleg is gedeeltelijk al in de Oudheid zelf ontstaan, naderhand versterkt,
doordat in de renaissance de Oudheid via het Latijn binnendrong, dat wil o.a. zeggen via
Seneca, die tragedies schreef waarin duidelijk werd dat de hartstocht naar de ondergang
voerde. Hartstocht en schuld kregen een zwaar accent. Daar kwam dan nog bij de christelijke
gewetensproblematiek. Men mag uiteraard deze látere ontwikkelingen niet overdragen op
de interpretatie van het Griekse drama, op de bedoeling dáarvan.
Voor dit aspect, W.A.P. Smit, Ren.-ton., 10-15.
W.A.P. Smit, Ren.-ton., 12-15.
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beurtenissen, een ongelukkige afloop en voorname personen, bleven gemakkelijk in
het geheugen hangen zónder dat men de theorie-zelf dus grondig bestudeerde. Men
ging dus te werk op grond van een vage kennis die de eigen voorkeuren scheen te
rechtvaardigen1. Allerminst beoogde men hantering van classicistische nórmen zoals
die later door ‘Nil’ geformuleerd zullen worden.
Wanneer de geschiedschrijver in deze periode dit drama ‘het klassieke treurspel'
noemt, moet in het oog gehouden worden, dat, zoals Smit stelt, in het oog van de
éerste generaties Nederlandse renaissancisten het scherp onderscheid tussen de
verschillende genres dat het classicisme later zal maken, niet bestond2. Vandaar dat
mengvormen voorkomen, dat een genre in het oog van die renaissancisten niet werd
‘aangetast’ als daarin elementen uit een ander genre werden opgenomen, (bijv. in
een tragedie komische elementen), of wanneer een treurspel een blij einde kent.
c. Welke andere invloeden kunnen hebben ingewerkt op de wording van ons
renaissancetoneel?
Bewijzen van vertrouwdheid met het Franse renaissancedrama vóór 1625 acht
Smit niet aanwezig; hetzelfde geldt z.i. voor de veelbesproken invloed van
rondreizende Engelse toneelgezelschappen3. Rechtstreekse invloed van Seneca?
Invloed van Seneca via het Latijnse schooldrama? Hierover staan al wel de nodige
gegevens ten dienste4.
J.A. Worp wees reeds als een der belangrijkste bronnen voor het ontstaan van het
renaissancedrama aan de invloed van het Latijnse schooldrama, dat op zijn beurt
steunde op het klassieke drama (rond de eeuwwende werd dit vooral dat van Seneca).
Dit voetspoor volgend, meent W.A.P. Smit, dat het opkomend classicisme (bij auteurs
als Jacob Duym, Coornhert, Hooft) misschien eerder aan invloed van vier belangrijke
neolatijnse tragedies uit het eerste decennium van de eeuw5 moet worden
toegeschreven dan aan réchtstreekse kennis van

1
2
3
4
5

W.A.P. Smit, Ren.-ton., 13.
W.A.P. Smit, Ren.-ton., 24 vlg.
W.A.P. Smit, Ren.-ton., 9.
J.A. Worp, De invloed van Seneca's treurspelen op ons tooneel, Amsterdam, 1892.
Adamus exul en Christus patiens van Hugo de Groot (van resp. 1601 en 1608), Auriacus sive
libertas saucia en Herodes infanticida van Daniël Heinsius (resp. 1602 en 1632, het laatste
voltooid in 1611).
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Seneca, invloed van buitenlandse auteurs (als Garnier) en/of bestudering van de
renaissancistische poetica1.
Toch was Seneca, in de zestiende eeuw al, een geliefd auteur; aanvankelijk waren
het vooral filologen die in hem geïnteresseerd waren en zijn werken uitgaven en
becommentarieerden. Dit vooral in het Noorden. Al vóor 1540 werden verschillende
stukken van Seneca gedrukt en herdrukt, en wel te Deventer. Het doel van deze
tekstuitgaven was allereerst hun nut voor het onderwijs in het Latijn. Seneca werd
toen nog niet opgevoerd. In het zuiden (te denken valt dan vooral aan Leuven, het
centrum van de humanistische studies) is de belangstelling voor Seneca veel geringer.
Men interesseert zich hier aanvankelijk vooral voor Terentius en Plautus, ook, zij
het in iets mindere mate, voor de Griekse tragedie, vooral voor Euripides, dan voor
Sophocles, het minst voor Aischylos. Er zijn wel tekenen van kennis van het werk
van Seneca, o.a. in de Dialogismi Heroinarum van Petrus Nannius of Nannick (1541),
vooral echter - en hier ontstaat de verbinding met het school-drama2 - in het
schooldrama van Gregorius van Hollogne (Hollonius). Deze auteur gaf in 1556 drie
heiligenspelen uit: Catharina, Laurentius en Lambertus. Hij wijkt in deze spelen af
van het traditionele ‘heiligenspel’ en staat duidelijk onder invloed van Seneca; hij
observeert de ‘voorschriften’ van het klassiek toneel, misschien voor het eerst in de
Nederlanden, zorgvuldig.
In het laatste kwart van de zestiende, begin zeventiende eeuw komt het
humanistisch schooldrama steeds meer onder de nu overheersende invloed van
Seneca, mede als gevolg van de grote uitgaven van zijn

1

2

Aan de door W. Asselbergs, Pascha-problemen, Hilversum, 1940, 9, herdrukt in Verz.
Geschriften III, Utrecht-Antwerpen, 1962, 283 veronderstelde invloed van de godsdienstige
tragikomedie van de Franse Hugenoten ‘op het werk van Duym, Celosse, De Koninck en
Vondel’ gelooft Smit niet: er zijn namelijk geen sporen van Franse invloed in de dramatiek,
in tegenstelling met de overduidelijke invloed van de Franse lyriek; t.a.p. 8-9, in Twaalf
Studies, 6-7.
Het Hugenotentoneel werd bestudeerd door J. Wille, De gereformeerden en het tooneel tot
omstreeks 1620, in: Literair-historische Opstellen, Zwolle, 1963, 59-142; P. Keegstra,
Abraham sacrifiant de Théodore de Bèze et le théâtre calviniste de 1550 à 1566, thèse,
Groningen, 1928; G.D. Jonker, Le protestantisme et le théâtre de langue française au XVIe
siècle, thèse, Groningen, 1939; voor de Franse Hugenotendrama's uiteraard vooral ook
Raymond Lebègue, La tragédie religieuse en France; Les débuts (1514-1573), Paris, 1929.
W.A.P. Smit gelooft, om ongeveer dezelfde reden als bij het Franse drama, ook niet aan
invloed van het Engelse drama, t.a.p. 9.
Over het (Latijnse) schooldrama Handboek I, 477-80.
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werk die het licht zien. De Antwerpenaar Antonius Martinus Del Rio had rond 1570
een uitgave voorbereid met aantekeningen, die door Plantijn werd uitgegeven in
1576, herdrukt in 1593-94; het werk werd door Justus Lipsius zeer bewonderd. Del
Rio was ook belangrijk als theoreticus van het klassiek toneel. Een befaamde editie
was die van Raphelengius die in 1589 tegelijk te Leiden en te Antwerpen verscheen;
zij werd in Antwerpen herhaaldelijk herdrukt. Justus Lipsius zelf was een groot
bewonderaar van Seneca, vooral van zijn filosofische geschriften.
Na het begin van de nieuwe eeuw is het vooral Hugo de Groot geweest die de
stoot gaf tot vernieuwing van het toneel. Hij legde de verbinding tussen de werken
die onderwerpen van religieuze aard behandelen en het Latijnse treurspel, dit laatste
in de geest van Seneca. Dat gebeurt al in Adamus exul van 1601, duidelijker nog in
Christus patiens van 1608 en Sofompaneas van 1635. Heinsius voltooide in 1611
zijn Herodes infanticida (dat overigens pas in 1632 verscheen).
Het is onder invloed van Hugo de Groot en Heinsius, dat in het zuiden de komedie
van Terentius, Plautus en hun navolgers naar de achtergrond gedrongen worden en
de tragedie in de geest van Seneca toonaangevend wordt. Van belang bij deze
vernieuwing is ook geweest de indirecte invloed van Seneca en wel via Garnier, ‘le
plus brillant élève de Sénèque’ (E. Faguet); in zuid èn noord werd Garnier uitermate
bekend ná de uitgave van zijn werk in 1592 te Antwerpen; voordien onbekend, oefent
hij daarna een zeer grote invloed uit1.
d. Mede (vooral?) onder invloed nu van deze traditie in de zestiende eeuw komt
geleidelijk het ‘klassiek’ renaissancetoneel tot stand. Het wachten is op de grote
kunstenaar die het vorm zal geven. Dat gebeurt als Hooft aan het schrijven gaat,
d.w.z. zijn Achilles en Polyxena op papier zet, waarschijnlijk nog vóór zijn Italiaanse
reis (ca. 1598?) en Theseus en Ariadne (ca. 1602). Van groot belang voor de
vernieuwing van het toneel was ook de activiteit van Samuel Coster; in het tweede
decennium van de zeventiende eeuw schreef hij een aantal ‘klassieke’ toneelspelen
(Polyxena, Ithys, 1615 en Iphigenia, 1617). Deze stukken demonstreren een zeer
nadrukkelijke, maar zelfstandig ondergane invloed

1

Het voorgaande over de invloed van Seneca berust vooral op E. Rombauts, Sénèque et le
théâtre flamand in Les tragédies de Sénèque et le théâtre de la Renaissance, Paris, 1964,
211-9; het citaat uit E. Faguet aldaar.
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van Seneca. Coster is ook de auteur van wel het eerste moderne in vijf delen
opgebouwde blijspel (Teeuwis de Boer, 1612, mogelijk al van 1607).
Hoe onderscheidt zich dit klassiek renaissancetoneel van het rederijkerstoneel? Aan
een belangrijk aspect van Hoofts drama, de karaktertekening, kan men verband met
en verschil van het rederijkersdrama waarnemen. In stukken als die van Hooft is
vanuit modern psychologisch oogpunt de karaktertekening zielkundig zwak te
noemen; literair-historisch echter betekenen zij een belangrijke innovatie.
Het was er Hooft niet primair om begonnen een psychologisch verantwoorde
ontwikkeling te geven; hij wilde allereerst een bepaalde idee tot uitdrukking brengen.
Dit doende, treedt hij in het voetspoor van de rederijkers. Maar, en dat is het novum,
hij vernieuwt de traditie aanzienlijk, doordat hij niet langer door personificaties (van
abstracties) en door redenering (betoog) deze idee tot uitdrukking brengt, maar door
mensen (en goden). Daarbij was niet ieder mens afzónderlijk drager van een gedachte;
mensen (en goden) tezámen geven het beeld van de maatschappij (of van een
geschiedenis), en daarin tevens het beeld van de idee die primair tot uitdrukking
gebracht moest worden. J. te Winkel noemt Hooft de ‘een-en-twintigjarig(e) jongeling’
die met een stuk als Ariadne deze hervorming invoerde en de nieuwe kunst tot
‘heerschappij’ bracht1.
Een belangrijk gevolg van Seneca's invloed is geweest het optreden van toverijen,
geestesverschijningen en droomvisioenen (waarin vooral helse geesten een grote rol
spelen); het effect is niet alleen bij Hooft, maar ook bij Samuel Coster en Vondel
aan te treffen. Coster en Jan Vos kennen een op Seneca teruggaande voorkeur voor
het gruwelijke en wanstaltige, die voor moderner begrippen moeilijk verteerbaar is.
Deze voorkeur hangt samen met Seneca's interesse voor juist die ‘menselijke
hartstochten, die alle grenzen vernietigend doorbreken’; van die hartstochten geeft
hij bij voorkeur het affectieve spannings-moment, de afzonderlijke scène, de innerlijke
dramatiek dus, eerder nog dan de uitwendige handeling waarin een en ander zich
kan demonstreren. In samenhang met deze inhoudelijke aspecten staat de vaak
barokke, gezwollen taal, die dan weer afgewisseld wordt met

1

Ontw. III, 131-2.
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‘toegespitste dialectiek van spreekwoordachtig karakter’1. Daarmee naderen we
aspecten van de ‘uiterlijke’ vorm.
Aan de invloed van Seneca zijn, globaal, te danken de aanhef met een monoloog,
een veelvuldig voorkomen van monologen ook in het stuk, de verdeling in vijf
bedrijven, het optreden van koren in een bedrijf of na een bedrijf (behalve na het
laatste), en - voor wat Hooft betreft - in de latere spelen (in Geeraerdt van Velsen,
1613) eerst de eenheid van tijd, en dan (in Baeto, 1617) ook die van plaats (deze
laatste nog niet ‘volmaakt’)2.
Aan Seneca moet ook worden toegeschreven de nogal eens voorkomende
constructie van het vijfde bedrijf, als verhalend geheel, een geheel dat buiten de
eigenlijke handeling staat.
Het is uiteraard niet zo, dat bij elke auteur al deze elementen optreden, noch dat
zij in even sterke mate - als bijvoorbeeld bij Seneca - optreden. Hooft bijvoorbeeld
heeft deze Senecaanse elementen gematigd toegepast in zijn drama's; het betreft,
naar H.J. Polak heeft uiteengezet3., overwegend enkele, vooral uiterlijke elementen,
niet echter de verwikkeling, noch de structuur van de karakters of stijl- en
dialoog-kenmerken. Hooft realiseerde uiteindelijk zichzelf in zijn werk, met
gebruikmaking van aan Seneca ontleende elementen. - Ook Coster heeft zich vrij
zelfstandig opgesteld tegenover Seneca; hij kent opvallende Senecaanse elementen
als geestesverschijningen en opeenhopingen van gruwelijkheden, voorkeur voor de
monoloog e.d., maar ook hij is geen imitator te noemen, veeleer een auteur die trachtte,
aemulerend, op eigen wijze de stof vorm geeft. Hoe sterk Vondel aanvankelijk - na
zijn beginperiode - onder invloed van Seneca stond, zal bij de behandeling van zijn
werk blijken. Jan Vos zal bepaalde elementen tot naar onze smaak geforceerde,
geëxagereerde proporties opvoeren. Wij komen er bij zijn werk op terug.
Het renaissancetoneel dat op deze wijze ontstond in het eerste kwart van de
zeventiende eeuw is, zoals al werd opgemerkt, stellig niet strák ‘klassiek’
georganiseerd; het draagt veeleer een experimenteel karakter4. Men heeft houvast,
meent W.A.P. Smit, aan Duyms al

1
2
3.
4

J. Brouwer, G.L.N. IV, 248.
Merkwaardig is het feit, dat in Scaligers Poetica de eenheid van handeling volkomen
verwaarloosd wordt; W.A.P. Smit, Ren.-ton., 15, noot 29.
H.J. Polak, Seneca tragicus, De Gids, 1892, IV, 64 vlg. en 301 vlg.
W.A.P. Smit, Ren.-ton., 18.
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eerder aangehaalde bepaling: ‘Tragedie, dat is van heerlijcke menschen, wiens bedrijf
int beginsel blijde, doch opt lest droevich is’; ‘Tragedie... dat is van heerlijcke
menschen, wiens bedrijf heel droevich is’. De exitus infelix is dus een specifiek
kenmerkend aspect van de tragedie.
‘Slechts een formele variant’ daarvan acht Smit1 de tragi-komedie, een treurspel
met een blij einde, een blijeindend treurspel. De eis van de exitus infelix was
klaarblijkelijk zo klemmend voor het treurspel, dat men voor een blijeindend spel
een andere naam nodig had: tragikomedie. Het tragisch karakter van de tragedie werd
dus, volgens W.A.P. Smit, in het oog van deze renaissancisten niet aangetast als in
de tragedie elementen uit een ander genre werden opgenomen, bijvoorbeeld het blij
einde of, binnen een tragedie, komische elementen. Dit in overeenstemming met het
nog experimenterend karakter van het renaissancetoneel in de eerste kwart van de
zeventiende eeuw.
Typische exponenten van het ‘klassiek’ renaissancedrama in onze literatuur zijn
geweest Hooft, Samuel Coster, Jan Vos en Joost van den Vondel. Vondel echter kent
in zijn evolutie varianten waarbij het voorbeeld van Seneca op de achtergrond raakt
(zónder dat de Romeinse auteur overigens vergeten wordt) en het Griekse drama
naar voren komt; het kader voor deze evolutie blijft weliswaar het oude klassieke
drama, maar het wordt gemoderniseerd naar stof en vorm door zijn christelijke
opvatting en de exegese van de theoretische opvattingen over het drama door
tijdgenoten; door dit te doen sloeg Vondel, zoals W.A.P. Smit2 heeft opgemerkt, een
weg in waarop zijn tijdgenoten hem niet zijn gevolgd.
e. Naast dit klassiek drama kent West-Europa in deze tijd nog een heel andere
toneelvorm, die van een ‘vrij’, open toneel: men denke aan het grootste deel van de
werken van Shakespeare. Vergelijkt men dit drama met het klassieke, dan ziet men
merkwaardige chiasmen. Naar de idee handhaaft het klassíek drama, van Vondel
bijvoorbeeld, in grote lijnen de conceptie van het middeleeuws toneel (mysterie- en
zinnespel): een theologische, religieuze wereldbeschouwing drukt haar stempel op
het werk: de hoofdpersonen worden geconfronteerd met

1
2

W.A.P. Smit, Ren.-ton., 15-18.
Van Pascha III, 592.
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het goddelijke. Naar de vorm echter wijkt Vondel sterk af van het middeleeuwse
drama, waarvan hij de idee voortzet; voor die vorm baseert hij zich op oudheid en
theorieën van geleerden uit de eigen tijd. Daardoor ontstaat een strak-gesloten,
‘aristotelische’ dramavorm.
Het ‘vrije’ toneel, als dat van Shakespeare, wijkt in tweeërlei opzicht wezenlijk
af. Het kent niet de aristotelische, strakke opbouw, maar handhaaft naar de vorm
veeleer de open, vrije, losse vorm van het middeleeuwse toneel. Het kent een groot
aantal tonelen die in grillige orde elkaar opvolgen, in grote variatie ook van ‘gehalte’:
ernstige, dramatische scenes worden afgewisseld met komische, soms kluchtige.
Daarmee in overeenstemming sterke variatie in de vorm: min of meer strakke
versvormen (vooral min sterke, maar bijzonder genuanceerd) wisselen af met proza.
Zet Shakespeare zo doende, op moderne wijze overigens, de losse niet-aristotelische
toneelvorm van de middeleeuwen voort, de idee van zijn werk is ten dele ‘modern’.
Dat deel handelt niet over mensen in hun relatie met God, in een vaste relatie met
een duidelijk herkenbare God; het handelt veeleer over mensen met elkaar, onder
elkaar, tegen elkaar, over mensen met hun frustraties en hun waanzin, hun eerzucht
en hoogmoed, hun doortrapte gemeenheid en verheven noblesse. De mens wordt
hier op het toneel gezet als autonoom, aards wezen, vaak verdorven, soms edel van
gemoed, veelal de mengeling van goed en kwaad die hij is. Shakespeare geeft in
déze stukken wijsheid óver de mèns, niet - zoals Vondel bijvoorbeeld trachtte te
geven - wijsheid ván gòddelijke aard. Terwijl het drama van Vondel overwegend
van religieuze aard blijft (als het middeleeuwse) en als christelijk-symbolisch begrepen
moet worden, legt dit van Shakespeare de wijding van het religieuze af om profaan
te worden, aards, vaak tot in het burleske en triviale, - zoals het aardse leven nu
eenmaal is. Niet de mens in zijn goddelijke relatie (die schuld, berouw, boete, zonde,
straf ‘oproept’), maar de mens in zijn relaties met zijn medemensen krachtens
menselijke driften.
Deze tweede toneelvorm - de niet-aristotelische, vrije van Shakespeare - vormt
een geheel andere soort dan die van Vondel. Het is deze shakespeariaanse die op den
duur de aristotelische overwonnen heeft. Hij treedt vooral op in Engeland en in de
Zuideuropese landen; toneel van een open, vrije vorm, waarin weinig aandacht
bestond voor strakke indeling in een gefixeerd aantal bedrijven, geen
alleenheerschappij van uitsluitend tragische òf komische elementen, maar een vlotte
mengeling van beide. Hij ontstond uit de vermenging van
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middeleeuws-religieuze, klassieke en nationaal-realistische elementen en kwam tot
hoogste bloei in het werk van bijvoorbeeld Shakespeare en Lope de Vega1.
Het Spaans toneel kent als belangrijk genre de ‘Comedias heroycas’ en de
‘Comedias de capa y espada’, de mantel- en degenstukken, stukken waarvan de
personen (een aantal personen althans, de ‘hoofd’-figuren) tot de hogere kringen
behoren. Dit ‘Spaans’ toneel is rijk aan uiterlijke handeling, afwisseling en
dramatische gebeurtenissen. Verwisselingen, verwarringen, intriges, liefdesmotieven,
en een handeling, veelal berustend op de tegenstelling tussen liefde en eer, vormen
bijna wezenlijke elementen. De eenheden worden níet erkend. Ook niet de eenheid
van ‘handeling’, aangezien een hoofdhandeling en nevenhandelingen onderscheiden
kunnen worden of als het ware elkaars spiegelbeeld kunnen zijn.
Een van de grote auteurs van dit toneel, Lope de Vega, heeft ook theoretisch over
zijn toneelopvattingen gehandeld. Hij merkt op, dat van de 483 toneelstukken die
hij schreef alle op een zestal na geacht kunnen worden vol vergrijpen tegen de
‘kunstregels’ te zijn. Lope de Vega maakte zich niet alleen los van de klassieke
wereld en de artistotelische dramavorm, hij putte voor wat de stof betreft in alle
opzichten uit ‘het volle menschenleven van zijn tijd en zijn volk’2, zoals - in veel
opzichten vergelijkbaar - ook Shakespeare veelal deed.
Ook Nederland kent deze toneelvorm, al is hij hier moeilijker herkenbaar, eensdeels
doordat het overwicht van Hooft en Vondel - de hoge strakke bouwwerken die zij
oprichtten - de visie erop ten dele belemmert, anderdeels doordat onze letterkunde
geen auteur van het niveau van Shakespeare of Lope de Vega kent. Maar hij bestáát
wel degelijk, en men heeft deze vorm in zijn beschouwing te betrekken om
toneelstukken te begrijpen die los staan van het aristotelische, klassieke3 als

1
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In Engeland ontwikkelt dit genre zich, ten dele binnen het maniërisme, tot wat Sypher de
tragi-komedie noemt; maar dit woord heeft dan een geheel ándere betekenis dan Smit bedoelt;
tragi-komedie is bij Sypher uiting van de maniëristische geestes- en gemoedsgesteldheid: de
‘verscheurde geest’, het verbijsterd gemoed; uit die geestes- en gemoedsgesteldheid vloeit
de mengeling voort van ernst en dwaasheid. Het is over dit (maniëristische) deel van
Shakespeares drama dat hier in de inleiding (in de paragraaf over Maniërisme) gehandeld
wordt.
J. te Winkel, Ontw. III, 223-6.
W.A.P. Smit, Ren.-toneel, 24, spreekt over twee tendenzen in het renaissance-toneel: enerzijds
de neiging om het nieuwe drama naar het voorbeeld van de klassieken verder te perfectioneren,
anderzijds over ‘de aanvaarding van dat nieuwe drama zoals het zich in de eigen tijd
manifesteerde, met aansluiting bij de praktijk van bewonderde voorgangers in binnen- en
buitenland’; voorzover ik zie, werkt hij dit laatste niet uit. Is echter dit ‘nieuwe drama zoals
het zich in de eigen tijd’ manifesteerde, niet met name het hierboven besproken drame libre?
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werk van Duym (met zijn minderemanstonelen), een deel van het werk van Bredero
(bijv. zijn Rodd'rick ende Alphonsus), werk van Rodenburg1, Samuel Costers Isabella,
De Konings Hendrik de Vierde, alsook het ‘Spaanse’ toneel zowel dat van Rodenburg
in het tweede decennium als, later, in de zuidelijke Nederlanden.
Bredero noemt zijn Rodd'rick ende Alphonsus ‘tragedie’, hoewel het duidelijk een
mengvorm is. Er is dan ook alle reden zich af te vragen, of men volstaan kan met in
deze tijd op grond van het ‘experimenteel’ karakter te volstaan met alleen maar de
onderscheiding tragedie en tragi-komedie2. Het doet er niet àlles toe, hoe de
renaissancisten zelf hun stukken betitelden. Als Bredero zijn stuk tragedie noemt,
noemt hij een ander soort toneelwerk ‘tragedie’ dan wanneer Hooft de Geeraerdt
van Velsen kenschetst. Bredero's stuk hoort veeleer tot de vrijere toneel-vorm zoals
Shakespeare en Lope de Vega die kenden, het drame libre dat René Bray3 als volgt
omschreef: ‘Dénouement heureux4, sujet romanesque, personnages de conditions
diverses, melange des tons, voilà ce qui distingue essentiellement la tragi-comédie,
voilà les divers caractères qu'elle présente le plus souvent, soit réunis, soit séparés’.
De door Bray gebruikte term ‘tragi-comédie’ heeft hier dus duidelijk een àndere
betekenis dan wanneer Smit er alleen het blijeindend treurspel onder verstaat. Bray
laat de aandacht óók vallen op het sujet romanesque, op de ‘personnages de conditions
diverses’, op de ‘mélange des tons’5, - kortom op al die aspecten die de ‘moderne’
toneelvorm van die tijd kenmerken.

1
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4
5

Rodenburg - het typeert de situatie volledig - bewerkte naar het Spaans en schreef op de
Spaanse manier, maar vertaalde óók uit het Engels het, het maniërisme volledig typerend,
stuk van Cyril Tourneur, The Revengers Tragedy (1607) als Wraeck-gierigers Treurspel
(1618); Ontw. III, 225.
Zoals W.A.P. Smit suggereerde.
René Bray, La formation de la doctrine classique en France, Paris, 1927; ongewijzigde
herdruk 1951.
Deze ‘gelukkige ontknoping’ treedt overigens niet altijd op.
W.A.P. Smit, Ren.-toneel, 4, noot 2, vermeldt de hoofdstukken en uitweidingen in J. te
Winkel, Ontw. III, die van belang zijn voor de aan de orde zijnde problematiek. Daaraan
waren toe te voegen de bladzijden 223-6, die juist over deze ‘vrije’ vorm van toneel handelen.
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f. Hoe is in Nederland deze vrijere toneelvorm tot stand gekomen? In Rodd'rick ende
Alphonsus, Griane, Hendrik de Vierde (van Abraham de Koning dit laatste) lopen
de komische intermezzi dwars door de ernstige passages heen die kwantitatief het
grootste deel vormen. C. Kruyskamp meende in een figuur als Nieuwen-Haan (in
Rodd'rick ende Alphonsus) een soort gracioso te kunnen zien, zoals Lope de Vega
hem introduceerde in het Spaanse drama: ‘Another element which he established in
the Spanish Drama was the comic underplot. Nearly all his plays... have it; sometimes
in a pastoral forme1, but generally as a simple ad-mixture of farce. The characters
contained in this portion of each of his dramas are as much standing masks as those
in the graver portion, and were perfectly well known under the name of the graciosos
and graciosas, or drolls... In most cases they constitute a parody on the dialogue and
adventures of the hero and heroine, as Sancho is partly a parody of Don Quixote,
and in most cases they are the servants of the respective parties; - the men being
good-humored cowards and gluttons, the women mischievous and coquettish, and
both full of wit, malice, and an effected simplicity’. Aldus G. Ticknor2. De
moeilijkheid is echter, dat invloed van Lope de Vega, (die overigens de gracioso al
vóór 1602 in zijn toneelwerk invoerde), op Bredero in 1610-1611 onwaarschijnlijk
is. Bekendheid met enig werk van de Spanjaard zou omstreeks 1615 door niets
aangetoond worden. Th. Rodenburg was de eerste die na zijn verblijf in Spanje (1610
tot 1613) werk van Lope de Vega bewerkte, maar de meerderheid van de vertalingen
dateert van na 16403.
H. Th. Oostendorp heeft gewezen op invloed van de Spaanse tragi-komedie La
Celestina op enige Nederlandse toneelschrijvers, met name op Jacob Duym4. La
Celestina5 past geheel in de traditie van de in het
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Deze pastorale vorm past Bredero toe in de tussenspelen in Griane.
George Ticknor, History of Spanish Literature, 3 vols. corrected and enlarged edition, London,
1863, II, 264; aangehaald door C. Kruyskamp in zijn uitgave van Rodd'rick ende Alphonsus,
Zwolle, 1968, 15-6.
Vgl. W. Vermeer, Een nieuwe Bredero-uitgave, Ni Tlg 62 (1969), 391.
Ni Tlg 57 (1964), 353-64.
Eigenlijk is Celestina een figúur uit de Comedia da Calisto y Melibea, een lees-drama,
waarvan de oudste bekende druk in 1499 te Burgos verscheen; deze figuur werd naderhand
titeldraagster van het stuk, dat in 1550 in Antwerpen in Nederlandse vertaling het licht zag,
en daarna tot de zeventiende eeuw herdrukt werd. - Naar dit stuk bewerkte Hugo Claus zijn
De Spaanse hoer (1969).
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Latijn geschreven vroegrenaissancistische komedies zoals die tot in de zestiende
eeuw in Italië grote opgang maakten. Het sluit, als men aan de Nederlanden denkt,
volgens Oostendorp geheel aan op teksten als Van de Verloren Sone, Jan van Beverley
en Mariken van Nieumeghen, die, in afwijking van het rederijkerstoneel met zijn
allegorische figuren, directe realiteitsbeschrijving kenden. De rederijkers uit de
tweede helft zestiende eeuw waren gevoelig voor humanistische werken en
interesseerden zich levendig voor de Romeinse en Neolatijnse komedie. Vandaar
dat een stuk als La Celestina met de figuur van de koppelaarster aantrekkelijke
aspecten opleverde voor deze geïnteresseerden. Met name ook Duym is ‘zeker bekend
geweest met de gebruikelijke opbouw niet alleen van de Italiaanse komedie’ (en
motieven daaruit als serenades, bezoek van koppelaarsters, brieven en geschenken),
maar ook met de Spaanse La Celestina. Dat blijkt uit zijn vijfde ‘spieghel’ uit het
Spiegelboeck (1600), te weten Den Spieghel der Reynicheyt. Daarin treedt op een
koppelaarster, geïnspireerd op La Celestina, nu dan in een tragedie. - Ook in een
tekst van Van Ghistele en in een spel van H. Smout bespeurt Oostendorp invloed
van dit Spaanse stuk. ‘De renaissancistische komedieschrijvers waagden het slechts
die facetten van de werkelijkheid op het toneel te brengen waarvoor reeds door
klassieke auteurs een literaire traditie was opgebouwd. Het is de grote verdienste
van La Celestina dat het de mogelijkheden hiertoe heeft uitgebuit en vermeerderd.
Dit verklaart de roem die het werk genoot’1.
Onderzoekingen van deze aard zullen op den duur duidelijker moeten maken hoe
de invoeging van komische tussentoneeltjes (vergelijkbaar met die in de stukken van
Lope de Vega en andere auteurs) in ons vroege renaissancetoneel tot stand kwam,
en hoe deze invoeging zich ontwikkelde van Duym en Bredero over Rodenburg naar
uiteindelijk Pieter Langendijk; in Langendijks Wederzijds Huwelijksbedrog (1714)
is ook duidelijk sprake van een spiegelbeeldstructuur, waarbij hoger en lager sociaal
niveau tegenover (naast) elkaar gesteld worden, soms met parodistische bedoelingen.
Het mag dan al een vraag blijven hoe deze vorm van toneel ontstaan is, feit is, dat
hij er is, en dat de eraan ten grondslag liggende conceptie van zulk een toneelstuk
wezenlijk anders is dan die van de klassieke drama's.

1

H. Th. Oostendorp, De invloed, 363.
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g. Als men afziet van (in die tijd gegeven) namen (‘tragedie’, ‘tragi-komedie’) en de
toneelstukken uit die tijd neemt zoals ze daar liggen, constateert men dus in het eerste
kwart van de zeventiende eeuw twee soorten spelen: spelen die tenderen naar een
strakke compositie - gesloten handeling, personen van ongeveer gelijke stand, één
stijlniveau: Hooft, Vondel (tragedie en tragi-komedie à la Smit) -, en daarnáast spelen
die deze strakke compositie niet nastreven: handelingen op verschillend niveau,
personen van verschillende, zeer uiteenlopende stand, méer dan een stijlniveau,
scherts èn ernst, volkstaal èn verheven, vaak hoogdravende toneeltaal: Duym, De
Koning, Bredero, Coster, Rodenburg en de verderop te behandelen Zuidnederlandse
auteurs. Doordat echter een verdere ontwikkeling door creatief sterke auteurs niet
plaats vond, viel de grootste aandacht op het zich formaliserend klassiek
renaissancetoneel in classicistische richting1.
Misschien moet een andere oorzaak van de geringer belangstelling voor het vrije
toneel gezocht worden in het feit dat Rodenburg, zich inspirerend op het Spaans
toneel, in afwijking van het Spaans en Shakespeariaans toneel, niet steunde op het
nationale (in breedste zin, wat Lope de Vega, Calderón en Shakespeare wèl deden),
terwijl een meer klassiek georiënteerd auteur als Hooft met Geeraerdt van Velsen
en Baeto dat juist wèl deed. Zo kon dit klassiek toneel de geur van de (nationale)
heiligheid verwerven die het Spaanse miste. Daar staat echter weer tegenover, dat
Rodenburg toch wel zeer in de smaak van de Amsterdamse schouwburgbezoekers
viel, mede doordat hij zijn spelen aantrekkelijk maakte door toevoeging van muziek,
dans en zang, en de vanouds geliefde stomme vertoningen van levende beelden2.
Het betoog van W.A.P. Smit werpt een groot aantal nog niet of weinig onderzochte
problemen op, - voldoende reden om niet te mogen verwachten dat hier een duidelijk
en afgerond overzicht over de ontwikkeling van het toneel na 1575 gegeven kan
worden; het blijft bij een reeks opmerkingen3.
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Smit handelt, Ren.-toneel, 18-24, vrij uitvoerig over de terminologische onderscheiding
‘klassiek’ en ‘romantisch’ toneel. Met ‘romantisch’ wordt (werd) doorgaans gedoeld op het
drame libre, met name wanneer dit zijn stof ontleent niet aan de klassieken, maar aan
middeleeuwse of latere (ridder)romans.
J. te Winkel, Ontw. III, 226.
Literatuur over de tragedie en de tragi-komedie H.C. Lancaster, The French Tragi-comedy.
Its origin and development from 1522 to 1628, Baltimore, 1907; M.T. Herrick, Tragi-comedy.
Its origin and development in Italy, French and England, Urbana, 1955; R. Sanvic, Le Théâtre
Elisabéthian, Bruxelles, 1955 (vgl. Regesten I, 49). Voor Frankrijk R. Lebègue, La tragédie
française de la Renaissance, Bruxelles, 1954 (vgl. Regesten I, 40) en Gustave Cohen, Etudes
d'histoire du théâtre en France au Moyen-Age et à la Renaissance, Paris, 1955.
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8
De letterkunde van de renaissance heeft duidelijk ook onze literatuur vernieuwd.
Men heeft zelfs kunnen stellen, dat ‘voor Hooft, Heinsius, Huygens, een poëzie in
het nederlands iets was dat nog maar net was en werd geschapen, een nieuwe geboorte
die zich eeuwen lang alleen in het latijn had uitgedrukt’; Huygens zou in 1621 ‘al
wat meer poëzie in het nederlands [gekend hebben] om op terug te grijpen, zijn
gedicht [i.c. Batava Tempe] komt in de eerste plaats voort uit de Europese
humanistische traditie die zich nog maar kortelings ook van de volkstalen was gaan
bedienen’1.
Zonder de enorme betekenis van de Europese humanistische traditie in het Latijn
te miskennen - er wordt voortdurend naar verwezen - mag toch niet vergeten worden
dat deze traditie óók in de volkstalen haar neerslag gevonden had. Deze neerslag
werkt, hoe revolutionair en ‘nieuw’ ‘de Renaissance’ moge aandoen, dóór in die
renaissance. Inhoudelijk handhaaft de Renaissance en handhaven de theorieën van
de Renaissance, ontstaan onder invloed van, getuigend ook van verering voor de
oudheid, veel middeleeuws erfgoed. Weinig verwonderlijk als men bedenkt dat ook
de middeleeuwen, zij het op hun wijze, de oudheid continueren. Een belangrijk
inhoudelijk aspect hangt samen met wat in de middeleeuwen als allegorie en
symbolisme behandeld werd2. Wanneer al Clemens van Alexandrië (†ca. 215) in zijn
leer over de Logos Spermatikos stelt, dat de Logos van de schepping af als zaad over
heel de wereld verdeeld is geweest en dat in de Griekse wijsgeren dit zaad had wortel
geschoten - een leer die door de kerkelijke autoriteiten weliswaar werd afgewezen,
maar die een blijvende invloed bezat - lag het voor de hand dat men probeerde de
antieke filosofen en dichters tot getuigen of profeten van de openbaring te maken.
Met name met Plato, Vergilius en Seneca is dit gebeurd, maar ook met de

1
2

Jacob Smit, Driemaal Huygens, Assen, 1966, 24.
Zie Handboek I, 334.
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zeven wijzen1. Heel de middeleeuwen door heeft men op deze wijze teksten ‘geduid’.
De renaissance zet dit duidingsproces voort. Op het voetspoor van de
oud-christelijke auteurs kent men vanaf Van Mander over Heinsius en Vossius naar
Vondel en Outhof2 de opvatting, dat in de voorchristelijke tijd tal van gedachtengangen
voorkomen die identiek zijn met christelijke. Tot deze opvatting heeft stellig
bijgedragen het feit dat bepaalde beelden op identieke of vrijwel identieke wijze
werden aangetroffen bij voorchristelijke schrijvers en in oud en nieuw testament.
Men huldigde de opvatting dat allerlei beeldspraak en zelfs hele mythologieën zoal
niet christelijk bedoeld dan toch voor interpretatie in christelijke zin vatbaar waren.
Men bleef ook nu de mythen der oudheid, zowel die van Egyptenaren als van Grieken
en Romeinen, beschouwen als allegorisch te begrijpen verhalen. De ontwerpers van
tal van mythen werden geacht wezenlijk wijsgeren te zijn die hun wijsheid verborgen
in (grotendeels verzonnen) verhalen. Deze wijsheid kan van velerlei aard zijn: zij
kan betrekking hebben op historische, op natuurkundige of op zedenkundige waarden
van het volk waarin zij ontstonden. In diepste wezen, - en men herkent de
gedachtengang van Clemens van Alexandrië - gingen in de verhalen der oudheid
elementen van goddelijke openbaring schuil: God immers sprak door de mond van
deze wijzen. Zo oordeelt ook Vondel. Deze door God begenadigde wijzen drukten
zich echter uit als poëten, dat wil zeggen zij verborgen hun wijsheid ‘onder de bloem
van kunstige verzieringen’. De dichter spreekt ‘verbloemd’ of ‘overbloemd’, d.w.z
in beelden en gelijkenissen. Zijn diepe wijsheid verbergt hij onder het verhaal van
fabel en mythe. De mythe is eigenlijk niet anders dan een breed uitgewerkte
beeldspraak, een allegorie van grotere omvang, waarachter en waaronder de dieper
schouwende lezer de wézenlijk bedoelde wijsheid heeft op te diepen. - Eerst in een
later stadium, met Plato en Aristoteles, meent men, treedt de wijze op die niet als
dichter, dus verhullend, zijn wijsheid uitspreekt, maar die direct, rechtstreeks,
onthullend zijn filosofie ontvouwt3.
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E.R. Curtius, Europäische Literatur, 218-9.
G. Outhof, Levens-Tafereel van Cebes den Thebaner, Amsterdam, 1727.
Vgl. voor dit alles J.D.P. Warners, Renaissance en Oudheid, Ni Tlg 45 (1952), 1 vlg. en
201-10.
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Niet alleen echter profane teksten werden allegorisch geduid, dit was ook, en ook
nog in de zeventiende eeuw (men denke aan Vondel) het geval met bijvoorbeeld de
bijbel, met name het Oude Testament, zoals hiervoor uitvoeriger behandeld werd1.
In verband hiermee staat de voorkeur van deze tijd voor het emblematische. Het
emblematische kon in Nederland2 stoelen op de zin voor realisme die ons volk vanouds
kenmerkt: het scherp zien van de concrete, reële zaken, het detail, de natuur. Men
bleef deze zien als goede en profijtelijke gaven Gods, vaak echter met een sterk
accent op hun waarde om en op zichzelf. In de letterkunde is een sprekend voorbeeld
Bredero, die ook de Nederlandse zin voor het boertige handhaaft en vervolmaakt.
Dit realisme nu werd in de naar allegorie en symbolisme neigende gedachtengang
dienstbaar gemaakt aan het emblema3, aan de behoefte om via een ding of voorstelling
van een ding te wijzen naar iets an1
2

3

Zie Handboek I, 54. Over dit onderwerp Jean Pépin, Mythe et allegorie, 1958.
In zijn verdere ontwikkeling; aanvankelijk ontleent men zijn voorstellingen graag aan de
klassieke mythologie; in het begin van de zeventiende eeuw echter kiest men de realiteit om
zich heen.
Wortelend in oudheid en middeleeuwen, heeft de renaissance de moderne toepassing van de
emblemataliteratuur gebracht. Het oudste emblemataboek is van de Italiaan Andrea Alciato
(Emblematum Liber, 1531). Het bevat een reeks hout- of kopergravures, toegelicht door een
devies en een verklarend gedicht. In allerlei variaties hebben de volgende eeuwen dit stramien
gehanteerd. Uit de aard van de zaak maakten de auteurs uit zestiende en zeventiende eeuw
graag gebruik van allerlei voorstellingen en figuren uit de klassieke mythologie en de oude
geschiedenis. Uit deze sfeer stammen ook de emblemata amatoria, zoals die in onze
letterkunde beoefend werden door Heinsius en Hooft in het begin van de zeventiende eeuw;
aan deze tak van het genre liggen ten grondslag de anakreontische poëzie, Theocritus en
Ovidius. - Een geheel apart soort werd ingevoerd door Nederlandse auteurs toen zij de
realistische emblemata ontleenden aan het leven van elke dag; Roemer Visscher met zijn
Sinnepoppen (1614), Cats, met zijn Sinne- en Minne-beelden (1618) en daarop volgende
werken in deze geest, Johan de Brune (Emblemata, 1614), Krul, Jan v.d. Veen en anderen
hanteerden dit genre, dat ook door Jan Luiken aan het einde van de eeuw en in het begin der
achttiende eeuw beoefend werd. - Naast de emblemata amatoria verschenen al spoedig amoris
divini emblemata. De eerste bundel in dit genre, die van Otto Vaenius, verscheen in 1615,
terwijl vooral Antwerpse en Brabantse jezuïeten het genre druk hanteerden; de meest bekende
onder hen werd Poirters. Van Herman Hugo's Pia Desideria vervaardigde Justus de Harduwijn
een Nederlandse vertaling (Goddelycke wensen 1629). Luikens Jezus en de ziel (1678) is
een uitloper en een hoogtepunt. - Ook voorstellingen uit de fabelliteratuur werden veelvuldig
emblematisch toegepast. Tot de oudste toepassingen behoren de Warachtighe Fabulen der
dieren (1567) van De Dene, die Vondel in zijn Vorstelycke Warande der dieren bewerkte.
Ook in de emblemata van Van de Venne, Jacob van Zevecote en Poirters neemt de fabel een
belangrijke plaats in. Pieter de la Court hanteerde de fabel om politieke beschouwingen ten
beste te geven.
Deze gegevens zijn o.a. ontleend aan de inleiding van Van de Dene tot Luiken, bloemlezing
uit de Noord- en Zuid-Nederlandse emblemataliteratuur der 16de en 17de eeuw, door J.B.
Knipping en P.J. Meertens, Zwolle, 1956. Literatuuropgaven over het emblema in dit werkje
van J.B. Knipping en P.J. Meertens; verder in P.J.H. Vermeeren, De emblemata van Cats,
in Aandacht voor Cats, Zwolle, 1962, 155-76. Daaraan toe te voegen o.a. John Landwehr,
Dutch emblem books. A bibliography, Utrecht, 1962, nieuwe uitgave als Emblem Books in
the Low Countries 1554-1949, Utrecht, 1970; Albrecht Schöne, Emblematik und Drama im
Zeitalter der Barock, München, 1964 (bespr. door C. Kruyskamp, TNTL, 1965, 212-6);
Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts, herausgegeben
von A. Henkel und A. Schöne, Metzler, Stuttgart, 1967; E. de Jonghe, Zinne- en minnebeelden
in de schilderkunst van de zeventiende eeuw, 1967, geeft aan de hand van een aantal
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ders, om te ‘duiden’, vaak ook om te moraliseren. Het ding wijst naar iets anders,
krijgt (ook nog) een andere betekenis, en wel een die niet in de plaat of tekst zelf is
meegegeven. Een wijnrank om een boom is een wijnrank om een boom. Dat de
combinatie verwijst naar ‘liefde die ook na de dood voortduurt’ vloeit niet uit het
voorgestelde-zélf voort; men moet dat ‘weten van elders’1. Een emblematische
afbeelding op een schilderij - aldus J.D.P. Warners - geeft aan dat schilderij een
extra-betekenis, die een modern mens niet kan begrijpen zonder kennis van elders2.
Dat de middeleeuwer3 en ook nog de zeventiende-eeuwer zozeer ge-

1
2
3

schilderijen en prenten commentaar ter adstructie van de praktijk der emblematische
beeldmotieven (TNTL 84, 1968, 317-8); Th. A.G. Wilberg Vignau-Schuurman, Die
emblematische Elemente im Werke Joris Hoefnagels, prfschr. Leiden, 1969.
J.D.P. Warners, Gewoon, hoog en diep lezen, SpdL 11 (1969), 191-201.
J.D.P. Warners, t.a.p., 195. Over drie allegorische leeswijzen zie de inleiding van J.D.P.
Warners in Bacchus en Christus, Zwolle, 1965.
We ontmoetten dit allegoriserend interpreteren al bij de rederijkers als zij een verhaal
(geschiedenis) een wijdere, verdere strekking geven dan alleen het verhaalde (dit op grond
van de opvatting van Aristoteles in zijn Poetica over het verschil tussen poëzie en
geschiedschrijving; vgl. W.A.P. Smit, Van Pascha I, 15; uitvoeriger S.F. Witstein, Funeraire
poëzie). In Casteleyns Pyramus en Thisbe (zie Handboek I, 480-2) wordt deze verdere
bedoeling expliciet in het stuk zelf uitgebeeld: Pyramus doelt op Christus, Thisbe op de
menselijke ziel, en zo verder. Bepaalde renaissancisten gaan op dezelfde wijze te werk, zij
het dat zij niet altijd in het stuk-zélf deze verdere strekking tot uitdrukking brengen, maar
bijv. in een epiloog, of in een inleiding; soms ook moet de lezer de bedoeling uit de tekst
zelf opdiepen.
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neigd was tot dit emblematisch denken, vloeide voort uit de gedachtengang dat ‘alles
vervuld is van de oppergod’, zoals Roemer Visscher boven het eerste embleem van
de eerste schock in zijn Sinnepoppen formuleerde; iets algemener: ‘Daer is niet
ledighs of ydels in de dinghen’. Kortom: uit de gedachtengang van de goddelijke
vervuldheid der dingen op aarde1.
Het is duidelijk dat ‘het emblema’2 een geliefd object kon worden in handen van
het maniërisme. De versluiering waaraan het maniërisme de voorkeur gaf, het
verborgene, abstruse, geheimzinnige kon volop geëxploreerd worden in emblemata.
Het is zelfs zo, dat het maniërisme een geheel eigen vorm aan de emblemata gegeven
heeft.
Geleidelijk echter rijst verzet tegen dit genre; niet voor het eerst overigens. J.D.P.
Warners heeft gewezen op Rabelais die als vooruitstrevend renaissanceschrijver het
allegorisch lezen van bijvoorbeeld Homerus en Ovidius nadrukkelijk verwerpt3. Voor
wat onze literatuur betreft, vinden allegorie en allegorische interpretatie in de
traditionele

1
2

3

J.D.P. Warners, t.a.p., 193.
W.A.P. Smit heeft in zijn Van Pascha tot Noah een aantal van Vondels toneelstukken
‘emblematisch’ genoemd, althans daaraan een nadrukkelijk emblematisch aspect toegekend.
Al eerder (zie p. 62) werd aandacht besteed aan de opmerkelijke ontwikkeling rond 1600:
terwijl de rederijkers een idee tot uitdrukking brachten door middel van sprekende allegorische
figuren, gingen de renaissancisten dit doen door mensen, sprekend en handelend in een meer
‘reële’ menselijke samenleving (J. te Winkel, Ontw III, 131; W.A.P. Smit, Van Pascha I,
16). Dit leidde ertoe, dat niet meer iedere mens of figuur op zich drager van een bepaalde
gedachte is, maar dat de handelende personen sámen binnen het kader van de totale
geschiedenis deze gedachte tot uitdrukking brengen; de handeling in haar complexiteit
verwijst naar de idee, ver-beeldt deze idee (J. te Winkel, Ontw. III, 131). Waaruit volgt, dat
de niet om hun zelfs wil uitgebeelde personen ook niet allereerst op hun psychologische
waarde getoetst moeten worden (W.A.P. Smit, Van Pascha I, 19).
Dit verwijzen naar een hogere idee nu heeft W.A.P. Smit het ‘emblematisch’ karakter van
Vondels spelen genoemd. Het geldt met name voor de periode van 1640 tot 1660, van
Gebroeders tot en met Jeptha. Daarvóor heeft Vondel zijn bewustgewilde vorm nog niet
precies gevonden; daarná maakt hij het ‘emblematisch’ aspect ondergeschikt aan de
uitbeelding van de ‘staetveranderinge’ (Van Pascha I, 22-3).
Men kan zich afvragen, of de term emblematisch hier niet enigszins verwarring stichtend
werkt: is de omvang van de bedoelde teksten van Vondel niet te uitgebreid om de term
emblema te hanteren? Het ligt wellicht meer voor de hand de door J. Koopmans gebruikte
term allegorisch te blijven hanteren.
J.D.P. Warners, SpdL 11 (1969), 191-201.
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zin, ‘na een zeer lange doodstrijd’, hun natuurlijk einde in de achttiende eeuw1.

9
Wanneer we dit tijdvak laten aanvangen in 1567 is dat, als vrijwel altijd, een nogal
willekeurige datering. Zij berust op het feit dat Jan van der Noot in dat jaar de tekst
van zijn Het Bosken geschreven had, - bewijs dat de moderne poëzie zich volledig
kon manifesteren.
Vóór wij deze dichter en zijn ‘moderne’ tijdgenoten uitvoeriger behandelen dient
echter eerst een bespreking te volgen van de traditionele literatuur uit het laatste deel
van de zestiende eeuw: toneel, proza en dichtkunst.

Ontwikkeling vanuit de traditie
Wat in een vorige periode een revolutionair karakter droeg, wordt in een latere traditie.
Zo de letterkunde met betrekking tot de Hervorming in dit tijdvak; zij is in veel
opzichten voortzetting van die van de voorgaande jaren; alleen het optreden van het
calvinisme met zijn fanatieke mentaliteit geeft een nieuw, heftiger accent aan sinds
jaren overigens bekende geluiden. Traditioneel in veel opzichten is ook de andere
lyriek.
Nieuw naar stofkeuze is de strijdlyriek en het proza in verband met de opstand
tegen Spanje; het kiest echter overwegend traditionele vormen.
Het toneel zet de rederijkerstraditie voort, maar binnen het kader van deze traditie
ontwikkelt zich toch geleidelijk het nieuwe.
Eerst dus enkele bladzijden over deze meer traditionele verschijningsvormen van
de letterkunde, waarin geleidelijk vernieuwingsverschijnselen doordringen.

1. Lyriek
1. Buiten de strijd staan, zowel in zuid als in noord, in deze tijd het

1

J.D.P. Warners, Van allegorie naar werkelijkheid, Ni Tlg 60 (1967), 176-88 demonstreert
met name aan de hand van de bijbelinterpretatie de ontwikkeling van allegorisch denken
naar een ‘doorzichtiger, kritischer wijze van lezen, rationeler, direkter’ (t.a.p., 177).
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grootste deel van de volkspoëzie en de rederijkerspoëzie. In het laatste gedeelte van
de zestiende eeuw verscheen Dboeck der Amoreusheyt (1580 te Antwerpen), het jaar
daarvóór voorafgegaan door de honderdvierenveertig refreinen en andere gedichten
die de Antwerpse suikerbakker Jan de Bruyne verzamelde; in deze bundel gaat
ongetwijfeld ouder werk schuil. Dit is heel zeker het geval met de bundel
Veelderhande gheneuchlike Dichten (1600 te Antwerpen) die al eerder1 uitvoeriger
behandeld werd.
In 1589 verscheen in het noorden het Aemstelredams Amoreus Lietboeck, tot in
1608 door verschillende andere gevolgd. Deze liedboeken mogen al uit literair
oogpunt weinig nieuws brengen in hun minneklachten, meiliederen, bruilofts-, tafel-,
drink- en nieuwjaarsliederen, de grote hoeveelheid van deze laatste groepen vooral
bewijst een hernieuwde vreugde aan het aardse leven in zijn eenvoudige
gezelschapsaspecten; de druk van de oorlog begint af te laten, de dichter vangt weer
aan zorgeloos te zingen. Deze dichter was overwegend rederijker en bleef, als
vanouds, een stichtelijk man2.
2. Ook de dichtkunst in deze periode die verband houdt met het geloof en de
geloofsstrijd in engere zin, opent in artistiek opzicht weinig nieuwe gezichtspunten.
Het berijmen van psalmen, waarop men zich vooral van protestantse zijde in de
vorige periode had toegelegd, werd voortgezet en resulteerde in Marnix' vertaling
van 1580, die overigens geen toegang vond tot het protestantse kerkgebouw; die van
Dathenus van 1566, door de Dordse synode van 1578 ingevoerd, bleef daar
gehandhaafd. De geloofsstrijd lokte van weerskanten voorvechters voor eigen geloof
en bestrijders van de tegenstander uit hun tent, zonder dat dit tot belangrijke literaire
uitingen leidde.
Naast strijders staan de meer irenischen, bij de protestanten o.a. degenen die de
verdeeldheid in eigen kamp betreuren, aan beide zijden de stille zangers van eigen
diepere zielsbelevenis. Naast de Noordnederlander TONIS HARMANSZ. VAN
WARVERSHOEF, de dichter van een bundel Gheestelicke Liedekens, waarin o.a. de
aardige ballade Des Soudaens Dochterkijn, staan in het zuiden twee andere katholieke
dich-

1
2

Handboek I, 411-2.
Zie G. Kalff, G.N.L. III, 248-256. Een nieuwe, uitvoerige studie over het wereldlijk lied in
de 16e eeuw schreef D. Bax in G.L.N. III, 242-265, (met musicologische toelichting door
Dr. R. Lenaerts).
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ters. KATHARINA BOUDEWIJNS gaf in 1587 een bundel gedichten te Brussel uit, het
Prieelken der Gheesteliker Wellusten; wij leren haar daaruit kennen als een vrome,
tot mystieke verheffing geneigde vrouw, die de inkeer tot God en Christus ziet als
het redmiddel bij uitstek uit de nood der tijden, waaronder zij stellig ook telt het
calvinistisch bewind te Brussel (1581-86), dat haar enkele scherpe reacties ontlokt.
Katharina Boudewijns stond overigens geheel buiten de letterkundige stromingen:
haar lyriek is een, vrij onpersoonlijke, nabloei van de middeleeuwse godsdienstige
lyriek. Dezelfde sfeer en stemming treft men in een verzameling geestelijke liederen,
die de Lierse rederijker BARTELMEUS BOECX tussen 1570 en 1620 aanlegde. Een
der beste gedichten uit deze collectie is het Nieuw Liedeken van den geestelijken
Jager, waarvan men echter betwijfelt, of het door Boecx geschreven werd. - Voor
het overige beleeft de belangstelling voor het geestelijke lied onder de katholieken
in deze periode een zekere opbloei, maar zij uitte zich slechts in het herdrukken van
meestal dezelfde liederen.
Het belangrijkste nieuwe verschijnsel is, in het protestantse kamp, het ontstaan van
de individuele kunstpoëzie onder renaissance-invloed. Had een theologische
overweging vrijwel een einde gemaakt aan het vrij uit het gemoed opwellende simpele
geestelijke vòlkslied, het dichterlijk bloed kroop ook bij de calvinisten waar het niet
gaan kon: de dichterlijk begaafden komen er in deze tijd toe de geestelijke poëzie in
protestantse zin in meerdere of mindere mate als persóónlijke kunstuitingen te
beoefenen, hetzij in de vorm van het kunstlied, hetzij in andere vormen1.
3. Bracht dus de godsdienststrijd in deze fase geen literaire uitingen die opvallen om
nieuwe elementen, de opstand tegen Spanje, spoedig gecontamineerd met religieuze
elementen, deed een relatief nieuw soort letterkundige uitingen ontstaan, de
Geuzenliederen. Geschreven in tijden van druk, verwarring en onzekerheid, houden
zij nog immer de

1

Voor Vranckx, De Coster, Boudewijns en Boecx vgl. E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III,
139-145; Het Prieelken der Gheestelyker Wellusten, uitg. Hermance van Belle, Antwerpen,
1927; Bart. Boecx, uitg. J.F. Willems, Belg. Museum IX, 1845, 196-212; over zijn lied van
de jager H. van Wijnpersse, TTL 28 (1940), 59-69.
Over de protestantse psalmberijmingen en individuele kunstpoëzie zie de in Handboek I,
452-4, in de noten genoemde literatuur.
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herinnering levend aan die afschuwelijke èn heroïsche periode uit de strijd om ons
zelfstandig volksbestaan en de wording van de Nederlandse staat. Gevoel van eigen
kracht en stoerheid, haat tegen Spanje en Alva, tegen de katholieke kerk ook, en
rustig Godsvertrouwen inspireerden de dichters tot nu eens heftig wraakroepende,
dan nadrukkelijk waarschuwende, soms plechtigbezwerende of innig devote liederen.
De meeste ervan hebben nu alleen nog maar historische waarde, met name die, welke
geschiedkundige gebeurtenissen bezingen en die dagtekenen uit latere fasen van de
strijd; een kleine groep die uiting geeft aan emotie en uit de eerste jaren van de strijd
stamt1, handhaaft zich echter tot de dag van vandaag door een geheel eigenaardige
gedragenheid van ritme en een volheid van klank die volstrekt enig zijn in onze
letterkunde; deze gedichten blijven de onomstotelijke en onsterfelijke getuigen van
een heilige, vurige, soms waarlijk vrome bezieling. (Helpt nu u self, so helpt u Godt;
Ras seventhien provincien; Slaet op den trommele van dirredomdeine; Wilhelmus
van Nassouwen e.a.) Voor het overgrote deel gedicht door rederijkers, van wie men
er een aantal heeft kunnen identificeren, werden de liederen veelal verspreid op
vliegende blaadjes, maar de grote belangstelling ervoor bracht de drukkers ertoe ze
te bundelen. De eerste druk van het befaamde Geuzenliedboek dateert vermoedelijk
van 1573, de oudste bewáarde van 1581, de jongste ons bekende is van 1687; in
totaal kent men dertig drukken, die naar de inhoud vrijwel alle van elkaar verschillen2.
Uiteraard hebben wij bijzondere aandacht te schenken aan het Wilhelmus, het
‘nieuw christelick Liedt, gemaect ter eeren des Doorluchtigsten Heeren, Heere
Wilhelm Prince van Oraengien, Grave van Nassou, Patris Patriae, mijnen G. Forsten
ende Heeren’3. Het moet volgens

1
2

3

G. Kalff, G.N.L. III, 219.
Het Geuzenliedboek, uitg. naar de oude drukken door P. Leendertz jr., twee delen, Zutphen,
1924. Voor de datering H. Bruch, LT, juni 1967, 324-8. - Ook van katholieke zijde verschenen
liederen met betrekking tot de politieke strijd en de godsdiensttwisten. Een bundel waarin
een aantal verzameld werd, bracht bij elkaar zevenzestig Politieke Balladen, Refreinen en
spotdichten der XVIe eeuw, uitg. Ph. Blommaerts, Gent, 1847.
Over het Wilhelmus bestaat een uitgebreide literatuur. De belangrijkste studies waarin men
de overige publikaties vindt aangewezen, zijn die van P.N. van Eyck in het Gedenkboek
Wilhelmus van Nassauwen, Middelburg, z.j. [1933], 225-270; A.J.M. Cornelissen, Wilhelmus
van Nassouwe, een nieuwe historische plaatsing, Nijmegen, 1945; J.B. Drewes, Wilhelmus
van Nassouwe, een proeve van synchronische interpretatie, Amsterdam, 1946; dez., Het
Wilhelmus, de geestelijke achtergrond van ons volkslied, Amsterdam, 1946; G.A. van Es in
G.L.N. III, 174-187; Anton van Duinkerken, De structuur van het Wilhelmus, Annalen Kath.
Wetensch. Ver., jrg. 35, 1945, 61-75; K. Meeuwesse Het Wilhelmus, De Gids, 1951, 393-405;
A.J. Veenendaal, Vier vragen betr. het Wilhelmus, Ts. voor Gesch., 67 (1954), 1-20.
Voor de verklaring van de eerste strofe, J. Haantjes, Den Vaderlandt ghetrouwe, Ni Tlg 38
(1945), 161-2. Een bijdrage tot de geschiedenis der melodie schreef Frits Noske, NRC., 22
dec. 1956.
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zijn ‘laatste’ interpretator S.J. Lenselink1, ontstaan zijn in de laatste helft van 1571,
misschien zelfs pas begin 1572, toen de prins zich opmaakte de Nederlanden te gaan
bevrijden van de tirannie2. De voorbereiding hiertoe gebeurde niet alleen door
pamfletten en andere propagandageschriften; ook een ‘lied’ kon ertoe bijdragen de
geesten en gemoederen ontvankelijk te maken voor de komende bevrijding.
En wel: bevrijding door de prins. Het gedicht is een duidelijke verdediging van
Oranjes leiderschap3. Het diepste argument, het grondmotief voor dit leiderschap in
de opstand vindt de dichter in het religieuze; men moet God de heer, de hoogste
majesteit, meer eren dan de koning.
Geheel in de gedachtengang van Calvijns Institutie (vierde boek, twintigste kapittel)
erkent het gedicht het koninklijk gezag, bepleit het de lijdzaamheid der onderdanen,
maar stelt tevens, dat de trouw aan de vorst ophoudt waar deze Gods ordonnantiën
aantast. Het wachten is dan op de leider van het verzet, een nieuw gezag, dat de
tirannie bestrijdt. Dat is Oranje.
Het religieus element in deze politieke gedachtengang had intussen zulk een kracht
dat het als het ware heel het gedicht doordrong; het wordt gedragen door een diep
religieuze overtuiging over Gods, de wereld leidende en besturende, almacht en
vaderlijkheid. Overgave aan die almacht Gods is wel een der diepe grondtonen van
het Wilhelmus, de toon, waaraan het zijn onsterfelijk accent ontleent.

1
2

3

S.J. Lenselink, Het Wilhelmus, een andere interpretatie, Ni Tlg 57 (1964), 140-8; t.a.p., 142.
H. Bruch, Enkele opmerkingen over het Wilhelmus, LT, juni 1967, 324-8, concludeert, dat
het Wilhelmus in de vermoedelijk oudste druk van het Geuzenliedboek van 1573 moet hebben
gestaan.
Als Oranje aangediend wordt (zich aandient) als van ‘duytschen bloedt’ betekent dit volgens
J.B. Drewes, Bulletin van de Stichting Raad voor de Nederlandse volkszang Signaal,
september 1965: Germaans, in tegenstelling met Walsc (Frans); het betekent volgens Drewes
niet dat hij een Duitser was in de zin van een inwoner van het Duitse Rijk. Het betekent dat
hij Duitstalig was, niet als ‘Walstalige’ geboren.
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Deze religieuze grondtoon heeft de dichter ertoe gebracht, in strijd overigens met de
historische werkelijkheid, de prins van Oranje op te vatten als de strijder Gods. Meer
uitingen in het gedicht staan trouwens met de historische feiten op gespannen voet:
het geschiedkundig waarheidsgehalte ervan is betrekkelijk gering. Vraagt men zich
af, waardoor het een der schoonste nationale liederen in onze taal is kunnen worden,
dan luidt het antwoord: doordat de dichter op onovertroffen wijze (niet een feitelijke,
materiële werkelijkheid, maar) de realiteit van zijn verbèèlding in verzen heeft
vastgelegd: het beeld van een vorstelijke gestalte die zijn volk voorgaat op de weg
der bevrijding uit tirannie en verdrukking, op de weg naar de vrijheid. Het Wilhelmus
is ‘vervuld van bevrijdingsverwachting’1, en biedt de verbeelding van het volk de
gestalte van de nieuwe bevrijder, die komen gaat en nu al het verdrukte volk troost
en bemoedigt. Dat is, naast de religieuze grondtoon, de andere toon die door het hele
gedicht heen klinkt en het mede zijn eenheid geeft. En het volk, dit lied zingende,
heeft deze woorden van verbondenheid van vorst en onderdaan, deze belijdenis van
Godsvertrouwen ook op zichzelf toegepast, en het lied gemaakt tot een lied van
verbondenheid van onderdaan aan vorst en vertrouwen op Gods wijs bestier aller
dingen.
Omdat het gezongen moest worden, werd het vrij regelmatig - niet precies jambisch
overigens - geconstrueerd; onder invloed van de psalmen werd het ritme nog wat
verlangzaamd. Wellicht is enige invloed van rederijkersverzen2 en van wat vrome
liederen aan te wijzen; duidelijker die van tijd- en Duitse geschiedzangen, die
conventioneel een ‘beschrijving of oproeping van den onverschrokken en onbezweken
vorst of edele’3 geven.
Voor wat de bouw van het gedicht betreft zijn diverse interpretaties voorgesteld4.
1
2

3
4

A.J. Veenendaal, Vier vragen betreffende het Wilhelmus, Ts. voor Geschiedenis 67 (1954),
2-5.
Niet oorspronkelijk, dus ook niet herinnerend aan de rederijkers is het woord ‘Prince’ boven
de laatste strofe; dit woord komt in de oudste drukken niet voor; het is pas in de druk van
1616 toegevoegd. Vgl. H. Bruch, LT, 1967, 324.
P.N. van Eyck, in Wilhelmus van Nassouwe, uitg. onder leiding van P. Geyl, Middelburg,
z.j. [1933], 250.
Lenselink meent, op voorgang van A.J.M. Cornelissen, Wilhelmus van Nassouwe,
Nijmegen-Utrecht, 1945, de structuur van het lied o.a. te kunnen bepalen door de strofe 1
met 15, strofe 2 met 14, strofe 3 met 13, en zo verder, te combineren tot telkens één
gedachtegeheel. Trekt men, de initialen als volgt opstellend:
W

N

i

a

l

v

s

l

a

s

e

n

o

m

u

de lijnen van 1 naar 15, 2 naar 14 en zo verder, dan gaan deze lijnen alle door de middelste,
achtste strofe, die daardoor het hart van het gedicht wordt (‘Als David moeste vluchten’). Lenselink verwerpt overigens de interpretatie van Cornelissen. Hij acht ook onaanvaardbaar
de opvatting van K. Meeuwesse, Het Wilhelmus, De Gids, 1951, 393-405, volgens wie het
gedicht geconstrueerd is in drie bewegingen (van resp. vier, vijf en zes strofen). Elke
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De precieze oorsprong van het Wilhelmus zal wel in duister gehuld

beweging, aldus Meeuwesse, gaat uit van het aards vaderland om tenslotte aan het hemels
te reiken. Daarnaast, meent Meeuwesse, vermeldt de dichter, zich verplaatsend in de situatie
van de prins, de historische feiten in chronologische volgorde, ze mededelend zoals ze hem
voor de geest komen, terwijl hij zijn eigen leven overziet en daarbij telkens het verleden
opnieuw beleeft. Tijdens deze beleving blijft ook in het Wilhelmus als geheel dezelfde
beweging van aards vaderland naar eeuwigheid geopenbaard te worden. Meeuwesse ziet het
Wilhelmus dus als een structureel geleed gedicht.
W.J.C. Buitendijk, Nederlandse Strijdzangen uit de 16e en de eerste helft der 17e eeuw,
Zwolle, 1954, 20-2, daarentegen ziet het Wilhelmus als een typisch zestiende-eeuws gedicht:
lineair (kantig), tectonisch (met gesloten vorm, vaak symmetrisch), voortschrijdend van
haltepunt tot haltepunt, - een typisch lied: ‘de strophen van een lied vragen om een zekere
kantigheid, afgerondheid’. Dit element van strofe als een wezenlijke eenheid, die nergens
over de randen heenvloeit, kenmerkt z.i. het Wilhelmus: de strofen staan onderling
onafhankelijk van elkaar; hun eenheid vinden zij in de naam van de bezongen prins. Zulk
een lied staat in tegenstelling met het zeventiende-eeuws gedicht dat veeleer ‘malerisch’
(vloeiend), atectonisch (met open vorm, vaak asymmetrisch) is: het gedicht van Heinsius en
Valerius. Ook deze opvatting is dus voor een deel in strijd met die van Lenselink.
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blijven. De schrijver ervan is ons onbekend. Dat het Marnix van St. Aldegonde
geweest zou zijn, werd laatstelijk opnieuw met klem van argumenten voorgestaan1.
Nog eenmaal zal de opstand in engere zin aanleiding zijn tot het ont-

1

S.J. Lenselink, t.a.p., 142, noot 4 de bewijsplaatsen. De gedachtengang dat niet bijvoorbeeld
een eenvoudig soldaat, maar een geletterd man de auteur van het Wilhelmus zou zijn, vindt
steun in de studie van K. Meeuwesse, Handelingen 28ste Filologencongres, Groningen,
1964, 8-29, getiteld Wilhelmus van Nassouwe. Rhetor. Meeuwesse betoogt daarin, dat de
structuur van het Wilhelmus zoals hij die uiteenzette in De Gids van 1951, vanuit de retorische
precepta begrepen en verklaard kan worden.
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staan van een letterkundige publikatie in de geest van de geuzenliederen, als namelijk
Valerius zijn Gedenck-clanck schrijft. Maar dit pas in 1626, dus na de dood van de
auteur, uitgegeven werk behoort niet meer tot deze periode; het kome verderop1 aan
de orde.

2. Proza
Voor wat het proza betreft, valt op het onderscheid tussen het gebruik, dat de
katholieken en de hervormden maakten van dit strijdmiddel. De katholieken komen
er in de volkstaal betrekkelijk weinig mee voor den dag. Hun belangrijkste prestaties
op dit gebied zijn de predikaties, die ook de belangstelling van de letterkundige
kunnen gaande maken als zij in boekvorm worden uitgegeven. Dit laatste is niet
gebeurd met die van de Dordse franciscaan CORNELIS BROUWERS (1521-1581), die
vooral te Brugge als een andere Brugman predikte; de op zijn naam verschenen
Wonderlijke sermonen zijn namelijk een mystificatie2. Bewaard bleef een dertigtal
prozawerkjes van de benedictijn CORNELIUS COLUMBANUS VRANCKX (ca.
1529-1615), een voorloper van Poirters; bewaard bleef ook een groot aantal
Catholiicke Sermoonen (1597-1616) van de jezuïet FRANS DE COSTERE of Costerus
(1531-1619), die de beroemdste predikant van zijn tijd was en de contrareformatie
aankondigt3. Dit alles is meer rechtstreeks gericht tot de katholieke gelovigen zelf.
De ontstentenis van katholiek polemisch proza van hoog gehalte moet worden
toegeschreven aan het feit, dat de katholieken er de voorkeur aan gaven de strijdvragen
op theologisch terrein te doen behandelen door vaklieden in de vaktaal, het Latijn.
De hervormden daarentegen beoogden door betogen in de vólkstaal het volk te winnen
voor hun overtuiging, of althans de tegenstander ten aanschouwen van het gemene
volk toe te takelen. De man die hierin het verst is gegaan, is wel PHILIPS VAN MARNIX
VAN ST. ALDEGONDE.

1
2
3

Zie pag. 271.
Voor Corn. Brouwers zie J. van Mierlo, G.L.N. II, 380; aan de daar vermelde lit. toe te voegen
J. de Pater, Jan van Hout, Den Haag, 1946, 110-3.
Over Costerus en zijn tegenstanders uit het Noorden zie J. Andriessen, Miscellanea historica
in honorem Van der Essen universitatis catholicae in oppido Lovaniensi iam annos XXXV
professoris, Brussel enz., 1947, 2 dln. Publikaties op het gebied der geschiedenis en der
philologie van de univ. te Leuven. R. 3, dl. 28, 29, dl. II, p. 769-79.
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Marnix' figuur1 valt, tot op zekere hoogte, buiten het kader van de meeste auteurs uit
deze dagen. Van Savoois-Bourgondische afstamming, behoudt hij zijn gehele leven
een levendige belangstelling voor de Romaanse culturen en hun uitingen. Na zijn
studies te Leuven in de oude school, gaat hij heimelijk naar Genève, waar Calvijn
en Beza hem maken tot een fanatiek voorstander van hun leer. Edelman als Jan van
der Noot en, als deze naderhand, vrij staande van de rederijkers, verschilt hij nochtans
van de Patricius van Antwerpen wezenlijk in één opzicht: voor Marnix, anders dan
voor Van der Noot, is het geloof het allesbeslissende levensbeginsel, dat alle
levensuitingen beheerst. Toen hij, na een reis door Italië, in 1561 weer in het land
terug was gekeerd, duurde het dan ook niet lang, of de religieuze gebeurtenissen in
deze streken gaven hem aanleiding tot het verweerschrift Van de beelden afgheworpen
in de Nederlanden (1566), gericht tegen een lutheraan die het onrechtmatige van de
Beeldenstorm had betoogd. Bij de komst van Alva week hij, die deelgenomen had
aan het Verbond der Edelen c.a., uit naar het Noorden, tegenstander nu niet alleen
van Rome, maar ook van Spanje. Buiten het bereik van de Spaanse wapens, zette hij
zich aan het vervaardigen van zijn tegen het katholicisme gerichte geschrift De
Byencorf der H. Roomsche Kercke (voltooid in 1569)2. Voor de hedendaagse lezer
moge dit geschrift, als de meeste polemische uit die tijd, weinig aantrekkelijke lectuur
vormen, het bezit grote cultuurhistorische betekenis: niet veel boeken uit deze periode
hebben zulk een invloed uitgeoefend als deze Byencorf. Een aanleiding tot het
schrijven ervan was een publikatie van de Franse geestelijke Gentiaan Hervet,
vervaardigd om de afgedwaalden te bewegen tot terugkeer in de Moederkerk. Hervets
werkje was in het verschijningsjaar 1561 reeds in het Nederlands vertaald en genoot
veel bijval. Marnix nu stelt het voor, alsof hij een nadere commentaar en toelichting
op Hervets zendbrief schrijft, alsook op een boekje van bisschop Sonnius van
's-Hertogenbosch, aan wie hij het geheel ook opdroeg.
Byencorf noemt hij het om te kennen te geven, dat, evenals de bij haar

1
2

Over hem zie A.A. van Schelven, Marnix van St. Aldegonde, Utrecht, 1939; Officieel
Gedenkboek 1940; G. Kalff, G.N.L. III, 224-239.
De Byencorf werd in de vorige eeuw tweemaal opnieuw uitgegeven, en wel door A. van
Toorenberg (1845) en A. Willems (1858). Over het boek van protestantse zijde de Openbare
Les van J. Wille, Marnix' Byencorf, Scheveningen, 1919, en de belangrijke studie van J.G.
Sterck, Bronnen en samenstelling van Marnix' Biënkorf der H. Roomscher Kercke, Leuven,
1952.
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honing haalt niet uit één, maar uit vele bloemen, de katholieke kerk niet op schrift,
bijbel, concilie of decreten steunt, maar uit alle tezamen raapt wat haar het beste
dient. Aldus in genoemde opdracht. Aan het slot van het boek echter geeft hij een
brede vergelijking tussen de katholieke kerk en een bijenkorf, een allegorie met sterk
persiflerend karakter.
Heel het arsenaal van zijn theologische en historische kennis, dat inderdaad zeer
veel omvatte, heeft Marnix leeggehaald om, onder schijn van commentaar en
bevestiging van katholieke kerk en leer, haar leer, instituten en personen te bestrijden
en in een bespottelijk daglicht te stellen. Zijn betoog is wezenlijk ironisch. Op tal
van plaatsen handhaaft hij zelfs niet de uiterlijke schijn van een verdediging der
katholieke kerk, maar gaat hij over tot onmiddellijke agressie. Agressie die niet alleen
voortvloeide uit zijn overtuiging dat de roomskatholieke kerk zich in tal van opzichten
onhoudbare pretenties aanmatigde, maar ook uit zijn geloof in de juistheid van de
Hervorming; die Hervorming wordt en passant met klem van argumenten verdedigd.
Zijn agressie, die zich als gezegd kleedde in de vorm van de ironie, vertekende niet
zelden zijn object tot karikatuur, wat niet wegneemt dat de Byencorf in de zestiende
eeuw een mijlpaal betekende: een duidelijke breuk met de katholieke kerk, ‘met het
Katholieke verleden, met het geloof en gezag der kerk, met de onvruchtbaar geworden
scholastiek, met bijgeloof en legendevorming’1.
Men heeft Marnix om zijn Byencorf geroemd als de grondlegger van de klassieke
betogende stijl2; hij schrijft de breed samengestelde periode3 die in deze tijd - men
denke ook aan de brieven en vertogen van of namens Willem van Oranje uit deze
jaren - op het voetspoor van klassieke schrijvers modern was, en hij hanteert deze
periode met Romaanse klaarheid en helderheid. Hij hanteerde ook met kennis van
zaken de retorische stijlfiguren. Daartussendoor echter schrijft hij, evenals Van
Mander in zijn Schilderboeck, in meer het volk pakkende, direct op de man af gaande
trant.
Toen Marnix zijn Byencorf schreef, was hij ongeveer dertig jaar.

1
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G.A. van Es, G.L.N. III, 229.
G.S. Overdiep, Onze Renaissance in proza, Amsterdam, 1939, 45.
Over De zin in het Nederlands proza en de poëzie van Philips van Marnix, Heer van St.
Aldegonde. Een syntactisch-stilistische analyse, zie de aldus geheten Groningse dissertatie
van Wilh. A. Ornée, z.pl., 1955. In G.L.N. III, 224-31 maakte G.A. van Es reeds een groot
aantal opmerkingen over de stijl van Marnix' Byencorf.
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In de dan volgende periode van zijn leven zien wij hem, als medestander van Oranje,
een druk en bewogen militair-politiek leven leiden, dat een einde neemt met de val
van Antwerpen, welke stad hij, als burgemeester, aan Parma in 1585 overgeeft. Veel
literair werk is van hem uit die periode niet bekend. Over zijn psalmvertaling (eerste
bewerking van 1580, tweede uitgave in 1591) spraken wij op blz. 77. Een grote
activiteit ontplooit hij echter weer na 1585 gedurende de laatste dertien jaar van zijn
leven, die hij grotendeels als humanistisch-bucolisch geleerde1 doorbrengt op zijn
kasteel West-Souburg op Walcheren (grotendeels althans, want hij krijgt verschillende
malen vererende opdrachten uit te voeren voor Hendrik IV en Maurits), ten dele ook
in Leiden. Dit laatste in verband met het feit dat hij in 1594 door de Algemene Staten
benoemd werd tot bijbelvertaler. Zijn methode van vertalen wordt geroemd als ‘uiterst
wetenschappelijk: in ieder brokstuk van dit onvoltooid gebleven werk openbaart zich
de onverdroten worsteling met den gegeven Hebreeuwschen tekst niet alleen, maar
ook met de weergave in het beste Nederlandsch’2. Daarnaast schrijft hij nog andere
staatkundige en godsdienstige geschriften, ten dele in het Frans, o.a. die waarin hij
zich occupeert met de tegen zijn Byencorf gerichte publikaties. In al deze geschriften
handhaaft hij zich als onze eerste radicaal-calvinistische en tegelijk renaissancistische
prozaschrijver van allure, zijn geloofsgenoten niet alleen in het zuiden, maar op tal
van plaatsen in Europa steunend in hun moeilijkheden, in de aanval ook tegen al
degenen die hij zag als gevaarlijk voor de vrijheid zoals hij die verstond3. Veel heeft
hij niet kunnen voltooien van zijn ‘bijbelse’ opdracht: enkele brokstukken en de
Psalmen in hun geheel. Over deze Psalmvertaling is hiervóor al geschreven4, te weinig
om haar volledig recht te doen, zoals trouwens het hele oeuvre van Marnix
uitgebreider behandeling verdient dan het hier (tot nu toe) ten deel valt.
Toen Marnix in 1598 stierf, ging een overtuigd strijder voor wat hij

1
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4

J.D.M. Cornelissen, Marnix en de Tuinbouw, Hist. Tijdschr. 29, 223-251.
G.S. Overdiep, Onze Renaissance in proza, Amsterdam, 1939, 54.
Hierover G.A. van Es, G.L.N. III, 234.
Handboek I, 454. Van De CL psalmen Davids, editie 1617, verscheen kortgeleden een herdruk.
Een beknopte bloemlezing uit de religieuze lyriek van Marnix van St. Aldegonde, gekozen
en toegelicht door J. Meerkerk verscheen onder de titel Richt myne saeck, Amsterdam, 1963.
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waar en goed achtte heen. Literair gesproken: de centrale figuur van de calvinistische
schrijvers en dichters uit deze periode1.
Belangrijk proza werd ook geschreven in verband met de opstand tegen Spanje. Ter
verklaring van het Wilhelmus heeft men, terecht, een onderzoek ingesteld naar de
talrijke politieke documenten en pamfletten in proza met betrekking tot de opstand,
waaronder een aantal zeker uitmunt door literaire waarde. Men denke dan vooral aan
de geschriften door of in opdracht van de Prins van Oranje vervaardigd, die naar de
inhoud een helder licht werpen op de politieke overtuiging van de Vader des
Vaderlands: zijn verzet geldt de tirannie van Spanje, dat een volk, wel bij uitstek
ongeschikt om door dwang geringeloord te worden tracht te beheersen; dit volk heeft
men ‘met alder soeticheit’ te besturen, rekening houdende met hun ‘vrijheden, rechten,
costuymen, herbrengen ende previlegien’, welker nakoming ‘bij formelen contracte’
is bevestigd (men hoort het beroep op de Blide Incomste!). Aangezien dit ‘contract’
van bovenaf verbroken is, en daarmee 's lands vrijheden worden bedreigd, is weerstand
tegen het tiranniek geworden bewind van Granvelle en Alva niet alleen gewettigd,
maar ook onvermijdelijk ter herstelling van de vroegere toestand. De Spaanse
bewindvoerders beschouwt de schrijver als ‘vianden ende verdruckers, soo wel van
der eeren Gods ende zijnen heiligen salichmakenden woorde als van allen den rechten,
vrijheden, previlegien ende voorspoet des armen ellendigen vaderlants, dwelck corts
te voren in sulcken fleur ende overvloedicheit geluckich was’. Aldus Oranje in zijn
Waerschouwinghe, die hij 1 september 1568 uit zijn veldleger richt aan de
‘inghesetenen ende ondersaten van den Nederlanden’. In andere, latere documenten
verdedigt hij zijn persoonlijk standpunt, verdedigt hij zich tegen de tot hem gerichte
beschuldigingen. Zij zijn alle geschreven in een brede, kloeke, gedragen stijl, die
soms zelfs overhelt naar het overladene. Maar op alle plaatsen overheerst de zekerheid
van overtuiging die deze geschriften tot, ook literair, belangrijke documenten met
betrekking tot deze periode uit ons volksbestaan maakt2.

1
2

Aldus G.A. van Es, G.L.N. III, 239.
Een aantal geschriften van of namens de Prins van Oranje werd uitgegeven door M.G. Schenk,
Prins Willem van Oranje, Geschriften van 1568, Amsterdam, 1933. Verder Paul Fredericq,
Het Nederlandsch proza uit de zestiende-eeuwsche pamfletten uit den tijd der Beroerten.
Met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhangsel met liedjes en gedichten uit dien tijd,
Brussel, 1907.
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3. Toneel
De auteursactiviteiten voor het toneel in de periode na 1567 hebben wel niet geleid
tot veel geschriften van blijvende artistieke waarde: hun literair-historische betekenis
is groter.
Belangrijk is deze periode vooral, omdat zich daarin de overgang van oud naar
nieuw voltrekt; zo de ontwikkeling van zinnespel naar renaissancedrama (van Hooft).
Deze overgang maakt zich kenbaar binnen het zinnespel zelf1; hij voltrekt zich in het
Latijnse schooldrama en als gevolg van de belangstelling voor het drama van Seneca.
Dit laatste aspect werd behandeld in het inleidend hoofdstuk op dit deel (par. 7c),
waar deze ontwikkeling in chronologisch verband uiteengezet werd. Men moet die
voor de geest hebben om de ‘plaats’ van de stukken die hierna genoemd worden2,
binnen deze ontwikkeling te begrijpen.

1. Zinnespelen.
De belangrijkste vorm waarin men zich in deze tijd blijft uitdrukken is het zinnespel.
Er zijn heel wat zinnespelen bewaard gebleven. Een vruchtbaar auteur van zinnespelen
was de Roesselaarse kastelein, zoals men hem gewoonlijk noemt, ROBERT LAWET.
Zijn voornaamste werken schreef hij tussen de jaren 1571 en 15833. Lawet bezit een
duidelijke voorkeur voor het emotionele. Zijn werk legt daarvan getuigenis af: het
kent duidelijk affectieve en dramatische aspecten, emotioneel gekleurde beelden en
sinnekensrollen. ‘Hij is een man met toneelbloed en met gevoel voor effecten, maar
hij doet aan de kwaliteit van zijn spelen afbreuk door zijn geforceerd taalgebruik en
de uitvoerigheid der didactische gedeelten die hij invoegt’4.

1
2
3

4

Zie wat hierover onder 1. Zinnespelen aan de hand van Hummelen wordt opgemerkt.
De ‘historische’ behandeling van het toneel in deze periode wordt bemoeilijkt, doordat van
lang niet alle stukken vaststaat wanneer ze geschreven werden.
Uitg. van zijn Gheestelick Meispel van 'tReyne Maecxsele gheseyt de Ziele, door L. Scharpé,
Leuven, 1906; vgl. G.C.N. de Vooys, Ni Tlg 32 (1938), en E. Galama, R. Lawet, twee
zestiende-eeuwse spelen om de Verloren Zone, Utrecht, 1941.
Lawet stond te boek als katholiek (auteur); vgl. echter J.J. Mak, Uyt ionsten versaemt, Zwolle,
1957, 148-52.
W.M.H. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersspel, Groningen, 1958 (verder ook
aangeduid als a.w.), 285-9; aangehaald citaat p. 288.
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In deze geest zijn ook bewerkt een paar spelen van Ruyssaert van Spiere uit
Oudenaarde.
In het noorden was een der vruchtbaarste auteurs de factor van de Haarlemse kamer
De Wijngaertrancken LOURIS JANSZ., die tussen 1559 en 1598 een achttiental spelen
schreef. In zijn stukken domineert een sterk sociaal gevoel; de schrijver klaagt over
de ellende van de oorlog; hij klaagt aan degenen die profiteren van hun medemensen.
Grote kunstwerken zijn deze spelen van zinne niet: vergelijking met een stuk als
Colijns Spiegel der Minnen bijvoorbeeld maakt duidelijk dat zij missen wat zweemt
naar poëtische creatie. Ook in de religieuze aangelegenheden heeft Louris Jansz.
zich niet onbetuigd gelaten; niet alleen ernstige stukken als een dispuut Van Jesus
onder de Leeraers, maar ook het esbattement Van Ons Lieven Heeren minnevaer
(1583) met zijn hekeling van de paus en anti-katholieke inslag doen ons de, overigens
libertijns-verdraagzame, man over wiens persoonlijkheid verder uitermate weinig
vaststaat, kennen als een voorstander van de hervormde leer. Artistiek zijn deze
stukken van minder groot belang1.
Bijbelse toneelstukken, die in veel opzichten overeenkomen met die uit het zuiden
in zover ook in deze stukken allegorie, redenering en stichtelijke moralisatie de
boventoon voeren, werden eveneens in het noorden vervaardigd: zo bijvoorbeeld de
stukken die geschreven werden door de factors van de beide Haarlemse kamers (in
het archief van Trou moet blijcken). De Egelantier vertoonde zeven Spelen van die
wercken van bermherticheyd; ze werden in 1591 te Amsterdam uitgegeven. Opzet
en bewerking van deze spelen zijn weinig verrassend; ook hierin weer allegorische
figuratie, mede bron van veel betoog en theorie. Oók van hekeling, zowel op sociaal
als religieus gebied. Monologen (van lyrische aard) en bespiegelende dialogen
wisselen af met gedramatiseerde taferelen die alle de werken van barmhartigheid,
of liever: de tekortkomingen ten aanzien van het beoefenen daarvan, demonstreren.
Deze tekortkomingen worden gezien als gevolg van het ontbreken van christelijke
naastenliefde2.

1

2

Een drietal stukken van Louris Jansz. werd opnieuw uitgegeven in de Bibl. der Ned.
Letterkunde, Noordnederlandse Rederijkersspelen uit de zestiende eeuw, uitg. N. v.d. Laan,
Amsterdam, 1941; vgl. ook J.J. Mak, Vier excellente Kluchten, Klass. Galerij, Antwerpen,
1950.
E. Ellenbroek-Fortuin, Amsterdamsche rederijkersspelen in de XVIe eeuw, 1937, 39 vlg;
G.A. van Es, G.L.N. III, 293 vlg.
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Het zinnebeeldig spel van Piramus en Thisbe uit het archief van de Haarlemse kamer
Trou moet blijcken werd, in verband met de vergelijking met Casteleyns spel over
dit onderwerp, al hiervóor behandeld1.
Eveneens gaande in de richting van het zinnebeeldig spel en daarmee de didactische
strekking gemeen hebbend, dateert uit deze tijd een aantal spelen dat op de grens
staat tussen komisch en ernstig toneel (zo het Tafelspel van drie Personen te weten
Patrija, Respublica, Lybertas, het Vermakelijk Bruylofts spel van drye personen, en
het hierboven genoemde Van Ons Lieven Heeren minnevaer)2.
Hummelen die, de sinnekens in het zinnespel behandelend, tegelijkertijd de
ontwikkeling van het spel kon kenschetsen, stelt vast, dat rond 1600 de belangstelling
voor het explicatieve zinnespel sterk gedaald is. G. Kalff had al geconstateerd, dat
de ontwikkeling zich beweegt ‘van het symbolieke naar het werkelijke’3. Voorzover
nog zinnespelen geschreven werden, zijn zij interessant ter demonstratie van de
ontwikkeling van de zich vernieuwende visie. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat de
allegorie sterk in typerende, vermenselijkende richting gaat4, terwijl ook op andere
manier het werkelijkheidselement in het

1
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Handboek I, 482-4.
G.A. van Es, G.L.N. III, 300-1. - J.J. Mak gaf in Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957, 153-62
een overzicht over Vroeg-calvinistisch toneel in Nederland. Mak meent dat ‘een nauwkeurig
onderzoek van alle Noordnederlandse rederijkersspelen, die bewaard bleven uit de derde
periode, d.i. van ca. 1570 tot ca. 1610 zal leiden tot een iets gunstiger resultaat en een
aangenamer indruk zal geven van de calvinistische dramatiek dan de proeven van Celosse
alleen, maar zelfs het allerbeste zal, geloof ik, nog in het niet moeten zinken vergeleken bij
de calvinistische spelen van Zuidnederlanders als Robert Lawet’; t.a.p., 161. Een belangrijk
opstel over Het toneel der rederijkers in de bloeitijd, J.J. Mak, a.w., 81-90.
G. Kalff, G.N.L. III, 524.
Dat kan ook door groepen in de maatschappij (regenten, gierigen, armen) als ‘personen’ te
brengen. - Mak daarentegen meent, dat in de tweede helft van de zestiende eeuw naast de
degeneratie van de allegorie (door te ver uitpluizen, onnatuurlijke voorstellingswijzen) óók
regenerende krachten werken die de allegorie louteren. Bij iemand als Coornhert, zegt J.J.
Mak, Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957, 85-6, ‘kunnen we dit proces nauwkeurig volgen.
In plaats van alle mogelijke deugden en ondeugden, gezindheden, vreugden, noden,
toestanden, betrekkingen, ja alle mogelijke levenloze zaken, gaat de allegorie zich beperken
tot zuivere abstracta. Zo wordt ze tevens aanvaardbaar voor onze 17e-eeuwse
renaissancekunstenaars. Of deze zuivering onder invloed van de klassieken zelf is geschied,
wil ik op het ogenblik niet onderzoeken’.
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gebruiken van beelden toeneemt: Coornhert en Lawet gingen al voor hun spelen bij
voorkeur uit van een episch gegeven dat geallegoriseerd werd.
Uiteindelijk sterft het explicatieve spel uit: men gelooft niet meer in personificatie;
voorzover personificatie en beeld-spraak1 gebruikt worden, en zij niet in de richting
van de menselijkheid en werkelijkheid worden omgebogen, worden zij produkten
van verstandelijke toeleg, waarbij de beeldspraak steeds verder geabstraheerd,
‘gezuiverd’ wordt en rationeel verfijnd2. Wij zullen overigens deze vormen van
verbeelding ook nog ontmoeten bij Hooft.
Hummelen heeft deze ontwikkeling in verband gebracht met wat als een der
kenmerken van de nieuwe tijd beschouwd kan worden: het in eigen handen nemen
van zijn lot door de mens. De mens wordt niet langer gezien als object van invloeden
van buitenaf (de duivel, de sinnekens, beïnvloedende figuren dus), maar als subject
met eigenschappen. Om een voorbeeld te noemen: het begrip hoogmoed wordt niet
meer gezien als iets zelfstandigs, een macht buiten de mens, die ‘samenvalt met de
substantiële persoonsvorm’ (Hummelen) van een personificatie; thans ziet men de
mens(en) als eerst aanwezig, en men ziet de hoogmoed aanwezig in mensen, men
ziet hoogmoedige mensen; het begrip hoogmoed kan uit deze subjecten worden
geabstraheerd.
Ook de rol van de sinnekens wordt in deze ontwikkeling opgenomen: zij gaan,
enerzijds, bij wijze van spreken verijlen, vervluchtigen, hun plastiek wordt zinloos3,
zij kunnen, anderzijds, ook meer vermenselijkt worden: in Kolms Nederlants
Treurspel van 1616 wordt Vals Hypocrisie een geestelijke, en Bloeddorstich Ghewelt
een militair, heel concreet: aanvoerder van een ‘regiment nieuwe Waelen’; als beul
is hij betrokken geweest bij de executie van Egmond en Hoorne. Duym trekt de lijn
nog verder door en maakt (vervormt, zegt Hummelen) de sinnekens tot menselijke,
boosaardige trawanten van de hoofdpersoon. Vergelijkbaar is de uitbeelding van
Schoonpraet en Schijndeught

1

2
3

Men herinnert zich, dat in dit verband de door Hummelen gebruikte term ‘beeldspraak’
betekent, dat de auteur via zijn taal (en aanwijzigingen) (toneel)beelden voor de toeschouwer
oproept.
W.M.H. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersspel, Groningen, 1958, 356-60.
Hummelen, a.w., 360.
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in het Batavierse Vryagiespel (1616) van Rodenburg. In een spelletje van Abraham
de Koning uit hetzelfde jaar ('tSpel van Sinne, vertoont op de Tweede Lotery) zijn
de sinnekens duidelijk vertoners van zuiver komisch bedoelde minderemanstoneeltjes.
Wat de sinnekens vroeger kenmerkte op grond van de hun toegedachte verleidersrol
gaat verloren. Daarmee hun didactische functie, ook hun dramatische functie,
overgenomen als deze wordt door nieuwe, op klassieke leest geschoeide techniek.

2. Hervorming en verzet.
In de jaren van de opstand wordt de voor het toneel bedoelde letterkunde1 die verband
hield met hervorming en verzet tegen Spanje, vertegenwoordigd door een drietal
kluchten: Van Pater Joost en Broer Jan, Van de Beelden, en Van Ons Lieven Heeren
minnevaer, dit laatste van Louris Jansz., geschreven in 1583, een tegenhanger van
een katholieke klucht uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Het eerstgenoemde
is het zwakst gebouwd; de twee andere staan op iets hoger plan. - Van katholieke
zijde is nog minder polemiek in toneelvorm tot ons gekomen. Men hield zich kennelijk
liever bezig met stichting van eigen geloofsgenoten en de opbouw van het eigen
godsdienstig leven.

3. Toneel van godsdienstige strekking.
In 1568 vertoont men te Utrecht een spel ter ere van het heilig sacrament; in
's-Hertogenbosch zijn in diezelfde tijd heiligenspelen vertoond met betrekking tot
Sinte Huybrecht, Sint Joris en Sinte Berbele. In het noorden wordt later nauwelijks
meer melding gemaakt van dit soort spelen; in het zuiden blijft vertoning ervan nog
gehandhaafd.
Ook de bijbelse spelen demonstreren verschil tussen zuid en noord. Een zevental
toneelstukken van de kamer De Roode Roos uit Hasselt uit eind zestiende, begin
zeventiende eeuw (Balthasar, 1591, Jozua, 1593, Belegeringhe van Samaria, 1608,
Suzanna, 1607, Judith, Hester en Assuerus, Amnon en Thamar, 1610) behandelt de
bijbelse geschiedenissen in de geest van het wereldlijk drama, met tal van profane
elementen en sinnekens2.

1
2

Vgl. voor dit onderdeel G. Kalff, G.N.L. III, 265-65 en 509-14.
Inhoud der stukken en uittreksels in De roode Roos. Zinnespelen en andere tooneelstukken
der zestiende eeuw. Voor het eerst naar het Hasseltsche handschrift uitgeg. door Oscar van
den Daele en Fr. van Veerdeghem, Bergen, 1899.
Uitg. Hasseltse ‘Historiael’ Spelen; Coninck Balthasar, Die belegheringhe van Samariën,
uitg. door K. Ceyssens, Leuven enz., 1907 (in Leuvense Tekstuitgaven, nr. 3).
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4. Komisch toneel.
In deze tijd is ook heel wat kluchtig en boertig toneel geschreven. Veel is niet
bewaard, al kennen we titels en inhoudsopgaven, veel werd en wordt geleidelijk
uitgegeven, althans behandeld. Hierbij valt te denken aan spelen als het Esbatement
van de dove bitster, Estabement van de blinde diet gelt begroef en vele andere, die
samenvattend door G.A. van Es besproken zijn1. Met als conclusie dat wat
oorspronkelijk eenvoudige klucht was, toegift op het ernstige spel, geleidelijk aan
zelfstandigheid wint door vollediger en levendiger typering van hoofdpersonen,
uitbreiding van de dialoog, vooral door ingewikkelder handeling en verdieping van
het reliëf. Daardoor ontwikkelt zich geleidelijk uit de klucht een breder toneelvorm,
die het grote volkstoneel van Bredero aankondigt2.

5. Vernieuwing.
In de twee laatste decennia van de zestiende eeuw ontwikkelt ook het ernstige toneel
zich in de richting van het renaissancetoneel. Nieuwe elementen vindt men bij Jan
van Hout en D.V. Coornhert, aan wier werk apart aandacht wordt geschonken.
Iets jonger dan deze generatie was JACOB DUYM (1547-ca. 1624). G. Kalff stelt,
dat men bij deze ‘overigens onbeteekenenden auteur’ meer van het nieuwe vindt dan
bij al zijn tijdgenoten. Geboren te Leuven in 1547, diende Duym de prins van Oranje
te velde; in 1588 ging hij in Leiden wonen, waar hij hoofd was van de Vlaamse kamer
D'oraigne Lelie; in 1608 vertrok hij weer naar Brabant; omstreeks 1624 moet hij
gestorven zijn. Hij schreef twee bundels toneelstukken, namelijk het Spiegelboeck
(1600), spiegels der eerbaarheid, der ‘liefden’, der ‘Reynicheit’ e.d. bevattend, waarin
allegorische personen moraliserend een of ander verhaal uit oudheid of vroege
middeleeuwen dramatiseren met behulp soms van ‘sinnekens, - en het Gedenck-boeck
(1606) dat stoffen met betrekking tot de strijd tegen Spanje op dezelfde wijze
behandelt. Naar inhoud en allegorische voorstelling lijkt de auteur binnen het
traditionele kader te blijven, maar er zijn toch aanzienlijke veranderingen opgetreden,
als men vergelijkt met de wijze van voorstelling in de bloeitijd van de rederijkers.
Het duidelijkst spreekt de

1
2

G.A. van Es, G.L.N. III, 300-4; daar ook literatuuropgaven.
Over dit toneel A.A. Rijnbach, De kluchten van Bredero, Amsterdam, 1926.
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nieuwe tijd uit Duyms opvatting over de mens: bij hem treden geen personificaties
op als werkelijk slechte, negatieve krachten buíten de mens; de mens handelt bij
Duym uit eígen zedelijke kracht of zwakheid. Als van buitenaf invloed uitgeoefend
wordt, gebeurt dat door menselijke trawanten, typen van verdorvenheid1. Modern is
Duym ook voor wat betreft de indeling van zijn stukken in vijf bedrijven en het
dichten in de Franse maat. Men herkent verder in zijn werk klassieke invloeden, met
name die van Seneca, wiens Troades hij bewerkte in zijn Spieghel des Hoochmoets.
Duym schijnt de eerste auteur geweest te zijn die, wellicht op Franse voorgang, de
naam tragi-komedie gebruikte2.
In een aantal stukken van Duym vallen verder op de tussenspelen, komische
gesprekken die gevoerd worden door personen uit de ‘minder gegoede stand’, de
minderemanstonelen, ter afwisseling van de ernst der andere sprekers. Duym is
overigens niet de enige auteur die ze kent. In de ‘historiael spelen’ van De Roode
Roos komen ze voor, ook in Spiegels Numa.
De opkomst van het nieuwe drama zien we ook in het schooldrama Reden-Vreucht
der Wijsen van de Alkmaarse predikant Adolf Venator (De Jager), waarin een verhaal
over Hippocrates en Democritus gedramatiseerd wordt. Het is verdeeld in vijf
bedrijven, het kent de nieuwe maat en het streven naar taalzuiverheid.
Zo is rond 1600 het toneel in beweging naar nieuwe vormen en opvattingen. De
resultaten zullen direct na 1600 nog duidelijker merkbaar worden.

Dirk Volkertszoon Coornhert (1522-1590)
Dirk Volkertszoon Coornhert werd te Amsterdam geboren uit welgestelde ouders,
in 1522. Hij vertegenwoordigt ook een iets oudere mentaliteit, zit nadrukkelijker vast
aan de rederijkersopvattingen, verweert zich zelfs aanvankelijk met klem tegen het
nieuwe voorzover dit typisch in de versmaat tot uitdrukking kwam, maar toch is ook
bij Coornhert een ‘duidelijke ontwikkeling te zien van rederijkerstradities naar klas-

1
2

Aldus Hummelen, a.w., 360. Zie ook hiervóor § 1.
Voor Jacob Duym zie J. te Winkel, Ontw. III2, 78 vlg. en G.A. van Es, G.L.N. III, 298-300.
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sieke vormen’1. Coornhert is ook een uitgangspunt van een ontwikkeling die via
Roemer Visscher zich in en rond Amsterdam voltrekt met Spiegel als centrale figuur.
De jonge Coornhert2 ontving een zorgvuldige opvoeding, - een onderdeel daarvan
was een reis naar Spanje en Portugal ‘om wat lands te besoucken’ - maar hij ging
niet studeren. Hij trouwde op jeugdige leeftijd tegen de zin van zijn ouders, en vestigde
zich omstreeks 1542 met zijn vrouw in Haarlem, waar hij de kost won als
kopergraveur. Zijn belangstelling voor theologische problemen bracht hem er na zijn
dertigste jaar toe Latijn te gaan studeren om de kerkvaders in hun oorspronkelijke
taal te kunnen lezen. Ook de geschriften van de hervormers echter trokken zijn
aandacht en ontwikkelden in hem de polemist. In 1561 werd hij notaris, in 1564
secretaris van Haarlem, waardoor hij in de staatkunde belandde en Oranje leerde
kennen. In 1567 voor de Raad van Beroerten gedaagd, werd hij gevangen gezet, maar
vrijgesproken. Vrijwillig ging hij daarop in ballingschap: van 1568 tot '72 woonde
hij te Kleef en Xanten. Terug in Holland werd hij, op aanbeveling van Oranje,
secretaris der Staten van Holland. Zijn onderzoek naar de wandaden van Lumeys
geuzen haalde hem hun haat op de hals; opnieuw week hij uit, in hetzelfde jaar '72,
opnieuw naar Xanten, waar hij toen tot '77 verbleef. De Pacificatie van Gent maakte
het hem mogelijk naar Haarlem terug te keren; hij kon toen ook zijn werkzaamheid
als notaris hervatten. Hij schreef en polemiseerde veel, vooral tegen de calvinisten,
die hem opnieuw, maar thans voor korter tijd (1585), dwongen naar Duitsland uit te
wijken. De laatste jaren van zijn leven woonde hij te Gouda, waar hij 29 oktober
1590 stierf.
Zijn vriend Spiegel schreef zijn grafschrift:

1
2

Zo duidelijk, dat W.H.M. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama Groningen,
1958, p. 289, juist deze ontwikkeling karakteristiek voor het werk noemt.
Over Coornhert zie J. ten Brink, Dirck Volckertsen Coornhert en zijne Wellevenskunst,
Amsterdam, 1860; B. Becker, Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek X, 207; B. Becker, Bronnen
tot de kennis van het leven en de werken van Coornhert; Olga Rinck Wagner, D.V. Coornhert
1522-1572 mit bes. Berücksichtigung seiner politischen Tätigkeit, Berlin, 1919; J. Lindeboom,
D.V. Coornhert, Alg. Ned. Tijdschr. voor Wijsbegeerte en Psychologie 34, 1940, 7-16; S.
v.d. Meer, Bijdragen tot het onderzoek naar klassieke elementen in Coornhert's
Wellevenskunste, Amsterdam, 1934; G. Kuiper, Orbis Artium en Renaissance. Cornelius
Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert, Harderwijk, 1941.
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Hier rust/ Diens lust/ En vreught/ Was deught/ En 't waer/ Hoe swaer/ 't
Oock viel// Noch sticht/ Sijn dicht-/ Geschrijf,/ Maer 't lijf/ Hier bleef't/
God heeft/ De ziel.
De kern van Coornherts idealen heeft Spiegel in zijn typisch grafschrift getroffen;
ethische oogmerken: deugd en waarheid, méér dan esthetische bewogen Coornhert
tot schrijven. Maar het indrukwekkend ethisch karakter van zijn werk mag ons niet
uit het oog doen verliezen, op welke wijze Coornhert heeft bijgedragen tot de artistieke
cultuur in de meer strikte zin van het woord. Zijn belangrijkste activiteit in dit opzicht
ligt rond het jaar 1561, toen hij zich vooral bezighield met het vertalen van klassieke
en meer moderne auteurs, niet alleen om in verband met de hangende theologische
en filosofische problemen vertrouwd te raken met hun gedachten, maar ook om hun
stijlvormen te leren kennen. Cicero vertalend (rond 1561), leerde hij van de Romeinse
redenaar de nauwkeurig geconstrueerde volzin hanteren met uitnemende beheersing
van de onderschikkende woordorde, die hij ritmisch rijzen en dalen deed volgens de
innerlijke bewogenheid van de schrijver. Uit zijn Wellevens kunste spreekt de invloed
van Seneca en diens streven naar beknopte, bondige formulering, zijn spelen met
tegenstellingen om de zaak te verduidelijken, zijn voorkeur voor nevenschikking
boven onderschikking. Hij vertaalde Vijftigh Lustighe Historiën oft Niewigheden van
Boccaccio om zich te oefenen in de luchtige trant, de dartele bevalligheid, de
samenspraak, de geslaagde pointe.
Zo werd, reeds vóór Van der Noot in het zuiden de poëzie vernieuwde, het proza
door Coornhert tot hoger volmaaktheid opgevoerd. Steunend op klassieke en moderne
auteurs schiep deze Amsterdammer rond 1561 de toen moderne prozastijl, die in de
komende eeuw door Hooft en Vondel vervolmaakt zal worden.
Meer aangehaald werd Coornherts uitlating:
Wat stelt ghy dezen Sant onder u propheten?
Dees craey bij u zwaens? My dan bij den poëten?
By const-geesten my, in wyen noyt const geboren werdt!

Zich vóór alles moralist en theoloog achtende, beschouwde Coornhert zich allerminst
als kunstenaar. En inderdaad: zijn korte gedichten handhaven de bekende
rederijkerstrant en schitteren niet door schoonheid1; zijn zedespelen handhaven
overwegend de traditionele trant en

1

Over de gedichten van Coornhert, waarderend, G. Stuiveling, Rekenschap, Amsterdam, 1941,
7-35.
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beogen ethisch-religieuze onderwerpen zó te behandelen dat deze behandeling invloed
uitoefent op de lezer12.
Toch is ook in deze spelen duidelijk vernieuwing zichtbaar. Coornhert blijkt in
zekere zin vrij te staan tegenover bepaalde rederijkerstradities; hij creëert,
bijvoorbeeld, personificaties van negatieve factoren (die invloed op de mens
uitoefenen) geheel naar de behoefte van het spel en met verwaarlozing van wat de
traditie met betrekking tot het sinnekenstype voorschreef. Hij is overigens wel een
van de laatste auteurs die de sinnekensrol een plaats gaven in een spel3.
Voor het nieuwe dat in het buitenland alom opbloeide, heeft hij overigens weinig
oog, weinig waardering althans. De nieuwe maat verwierp hij in 1561 uitdrukkelijk4.
En toch schreef hij in deze vruchtbare jaren een werk dat hem op de naam dichter
ten volle aanspraak mag doen maken, de Dolinghe van Ulysse (1561), bewerking
van een aantal boeken van de Odyssae5.
In deze Dolinghe wijkt Coornhert op belangrijke punten af van de oude
dichtvormen; de indeling in strofen, aan het slot nog wel voorzien van een, bij
Homerus niet vindbare, moraliserende slotregel zoals Van Ghistele in zijn vertalingen
van klassieke auteurs toepaste, laat Coornhert in de zijne varen voor het dóórlopend
verhalend gedicht,

1

2

3
4
5

Of moet men zeggen toeschouwer? Minstens één spel werd door scholieren opgevoerd;
sluiten de spelen wellicht dichter aan bij het Latijnse schooldrama dan bij het Nederlandse
rederijkerstoneel? Vgl. J.J. Mak, bespreking van Het Roerspel en de comedies van Coornhert,
N.R.Ct., 19 nov. 1955.
P. v.d. Meulen, De Comedies van Coornhert, Assen, 1945 (diss.; aan het slot een volledige
uitgaaf van de Comedie van Lief en Leedt); over dit werk en de Coornhert-studie H.J.A.
Hissink, Ni Tlg 39 (1946), 161-165. Het zedenspel Comedie van de Rijke Man werd, in
moderne spelling, herdrukt in de bundel Noordnederlandsche Rederijkersspelen van N. v.d.
Laan, Amsterdam, 1941, 167-238. Over De strekking van Coornherts Rijckeman, het oudste,
met vrij grote zekerheid op 1550 te dateren werk van Coornhert, zie J.J. Mak, Uut Ionsten
Versaemt, Zwolle, 1957, 119-133; in 1955 gaf P. van der Meulen Het Roerspel en de comedies
van Coornhert uit in de Leidse drukken en herdrukken; een en ander voorzien van
commentaar. Over De bijbelspelen van D.V. Coornhert en het zestiende-eeuwse bijbelse
volksdrama, D. Geeraerts, Tijdschr. voor L.T. 24 (1958), nr. 5. Van belang zijn ook de
dialogen van Coornhert, waarover D. Geeraerts, SpdL 2 (1958), 241-55, SpdL 5 (1961),
37-47, en B. Becker, SpdL 7 (1963-4), 119-28.
Aldus Hummelen, a.w., 290-1.
In het gedicht dat als voorwoord voorafgaat aan de Dolinghe van Ulysse.
De Dolinghe van Ulysse werd opnieuw uitgegeven in gemoderniseerde spelling door Th.
Weevers, Amsterdam, 1939.
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welks kettingrijm de regels in elkaar schakelt. Verwierp hij al de nieuwe maat, het
oude rederijkersvers met zijn onbepaald aantal lettergrepen en vier of vijf heffingen
breidde hij uit tot een brede en volle versregel met vijf of zes heffingen en een
onbepaald aantal zwakker beklemtoonde klankgroepen. Met dit vers nu heeft
Coornhert wonderen gedaan; het blijft moeilijk te bepalen waardóór hij zijn effect
bereikte, maar het is onmiskenbaar dat Coornhert in zijn Dolinghe een prachtig,
levend, beweeglijk en uitstekend vertellend vers geschapen heeft, dat de eenvoud,
aanschouwelijkheid en levendigheid die het oorspronkelijke kenmerken, voor de
lezer oproept.
Overigens is deze Dolinghe geen vertaling, maar een bewerking. Coornhert heeft,
naar de opvatting van zijn dagen, de klassieke stof bewerkt op een wijze die zijn
tijdgenoot moest behagen. Daartoe behoorde de invoeging van het moralistisch
element, de zestiende-eeuwer hoogst dierbaar, maar hij ging hierin met mate te werk,
en wist het op knappe wijze en met beleid in te voegen zonder dat ergens breuken
zichtbaar werden. Volstrekt overheersen echter blijft het verhaal over Ulysses, zoals
de ‘allerlustigste ende genoeglijkste Poëte’ dat vertelde. Allerlustigst en genoeglijkst
is ook het verhaal van Coornhert, dat om zijn meesterlijke hantering van de
zelfgevonden vrijvertellende versvorm en om zijn uitmuntend Nederlands de ereplaats
onder de Homerus-bewerkingen verdient in te nemen. Het werk is een der
hoogtepunten in het werk van Coornhert als dichter. Het is een bewijs ook, dat de
nieuwe maat geen onontkoombare voorwaarde was om tot vernieuwing van het
Nederlandse vers te geraken. Ja zelfs mag men de vraag stellen of, althans voor de
verhalende poëzie, onze dichtkunst geen fraaier resultaat behaald zou hebben indien
men was voortgegaan in Coornherts vertellende trant, liever dan zich te binden aan
de declamatorische metriek van b.v. Joost van den Vondel1, die

1

In Hermeneus, maart 1950, vergeleek J. Cartens de Odysseevertaling van Coornhert met die
van Boutens, meer speciaal voor wat de figuur van Nausikaä betreft. Bij Coornhert wordt
hij getroffen door de grotere warmte van het verhaal, het rijker menselijk timbre in de omgang
van Nausikaä met haar familieleden. Hierbij vergeleken vindt hij Boutens schraal en onecht,
te symbolisch en utopisch. Doch waar de tekst minder zwier en groter gebondenheid vraagt,
toont Boutens zich gemakkelijk de meerdere van Coornhert. Technisch is hij knapper en zijn
verskunst is volmaakter, maar in het persoonlijk doorvoelde en in de warmte van belangstelling
voor de medemens acht de schrijver van dit artikel Coornhert genietelijker dan Boutens. ‘En
hij heeft geen ongelijk’, voegt Van Duinkerken hieraan toe (De Tijd, 4 april 1950).
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altijd de inachtneming van een nadrukkelijk maatschema veronderstelt.
Coornhert vertelt het oude verhaal in een prachtig, stoer en zuiver Nederlands.
Ook in dit opzicht heeft hij radicaal gebroken met de traditie van de rederijkers die
in exotische leenwoorden en zonderling-gewrongen constructies verhoging van
klankexpressie zochten, maar vaak in onverstaanbaarheid verdwaalden. Coornhert
schrijft Néderlands; alle vreemde tooi laat hij terzijde. Het blijkt, dat dit Nederlands
tot alles in staat is.
Coornhert heeft de geschiedenis van Odysseus verteld, niet zoals hij die bij
Homerus in het Grieks vond, maar ‘nu eerstmaal uit den Latijne in Rijm verduitst’,
zoals hij op het titelblad vertelt. En nu zien wij ‘het wonder gebeuren, dat (deze)
dichter als met een zesde zintuig de oorspronkelijke Homerus heeft geraden, en hem
in zijn tekenachtige eenvoud soms dichter benadert dan menig beter toegerust
vertaler’1.
De eerste twaalf boeken van de Dolinghe verschenen in 1561; later heeft Coornhert
zijn bewerking voortgezet tot halverwegen het achttiende boek; wanneer precies is
echter niet bekend. Maar het is nuttig vooral op dit allerlustigste en genoeglijkste
werk de volle aandacht te vestigen om te voorkomen, dat men Coornhert zou
beschouwen als de man van één boek, i.c. de Wellevens kunste, en dientengevolge
als moralist pur sang. De moralist was het zonder twijfel die een uitzonderlijk
genoegen vond in Boëthius' Consolatio Philosophiae, waarvan Coornhert in 1585
een vertaling bezorgde met een weergave in versvorm van de korte gedichten die
Boëthius aan de afzonderlijke hoofdstukken deed voorafgaan. Kan men in de
bewerking van het geheel de moralist herkennen, om deze metrische verzen van
uitnemende kwaliteit dient Coornhert als dichter vernoemd en geroemd. Kennelijk
heeft hij op oudere leeftijd zijn bezwaren tegen de nieuwe versmaat laten varen, zoals
hij ook - deze kraai onder de zwanen! - omtrent 1585 lid is van de kamer In Liefde
Bloeyende, al deelde hij Van Houts afkeer van een zeker soort rederijkers.
Een kwart eeuw na zijn Dolinghe voltooide Coornhert zijn belangrijkste zedenkundig
geschrift in proza: Zedekunst, dat is Wellevens kunste (1586)2.

1
2

Th. Weevers, Inleiding op zijn uitgaaf van de Dolinghe, VI.
De Wellevens kunste werd opnieuw uitgegeven door B. Becker, Leiden, 1942; belangrijke
fragmenten, namelijk het tweede boek ervan, in G.S. Overdiep, Onze Renaissance in proza,
Amsterdam, 1939, 267-323. L.C. Michels, Filologische Opstellen II, Zwolle, 1958, 113-7,
betoogt dat men de titel van het boek als Wellevens kunste, twee gescheiden woorden dus,
te lezen heeft.
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Onder zedenkunst verstaat Coornhert de kunst deugdzaam te leven onder leiding van
de rede. Even nadrukkelijk als hij de erfzonde verwerpt, ontkent hij de ongeschiktheid
van de mens tot enig goed en zijn geneigdheid tot alle kwaad, zoals de Heidelbergse
catechismus leert. De mens is terdege volmaakbaar: hij kan met de genade Gods
diens geboden onderhouden en in het leven een betrekkelijke volmaaktheid bereiken1.
De rede is hierbij het leidinggevende beginsel. De wil immers kan zondigen, maar
voorgelicht door de rede zal de wil liever het goede nastreven. Coornhert onderscheidt
overste en nederste rede; de overste rede is de ingeschapen ‘wet der natueren’; de
tweede is slechts een middellijk, als door de spiegel van menselijke wetten en zeden
afgeleid licht. Wet der natueren en ervaring leiden tot zedenkennis en goede zeden.
En stammen béide niet uit God? Zo is God tenslotte de leermeester der goede
gewoonten die men deugden noemt, en die de christenen uit de bijbel, de
niet-christenen uit de natuurwet leren. Coornhert-zelf heeft zijn zedenkunst gezien
als de oudste ethica in onze volkstaal. Zij demonstreert zich in elk geval als ‘modern’
in haar ontheologisch karakter. Zij is niet opgebouwd op enige, op een bijzondere
openbaring steunende premissen, zij gaat niet uit van bijbel of H. Schrift. Het
rationalistische element, zo karakteristiek voor de renaissance, doordrenkt het geheel,
dat een uiterst verstandelijke indruk maakt. Maar toch zit ook dit werk met diepe
wortels vastgegroeid in Oudnederlandse traditie en vroomheid. De verbinding met
het bovennatuurlijke moge minder strak zijn dan bij Ruusbroec het geval is, het
uitgangspunt moge in de mens en diens volmaakbaarheid gelegd worden en niet in
God en diens scheppende liefde, tenslotte veronderstelt Coornherts gedachtengang
voortdurend het christelijke standpunt, zoals hij, door de leer der Stoa beïnvloede
denker, dit had leren kennen uit de geschriften van moderne devotie en Erasmus.
Coornherts rationalisme wordt bovendien getemperd door de theologische opvattingen
uit de oude katholieke traditie, waaraan echter de Theologia Deutsch moet worden
toegevoegd; aan deze opvattingen ontleent hij het meer mystieke element van zijn
leer dat wel geheel oncalvinistisch is: voor hem domineert niet de transcendentie
Gods, maar

1

Over Coornherts leer der volmaakbaarheid, B. Becker, Het boek 19, 59.
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de verbondenheid met, het deelhebben aan God: de mens heeft ‘een klein
wederglansken’ van het goddelijke licht. In de liefde tot God ziet hij het wezen van
de verhouding tot God, en de mogelijkheid van de liefde tot de naaste.
Zo werkt de (katholieke) traditie ook in Coornhert door, maar hij vertoont
uitgesproken moderne trekken in zijn reeds aangewezen algemene oriëntatie, die
samenvattend als humanistisch te kenschetsen valt: zijn grote aandacht richt zich op
de mens en het menselijke; bij zijn beschouwing gaat hij uit van de mens om dan op
te stijgen tot God; hij daalt niet af van God naar de mens, zoals de middeleeuwers
deden. De aarde en het aardse nemen de grootste plaats in zijn aandacht in, en hij is,
ondanks alle waarneembare ellende en zonde, overtuigd van de volmaakbaarheid
van de mens en de vooruitgang der wereld. Dit alles door 's mensen zelfwerkzaamheid
en wilskracht onder leiding van de bijzonder hoog gewaardeerde rede. Heel het proces
van de geleidelijke secularisatie, ook van de religie, zo karakteristiek voor humanisme
en renaissance, valt in Coornhert aan te wijzen.
Het heeft uiteraard belangrijke gevolgen gehad voor zijn houding tegenover de
katholieke kerk als organisatie. Afwijkend van de katholieke traditie namelijk, laat
Coornhert uit zijn overtuiging spiritualistische tendensen voortvloeien, inzover hij
een afkeer toont van letter en uitwendig gezag, van confessie en kerk, van
gewetensdrang en intolerantie. Hij wil Gods geest vrij laten waaien, geeft de
uitsluitende voorkeur aan het individuele contact van de ziel met God zonder
sacramenten en priesterlijke bemiddeling of kerkbezoek1. Ook in dit opzicht toont
Coornhert de kenmerken van het moderne individualisme, dat, wars van uitwendige
banden en het autoritaire, alleen de innerlijke wet van het redelijk, door zelfkennis
verworven inzicht aanvaardt2.
Toch heeft hij nimmer de katholieke kerk de rug toegekeerd. Wel bezorgden zijn
spiritualistische overtuigingen hem het wantrouwen der katholieken; bepaald vijandig
gezind echter stonden de calvinisten tegenover zijn theorieën: zijn geschrift tegen
Calvijn Verschooningh van de Roomsche Afgoderij (1562) bezorgde hem diens
kwalificaties ‘botten

1
2

Over dit alles J. Lindeboom, Alg. Ned. Tijdschr. voor Wijsbeg. en Psych. 34 (1940), 7-16.
Over Coornhert als libertijn in religieus opzicht H. Bonger, De motivering van de
godsdienstvrijheid bij D.V. Coornhert, Arnhem, 1954.
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Hollander, den onbeschaamde, den Hollandschen boef, razenden hond, idioot en
onbesneden Goliath’. Voor deze agressieve houding was aanleiding, waar Coornhert
in Erasmus' voetspoor tegen elke vorm van geestelijke dwingelandij, vooral ook
tegen de leer van de predestinatie optrad1.
Zo verenigde Coornhert in zich de stoïcijn, de rationalist, de humanist en spiritualist
met lichtelijk mystieke inslag, en de perfectist. Uit dit alles bouwde hij overigens
geen oorspronkelijk stelsel, noch werd hij de stichter van een aanwijsbare school2.
Zo weinig streefde hij naar originaliteit, dat van de zes boeken van zijn Wellevens
kunste de laatste vier vooral gegrond zijn op klassieke voorgangers als Cicero en
diens De Officiis, en alleen de twee andere nagenoeg geheel eigen werk schijnen te
zijn3.
Coornhert is een typische figuur uit de overgang van oud naar nieuw: stammend
uit de katholieke traditie, maar niet meer volop daarin levend, bouwt hij zich een
eigen christelijk humanistisch stelsel, dat berust op het geloof in de kracht van de
rede als middel ter volmaking van de mens. In Spiegel zullen wij zien, hoe bij alle
verschil déze opvattingen de geesten in dit tijdvak beheersten.

Jan Baptist Houwaert (1533-1599)
Hoe moeizaam intussen de renaissance zich een weg baande in onze letterkunde
blijkt uit het werk van de in zijn tijd beroemde Brusselse edelman Jan Baptist
Houwaert. Houwaert speelde in het staatkundige en militaire leven van zijn tijd een
belangrijke rol; hij werd er zelfs van beschuldigd te zijn ‘ung des principaulx aucteurs
des troubles dernierement advenuz en bruxelles’ en deelgenomen te hebben aan een
‘conventicle et illicité assamblée’; hij zit een jaar - 1568 - gevangen op de
‘Treurenborch’ te Brussel. Daarna neemt hij deel aan de opstand aan de zijde van
Oranje, maar later zien wij hem in dienst van de zuidelijke overheid. Hij regelt ten
dele en bezingt, doorgaans uitvoerig, achtereenvolgens de blijde inkomsten
(ontvangsten) van Oranje, Matthias, Anjou, Parma, en Ernst van Oostenrijk (1577
tot 1594)4.

1
2
3
4

O. Noordenbos, In het voetspoor van Erasmus, Den Haag, 1941, 37 vlg.
J. Lindeboom, het juist aangehaalde artikel, 7-8.
G.S. Overdiep, Onze Renaissance in proza, 268.
Samenvattingen van, en citaten uit de beschrijvingen en dichtwerken over deze inkomsten
geeft Eug. de Bock, in zijn boek Johan Baptist Houwaert, Antwerpen, 1960 hoofdstukken
2, 4, 6, 9 en 11.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

103
Hij bekleedde de voorname positie van ‘Conseiller ende Meester Ordinaris van de
Rekeninghen des Hertogdoms van Brussel’, 's winters wonende te Brussel, 's zomers
residerende op zijn landgoed Cleyn Venegiën in het Zoniën bos. Hij had, gezien het
wisselvallig politiek klimaat van die tijd, alle reden in zijn Paraenesis politica
(geschreven rond 1585, verschenen eerst in 1614) stoïcijnse opvattingen te huldigen
inzake standvastigheid in rampspoed, inzake vrije wil en uitverkiezing; Cicero en
veel andere klassieke schrijvers: historici, dichters en wijsgeren hebben hem ‘diets’
gemaakt; daarnaast citeert hij enkele bijbelse exempelen.
Hij schreef volgens een bewonderaar ‘hoopen constelycke spelen van sinne’; lang
niet alle zijn bewaard. Zijn grootste roem verwierf intussen een zeer omvangrijk
gedicht Pegasides Pleyn, ende den Lust-hof der Maeghden (1583), een leerdicht voor
de Nederlandse jonkvrouwen te harer nadere instructie, hoewel zij eigenlijk reeds
de voortreffelijkste en uitstekendste vrouwen ter wereld zijn; maar ook dezulken zijn
voor nóg hoger vervolmaking vatbaar. Deze Lust-hof is opgesierd door vele, vooral
aan de antieke verbeeldingen en geschiedenissen ontleende, verhalen van soms vrij
onstichtelijke aard; maar dat zijn vele verhalen uit de bijbel óok - merkt Houwaert
op; het gaat om het goede doel: de strengere zeden, die hij met zijn geschrift wil
bevorderen... Toch klinkt in dit dichtwerk duidelijk een ondertoon van paganistische
levensgenieting, die verraadt hoezeer de dichtende zedenmeester zelf nog gevoelig
was voor de betovering van bepaalde latijnse auteurs1. Naar opzet doet dit verhaal,
vol allegorische avonturen, denken aan de Olympiados van Jan van der Noot, die
enkele jaren tevoren verschenen was (nl. 1579).
Blijkens een dichtwerk als dit Pleyn staat Houwaert ook literair op de kentering
van de tijd: hij is rederijker met een sterk humanistische inslag. Rederijker blijft hij
in zijn voorstellingswijze: met name de al eeuwen geliefde allegoriserende
voorstellingswijze is ook hem dierbaar. Maar deze voorstellingswijze wordt ook
gevoed uit klassieke bronnen. Hij manipuleert - ik haal nu uit diverse werken aan met figuren als Deughd, Vreese des Heeren, Goddelycke Waarschouwen, Wellustich
Leven, Planteyt, Prince der Hoverdyen, Meest al de wereld, Bode

1

E. Rombauts, G.L.N. III, 122.
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Amoureus, Amoreus Ghepeyns (die zich op weg begeeft naar Venus), Mars, Saturnus,
Pallas, de Parnassus, Helicon, Pluto, Discordia, Atropos, Constantia, met andere
woorden: een wonderlijke mengeling van al langer bekende voorstellingen van
eigenschappen, ten dele met namen uit de eigen taal, ten dele met namen die in
klassieke talen als eigennamen voorkwamen of moderner klassicistisch gevormd
werden.
Als echt rederijker en schriftuurlijk dichter demonstreert hij zich in het grote
dichtwerk De Vier Wterste (waarschijnlijk geschreven in de periode 1579-82, en
verschenen voor 1583). Hoewel het boek tal van antieke auteurs vermeldt - volgens
de auteur heeft hij ze ‘naerderhant daer bij ghestelt’ - leeft het naar geest en sfeer
toch meer uit de denkwereld die ten grondslag lag aan Elckerlijc en Jan van den
Dales De Ure vander doot. De laatste uitgever van De Vier Wterste1 ziet als de grote
betekenis ervan, dat Houwaert daarin de gangbare laatmiddeleeuwse eschatologische
gevoels- en gedachtenwereld heeft aangepast aan de reformatorische leerstellingen2.
Naar zijn voorstellingswijze is het gedicht een allegorische droom, die voor een
aanzienlijk deel bestaat uit toespraken van personificaties en antwoorden van de
ik-figuur. Deze droom volgt op een inleiding die handelt over Houwaerts
gevangenschap onder Alva. De droom eindigt doordat aan de ik-figuur meegedeeld
wordt dat hij in vrijheid gesteld zal worden. Deze mededeling wordt gevolgd door
uitgebreide waarschuwingen als ‘moraal’ van het visioen.
Aan Houwaert wordt veelal toegeschreven3 Den Handel der Amoureusheyt
‘begrepen in dry Boecken, inhoudende dry excellente, constighe, soetvloyende,
Poëtische spelen van sinnen, van Jupiter en Yo, met dry

1

2

3

J.B. Houwaert, De Vier Wterste, tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en
glossarium door Dr. F. van Vinckenroye, deel I, inleiding, deel II, tekst, deel III,
tekstverklaring, Gent, 1965.
Ibidem I, 72. - Ook dit werk is ‘Rhetorijckelijck ghecomponeert’, o.a. in strofen van dertien
regels, waarvan een groot deel eindigt met een spreukachtige regel (zoals Cornelis Crul dat
deed in Heynken de Luyere en Colijn Caillieu in het Dal sonder wederkeeren, en zoals in de
zeventiende eeuw Jan Vos het nog doen zal in zijn Zeekrygh van 1653; vgl. voor dit laatste
L.C. Michels, Een politieke profetie van Jan Vos, D.W. en B., febr. 1955), andere met een
gebedsformule, en dan in vier strofen dezelfde.
Ook door Hummelen, a.w., p. 77, wordt het als een ‘romantisch-klassiek’ werk van Houwaert
behandeld. Hummelen meent dat deze spelen dicht bij de heiligenen mirakelspelen staan, en
tot op zekere hoogte als voortzetting daarvan beschouwd mogen worden; a.w., 306.
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behaeghelijcke ende belachelijcke Dialogen oft disputatiën van minnen’ (1583)1. Dit
uitvoerig stuk - eigenlijk één geheel in drie delen of bedrijven - behandelt een
klassieke mythe, maar naast de Romeinse goden en godinnen treden de traditionele
sinnekens (Natuurlycke Lust en Cracht van Liefden) op als de ‘coppeleers’ bij Jupiters
liefde voor Yo. Eug. de Bock meent echter, dat dit werk niet door Houwaert
geschreven werd, maar door Colijn van Rijssele2.
Maar ook indien dit werk niet van Houwaert zou zijn, dan nog staat genoeg op
zijn naam om de ‘nieuwe Virgilius’, de ‘herleefde Ovidius’ in 1599 het hoofd te ruste
te doen leggen, niet alleen tevreden over de enorme kwantiteit van het werk dat hij
met grote snelheid had vervaardigd, maar ook over de roem die hij ermede geoogst
had. Deze roem moet verklaard worden uit de geest des tijds, die niet alleen
ontvankelijk was voor het ‘nieuwe’ element in Houwaerts werk (het quasi-klassieke),
maar die nog altijd sterk beheerst werd door de middeleeuwse lust in allegorieën en
moralisaties, zoals die reeds in de Roman van de Roos leefde en hier herleefde in
Schoon Samblant, Minlyck Ontfanck, Fier Ghelaet en Lieflijck Vleyen, alsmede in
de bespiegeling over de vier uitersten.
Zo is deze auteur, wiens werk vooral om de ongemene langdradigheid een
verfijnder smaak weinig kan voldoen, cultuurhistorisch belangrijk als typische
overgangsfiguur: geboeid door het nieuwe, d.i. het in de klassieken gewaardeerde
levenselement en kunstgevoel3, blijft hij nochtans rederijker.

1

2
3

Niet te verwarren met de Handel der Amoureusheyt van 1621, waarin prologen voorkomen
met Houwaerts kernspreuk; misschien zijn deze prologen wel van Houwaert; de rest is
waarschijnlijk in Houwaerts nalatenschap gevonden en door een drukker uitgegeven op naam
van de beroemde auteur en met de titel van het boek van 1583.
Eug. de Bock, Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers, Antwerpen, 1958,
150-6 en dez. Johan Baptist Houwaert, 122-3.
Houwaert heeft ook geprononceerde opvattingen over de dichtkunst: poëten worden niet
gemaakt, maar geboren, stelt hij: maar ook als een poëet met de kunst geboren wordt, ‘sonder
aerbeyt blijft sy (de const namelijk) inwendich bedeckt’; echte poëten maken ‘met schoon
inventie en constighe dichten t'volck verwondert’. Aldus in Pegasides Pleyn, aangehaald bij
Eug. de Bock, Houwaert, 41.
Misschien is Houwaert relatief het meest geslaagd als verteller, als hoedanig men hem om
de opzet en de keuze van zijn middelen wel als voorloper van Cats beschouwd heeft (vgl.
De Bock, 48); men kan ook Cats zien in het verlengde van Houwaert.
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Doorbraak van de Renaissance
Aan Jan van der Noot wordt de definitieve doorbraak van de renaissance het
duidelijkst. Hij is echter niet de enige, en als het erop aankomt, niet de eerste. Wel
de meeste geruchtmakende. Een misschien ietwat zwak argument, maar handhaven
wij toch - vanwege dat ‘gerucht’ - als datum 1567.
Eerst echter een aantal opmerkingen over andere figuren die moderne dichtkunst
schreven in deze aanvangsjaren1.
De eerste Nederlandse sonnetten - de vorm waarin de nieuwe poëzie zich het
duidelijkst manifesteert, de lyrische vorm bij uitstek van de renaissance2 - werden
geschreven door de Zuidnederlander LUCAS DE HEERE (1534-1584). Sommige ervan
moeten al geruime tijd vóór de publikatie ervan in Den Hof en Boomgaerd der Poësien
(1565) geschreven zijn, namelijk in 15563.
Lucas de Heere is zowel schilder als dichter. Leerling van de bekende romanist
Frans Floris, leidde hij zelf later een atelier, waaruit o.a. Carel van Mander voortkwam,
die in zijn Schilderboeck met grote lof over hem spreekt. Zijn schilderwerk schijnt
echter niet uit te munten door bijzondere oorspronkelijkheid, noch door grote
artisticiteit. Dezelfde min of meer negatieve indruk wekken zijn letterkundige
publikaties, die intussen de verdienste bezitten te preluderen op de nieuwe tijd. Hij
publiceerde in 1565 twee bundeltjes gedichten: allereerst Den Hof en Boomgaerd
der Poësien, waarin hij vooral het voetspoor van Clément Marot - niet dus dat van
de gròte Pléiade-dichters - treedt; naast de oude rederijkersvormen hanteert hij o.a.
de ode, het sonnet en het epigram, de nieuwe, door de renaissance geïnaugureerde
figuren. Maar veel meer dan namen zijn het voor hem nog niet. Ook voor wat de
verstechniek betreft, zoekt hij het nieuwe in het schrijven van versregels met een
gelijk aantal lettergrepen, en hij vindt het in de Franse maat, waarover wij verderop
(bij Jan van der Noot) spreken. Maar ook deze Franse maat is voor hem, ook als hij
de alexandrijn gebruikt, een uiterlijk tellen van het aantal lettergrepen: het blijft een

1
2
3

Ontleend, ten dele, aan Leonard Forster, Iets over Nederlandse renaissance-lyriek vóór
Heinsius en Hooft, TNTL 83 (1967), 274-302.
L. Forster, t.a.p., 275.
Vgl. W. Waterschoot, Lucas d'Heere en Den Hof en Boomgaard der Poësien, Jaarboek De
Fonteine te Gent, 1964-65, 11.
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rederijkersvers, al is het dan door dit, geheel uitwendig, beginsel strenger gebonden.
De calvinist geworden De Heere, die tijdelijk naar Engeland had moeten uitwijken
- uit welke tijd een Corte Beschrijvinghe van Engeland Schotland ende Irland in
proza dateert1 - vinden wij in zijn vertaling van de Psalmen Davids, de tweede bundel
uit 1565, technisch beter dan de latere van Datheen, maar tenslotte als dichtkunst
weinig boeiend.
Voor De Heere vervulde de dichtkunst allereerst een sociale functie; zij was hem
geen onontkoombare levensnoodzaak of drang des harten; nochtans was hij naar
eigen getuigenis verlekkerd op de vreemde (d.w.z. uitheemse) schone poëzie, maar
het wezen ervan heeft hij niet geheel begrepen. Hij heeft echter mede de weg helpen
banen voor haar blijde inkomste2.
Een andere Gentenaar, CAREL UTENHOVE (1536-1600)3, experimenteerde eveneens
met de nieuwe vormen. Ook hij heeft, evenals De Heere, in Parijs gewoond; men
stelt dat Utenhove in nauw en vriendschappelijk contact stond met Ronsard en andere
leden van de Pléiade. Hij gaf in 1560 een bundel uit met betrekking tot de dood van
Hendrik II van Frankrijk; de bundel bevat gedichten in twaalf talen, ze werden
grotendeels door hemzelf geschreven. Blijkens een daarin voorkomend gedicht
begrijpt Utenhove de eigen aard van het Franse dichten (met het ‘vers commun’)
beter dan De Heere4.
1567 is het jaar van de grote exodus uit Vlaanderen en Brabant. Jan van der Noot
neemt de manuscripten van zijn gedichten mee naar Engeland, waarna in 1568 Het
Theatre verschijnt, in 1570 Het Bosken. Ook de Heere gaat naar Engeland. Utenhove
blijft in Frankrijk. Maar er blijven toch óók auteurs werkzaam in de zuidelijke
Nederlanden: L. Forster bespreekt een sonnet in alexandrijnen dat 1569 in Brugge
verscheen, gericht tegen de franciskaanse Broeder Cornelis, en een ander sonnet uit
hetzelfde jaar van de hand van Joris Hoefnagel, opgedragen aan zijn Londense vriend
Johannes Radermacher.

1
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Opnieuw uitgegeven door Th. M. Chotzen en A.M.E. Draak, Antwerpen, 1937.
Over hem en Den Hof uitvoerig W. Waterschoot, Jaarboek van ‘De Fonteine’ te Gent,
XIV-XV (1964-5). Lit. opgave in Mod. Encycl. der Wereldlit., s.v. Heere, Lucas de (door G.
Kuiper).
W. Janssen, Charles Utenhove. Sa vie et son oeuvre 1536-1600 (diss. Nijmegen), Maastricht,
1939.
L. Forster, TNTL 83 (1967), 277-9, die ook het gedicht aanhaalt.
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Bevriend met Hoefnagel was ook de sinds 1550 in Engeland woonachtige EMANUEL
VAN METEREN, die echter herhaaldelijk de lage landen bezocht. Deze Van Meteren
begon een liber amicorum in 1576. Op de eerste bladzijden ervan schreef hij zelf
twee sonnetten; Peeter Heyns droeg een sonnet bij, ook Lucas de Heere. Die van de
oudere Van Meteren zijn geslaagder dan die van de jongere De Heere. Hij blijkt een
vaardig auteur. Een eerste liber amicorum van hem is verloren gegaan. Van wie en
onder welke omstandigheden heeft Van Meteren zijn sonnetten - zo goed - leren
schrijven?
Uit hetzelfde jaar 1576 dateert een ander boek met een aantal ‘in de nieuwe techniek
van de alexandrijnse coupletten’ geschreven gedichten: epicedia op de dood van
Joris Wybo, predikant van de Nederlandse kerk te Londen. Twee zijn er van De
Heere, vijf vertalingen zijn van Johannes Cubus, eveneens predikant aldaar. L. Forster
noemt de gedichten weinig geïnspireerd, maar zij zijn opmerkelijk om het gemakkelijk
vloeiend jambisch ritme, dat vooruitloopt niet zozeer op dat van Jan van Hout als
wel op dat van Daniël Heinsius.
Hiervóór werd al genoemd JOHANNES RADERMACHER uit Aken, een ouderling
van de Londense Nederlandse kerk. Hij was bevriend met Hoefnagel, maar ook met
Van Meteren, Lucas de Heere en Jacob Colius. Radermacher, Van Meteren en Colius
schijnen een Nederlandse literaire groep gevormd te hebben, die in Londen kennelijk
is doorgegaan met het experimenteren met Franse metra1. Zulks wordt ook
gedemonstreerd in een later werk van Colius, (dat wil zeggen Jacob Cool), geschreven
1604-5: Den staet van London in hare groote peste: vierhonderdvijftig coupletten
in alexandrijnen2.
In 1577 zocht Abraham Ortilius tijdelijk onderdak in Londen bij zijn neef Colius
en zijn vriend Van Meteren. Ook Ortelius' album blijkt een literair document van
groot belang; het toont opnieuw aan, dat in de lage landen de renaissance-verskunst
beoefend bleef worden, ook door Nederlanders dus die niet waren uitgeweken:
Michiel van der Haeghen, die tussen 1570 en 1580 zijn bijdragen in Antwerpen
schreef, Petrus Divaeus (Van Dieve) te Leuven (die het eerst sapfische verzen in het
Nederlands geschreven schijnt te hebben, bijna twintig jaar vóór Van Houts
experimenten met klassieke metra in 1594).

1
2

Hierover Leonard Forster, Janus Gruter's English Years: Studies in the continuity of Dutch
Literature in exile in Elizabethan England, Leiden-London, 1967.
Uitgegeven door J.A. van Dorsten en K. Schaap, Leiden, 1962.
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De belangrijkste dichter die aan Ortelius' album meewerkte, was wel Marnix van St.
Aldegonde.
Op grond van al deze gegevens, alsook uit de manipulaties van en rond Jan van
der Noot (en diens Poëticsche Werken) meent Forster te moeten aannemen dat er
een aanzienlijk grotere hoeveelheid renaissancepoëzie geschreven is, dan ons (tot
nu toe) bekend werd. Maar zij was wél bekend aan de belangstellende tijdgenoten.
Men schreef kennelijk al vrij snel met het nodige gemak ‘acceptabele verzen in de
nieuwe stijl’1, die dan - Europees verschijnsel - in eigen kring circuleerden, dit in
tegenstelling met gedichten in het Latijn die men graag liet drukken2.
Er is alle reden dit album en de daarin voorkomende (Leidse) dichters zorgvuldig
te bestuderen.

Jan van der Noot (ca. 1539-ca. 1600)
1
Anders dan bij Jan Baptist Houwaert, kan er geen twijfel over bestaan dat Jan van
der Noot tot de nieuwe tijd in de letterkunde, tot de Renaissance hoort.
Jan van der Noot: een van de figuren die er zelf voor gezorgd heeft als top van
een ijsberg boven de zee der vergetelheid uit te rijzen. Hij verdient dat waarschijnlijk
ook. In elk geval is van hem een vrij omvangrijk en voor de tijd typerend oeuvre
bewaard.
Jan Baptista van der Noot3 werd omstreeks 1539 geboren als zoon van Ridder van
der Noot. Betrekkelijk jong reeds nam hij deel aan het stadsbestuur van Antwerpen:
hij was schepen van 1562 tot 1563, daarna opnieuw van 1565 tot 1566. Een niet
afdoend verklaarde gebeurtenis in zijn leven is zijn overgang tot het calvinisme, die
zich wel niet

1
2
3

L. Forster, TNTL 83 (1967), 296.
L. Forster, TNTL 83 (1967), 297.
De stoot tot de bestudering van Van der Noot werd vooral gegeven door Gedichten van
Jonker Jan van der Noot, door Albert Verwey, Amsterdam, 1895. Van belang blijft het
oudere werk over hem van Aug. Vermeylen, Leven en werken van Jonker Jan van der Noot,
Amsterdam, z.j. [1899], ook opgenomen in Verz. Werk II, Brussel, 1952.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

110
eerder voltrok dan 15661. Van grote betekenis voor zijn verder leven werd de poging
der Antwerpse calvinisten om in maart 1567 de wet te verzetten; als een van hun
eisen gold het verlangen Van der Noot aangesteld te zien in de functie van markgraaf
van Antwerpen. Van der Noot was in elk geval toen dus overgegaan tot het calvinisme;
hij maakte deel uit van het consistorie. De poging werd echter een volslagen fiasco
en Van der Noot moest, begin 1567, vluchten. Hij vertrok naar Londen; daarmee
ging zijn elfjarige ballingschap in.
Toen hij overstak naar Engeland, moet hij met zich hebben meegedragen de
gedichten van zijn jeugd waarvan de búndeling eerst in 1570 of begin 15712 als Het
Bosken te London het licht zag.
Maar vóór Het Bosken verscheen, had Van der Noot in Londen een ander groot
werk geschreven en uitgegeven, namelijk Het Theatre oft Toon-neel dat waarschijnlijk
in 1568, eveneens te Londen, gepubliceerd werd3. Bovendien verschenen een Franse
en een Engelse bewerking.
Lang heeft Van der Noot het niet in Engeland uitgehouden: tussen voorjaar 1569
en najaar 1571 heeft hij het land verlaten voor het Rijnland. Onder de velen met wie
hij hier kennis heeft gemaakt, behoorde Coornhert die in 1568 naar West-Duitsland
- Xanten - was gevlucht en naderhand werk van Van der Noot verluchtte. Tot de in
de Duitse tijd geschreven werken behoort op de eerste plaats het Theatrum (1572),
waarin, naar nader aan de orde komt, het anti-katholiek commentaar voor het overgrote
deel verdween. De vraag of hij in deze jaren al weer naar het katholicisme overhelde,
blijft open. Wel staat vast dat hij relaties had met de merkwaardige Hendrik Niclaes,
de

1

2
3

J. Wille, De godsdienstige denkbeelden van Jan van der Noot in zijn Keulsche periode, in
Studies aangeboden aan prof. dr. Gerard Brom, Utrecht-Nijmegen, 1952, 223-4 (verder
aangehaald als Wille), stelt echter, zonder nader bewijs overigens, dat hij ‘lang vóór 1567
sympathieën heeft gehad in reformatorische richting’ (223); dez., Jan van der Noot's weg
naar Genève, Ni Tlg 46 (1953), 122-30; beide artikelen werden herdrukt in Literair-historische
opstellen, Zwolle, 1962, 11-46. In het in de volgende noot aan te halen werk van W.A.P.
Smit (en W. Vermeer) handelt de auteur over de overgang tot het calvinisme op p. 10.
Jan van der Noot, Het Bosken en Het Theatre, inleiding en aantekeningen van W.A.P. Smit
met medewerking van W. Vermeer, Amsterdam, 1953 (verder aangehaald als Smit), 16-20.
C.A. Zaalberg, ‘Das Buch Extasis’ van Jan van der Noot, Assen, 1954 (verder aangehaald
als Zaalberg).
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stichter van de Familia Caritatis (Huis der Liefde), wiens invloed wij verderop zullen
ontmoeten. In Keulen zag van hem verder een nieuw werk het licht, nl. Das Buch
Extasis (1576).
Nadat hij in de zomer van 1578 een bezoek aan Parijs had gebracht, waar hij
volgens zijn zeggen o.a. Ronsard en Dorat bezocht, keerde hij in ditzelfde jaar terug
in de ‘triumphelycke coopstadt van Antwerpen’. Zijn godsdienstige overtuiging op
dat moment staat niet geheel vast. Smit was aanvankelijk van mening1 dat hij als
katholiek terugkeerde in de stad waar overigens de calvinisten in 1578 nog het heft
in handen hadden. Na lezing van Willes artikel2 echter achtte hij het ‘niet geheel
onmogelijk, dat Van der Noot zich eerst na de capitulatie der stad (Antwerpen) in
1585 weer bij de R.K. Kerk aansloot’3.
Van het jaar na zijn terugkeer (1579) dateert de uitgaaf van de Franse en de
Nederlandse versie van Das Buch Extasis; deze verscheen onder de titel Cort begryp
der XII. Boecken Olympiados, Abregé des Douze Liures Olympiades.
Na de uitgave van de Nederlandse en Franse tekst van zijn Olympia-gedicht heeft
Van der Noot over het algemeen volstaan met de publikatie van kleiner werk. In zijn
ballingschap had hij gewerkt aan een art poétique, aan een groot werk (de boeken
Europidos over zijn reizen door Europa), verder aan Ecclesiastica dat overwegend
religieuze poëzie zou bevatten, aan de Bücher der Liebden ter ere van Olympia, en
aan nog andere werken, maar van de uitgave is zover ons bekend niets gekomen.
Wel in druk gegeven, maar ons niet overgeleverd, is zijn Gesellenbuch dat bestaan
zal hebben uit lof- en dankdichten en gedichten ter verheerlijking van het
dichterschap4. In 1580 verscheen een groter dichtwerk Lofsang van Braband, eveneens
met de Franse vertaling, dat - in alexandrijnen ditmaal - wezenlijk het probleem van
het dichterschap in de samenleving stelt5.
Talrijk zijn de gelegenheids- en lofdichten die hij, vooral vanaf 1581, in reeksen
deed verschijnen. Van zijn vroeger fortuin is klaarblijkelijk niets meer over: wij zien
hem althans regelmatig bij de vroed-

1
2
3
4
5

W.A.P. Smit, 10.
Zie p. 110, noot 1.
W.A.P. Smit, 50.
C.A. Zaalberg, 196-7.
C.A. Zaalberg, 24. Een facsimile-uitgave van Lofzang van Braband-Hymne de Braband, met
inleiding en aantekeningen, door C.A. Zaalberg, Zwolle, 1958.
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schap aankloppen om geldelijke ondersteuning; hij krijgt voorschotten of geschenken.
Ook tot anderen richt hij zich, zoals hij al voordien in het buitenland regelmatig
gedaan had, met opdrachten van gedichten (de Engelse vertaling van zijn Theatre
droeg hij op aan koningin Elizabeth) of met de belófte een gedicht over een bepaald
onderwerp te zullen schrijven. Heel wat van zijn gedichten zijn dan ook eigenlijk
niet meer dan verkapte bedelpartijen of lofdichten op personen die hij in het gevlij
wenste te komen of van wie hij geld hoopte te ontvangen. Voor Poëticsche Werken
paste hij de methode toe die hierna nader besproken wordt:
samenvoeging-naar-omstandigheden van afgedrukte of soms ook pasklaar gemaakte
gedichten, zodat ‘ieder exemplaar der Poeticsche Werken in principe een unicum
is’1. Een typisch voorbeeld van zulk een gelegenheidsuitgave is zijn Epitalameon,
dat ook nog om een andere reden merkwaardig is2. Naar Van der Noot in de opdracht
ervan zelf verklaart, heeft hij dit bruiloftsdicht ontleend aan het elfde boek van zijn
Olympiados. Kennelijk was hij dus in 1583, uit welk jaar het Epitalameon dateert,
nog altijd bezig met de uitwerking van zijn Olympia-epos. Dit was trouwens ook in
juni 1586 nog het geval: in een rekest aan het gemeentebestuur van Antwerpen citeert
hij twee Franse regels uit ditzelfde boek. Naast het grote gedicht met betrekking tot
Olympia, vindt men in de latere ‘bundels’ van Van der Noot vrijwat gedichten aan
de ideale vrouw, hetgeen een onderzoeker op de gedachte heeft gebracht dat deze
gedichten wellicht afkomstig zouden kunnen zijn uit de Bücher der Liebden waarover
in de Apodixe voor Das Buch Extasis sprake is3. Zijn deze Bücher der Liebden
wellicht identiek met de ‘Boeken der Liefden’, waaruit Van der Noots vriend de
musicus André Pevernage ‘sonnetten oft madrigalien’ op muziek zette4?

1

2
3
4

C.A. Zaalberg, 27. Vgl. W. Waterschoot, Een inleiding tot de bibliografie der ‘Poeticsche
Werken’ van Jonker Jan van der Noot, VMA, 1967, 317-38 (overdruk in de reeks Uit het
seminarie voor Nederlandse literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent, 1967).
Waterschoot, die een uitgave van de Poeticsche Werken voorbereidt, concludeert dat Van
der Noot van 1580 tot 1585 27 vellen liet drukken door Gillis van den Rade, daarna 4 vellen
bij Vervliet in 1588, de basis voor een nieuwe reeks van 50 vellen bij s'Coninx en Vervliet
tussen 1589 en 1594.
Jan van der Noot, Epitalameon, oft Houwelycx Sanck, inleiding en aantekeningen van W.A.P.
Smit, Zwolle, 1953; hierover J. Wille, Literair-historische opstellen, Zwolle, 1962, 47-58.
L. Willems, in Biographie Nationale XV, 869; aangehaald C.A. Zaalberg, 29, noot 1.
C.A. Zaalberg, 29, noot 1.
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Over de laatste levensjaren van Van der Noot is niets tot ons gekomen. In 1595 leefde
hij nog. In 1601 is zijn vrouw ‘weduwe’. Wanneer hij precies gestorven is, is niet
bekend.
Een brooddichter heeft men, om de hierboven genoemde directe of indirecte
verzoeken om geldelijke steun, meer dan eens Van der Noot genoemd. Maar daarmee
is aan de unieke betekenis van zijn persoon en werk geenszins recht gedaan. Het
blijft, verder, bij de betrekkelijk geringe hoeveelheid gegevens waarover wij de
beschikking hebben, uitermate moeilijk het psychologische proces te beoordelen,
dat deze edelman tot het calvinisme bracht, en daarna van het calvinisme weer tot
het katholicisme, zoals ook zijn politieke weifelingen in deze moeilijke tijd
gemakkelijker te veroordelen dan te interpreteren zijn. Eén ding is echter duidelijk:
zowel het religieuze als het staatkundige hadden voor Van der Noot minder betekenis
dan dat ene waaraan hij zijn leven wijdde: de poëzie. Hij achtte zich dichter-pur-sang,
artist tot in de toppen van zijn vingers, voor wie de dichtkunst het hoogste was. Hij
is onze eerste grote renaissance-dichter en als zodanig uiterst merkwaardig.

2
Het oudste dichtwerk van Van der Noot is dus Het Bosken. Hij droeg de tekst bij
zich toen hij in 1567 naar Engeland vluchtte. De bundel verscheen in 1570 of 1571.
De titel heeft hij wel ontleend aan Le Bocage van de door hem zo zeer bewonderde
Pierre de Ronsard. Volgens August Vermeylen bedoelde de auteur met de titel ‘een
boek verscheiden van inhoud, waaraan geen vast plan onderlag, en dat grillig en vrij
als een boschjen opgegroeid was’1. In zijn ‘De Poêt, tot den Leser’ drukt Van der
Noot-zelf zich iets minder passief uit met betrekking tot de constructie van zijn boek.
Hij betoogt daarin dat hij, onder de aandrang van de God der dichtkunst, zijn boek
‘beplant’ heeft, zoals een mooi jong bos (en niet een oud park of een oerwoud)
bezaaid is en beplant met bomen, bloemen, kruiden en grassen ‘aen elcken cant’;
een welgeordend, fraai aangelegd bos dus. Uit Van der Noots woorden zou dus
veeleer op te maken zijn - in tegenstelling met wat Vermeylen te verstaan geeft - dat

1

A. Vermeylen, Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot, Amsterdam, z.j. [1899], 34.
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zijn bundel wél volgens een vast plan, en nièt grillig geconstrueerd is. W.A.P. Smit
meent zelfs1 dat Het Bosken bestaat uit een aantal zorgvuldig van elkaar gescheiden
gedichten en verzenreeksen, waarbij - omrankt door werk van geheel andere aard de drie genres waarin de rederijkers plachten te groeperen (in het amoureuze, zotte
en vroede), als grondplan fungeerden. Een zodanig indelingselement behoeft
allerminst te verwonderen als men bedenkt dat Van der Noot zijn gedichten liet
drukken op folio plano, deze dan aan weerskanten bedrukt; opgevouwen, betekende
dit vier bladzijden tekst. Aangezien deze folio's geen paginatuur, signatuur of custoden
bevatten, kon hij ze naar wens samenvoegen tot boekjes van grotere of kleinere
omvang, naargelang van omstandigheden: persoon of wensen van de koper, religieuze
overwegingen, etc.2. Smit acht het waarschijnlijk dat reeds vóór Het Bosken ‘bundels’
(bundeltjes) gedrukt werden, en dat Het Bosken beschouwd moet worden als een
verzameluitgave, waarin Van der Noot zijn vroegere werk geheel of gedeeltelijk
bijeenvoegde, ter afsluiting van de eerste periode in zijn dichterlijke ontwikkeling3.
Deze dichterlijke ontwikkeling is niet onaanzienlijk beïnvloed door buitenlandse
auteurs. De onderzoekingen van Smit c.s. hebben uitgewezen dat de invloed van
Marot aanzienlijk geringer was dan Vermeylen meende. Alleen de zestien
psalmberijmingen aan het slot van de bundel zijn bewerkt naar Marots berijming;
hierbij was het echter onze auteur niet te doen om Marot, maar om de psalm. Verdere
invloed van Marot is vooralsnog niet aanwijsbaar. - Een enkele maal heeft Van der
Noot De Baïf en Alciato gevolgd, maar het grote voorbeeld naar wie hij zich richtte
was Ronsard4.
Het Bosken is onze eerste bundel echt renaissancistische lyriek, al blijkt hij
geenszins van retoricale ‘smetten’ vrij. De auteur schrijft met begrip van het eigen
karakter van het Nederlands sonnetten, oden, elegieën, epigrammen, kwatrijnen; hij
hanteert, in mengvormen met christelijke motieven, de klassieke mythologie, en hij
vernieuwt de beeldspraak. De mentaliteit die in Het Bosken tot uiting gebracht wordt,
vertoont zonder twijfel middeleeuwse trekken, maar zij is toch overwegend modern
in haar amoreuze ontvankelijkheid, haar roemzucht en

1
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4

Smit, 25-7.
Smit, 15.
Smit, 21.
Smit, 22-5.
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haar verheerlijking van de dichtkunst. Deze aspecten krijgen, door de opbouw van
de bundel, zelfs nadrukkelijk reliëf. Een gedicht als de Ode Aen den H(eere) Vander
Noot, Heere van Carloo1 is in dit opzicht tekenend. Het kent de moderne aandrift;
het is, als andere gedichten van deze auteur, geïnspireerd door de nieuwe geest en
het nieuwe lyrisch gevoel van de zelfbewuste, soms heroïsche, sterker dan vroeger
op het aardse gerichte mens. In deze kunstig gebouwde en ingedeelde ode ziet de
dichter zich als zelfbewuste schenker van de onsterfelijkheid; immers, door zijn
dichtkunst houdt hij voor immer de herinnering levend aan Carloos daad. Deze en
verwante gedachten en gevoelens beheersen ook andere gedichten, terwijl hij in zijn
minnelyriek op bevallige wijze de schoonheid van de natuur en het geluk, maar ook
de smarten der liefde door elkaar vervlochten tot uiting brengt.
Opmerkelijk zijn in Het Bosken de psalmberijmingen waarmee het werk sluit. Zij
zijn waarschijnlijk van iets latere datum dan de meeste gedichten uit de bundel, en
dateren waarschijnlijk uit zijn Londense tijd. Hij kan ze, bij de uitgave in 1570-71,
aan zijn vroegere verzen hebben toegevoegd. Naar reeds werd opgemerkt, bewerkte
Van der Noot ten dele naar het Franse psalmboek van Marot-De Bèze; daarnaast
maakte hij gebruik van de berijming van zijn voorganger Datheen2. Opvallend en
karakteristiek is het verschil tussen het werk van Datheen en dat van Van der Noot
voorzover het vergelijkbaar is: waar de eerste streeft naar het schrijven van een voor
het zingen bruikbare tekst, een praktisch doel dus, beoogt Van der Noot een poëtisch:
hij wil, in een nauwkeurig verantwoorde vorm, een fraai gedicht schrijven, dat echter
tevens een godsdienstig levensgevoel tot uitdrukking brengt.

1
2

Smit, 30-1, is geneigd deze Ode niet op 1558, toen de erin bezongen slag bij Grevelingen
plaatsvond te dateren, maar van omstreeks 1563, liever later nog dan vroeger.
Smit, 32-4 en L. Strengholt, L.T., dec. 1955, 539-545; Strengholt stelt de mogelijkheid dat
Van der Noot, vóór hij tot de opzet van een systematische psalmbewerking c.q. verbetering
van Datheen kwam, al eens persoonlijke - door persoonlijke omstandigheden en belevenissen
geïnspireerde - bewerkingen had gemaakt met als direct voorbeeld de Franse berijming van
Marot en De Bèze. Daarbij kon Datheen vrijwel op de achtergrond blijven. Pas later vatte
hij het plan op Datheen te herzien. Hij voerde dit plan slechts zeer ten dele uit, mogelijk
omdat hij de tegenstelling zag tussen zijn bewerkingen van Datheen en zijn oorspronkelijker
oudere bewerkingen. - Op Strengholts artikel reageerde J. Verhage, L.T., nov. 1956.
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3
De godsdienstige poëzie waarmee Het Bosken besluit - de psalmbewerkingen zijn
een onderdeel daarvan - preludeert op de wending naar het religieuze die zich in Van
der Noots Londense jaren nadrukkelijk zal manifesteren. Oók in letterkundig opzicht.
De resultaten hiervan zagen het licht reeds vóór Het Bosken in druk verscheen,
namelijk als Het Theatre oft Toon-neel (1568). Het Theatre bestaat uit een, slechts
op het eerste gezicht heterogene, verzameling gedichten en een groot prozawerk.
Zes epigrammen naar zes stanzen van Petrarca op de dood van Laura, elf sonnetten
naar Du Bellay uit diens Songe en vier oorspronkelijke sonnetten naar de Apocalyps
zijn door Van der Noot ‘op voortreffelijke wijze’1 tot een samenhangende reeks
opgebouwd. In een uitvoerig en soms heftig commentaar in proza geeft de auteur
nadrukkelijker zijn bedoeling weer: hij wil de vergankelijkheid van het alledaagse
(in de schoonheid, de liefde en het antieke Rome gesymboliseerd) stellen tegenóver
de eeuwige onvergankelijkheid van het rijk Gods. Hieruit volgt, aan het adres van
de wereldsgezinde mens, het advies zijn valse oriëntatie te laten varen ten bate van
het geluk en de geestelijke rust, die gelegen zijn in een leven naar het evangelisch
christendom. Met het oog op deze zin heeft Van der Noot de eenentwintig gedichten
tot een eenheid gebracht: hij gaf daarmee aan de stanzen en sonnetten van Petrarca
en Du Bellay een betekenis die hun oorspronkelijk vreemd was. De vanitas-gedachte
van zijn voorgangers kreeg bij Van der Noot een ethisch-religieuze zin en aan de
Apocalyps ontleende tegenhanger2.
De apocalyptische sonnetten behoren tot het beste dichtwerk dat Van der Noot
schreef, met name de twee laatste waarin hij het visioen van de eindstrijd en de
nieuwe hemel met de nieuwe aarde uitbeeldt. Zij zijn ook merkwaardig doordat zij,
in tegenstelling met de praktijk van andere psalmberijmers, niet streven naar een
filologisch nauwkeurige weergave van de oorspronkelijke tekst, maar naar een met
artistieke vrijheid opgebouwd, door de hartstocht gespannen gedicht3.

1
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Smit, 43.
Hierover uitvoeriger S.F. Witstein, De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der
Noot, Utrecht, 1965.
W.A.P. Smit, Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw, Groningen, 1939, 118-123, en
K. Heeroma, Protestantse poëzie der 16e en 17e eeuw, Amsterdam, 1940, XIX-XXI.
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Aan zijn gedichten voegde Van der Noot een voorwoord toe; hij liet het volgen door
een breed prozabetoog, dat zijn bedoelingen zover nodig moest verduidelijken1. Smit
heeft het geheel gekarakteriseerd als ‘een godsdienstig tractaat met artistieke
blikvanger: een Godshuis met een Renaissance-gevel’2.
Mej. S.F. Witstein heeft aangetoond, dat het overgrote deel van dit
prozacommentaar bewerkende vertaling is van in die tijd veel gelezen geschriften3.
Opvallend is in het prozawerk de felle aanval op de katholieke kerk en de paus.
W.A.P. Smit betoogde4 dat deze aanval slechts een secundair motief is in vergelijking
met de positieve aanmaning tot een christelijk leven; in elk geval kon in de Duitse
versie van 1572 deze charge geëlimineerd worden zónder dat het geheel beschadigd
werd.

1
2
3

4

Uitvoerig hierover S.F. Witstein in de zo juist aangehaalde studie.
W.A.P. Smit, a.w., 43.
Van der Noots aanval op de katholieke kerk is een bewerkende vertaling van een geschrift
van de Engelse theoloog John Bale (1495-1563), The Image of bothe Churches, dat in 1555
in het Nederlands vertaald verscheen als Den Stande ende de Bilde der beyder Ghemeynten.
De vertaler was Carolus Regius, waarschijnlijk de uit Gent afkomstige Carel de Coninck,
aanvankelijk carmeliet, die op 27 april 1557 te Brugge op de brandstapel stierf. In tegenstelling
met de vertalende Regius, parafraseert Van der Noot: hij kiest alleen de voor zijn doel
markante passages. Parafraserend, hanteert Van der Noot de technieken van bekorting en
uitbreiding waar hem dit om didactische (polemische) of compositorische redenen goed
voorkwam. Hij gebruikt hierbij zowel de oorspronkelijke Engelse tekst als de vertaling in
het Nederlands.
Naast het werk van Bale hanteerde Van der Noot het werk van de beroemde theoloog Heinrich
Bullinger (1504-1575), Zwinglis opvolger te Zürich, die een commentaar op de Apocalyps
schreef, Commentarium in Apocalypsin (1559) en een bundel preken, In Apocalypsin
conciones centum (1557). Vooral Bullingers prekenbundel werd in verschillende talen
vertaald, ook in het Nederlands als De Openbaringhe Jesu Christi. Deze Nederlandse vertaling
vertoont heel wat punten van overeenkomst met overeenkomstige passages in Van der Noots
prozacommentaar, ook in andere delen dan de hierboven vermelde aanval op de katholieke
kerk.
Vertalend en bewerkend, toont Van der Noot zich een kundig compositeur, waardoor een
leesbaar maar geenszins bijzonder oorspronkelijk geheel ontstond. Waarschijnlijk geldt dit
ook - naar dr. Witstein meent - voor het slotgedeelte van zijn werk, dat, naar zij veronderstelt,
eveneens bewerking is. In dit slotgedeelte klinkt na de scherpe aanvallen een andere toon,
een meer bemoedigende ten aanzien van de gelovigen die naar hun geloof handelen. Aldus
over dit alles Dr. Witstein.
Smit, 11.
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4
Zoals al werd vermeld, verliet Van der Noot tussen voorjaar 1569 en najaar 1571
Engeland. Hij vertrok naar Duitsland en vestigde zich voor langere tijd in het Rijnland.
Zijn werken verschenen te Keulen.
De aanval die Van der Noot in Londen met Het Theatre had gedaan op de
wereldsgezindheid, zette hij in Duitsland met kracht voort. Dit geschiedde in zijn
epische gedichten waarvan Olympia de hoofdpersoon is. In Keulen verscheen ca.
1576 Das Buch Extasis; pas in 1579, na zijn terugkeer te Antwerpen, zag het licht
het hiermee samenhangende Cort Begryp der XII. Boecken Olympiados, Abregé des
Douze Liures Olympiades1. De onderlinge samenhang tussen deze drie werken meent
Zaalberg uiteindelijk2 als volgt te kunnen stellen: waarschijnlijk is het Abregé (althans
de Franse tekst die ten grondslag gelegen heeft aan de Duitse vertaling) primair
geweest aan het Nederlandse gedicht; naar de Franse tekst is, al dan niet met
gebruikmaking van de Nederlandse, de Duitse vertaling gemaakt.
Men zal het billijken dat wij, teneinde een indruk van het werk te geven, beginnen
met een beroep te doen op het Néderlandse Cort Begryp. Hierin verhaalt de dichter
van zijn lange, moeilijke reis naar het Ideaal, het hoogste schoon, dat geïncarneerd
is in Olympia. Haar gestalte wordt hem in het begin van zijn droom vertoond (Extasis
heet de Duitse versie, omdat de belevenissen worden voorgesteld als plaats te vinden
op een reis die de ‘vervoerde’ geest van de dichter maakt, terwijl zijn lichaam ligt
te slapen3). Zij is de maagd die hem het hoogste ideaal, de zuiverste zaligheid kan
doen bereiken. Tal van verzoekingen en beproevingen heeft hij te weerstaan, zoals
die van Hedonè (vleselijke wellust), van Plutus, wiens dochters Chrysea (goud) en
Argyrea (zilver) hem lokken, ook van Euclia (eer der wereld) die hem tracht vast te
houden. Als hij dit alles overwonnen heeft, mag hij Olympia voor het eerst in
werkelijkheid aanschouwen. Venus belooft hem de liefde van Olympia die intussen
verdwenen is, maar vóór het zover is, zal hij nog veel om haar te verduren hebben.
Hij belandt in het kasteel van Arete (de Deugd), waarna Erato hem naar de Parnassus
brengt, naar

1

2
3

Jan van der Noot, The Olympia epics, A facsimile edition of ‘Das Buch Extasis’, ‘Een cort
begryp der XII. boecken Olympiados’ and ‘Abregé des douze livres Olympiades’, ed. by
C.A. Zaalberg, Assen, 1956.
Zaalberg, 118 (enigszins hiermee in strijd is wat hij betoogt op p. 96 onderaan).
Zaalberg, 23.
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Apollo, die hem met alle muzen op de Helicon verwelkomt en hem laaft ‘wt Pegasums
Fonteyne’.
Soo dat ick werd' ghemaect Poëet vercoren
Deur 't vlammigh vier dat in mij werd' gheboren.

Hoger echter zal hij nog stijgen; zijn Ideaal (van de hoogste schoonheid, geïncarneerd
in de schoonheid van Olympia) zal hem tot de volkomen kennis van God brengen.
Theude (Godsgave, de van God gegevene) wijst hem de weg naar Thelosie (het
Einde, de Dood) en met Geloof, Hoop en Liefde gaat hij verder om ‘Olimpiam en
d'eewigh goedt te soeken’. Eerst daalt hij nog af in de hel; na een reeks minder
aangename ontmoetingen (onder zijn vijanden bevindt zich ook Kosmica, de
wereldsgezinde vrouw die ten verderve voert) bereikt hij echter tenslotte de ‘lustige
velden’, waar hij te midden van goden, godinnen, muzen, naiaden en faunen, Olympia
aanschouwt, gekleed ‘na Brabantsche maniere’. Venus schenkt Olympia aan haar
trouwe minnaar; ook Olympia bekent hem dan haar liefde. Daarna wordt de verloving
gevierd, waarna het Cort Begryp eindigt met de belofte van de dichter dat hij het
vervolg naderhand verhalen zal:
(de Muzen) maecten daer soo suten melodije
Med spel, en sangh, als-men t'eenighen tije
Ooyt heeft ghehoordt: En des houlijx liedt schoone
Suldt ghy eer langh ooc hooren, suet van toone.

Voorzover bekend, is van deze uitwerking in het Nederlands, noch van die in het
Frans (de Abregé eindigt met een soortgelijke belofte) ooit iets gekomen. De Duitse
tekst echter, dus Das Buch Extasis, kent ook het vervolg, de zg. Extasis II1; dit bestaat
overwegend uit toespraken en antwoorden of redevoeringen van de dichter. Van
belang daarin is allereerst - ik volg Zaalberg2 - de opvatting dat geleidelijk de ziel
van de dichter een afbeeldsel van God geworden is, hetgeen Van der Noot ertoe
brengt hartstochtelijk tot God te bidden, en een nieuwe verklaring af te leggen dat
hij zich volledig aan God toewijdt. Daarop verschijnt God, die hem toespreekt,
hetgeen weer tot gevolg heeft de éénwording van de dichter met God: hij voelt hoe
zijn ziel uit hem tot God terugkeert, terwijl een geheel nieuwe ziel in hem komt,
zodat hij als

1
2

Deze tweede helft werd door Wille Extasis II genoemd; zie zijn artikel passim.
Zaalberg, 41-6.
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het ware opnieuw geboren en nieuw geschapen werd: ‘Gott war in mir... Gottes war
ich und er war auch gantz mein, Das ich glaub, das wir beid waren nur ein’. Wille
heeft gemeend Van der Noots mystiek te kunnen verklaren uit de geschriften van de
hierboven reeds genoemde Hendrik Niclaes, en wist talrijke parallellen tussen de
geschriften van Van der Noot en Niclaes aan te geven.
Het curieuze slot van Jan van der Noots Das Buch Extasis bevat Gods belofte: de
dichter te zullen toelaten tot wat hij in zijn ‘extasis’ heeft aanschouwd; Hij moet hem
nu echter terugzenden naar het slapende lichaam, waarbij God de ziel de opdracht
geeft het lichaam het bevel over te brengen dat hij God moet liefhebben en zijn
geboden gehoorzamen. Gods toespraak wekt de dichter op tot een lofzang die door
anderen overgenomen wordt; het gezang wordt dan zo luid dat de dichter ontwaakt.
Hij vertelt nu zijn wederwaardigheden aan het lichaam en brengt Gods opdracht en
belofte over, waarna zijn achter gebleven Ik verklaart in dienst van Olympia en God
te willen leven.
In deze opdracht van God formuleert de dichter de zin van het geheel: het visioen
van de éénwording met God, de opperste schoonheid, die het volledig geluk schenkt,
maar die hem, als voorwaarde tot dit geluk, de opdracht geeft onwerelds te leven.
Krijgt daardoor Das Buch Extasis in dit opzicht1 het karakter van leerdicht der
onwereldse gezindheid en is het dus als zodanig de voortzetting van de strijd die Van
der Noot met Het Theatre begon, door heel het gedicht heen loopt tévens de
verheerlijking van het dichterschap. Dit dichterschap is ook daarom van zo bijzondere
betekenis omdat door de dichtkunst de dichter vermoeden krijgt omtrent het bestaan
van het hoogste schoon, Olympia2, waardoor het leerdicht de lyrische inslag krijgt als minnedicht - die het zijn unieke betekenis geeft en het hoog verheft boven dor
getheoretiseer3. De dichter leeft in de sfeer der neoplatonische opvattingen over de
liefde zoals die door Ficino in zijn vertaling van en commentaar op Plato's Symposion
werd uiteengezet; de deugd als schoonheid der ziel schept de schoonheid van het
lichaam. Ficino leert echter tevens dat men niet met zijn liefde moet hechten aan de
vergankelijke eigen-

1
2
3

Zaalberg, 141.
Zaalberg, 134.
Men kan het gedicht ook naar zijn epische aspecten beschouwen. Daarover Het ‘Cort Begryp’
van Jan van der Noot als episch werk, C.A. Zaalberg, Ni Tlg 58 (1965), 252-9.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

121
schappen van de geliefde, maar dat men de onvergankelijke in het oog moet houden.
Uiteindelijk ziet deze opvatting het wezen (de idee) van de schoonheid gelegen àchter
de persoon (het ding, of de eigenschap), aan welks wézen men zich te hechten heeft1.
Van dit ‘voortschrijden van de ziel uit de zinnelijke fase tot de gezuiverde
aanschouwing’ der schoonheid en tot God, van wie een vonk in ons gelegd is die
ons verlangend maakt naar de wedervereniging met hem, legt ook Das Buch Extasis
- als de geschriften van zoveel zestiende-eeuwse neoplatonische auteurs - getuigenis
af2.
Episch gedicht en zedelijke allegorie: uit de aard van de zaak heeft men gevorst
naar bronnen en voorgangers. Als voorbeeld zijn voor gehele opzet - droom met
allegorische gestalten in combinatie met de voorstelling van het leven als een
pelgrimreis of tocht - wees dr. C.P. Burger jr. in 1924 reeds Francesco Colonna's
Poliphili Hypnerotomachia (1499) aan3. Zaalberg valt hem hierin bij, en toonde aan
dat Van der Noot Colonna's werk via een Franse uitgave had bestudeerd. - Van belang
zijn verder de indicaties die Wille in 1952 verstrekte met betrekking tot eventuele
invloeden van Hendrik Niclaes op Van der Noot. Mogelijk onderging hij ook invloed
van Ariosto's Orlando Furioso, dat gedeeltelijk in de Nederlanden, met name
Antwerpen speelt, terwijl Petrarca, hoewel moeilijk rechtstreeks aan te wijzen, invloed
uitoefende. Als minnedichter sluit Van der Noot echter niet nadrukkelijk aan bij de
platonische opvattingen van Petrarca, wiens liefde vrij blijft van lichamelijk begeren.
Zijn voorbeeld in dit opzicht was veeleer De Ronsard, voor wie zielsliefde en
lichamelijke liefde ineen vervlochten waren4. Heel de poëtische gedachtenwereld en
-sfeer van De Ronsard, met inbegrip van zijn opvatting over het dichterschap, bepaalde
Van der Noots denken en voelen. Bij het schrijven van zijn Abregé heeft de Brabander
zijn meester niet alleen nagevolgd maar praktisch geplunderd5. In één, belangrijk,
opzicht echter wijkt Van der Noot af van De Ronsard. De Hypnerotomachia voor
ogen hebbende bij het schrijven van zijn Olympia-gedichten, verving Van der Noot
Colonna's hoofdfiguur Polia (waarmee vermoedelijk de wijsheid is bedoeld6)

1
2
3
4
5
6

Zaalberg, 60-1.
Zaalberg, 144.
In Het Boek XIII (1924), 288; zie Zaalberg, 46, noot 1.
Zaalberg, 58.
Zaalberg, 70.
Zaalberg, 48, noot 1.
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door Olympia, de hemelse. Terwijl dus Van der Noot enerzijds sterk is beïnvloed
door de niet-platonische Ronsard, is anderzijds de grondgedachte van zijn gedicht
met betrekking tot Olympia volledig neoplatonisch; zij zou kunnen zijn afgeleid uit
een passage in Ficino's commentaar op Plato; zeker de tweede helft van het boek
Extasis is doordrenkt van de neoplatonische opvattingen over hemelse liefde1.
Een zuiver epos, het grote ideaal der renaissancisten, werd zijn Olympia-gedicht
intussen niet en wel als gevolg van de, soms verwarrende, veelheid van allegorieën:
‘het gevoel, waarmee hij de zielebewegingen en het handelen der menschheid
waarnam, was niet rechtstreeksch en omvattend genoeg, om uit haar daden de warmte
van 't sterke leven te doen slaan’2. Maar wel werd het het eerste grote moderne
verhalende gedicht van de renaissance. ‘De tucht, die er nodig was na de vormloosheid
der rederijkers, is hier harmonie. Hel en hoog van toon, zeker en levendig, statig en
lief tevens, zoo gaat het gedicht. Hier klinkt de overmoed, de sierlijke fierheid van
den jongen vasten stap der jambe, door een rijken plantengroei van jeugdig gevoelde
beelden, en fraaie gebouwen van allegorieën, die Van der Noot lief te hebben schijnt
meer om het beeld dan om de allegorie zelf’3.
Overigens is een gedicht als dit wel bij uitstek geschikt om ons de continuïteit in
de literaire ontwikkeling te doen zien: zonder twijfel is het modern, maar dit moderne
blijkt zeer diep te wortelen in oudere cultuurbodem: overvloed van traditioneel
katholieke voorstellingen wisselt - vooral in de Duitse tekst - af met
klassiek-mythologische, die toch veelal meer op middeleeuwse dan op humanistische
manier begrepen worden. Neoplatonische, zestiende-eeuwse invloeden (vooral uit
Frankrijk) zijn onmiskenbaar; maar ook middeleeuwse vrouwendienst en allegorie
heersen in een gedicht, dat overigens in tal van onderdelen een volstrekt moderne
tóón en sféér kent. Voor deze man hebben de aarde, haar schoonheid en de liefde
hun waarde gehad nààst het goddelijke, zoals hij ook de dichtkunst liefhad om de
kunstwaarde van het werk dat opzettelijk gebouwd en kunstig ‘gedicht’ werd.

1
2
3

Zaalberg, 256.
A. Vermeylen, Leven en Werken, 63.
A. Vermeylen, Leven en Werken, 68.
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5
Een voor zijn moderniteit beslissend onderdeel ligt op het specifieke terrein van de
dichtkunst: de toepassing van de nieuwe versmaat, de jambe. Bij Casteleyn bespraken
wij theorie en praktijk van de versbouw tot het midden der zestiende eeuw1. De
praktijk van de rederijkers ging nog altijd uit van het beginsel der vier heffingen uit
de middeleeuwen, maar geleidelijk waren zij ertoe overgegaan tussen die vier
betoonde klanken talrijke min- en onbetoonde klankgroepen in te voegen, waardoor
de spanning die een versregel in stand houdt, verzwakt. De helft van de versregels
ook bij de beste dichters - een Anna Bijns bijvoorbeeld - bestaat niet uit ritmisch
sterk gespannen eenheden, maar uit slappe prozafragmenten. De rederijkers maken
hun regels bovendien steeds langer; was een vers van tien lettergrepen in de
middeleeuwen lang, in de zestiende eeuw behoort het tot de kortste. Deze regels
worden opeenhopingen van woorden zonder evenwicht; onzeker verglijden zij naar
het ritmisch-willekeurig einde. Daarmee dreigt de verskunst dood te lopen, verwatert
zij.
Met hun bewuste toeleg op de techniek zoeken de rederijkers redding in het ‘regels
mate’ houden. Dat wil nog niet zeggen dat alle regels een gelijk aantal lettergrepen
moesten tellen, maar wèl dat alle regels in één gedicht tot een bepaald, voor elke
regel overigens veranderlijk, aantal lettergrepen moesten beperkt blijven. Bekend
waren vooral de ‘Hollandse mate’, die voor de regels van een gedicht voorschreef
10-14 lettergrepen; vrij snel verwierf grote gelding de ‘Brabantse mate’, die iets
strakker bond, nl. 10-12 lettergrepen; deze maat schijnt voorgeschreven te zijn geweest
voor het landjuweel van Antwerpen in 1561; daarnaast komt de ‘Franse maat’ die
de engste banden aanlegde, nl. twaalf tot dertien lettergrepen. Niet dat deze nieuwe
lettergreepmaat algemeen ingang vond: een belangrijke persoonlijkheid als Coornhert
verzette zich met klem tegen elke ‘maat’-beperking die hij als nodeloze en nutteloze
dwang ziet: hij wil de vrijheid hebben verzen te schrijven van vijf tot twintig syllaben,
een vrijheid die gemotiveerd werd met een beroep op Vives, de Spaanse geleerde en
humanist (1492-1540) die lang in de Nederlanden woonde. Maar het getij was niet
langer te ke-

1

Voor de verstheorieën en de praktijk zie F. Kossmann, Nederlandsch Versrythme, Den Haag,
1912, van wiens appreciatie ik op sommige plaatsen afwijk (o.a. voor wat de waardering van
Van der Noot betreft).
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ren: Lucas de Heeres Den Hof en Boomgaerd der Poësien, die in 1565 verscheen,
zou volgens de uitgever wel bijzonder in de smaak van de lezers vallen, daar álle
regels van een gedicht zelfs hetzelfde aantal lettergrepen bevatten. Praktisch wordt
hier de ‘Franse’ maat, die nog wisseling van twaalf tot dertien, desnoods veertien
lettergrepen toeliet, geperfectioneerd; een gedicht van De Heere bevat òfwel twaalf
òfwel dertien, in elk geval één bepaald aantal lettergrepen. Toen viel nog één,
overigens wezenlijk àndere, stap te zetten om tot het moderne vers te geraken; binnen
dit, tenslotte nog maar uitwendige beperkingen opleggende, lettergrepen-tellen,
waarbij de klankgroepen elkaar overigens hortend en stotend konden opvolgen, kon
men trachten een genuanceerd, meer gelijkmatig verdeelde afwisseling van zwaardere
en lichtere klankgroepen over de versregel tot stand te brengen. Dat gebeurde. Men
ging ernaar streven op een regelmatige afwisseling van meer of minder beklemtoond,
zwaardere en lichtere klankgroepen te doen passen, kortom, men vindt het beginsel
van de versvoet, in zijn eenvoudigste, maar meest toegepaste vorm: de jambe. De
stap hiertoe was, reeds vóór De Heeres bundel verscheen, gezet door Jan van der
Noot, o.a. in zijn Ode aen den Heere van Carloo in 1558. Zuiver metrische-jambische
verzen schreef hij niet, maar toch ligt deze maat aan zijn verskunst ten grondslag,
en Van der Noot hanteert haar, als eerste, met souplesse.
Géén zuìver metrische versregels dus. Is dit een tekort of nog een tekort, een nog
niet-bereiken van een ideaal?
Afwijkingen van de (regel der) metriek - aldus hebben de Russische Formalisten
ons geleerd1 - zijn niet alleen onvermijdelijk, zijn zij voor het esthetisch effect veeleer
van beslissende betekenis, van positieve waarde. Wie een gedicht leest, gaat, op
grond van de in gang gezette beweging van het vers (het ritme) een bepaalde verdeling
van ritmische, soms zelfs metrische, accenten verwachten: wij leven (lezen) in de
‘Erwartung’ van hun weerkeer, ‘in bestimmten Intervallen’. ‘Die Zeit in der
Verssprache ist eine Erwartungszeit’, zegt Roman Jakobson. Juíst de afwijkingen nu
van wat we verwachten houden het vers levend. Zij zijn geen defect, maar een deugd.
Deze afwijkingen zijn bij Van der Noot veelvuldig aanwezig, zij zullen het later
bij Hooft niet minder zijn. Waar heeft Van der Noot naar gestreefd? Naar een
regelmatig, zelfs metrisch geleed ritme, of

1

Victor Erlich, Russischer Formalismus, München, 1964, 237 vlg.
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heeft zijn artistiek ‘Fingerspitzengefühl’ hem doen beseffen dat de afwijkingen van
positieve waarde waren?
De jambe veelal als basisgegeven voor zijn versbouw hanterend, wist Van der
Noot alle schakeringen van het gevoel en de gedachte op die basis in eigengerechtigde
beweging tot uitdrukking te brengen. Zijn gedichten bewijzen hoe véle ritmen op
deze éne maat tot uiting kunnen komen. Van der Noot hanteert de nieuwe maat als
het middel bij uitstek ter uitdrukking van een rijke muzikaliteit en de meest
uiteenlopende ritmen, dus gevoelens: zowel in zijn pathetische als in zijn
beschrijvende lyriek, maar ook in de gedichten van het verhalende type (als de Ode
aen Carloo, waarin het verhaal toch wel allereerst weer de heroïsche stemming moest
demonstreren) èn in het episch bedoelde verhaal (dat zijn trotse en verheven gedachten
en gevoelens moet weerspiegelen en uitbeelding moet geven van de conflicten
waarvoor het dichterschap hem stelt) is deze maat het instrument om te zekerder
toon en ritme hun volle dichterlijk effect te doen hebben. De rederijkers zochten naar
het moderne vers, enkele groten vonden het levende ritme, Jan van der Noot maakt
zich met zekerheid meester van het instrument waarmee het moderne vers geschapen
kon worden: het levende ritme op de basis van de jambemaat1.

6
Jonker Jan van der Noot, Patricius van Antwerpen, zoals hij zichzelf niet ongaarne
noemde, had een niet geringe dunk van zichzelf. Zoals God de Grieken Homerus,
de Romeinen Vergilius en de Toskanen Petrarca heeft geschonken, zo behaagde het
hem de Brabanders Van der Noot te geven - verklaart hij in de Lofsang van Braband
(1580). Men heeft veel af te dingen op Van der Noots grootheid: zijn onzeker karakter
in staatkundige en religieuze aangelegenheden, zijn broodschrijverij, staande in zo
schrille tegenstelling met zijn snoevende pralerij als hij over zijn groot dichterschap
handelt, zijn afhankelijkheid van voorbeelden, de vele plichtmatige rijmelarijen die
hij schreef, e tutti quanti... Indien het allemaal waar is, en indien het er voor de

1

F. de Schutter, Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie, Gent, 1967,
behandelt Van der Noots opvattingen over het isosyllabisme, het rijm, de cesuur, de versmaat
en het enjambement. Uit deze studie blijkt ook, dat Van der Noot zich, bij het herzien van
vroegere gedichten, voor wat betreft de genoemde aspecten, steeds strengere maatstaven
oplegde.
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beoordeling van de mens toe doet, het zinkt in het niet bij het feit, dat Van der Noot
in de Nederlanden het bewustzijn-van-het-dichterschap gevestigd heeft door zijn
hoge opvatting van de taak van de dichter en de plaats van de schoonheid in de
samenleving. Maar hij bezat ook een genuanceerde zintuigelijke ontvankelijkheid
en een zuiverheid van waarneming, vooral echter een rijke psychische bewogenheid,
die hij heeft geuit in een veelvoudige geschakeerdheid van nog niet zeer bekende
vormen in een suggestief-beeldende taal van grote zuiverheid en natuurlijkheid op
een ritme, dat gedragen werd door een levend gevarieerd metrum. Dit alles, èn de
helle, hoge feestelijke toon, waarin het geuit wordt, kenmerkt onmiskenbaar de heraut
van de nieuwe tijd. Het klein aantal gedichten waarin dit harmonisch tot uiting komt,
volstaat om hem de meest interessante en belangrijke ‘dichter’ van eind zestiende
eeuw, de meest ‘moderne’ dichter van zijn tijd te doen zijn.
In Jan van der Noot is de rederijkerskunst overwonnen; de artificieel geworden
kunstvormen, ternauwernood voor vernieuwing vatbaar, liet hij varen voor een fris,
spontaan levend Nederlands dat drager kon worden van de nieuwe vormen en nieuwe
idealen.

Leiden
Humanisme
Het heldhaftig verzet van Leiden tijdens het beleg, de dienst door deze stad bewezen
aan de zaak van de Nederlandse vrijheid vonden hun beloning in de oprichting der
Leidse universiteit, het als palladium der vrijheid geprojecteerde wetenschappelijke
bolwerk. Al spoedig bond deze instelling een betrekkelijk groot aantal geleerden van
reputatie aan haar leerstoelen, en bracht daarmee het humanisme binnen haar muren
tot grote bloei. Vanzelfsprekend bleef de hierdoor ontbrande geestelijke werkzaamheid
niet beperkt tot de hogeschool: van zulke actieve en luidruchtige heren als de
professoren en hun studenten in die tijd waren (niets nieuws onder de zon...), was
zulks ook allerminst te verwachten. Zo werd Leiden een centrum van humanistische
cultuur in optima forma. Daaraan hebben wij thans eerst aandacht te schenken1.

1

Over de ontwikkeling en aard van deze humanistische cultuur zie Handboek II, 38-50.
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Lipsius en Scaliger schonken, naar hierboven werd uiteengezet1, Leiden zijn
wereldvermaardheid. In hun schaduw werkten Noordnederlanders wier activiteit ons
geleidelijk in nader contact met de eigenlandse cultuur zal brengen2. Allereerst is
daar de Hollandse edelman JAN VAN DER DOES (Janus Douza, 1545-1604), heer van
Noordwijk.
Van der Does studeerde eerst in Leuven, vervolgens te Douai; (destijds in het
Nederlands Doewaai); daarna verbleef hij te Parijs, waar hij met literaire coryfeeën
van zijn tijd in aanraking kwam. Rond 1566 was hij in het vaderland terug.
Eenentwintig jaar oud, sloot hij zich aan bij het Verbond van Edelen zonder overigens
op de voorgrond te treden. In 1569 - twee jaar na Van der Noots Bosken - verscheen
zijn eerste bundel: Latíjnse poëzie, sierlijk en zinnelijk. In 1572 ging hij als gezant
naar Engeland. Dan volgt het beleg, waarin de band voor het leven met Van Hout
gelegd wordt: de zwierige edelman met een uitgesproken voorkeur voor de zinnelijke
levensgenietingen wordt de ernstige strijder voor nationale vrijheid. Hij wordt curator
van de Leidse universiteit. In 1576 verscheen zijn tweede bundel: Nova Poemata;
tal van gedichten daarin trachten de herinnering aan de nationale strijd en het beleg
vast te leggen. In 1584 en nog eens in 1585 reisde hij naar Engeland aan het hoofd
van een gezantschap om Elisabeth de souvereiniteit over deze landen aan te bieden.
De zending resulteerde in de komst van Leycester. Van der Does persoonlijk bracht
zij de kennismaking met Philip Sidney. Zijn staatkundige activiteit, evenmin als zijn
groot gezin beletten Van der Does, een aanzienlijke activiteit op wetenschappelijk
gebied te ontplooien: hij bewerkte uitgaven van verschillende klassieke auteurs,
terwijl hij tevens met zijn zeer begaafde, maar jong gestorven zoon, historische
werken naar modern kritische opvattingen schreef (1559 en 1604). Daarvóór had hij
voor Melis Stokes rijmkroniek, die Spiegel in 1591 uitgaf, de berijmde voorrede
geschreven, waarin hij Stoke prijst om zijn zuivere taal; minder waardering toont hij
voor zijn stijl. Het eigenlijke historieverhaal acht hij volmaakt verouderd en onkritisch,
alleen het gedeelte dat handelt over Stokes eigen tijd kan als waarheid genade vin-

1
2

Handboek II, 48-50.
J.A. van Dorsten, Poets, patrons and professors. Sir Philip Sydney, Daniel Rogers and the
Leiden humanists, Leiden, 1962, behandelt de wederkerige invloed van de neo-latijnse
dichtkunst en de poëzie in de volkstaal op elkaar, alsook de weerklank bij tijdgenoten en na
hen gekomenen.
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den in zijn oog. Spreekt het nationale sentiment uit Van der Does' daden en uit zijn
voorkeur voor Nederlandse stoffen, de nationale taal als voertuig hanteren was hem
naar eigen gevoelen niet gegeven, al heeft hij zich dan wel eens
verstout een Liedeken te craken
Op een dun riedeken om thart van sorgen swair
Wat te verquicken.

Zijn geschriften in de moedertaal zijn dan ook weinig omvangrijk: de reeds vermelde
voorrede, en, wat het belangrijkst is uit strikt literair oogpunt, zijn aandeel in de
vertalingen van Janus Secundus' Basia. Dit alles, met nog een enkel los gedicht,
maakt hem echter niet tot een Nèderlands dichter: hij was en bleef humanist en
classicist in hart en nieren, al heeft zijn belangstelling voor het werken van vrienden
als Jan van Hout en Spiegel deze volop Nederlandse auteurs geprikkeld tot ongebroken
activiteit. Zijn voorbeeld in het Latijn stimuleerde de nationale dichters bij hun poging
het Nederlands te vormen tot het instrument, alzijdig geschikt eigen gedachten en
gevoelens tot uiting te brengen1.
Jan Douza is een uit velen. Toen hij in 1591 lid werd van de Hoge Raad, verliet
hij Leiden voor Den Haag. Maar Leiden blééf het centrum van de humanistische
geleerdheid. Hugo de Groot spreekt in een brief van 1608 aan Heinsius over ons
‘driemanschap’; hij bedoelt daarmede zichzelf, de geadresseerde en DOMINICUS
BAUDIUS, een velen typerende figuur2: vroegrijp op-en-top humanist,
allervoortreffelijkst kenner van de klassieke talen, dichter en prozaschrijver in het
Latijn en Grieks, eerzuchtig, drager bovendien van tal van meer persoonlijke
eigenschappen die overigens in deze milieus geenszins uitzondering waren: labiel,
vleiziek, drankzuchtig, lijdende aan een chronisch tekort aan contanten. Deze laatste
omstandigheid is zonder twijfel oorzaak van zijn omvangrijke publicistische arbeid;
hij schreef de diepzinnigste verhandelingen zonder overigens de bedoeling te hebben
de daad bij het woord te voegen. Hij stak, terwille van de duiten, zijn neus in allerlei
aangelegenheden die aan de orde waren, en dat waren er zéér vele.

1
2

Vgl. de reeds meermalen genoemde studie Het streven naar verheerlijking, zuivering en
opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw, door L. van den Branden, Gent, 1956.
P.L.M. Grootens, Dominicus Baudius. Een levensschets uit het Leidsche Humanisten-milieu,
1566-1631, Nijmegen, 1942.
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Een man als Baudius staat, als zijn tijdgenoten van gelijke stand, midden in de
godsdiensttwisten, bemoeit zich met studentenoproeren of wordt er de dupe van,
neemt deel aan professorendiners èn aan hun onderling gekibbel over de meest
onbelangrijke aangelegenheden, hij zit verward in allerlei kleinmenselijke intriges
en debatteert over het rentevraagstuk. Een merkwaardig man, deze hooggeleerde
drinkebroer, de onevenwichtigheid, de tweeslachtigheid-zelve, die midden in
zorgelijke of droevige omstandigheden vlot een loopje met zichzelf neemt. Hij weet
voortreffelijk de pen te voeren, maar - noodlot van vrijwel alle humanisten van
Petrarca tot de laatste negentiende-eeuwer! - hij doet het in een taal die ‘niemand’
meer leest. De vrolijke zuiplap professor Baudius, zoals tijdgenoten hem noemden,
dit eeuwig zich miskend wanend genie, heeft, mede als gevolg van dit taalgebruik,
ook bij het nageslacht de roem niet gevonden, die hij van dat nageslacht verwachtte.

Jan van Hout (1542-1609)
Het humanisme in de klassieke talen is de éne vleugel van de literaire cultuur in
Leiden. De andere, waarop de geleerden minachtend neerzagen, werd gevormd door
de rederijkers, die klaarblijkelijk in die dagen een uitermate vrolijk gezelschap
vormden. Verschilden zij wat hun voorkeur voor de wijnfles betrof niet van de
‘vrolijke zuiplap’, ook voor humanistische invloeden waren sommige hunner niet
geheel onontvankelijk. Duym1, die van 1588 tot 1606 in Leiden leider was van de
Vlaamse kamer, staat duidelijk voor klassieke theorieën open. Hij was ook een zeer
actief werker, wat niet van collega's getuigd schijnt te kunnen worden. Bepaalde
aspecten van hun ‘werkzaamheid’ maakten althans de verontwaardiging gaande van
Jan van Hout, die van taak en roeping der letterkunde een zeer positieve en zeer
nationale opvatting in zich omdroeg en zoveel mogelijk in praktijk bracht.
Tussen klassieke geleerden en rederijkers ín waren echter ook anderen actief: op
deze activiteit en de resultaten ervan begint pas de laatste tijd licht te vallen.
In het hoofdstuk over de Doorbraak van de renaissance werd reeds gesproken over
het album van Abraham Ortelius, een literair docu-

1

Over Jacob Duym zie Handboek II, 55, 64, 69, en 93.
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ment van groot belang1. In dit album treft men ook gedichten aan van
Noordnederlanders als Jan van Hout (met een sonnet dat Forster een ‘pronkstuk’
noemt2), van de (overigens vrijwel onbekende) Leidse goudsmit Cornelius Aquanus,
en van Janus Gruterus. Deze auteurs houden op een of andere manier verband met
Leiden.
Het meest is ons bekend over de laatstgenoemde. JANUS GRUTERUS (De Gruytere)
(1560-1627) blijkt een opmerkelijke figuur. Hij werd in 1560 te Antwerpen geboren,
verliet in 1567 de stad en emigreerde naar Norwich. Zestien jaar oud ging hij in
Cambridge studeren; hij zette zijn studies omstreeks 1580 in Leiden voort en behaalde
daar in 1584 de graad van doctor in de rechten. In 1591 ging hij een leerstoel in
Wittenberg (Duitsland) bekleden; naderhand werd hij hoogleraar in de geschiedenis
in Heidelberg. Hij stierf in de buurt van Heidelberg in 1627. Voor zijn vorming zijn
vooral van belang geweest de jaren van zijn verblijf in Engeland3. In Norwich had
Janus een leraar Matthias de Dijcke, die bevriend was met Carolus Utenhove.
In verband met Gruterus is sprake van vijfhonderd sonnetten die hij in Leiden
geschreven zou hebben; zelf spreekt hij over ‘meer dan honderd’. Slechts een klein
gedeelte ervan - tot nu toe zeven4 - werd teruggevonden. De vraag blijft, of Gruterus
gedichten in de nieuwe vorm al in Engeland heeft leren kennen, dan wel of hij er pas
in Leiden mee in aanraking is gekomen. De zeven teruggevonden sonnetten dateren
uit zijn Leidse jaren (tussen 1580 en 1584).
Alles tezamen intussen voldoende aanleiding voor Forster om te concluderen dat
we klaarblijkelijk alleen de toppen van de ijsbergen zien uitrijzen boven de zee van
vergetelheid5. En dit geldt dan niet alleen voor Gruterus, maar voor veel auteurs die
door Foster in zijn artikel behandeld zijn.
Een duidelijk zichtbare top bóven de ijsberg is in elk geval Jan van Hout, een van
de eerste Noordnederlandse dichters en prozaschrijvers van moderne allure, die
uitgebreider aandacht verdient.
De volledige betekenis van Jan van der Noot is tot het noorden niet,

1
2
3
4
5

Handboek II, 108.
L. Forster, TNTL 83 (1967), 192; het staat daar afgedrukt.
L. Forster, Janus Gruter's English Years, Leiden-London, 1967.
Gepubliceerd door Forster in zijn juist genoemd boek.
L. Forster, TNTL 83 (1967), 302.
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of althans pas laat doorgedrongen. Over Van Hout is in dit noorden de moderne geest
vaardig geworden, onder invloed van gesprekken met zijn vriend Van der Does die,
rond 1566 te Parijs vertoevend, daar kennis aanknoopte met Dorat, de graecus van
de Pléiade, en Baïf, van wie hij de enthousiaste bewondering voor de verzen van de
Pléiade-dichters heeft geleerd. Wat Van der Does echter in het Latijn transponeerde,
begreep Van Hout Nederlands. En zo werd deze lakenweverszoon Leidens eerste
echte renaissancist in de stad, met wier wel en wee hij zo nauw verbonden leefde.
Jan van Hout1 was van 1562 tot 1564 klerk van de stadssecretaris, Mr. Jacob de
Milde, en volgde deze in het laatstgenoemde jaar op in diens functie, welke hij
waarnam tot 1567. In dat jaar ging hij in ballingschap naar Embden. Na de val van
Den Briel zamelde hij met Van der Werf gelden in voor Willem van Oranje. Van
augustus 1573 tot zijn dood in 1609 was hij wederom secretaris. Vooral in deze
functie heeft Van Hout hoogst belangrijk werk verricht, dat hem in verschillende
opzichten tot typisch modern renaissancist stempelt. Van Hout was een figuur met
een markant, strijdbaar karakter, weinig geneigd tot het aangaan van compromissen.
Een echte Hollander uit de periode van de vrijheidsstrijd, wie het calvinisme bijzonder
stimuleerde. Hij was zeker antikatholiek maar wilde toch ook niet met de precieze
calvinisten te doen hebben; zijn christendom is meer humanistisch zedelijk getint in
de geest van Coornhert, met positieve inslag overigens. Dit alles wijst erop, dat dit
lid van de gereformeerde kerk eer zoon van de renaissance dan van de reformatie
genoemd kan worden. - Dit renaissance-karakter uit zich in verschillende trekken:
Van Hout koesterde niet alleen een levendige belangstelling voor de fraaie letteren,
maar ook voor de wiskunde, de sterrenkunde en de natuurkunde; het uit zich ook in
zijn activiteit als stadssecretaris. Als zodanig ontplooit Van Hout een zeer grote
activiteit, activiteit die voortvloeide niet alleen uit historische belangstelling, maar
tevens uit politieke interessen; de strijd tegen Spanje is in zijn oog primair een strijd
voor de handhaving van de in de oude charters en oorkonden vastgelegde vrijheden
en privileges der steden. Aan staat en stad kent Van Hout

1

Over Jan van Hout zie J. Prinsen L. Lzn., De Nederlandsche Renaissancedichter Jan van
Hout, Amsterdam, 1907; dezelfde, Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis,
's-Gravenhage, 1916, 227-35; vooral ook J.C.H. de Pater, Jan van Hout. Een levensbeeld uit
de 16e eeuw, Den Haag, 1946.
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naar renaissance-opvatting een grote mate van zeggenschap toe: terecht begeren,
naar zijn mening, de magistraten ook een grote mate van medezeggenschap in de
gereformeerde kerk teneinde deze onder controle te houden1.
Deze en soortgelijke gedachten leidden Van Hout als stadssecretaris tijdens het
beleg, in de verhouding later tot de kerkeraad, in de vraagstukken van de armenzorg
en de boeventucht, en gaven hem verschillende rapporten in de pen die hem als
voortreffelijk prozaschrijver alle eer aan doen.
Als ambtenaar organiseerde hij op scherpzinnige, ‘moderne’ wijze een regeling
van de werkzaamheden zijner ondergeschikten op de secretarie der gemeente (1592);
hij leidde de stadsdrukkerij en was eerste archivaris, in welke hoedanigheid hij een
begin maakte met het rangschikken en inventariseren van de voorhanden oude
papieren. Dit leidde tot zijn prozageschrift Der Stadt Leyden Dienst-bouc, dat in
1602 van de pers kwam als prachtig staal van boekdrukkunst. Dit dienstboek is
eigenlijk bedoeld als eerste aflevering van een omvangrijker werk; uit de inventaris
bij Van Houts dood blijkt, dat hij heeft ‘bij schrifte gestelt ende geminuteert ofte
beworpen een nieut Keurbouck der stadt Leyden groot over de vijftehalf hondert
compres gescreven bladeren, daerin gevoucht ende geinsereert hebbende vele ende
verscheyden oude privilegien, placcaten ende oude costuymen’2. Van Hout wilde nl.
alle documenten met betrekking tot de geschiedenis van de hem zo dierbare stad
uitgeven om deze geschriften voor verdwijning te behoeden; verder wilde hij ze van
commentaar voorzien. Dit verlangen verleidde hem echter niet tot overijlde uitgave,
zelfs niet al is hij over zijn beste jaren heen; hoger nog gaat hem als modern historicus
weten-

1

2

Zij reclameren het recht ouderlingen en diakenen te benoemen en af te zetten, collecten te
regelen, het optreden van predikanten en het te behandelen onderwerp vast te stellen, enz.
Naar de mening van Van Hout dient de kerk teruggedrongen ten bate van de staat, dient zij
aan de staat onderworpen te zijn; hij wijst bemoeienis van de kerk met de
ambtsaangelegenheden van de magistraat af. Dat Van Hout zulk een vergaande inmenging
van de staat (stad) in kerkelijke aangelegenheden voorstond, vloeide voort uit de opvatting,
dat de staatsoverheid beschermster is van de gereformeerde godsdienst naar buiten; hij wenste
een inmenging die zover gaat dat, naar een protestants geschiedschrijver opmerkt, het eigen
karakter van de kerk daarbij verloren dreigde te gaan. Vgl. J.C.H. de Pater, Jan van Hout,
62; aan dit geschrift zijn gegevens over Van Houts denkbeelden ontleend.
J. Prinsen J. Lzn., Jan van Hout, 130.
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schappelijk nauwkeurigheid en bestudering der teksten. Vandaar dat niet méér het
licht zag dan wat hij meende te kunnen verantwoorden, het bovengenoemde
Dienst-bouc. Een voor deze landen modern historisch inzicht spreekt uit de
voorzichtig-wetenschappelijke wijze waarop Van Hout zijn bronnen hanteert en tot
het formuleren van conclusies komt; de moderne kunstenaar spreekt uit de
weloverwogen, prachtig-beheerste, gedragen stijl van het renaissance-proza waarin
het werk geschreven is1.

1

Het voorwerk van het boek (het gehele werk omvat 58 folio bladzijden tekst en 14 voorwerk)
bestaat uit een fraai portret van Van Hout, met een Latijns onderschrift, - het titelblad, - het
gedicht Opte Duyfkens de blijde tijdinge brengende vant Leydtsche ontset, - de opdracht van
Jan van Hout aan ‘de Heeren Schout, Burgemeesteren, Schepenen, Vroetschappen ende
Veertighen dezer Stadt Leyden’, - een inleiding betogende dat men zijn werk beginnen moet
met God de eer te geven die hem toekomt, waartoe Leiden wel zeer bijzonder verplicht is
wegens het ‘Ontset van Leyden’, dat door Van Hout dan in een uitvoerig gedicht bezongen
wordt.
Daarop volgt het eigenlijke boek. Alle oude, vooral Griekse en Romeinse, steden hebben,
aldus betoogt hij, een zeker, meestal vast, aantal bestuurders gekend. Ook de stad Leiden
had haar bepaald aantal. - Daarop volgt een beschouwing over de oorsprong en ligging van
de stad en haar geschiedenis, waarbij de verhouding van de graaf van Holland tot de burggraaf
van Leiden ter sprake komt, en, vooral, de geschillen tussen de burggraaf en de stad over
verschillende aangelegenheden, - de wijze waarop de burggraven hun rechten binnen de stad
hebben doen gelden, - de geschillen die berecht werden (soms met hulp van buiten, met name
van de graaf), - en hoe de ‘Burchgraven haer ghesach binnen Leyden quyt gheworden zijn’,
welk feit de auteur tot grote verheugenis stemt, want die burggraven hebben immers aldoor
getracht hun gezag tot nadeel van de stad te vermeerderen. En op welsprekender wijze dan
in proza uit hij deze vreugde over de bevrijding van het gezag der burggraven, door een
lofzang te schrijven aan God, ter ere en gedachtenis van deze bevrijding. Het bekende gedicht
Maect u van hier gy honden woedich,
besluit dit boek, dat gedrukt werd in een honderdtal exemplaren dat, in handen van diverse
stadsbestuurders, een kostbare schat gegevens voor het nageslacht bewaarde. Voor ons echter
is het werk, afgezien van de waarde der historische gegevens, van belang om de gevolgde
wetenschappelijk-methodische werktrant, waarbij de samensteller zich oprecht dienstbaar
toont, in zover hij de voornaamste plaats gunt aan de teksten, en zelf als hun nederig dienaar
slechts hier en daar verklarend, resp. concluderend optreedt, vervolgens om de fraaie,
breed-renaissancistische stijl waarin het geschreven is.
Naast het documentair doel had Van Hout - het is bij een figuur uit deze tijd licht te vermoeden
- nog een ander: hij wil door zijn uitgave de nakomelingen, die hier over de voortreffelijke
daden en regelingen van hun voorvaderen lezen, aansporen in het voetspoor dier vaderen te
treden. Dit boek moest voor volgende geslachten een prikkel zijn hun geslacht op te voeren
tot de hoogste eer; het moet voorkómen, dat zij hun volk tot schande zullen maken. Zo behoort
dit historisch werk tevens de toekomst te dienen volgens de wijze les dat de geschiedenis de
leermeesteres is voor het leven. Aldus Jan van Hout.
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Van Hout was niet alleen als ambtenaar een voortreffelijk prozaschrijver, hij bemoeide
zich ook zeer intensief met de kunst als zodanig.
Van groot belang voor de kennis van Van Houts artistieke opvattingen is het ons
overgeleverd Betoog van 1576 tot het ‘Gezelschap ende de vergaderinge der gener,
die hem in de nieuwe universiteit der Stad Leyden ouffenende zijn inde Latynsche
of Nederduytsche poëzien ende allen anderen liefhebberen der Nederlandsche sprake’1.
- Daaruit blijkt allereerst: dat Van Hout zich, toen hij dit stuk opstelde ‘noch geen
twee jaren’ met de (moderne?) dichtkunst bezighield, vanaf ongeveer 1574 dus,
mogen wij zeggen (dus eerst ná het ontstaan van zijn vriendschap met Douza)2. Hij
is voornemens zich voorlopig te beperken tot het schrijven van werken die geschreven
kunnen worden door een man die zijn vak nog niet geheel verstaat; derhalve is hij
begonnen aan christelijke of geestelijke poëzie, psalmen, oden, sonnetten,
grafgedichten, epigrammen en minnelyriek. Langs lijnen van geleidelijkheid hoopt
hij hoger te stijgen in kunstvaardigheid, om eenmaal, als hem de vleugels beter
gewassen zullen zijn, te grijpen naar hoger en groter zaken als ‘de oudre spelen,
tragediën en comediën’.
Het is voor ons van belang te constateren, dat Van Hout zich dus in Leiden, in het
hart van Holland, bezighield met de typische renaissance-vormen als sonnetten en
oden, het eerste een echt renaissanceprodukt, het tweede een vorm van lyriek, door
de renaissance opnieuw ten leven gewekt op het voorbeeld van de oude dichters. Wij
zien Van Hout in deze tijd welbewust de jambe als de moderne maat toepassen in
de alexandrijnen die hij van de Fransen kent, en die Vondel later zal gebruiken in
een overgroot deel van zijn treurspelen. Vondel bereikte, hetgeen Van Hout zich
voorstelde. Vondel schreef althans de tragedies naar het voorbeeld van de ‘oude
spelen’, het voorbeeld dat Van Hout als ideaal voor ogen zweefde, zonder dat hij er
overigens ooit toe geraken zou een treurspel op papier te zetten.

1

2

Dit betoog is afgedrukt TNTL 22 (1903), 203-93: Bronnen voor de kennis van leven en werken
van Jan van Hout. Zie verder Het ‘Gezelschap’ van Jan van Hout, door J. Prinsen J. Lzn. in
Album Vercouillie, 2de deel, 1927 (in feite verschenen 1932), 217-23.
Aldus W.A.P. Smit, De Dichter Revius, 24; hij zegt niet dat het als gevolg van zijn vriendschap
met Van der Does was.
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Prinsen heeft erop gewezen, dat naast de materiële inhoud de geestelijke passie het
typisch renaissancecachet verleent aan deze belangrijke beginselverklaring van 1576.
De hartstochtelijke nadruk waarmee Van Hout, op het voorbeeld van de Fransen,
opkomt voor zijn nieuwe inzichten, met als uiteindelijk doel ver aan de horizon een
benadering van de klassieke schoonheid, vindt zijn tegenhanger in de even
hartstochtelijke verwerping van de rederijkers, waarbij zowel de onwaarde van hun
produkten als de onwaardigheid van hun levenswijze motieven van verwerping
uitmaken. Hij moet wel heftig van de heiligheid zijner idealen zijn overtuigd geweest
om zo - dertig jaar vóór Den Nederduytschen Helicon - tegen de rederijkers te keer
te gaan, onder wie hij toch vele en goede vrienden gehad heeft. Maar waar de
schoonheid wordt aangevallen, stelt hij zijn felste en puntigste proza in haar dienst,
zoals Du Bellay het hem had voorgedaan in zijn Pléiademanifest.
Tégen de rederijkerij, maar vòòr de juiste beoefening der dichtkunst was
klaarblijkelijk ook in het leven geroepen het ons niet nader bekend geselschap,
waarover Van Hout in het bovenstaande spreekt: een gezelschap dat als zodanig de
alexandrijn - lees: de moderne kunst - beoefent. Hij schijnt een keurkorps bijeen te
hebben willen brengen, hij hecht zelfs waarde aan het oordeel van de verzamelde
poëten. En dit heeft wat te betekenen voor Van Hout, die zich in de aanvang van zijn
Betoog hooghartig minachtend uitliet over het profanum vulgus, dat immers toch
niets van de kunst verstaat!
Het oordeel van zijn tijdgenoten - ‘het zotte oordeel van de zinneloze gemeente’
-, hun áfkeuring was hem een motief vóór publikatie! Juist òmdat zij het afkeuren,
geeft hij zijn vertaling van Buchanans Franciscanus uit met zijn opdracht aan de
franciskaan Cornelis Brouwers1.
Maar het oordeel van de minste der leden van het gezèlschap acht hij van meerdere
waarde dan ‘alle de berispingen ende colaengen der vermeynde Rethrozinen of
afgebastaerde poëten’.
Behalve het odeo profanum vulgus et arceo, kent Van Hout dus duidelijk de
tegenstelling tot de vorige generatie vanuit de hecht aaneengesloten groep voorstanders
van het nieuwe.
Dit nieuwe heeft Van Hout zeer bewust gezien; in zijn rijmbrief aan zijn vriend
Keunraet de Rechtere ziet hij de literaire vernieuwing

1

Over Brouwers blz. 83 en de daar opgegeven literatuur.
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zich voltrekken van Italië uit (Petrarca, Boccaccio, Dante, Ariosto, Bembo,
Cavalcante, ‘Artinum’ en Sannazaro) over de Fransen heen (Marot die de grondslag
legde, Ronsard, Baïf, Des Autels, Desportes, Jean de Mons, Jodelle en Garnier) naar
Nederland: Coornhert, Peeter Heyns (de vader van Zacharias), en Lucas de Heere.
- Het valt op, dat Van Hout alleen déze drie figuren als voorgangers in Nederland
op het pad van de kunst prijst. Noch Van der Noot, noch Van Mander, noch Spiegel
noemt hij. Waren de beide eersten niet puristisch genoeg? - vraagt Prinsen1.
Voor wat Van der Noot betreft, meent W.A.P. Smit2 het antwoord te kunnen vinden
in zijn persoonlijkheid. Als leider aanvaardde men in die tijd mannen die bewezen
hadden iets meer over te hebben voor de eer en de bloei van het gemenebest dan
enkel fraaie woorden. In Leiden kende men ze, die hun leven hadden veil gehad.
Daartegenover viel een in veel opzichten ‘aarzelende’ figuur als Van der Noot weg.
Zijn betekenis als dichter werd niet gewaardeerd, omdat men hem als persoon niet
kon of wilde waarderen.
Van Houts opsomming en waardering intussen blijft merkwaardig als
cultuurhistorisch document: het leert ons de moeilijkheid van juiste waardering van
tijdgenoten.
Het creatief werk van Jan van Hout is voor een groot deel verloren gegaan: we kennen
een groot deel althans niet meer3.
Een groot dichter is, voorzover wij kunnen opmaken uit het weinige dat over
gebleven is, aan Jan van Hout niet verloren gegaan.
Er is onder het bewaarde werk van Van Hout een gedeelte dat artistiek niet beter
is dan dat van de gewraakte rederijkers, maar er is daarnaast een klein aantal verzen
aan te wijzen van zuivere renaissance-schoonheid, - verzen die kunnen wedijveren
met gelijksoortig werk van iemand als Van der Noot. Zoals al werd opgemerkt, noemt
Van Hout Van der Noot niet onder de moderne dichters evenmin als Van Mander,
terwijl die beiden in 1585 toch al gepubliceerd hadden. Veronderstelt zijn stilzwijgen
onbekendheid, dan is het slechts te merk-

1
2
3

J. Prinsen J. Lzn., Jan van Hout, 175.
W.A.P. Smit, De Dichter Revius, 20-21.
Met meer andere geschriften vermaakte Van Hout de zijne aan zijn vriend Pieter Bert (Petrus
Bertius), die om geloofsredenen in 1619 uitweek, te Parijs katholiek werd en daar stierf als
koninklijk historicus en professor in de wiskunde. Waar de handschriften van Van Hout
gebleven zijn, is niet bekend.
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waardiger dat Van Hout ‘moderne’ verzen schreef zonder de coryfeeën van de nieuwe
kunst te kennen. Althans de Nederlandse. Want hij vertaalde, naar we weten, Ronsard
en Desportes, zoals hij Petrarca vertaalde, evengoed als Buchanan, Janus Secundus
en Horatius. Naar deze laatste bewerkte hij de ode Eheu Fugaces tot een suggestief
gedicht, raak van beeld- en woordkeus, rijk aan klank en stromend van ritme, uiting
van een standvastige visie op het leven.
Van Hout beschouwt blijkens dit gedicht het leven niet als een persoonlijke,
subjectief geleefde en doorvoelde waarde, al is het dit natuurlijk óók; het is hem niet
een sentimenteel gegeven; het is een zaak in dienst van de mensheid, van zijn volk.
Deze mentaliteit is te verstaan in een zo rauwe periode als Van Hout doorleefde:
kogels houden met privé- of gevoelsargumenten niet de minste rekening. Het is te
verstaan in Van Houts persoonlijkheid, dat hij in de kerk zijn pistool trekt om van
de katheder een predikant weg te schieten die de strijd tegen Spanje wil interpreteren
als een strijd voor de godsdienst in plaats van een strijd voor de vrijheid.
Rustige kracht is een van de meest sprekende eigenschappen van Van Hout: kracht
die bouwen kan op een beproeving van jaren, die bouwen kan ook op een
persoonlijkheid die zichzelf niet telt. Typisch komt dit motief naar voren in zijn
vriendschapsgedicht van 1575 aan Van der Does: Vruntschap gemaect in schijn
bedect...
In zijn nationale zang Onrymich vreuchdenliedt der stadt Leiden opte noodinge
van zijn F.G. comende van 't overwinnen van Groningen nodigt Van Hout Prins
Maurits uit, nà zijn verovering van Groningen in 1594 naar Leiden te komen. Treffend
is de toon van vertrouwelijkheid waarmee een zoon van het volk de vader van het
land uitnodigt eindelijk toch eens die stad te komen opzoeken. Men voelt het hartelijk
meeleven met de Oranjevorst, die toch zulk een trotse naam draagt1.

1

Het Onrymich Vreuchdenliedt is afgedrukt in de Navorscher XIII, 1863, 244. Volgens L.C.
Michels, Hermeneus, maart 1950, is dit gedicht het oudste rijmloze gedicht in het Nederlands.
Van Hout afficheerde het bijzonder karakter van het gedicht in dit opzicht door het als
‘onrymich’ aan te dienen. - Overigens was, aldus dit artikel, de afkeer van de oudere
Nederlanders van het rijmloze vers zelfs zo groot, dat zij Shakespeare op rijm vertaalden,
terwijl hij toch ‘blank verse’ schreef. De oudste Nederlandse poging om Shakespeare rijmloos
over te brengen komt pas voor na 1750 in De Snapper, een spectatoriaal tijdschrift, dat in
zijn geheel uit het Engels (The Tatler) werd overgebracht. J. van Zanten had in 1728 reeds
een rijmloze vertaling van Milton gegeven.
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Tot de nationale lyriek in engste zin, ware te rekenen Van Houts Lofzang op de
Vrijwording van de Burggraven, waarin tevens een diep religieus sentiment treft: in
het verloop van 's werelds zaken ziet hij Gods zaken. Fraai van klank en ritme is de
Lofsang opt ontset van Leyden met zijn vondeliaanse aanhef1. Een van zijn beste
gedichten is de vertaling van Petrarca's Fontana di dolore, die in het Dienst-bouc
voorkomt: een felle aanval op het katholieke Rome.
Het is jammer dat het overgrote deel van Van Houts werk verloren is gegaan, maar
wat overbleef legt getuigenis af van de beste karaktertrekken der Hollanders uit die
dagen: van hun nationale zin en godsdienstig sentiment.
Tenslotte hebben wij Van Hout te beschouwen als toneelschrijver. 27 mei 1596 werd
vertoond zijn Loterij spel, een toneelstuk van 912 regels, dat diende ter verwelkoming
van de tien rederijkerskamers, die toen te Leiden waren bijeengekomen voor een
rederijkersfeest2. Dit feest had een tweeledige strekking: ‘de eerlijke, heerlijke ende
landnutte, alsook vermakelijke oude vrije konste der Reden-rijken in goeden welstand
ende reputatie te houden’, en vervolgens het steunen van een liefdadigheidsloterij
voor het Sint-Katrijnengasthuis te Leiden.
In de ruwe schets die aan het stuk voorafgaat, geeft Van Hout zelf de grondgedachte
van het stuk als volgt weer:
De vier des werelts staten, zijnde zeer beladen,
Zouken vertroostingen in haer hertclemmende zwaerheyt
Doer bij hem te landt, water, lucht ende vuyr geleden schaden
Alom te vergeefs, mer vindense in de heylgevende waerheyt.

De vier standen verschijnen dan successievelijk ten tonele: eerst de boer Bouwen
Aertvelt, wiens boerderij door een dijkbreuk verwoest is, en die nu zijn toevlucht
neemt tot het ‘Delfsche dryaeckel’ (driakel: de naam voor een in de middeleeuwen
geliefd geneesmiddel, hier tevens zinspeling op het Delphisch orakel). Hij ondervindt
te Delft - hatelijkheid aan het adres van deze stad! - niets dan teleurstelling, maar
ontmoet de stuurman Steven Golvervliet; ook deze heeft schade geleden

1
2

Dienst-bouc, voorwerk.
Het Loterij spel is uitgegeven door J. Prinsen J. Lzn., TNTL 23, 209-256, in gemoderniseerde
spelling in de bundel Noordnederlandsche Rederijkersspelen van N. van der Laan, Amsterdam,
1941, 239-293.
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en wel met zijn schip op het tweede element, het water; hij hoopt te Leiden hulp te
vinden.
Daar aangekomen, treffen zij er Calleken, de spinster, het eerste met klaarblijkelijk
genoegen geboetseerde Zuidnederlandse type in onze Noordnederlandse literatuur.
Op hun vraag naar de man die hun kan leren hoe zij hun lijden met geduld kunnen
dragen, naar een ‘gevijlde soop’ (filosoof) dus, verwijst Calleken hen naar Commer
Crimpraet. Vóór zij daar echter aankomen, sluiten zich nog bij hen aan Dignum
Lichtewint, de advocaat, die zijn ‘opte wint gefondeerde processen’ aan het verliezen
is, en Blasius Puf-int-vier, een alchimist, die schade geleden heeft doordat al zijn
glazen gesprongen zijn ‘deur een quaet aspect der planeten’. Crimpraet echter blijkt
niet de man te zijn die zij zoeken; hij brengt hen bij Winner Grijpal, een bankier,
‘daer niemant en comt dan om winst’. Grijpal neemt van Bouwen en Steven enkele
bezittingen in onderpand, leent hun wat geld, dat zij in de loterij moeten leggen om
het hoogste lot te winnen, of althans, daar zij niet beiden het hoogste kunnen krijgen,
het tweede. Met de anderen maakt Grijpal weer andere afspraken. De vier mannen,
elkaar weer ontmoet hebbende, oreren druk over hun plannen met de te winnen
prijzen. Dan echter verschijnt Ware Onderwijsinge, die de mannen op hun dwaling
wijst: zij klagen immers over het verlorene, dat ‘hen niet en was, als buiten haar
lichaam zijnde en dat zij niet eigen en konnen rekenen dan te hebben een goede
conscientie in een gezond lichaam, mit een eerlijken naam ende faam verzeld’; zij
moeten verdragen wat God hun overzendt en moeten werken in de staat waarin God
hen nu gesteld heeft, verder de zorg overlatend aan God en, indien zij iets overhouden,
daarvan de armen mildelijk mededelende. Zo komt Van Hout op de loterij die hij
terwille van het Gasthuis warm aanbeveelt, nadat hij, wonderlijk genoeg overigens,
in de figuur van Grijpal het loterijsysteem duidelijk had aangevallen om er de
Godgelatenheid en vlijtige arbeidzaamheid voor in de plaats aan te bevelen!
Men heeft dit stuk laatstelijk opgenomen in een bundel met Noordnederlandse
rederijkersspelen; het diende inderdaad ter inleiding van een rederijkersfeest, en aan
het slot worden de deelnemende kamers verwelkomd, hoewel zij en passant de raad
krijgen zich binnen de palen van de behoorlijkheid te houden en met vrede en vreugde
alles te behartigen, zodat niemand met reden de kunst der rederijkers kan verachten
of lasteren. Maar tussen dit spel en vrijwel al het voorgaande toneel der rederijkers
ligt een wel zeer diepe kloof! De auteur van het
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Loterij spel stelde zich niet langer ten doel een kunstig, lyrisch-dramatisch
gecomponeerd taalkunstwerk te vervaardigen (als b.v. de schrijver van de Spiegel
der Minnen); evenmin beoogde hij abstracte wijsheid in allegorische figuren ten
tonele te voeren, al stamt zijn werk tot op zekere hoogte uit deze school. Hij bezit
de zin voor het moderne realisme: Bouwen Aertvelt, de mens die te land schade
geleden heeft, is geen abstractie of louter allegorische figuur, hij is gegrepen uit het
volle leven, gezien en uitgebeeld in zijn concrete werkelijkheid. Deze concrete
werkelijkheid rond en in de boer krijgt dan diepere symbolische zin, juist het
omgekeerde procédé dus van de vóór Van Hout werkende rederijkers. Een relaas als
dat van Bouwen over de dijkbreuk is het eerste modern-vertelde, dramatisch-bewogen
verhaal uit onze letterkunde.
Van betekenis is ook de dichtvorm die Van Hout koos: de verzen rijmen, maar
het lyrische element dat in zoveel rederijkerswerk ter opsiering diende, is afwezig;
Van Hout is zakelijk. Zakelijk is hij ook, doordat hij voor ieder van de sprekende
personen de hem (of haar) geëigende taalvorm en stijl kiest. En terecht heeft hij in
dit stuk niet de door hem in Noord-Nederland ingevoerde jambe-maat toegepast; hij
schrijft veeleer op een los, vrij vertellend ritme, dat alleen gespannen is op de
innerlijke emoties, maar dit laatste dan ook voortreffelijk; zo wist hij het midden te
houden tussen het al te hoogdravende declamatorisch-klassieke zeventiende-eeuwse
toneel en de ‘ongebonden’ rede. Van Houts versvorm preludeert waardig op die van
Bredero.
Dit alles wil niet zeggen dat Van Hout een groot kunstenaar is geweest. Hij is een
typisch programmatisch werker; hij heeft een grote liefde voor het materiaal, voor
de hantering van de techniek, maar was geen man van geniale concepties op artistiek
gebied. Hij deed belangrijk werk op historisch terrein en schreef uitstekend proza.
Hij is een sterk mens geweest die, in nationaal opzicht vooral, wist wat hij wilde.
Hij is een gewichtige schakel tussen oud en nieuw, juist op de plaats waar het oude
overwonnen moest worden door het nieuwe. En dit nieuwe zag Van Hout niet
classicistisch-humanistisch, maar nationaal-renaissancistisch. Hij was in dit opzicht
de meeste Leidenaars ver vóór. Zijn Leidse tijdgenoten hebben zijn betekenis begrepen
noch erkend; de Amsterdamse beter.
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Rond Amsterdam
Carel van Mander (1548-1606)
Van Mander werd in 1548 geboren te Meulebeke in Vlaanderen1. In zijn jonge jaren
was hij als schilder leerling o.a. van Lucas de Heere, maar tevens blijkt dan reeds
zijn grote liefde voor de letterkunde. Op ongeveer twintig jarige leeftijd hield hij
zich in zijn geboorteplaats bezig met het doen opvoeren van zijn bijbelse zinnespelen.
Van 1574 tot 1577 maakte hij een Italiaanse reis, waarna hij in Vlaanderen
terugkeerde2. De troebelen echter dwongen de klaarblijkelijk tot de doopsgezinden
overgegane jonkman het land te verlaten en uit te wijken naar Haarlem (1583), waar
hij een schilderschool vormde; Frans Hals is er een van zijn leerlingen. In 1603
verlaat hij Haarlem weer, eerst voor Heemskerk, om dan te gaan wonen in Amsterdam,
waar hij in 1606 sterft, en, gelauwerd, begraven wordt. - De levensgang ook weer
van deze kunstenaar is symbolisch voor de gang van de Nederlandse kunst in deze
periode, zoals wij die hiervóór schetsen: het zwaartepunt wordt verlegd van zuid
naar noord.
Maar ook naar zijn innerlijke waarde wijst Van Mander op de evolutie der
letterkunde uit de rederijkersstijl naar de renaissance. Van nature was Van Mander,
de rijklevende, van vitaliteit sprankelende Vlaming, op de renaissance aangelegd.
Hij heeft ook iets van de uomo universale van de Italiaanse renaissance; zijn
veelzijdige begaafdheid komt tot uiting in zijn letterkundige activiteit, in zijn
beoefening van de schilderkunst, in zijn vermogen les te geven aan schilders,
beeldhouwers, glasschrijvers, tapijtwerkers, bouwmeesters, goudsmeden en wevers.
Toch werd hij niet een van onze grote, zelfs niet, als Van der Noot, een van onze
markante renaissance-dichters. Verschillende factoren hebben hiertoe samengewerkt;
allereerst zijn wel rijke en veelzijdige, maar niet zeer geprononceerde, persoonlijke
aanleg, die hem ook in de schilderkunst veroordeelde een figuur van de tweede rang
te blijven, immer zoekend en tastend zonder een eigen stijl te vinden3;

1
2

3

Over Carel van Mander zie R. Jacobsen, Carel van Mander (diss.), Leiden, 1906.
Over zijn Italiaanse reis en alles wat daarmee samenhangt zie Helen Noë, Carel van Mander
en Italië. Beschouwingen en notities van zijn ‘Leven der dees-tijtsche doorluchtighe
Italiaansche schilders’, 's-Gravenhage, 1954.
Elisabeth Valentiner, Karel van Mander als Maler, Strassburg, 1930; A.F. Mirande in G.L.N.
III, 334-337.
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vervolgens, voor de letterkunde, het milieu waarin hij opgroeide, dat van de
rederijkers, nog niet, als in de grote steden, geraakt door de geest van de romaanse
kunst; ten slotte en misschien wel op de eerste plaats zijn doopsgezinde, zachtmoedig
christelijke overtuiging, die hij eigenlijk nimmer met zijn heidens-renaissancistische
sympathie heeft weten te doen harmoniëren.
Deze christelijke overtuiging spreekt wel zeer sterk uit de stof die hij koos voor
zijn verloren gegane zinnespelen, waarvan de titels wijzen op het traditionele
bijbelspel (David, Salomo, Daniël, Noach, enz.). De doopsgezinde komt tot uiting
in de liederenbundel De Gulden Harpe; deze verscheen voor het eerst in 1599, maar
bevat ten dele gedichten van veel oudere datum: het zijn de traditionele verhalende
en lyrische schriftuurlijke liedekens van een dichter die zich allereerst dienstbaar
maakt aan God en de gemeente, welke hij door zijn op de rederijkerstoon afgestemde
zang wil stichten. Enkele meer persoonlijke, krachtige liederen bevestigen als
uitzondering de regel.
Sterk waren intussen zijn sympathieën voor het moderne wèl: Van Manders werk
getuigt van die liefde voor de aarde, haar schoonheid en rijkdom, voor de mens en
zijn individuele trekken en begaafdheden, die wij als karakteristiek renaissancistisch
leerden kennen; hij zelf wijst er bijvoorbeeld op, dat het werk der Van Eycks van de
honderden gezichten niet één aan het andere gelijk is; hij had ook het beter, hoger,
edeler begrip van de kunst, die hij distantieert van het handwerk en het gilde.
De moderne kunstenaar in Van Mander heeft hem ongetwijfeld gebracht tot de
overzetting naar een Franse vertaling van de Ilias, waarschijnlijk lang vóór 1597,
maar eerst uitgegeven na zijn dood. Hij tracht de Ilias althans niet om te vormen tot
een rederijkersgedicht, maar het naar zijn wezen te begrijpen en weer te geven.
Overigens staat deze in getelde lettergrepen geschreven bewerking áchter bij
Coornherts Dolinghe van Ulysse, is het stilistisch ook van geringer betekenis dan de
vertalingen die Van Mander daarna ging maken van Vergilius' Bucolica en Georgica
(1597). Van Mander, de balling, die in Holland de rust gevonden had die hij in
Vlaanderen miste, die de late Italiaanse renaissancekunst zozeer bewonderde, heeft
zich met grote liefde verdiept in de idyllische, pastorale poëzie, die de lezer
‘medevoert naar een droomland van stillen vrede en ongestoorde rust, van eenvoudig
leven en reine zeden’1. Maar deze vertalingen zijn ook om

1

G. Kalff, G.N.L. III, 396.
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hun vormeigenschappen van belang: Van Mander heeft in die tussentijd, waarschijnlijk
op voorgang van Jan van Hout, ‘den groten dichter’, zoals hij hem noemt, de nieuwe
jambemaat ontdekt en toegepast. Plotseling krijgt dit werk nu èn naar de vorm èn
naar de inhoud het accent van het nieuwe, moderne. Dan gaat hij verder en schrijft
alexandrijnen, componeert sonnetten. Zo keert hij zich bewust àf van de vormen van
de rederijkerskunst om renaissance-dichter te zijn.
Zijn belangrijkste bijdrage tot de nationale renaissance leverde hij echter in zijn
literair meesterwerk, het terecht vermaarde Schilderboeck, dat in 1604 verscheen1.
Dit werk begint met een inleidende theoretische verhandeling over ‘den Grondt der
Edel vrij Schilderconst’, die geruime tijd voor 1597 geschreven moet zijn: hij blijkt
in dit gedicht de nieuwe Franse maat nog niet aan te durven. Daarop volgen de levens
van de antieke en moderne Italiaanse, Nederlandse en Hoogduitse schilders. Het
geheel wordt besloten met een ‘Uytleggingh op den Metamorphosis van Ovidius’,
waarin hij de klassieke mythologie symbolisch interpreteert. Inleidende verhandeling
en Uytleggingh zijn van belang voor de kennis van Van Manders esthetische
opvattingen en om de invloed die zij hebben geoefend; van blijvende waarde is vooral
de kern van het omvangrijke werk, waarin hij de levens van de schilders en hun
werken beschrijft. Van Mander inspireerde zich hierbij op het vermaarde werk van
Vasari over de Italiaanse schilders (1550), dat hij vertaalde en in zijn werk opnam2.
Van Vasari leerde hij de kunst der karakteristiek, die hij op zulk een voortreffelijke
manier in zijn Schilderboeck toepaste3. Het werk moge dan al niet voldoen aan
moderne eisen van kunstbeschouwing, het eigenlijke doel - de beschrijving van de
levens der schilders - heeft hij geheel bereikt. In de gevolgde methode blijkt hij
modern: hij is kritisch ten opzichte van zijn bronnen en behandelt alleen de werken
die hij uit eigen aanschouwing kende; hij ziet vooral het individuele in de
persoonlijkheid en weet deze te kenschetsen in haar genuanceerdheid. Hij neemt
graag de gelegenheid te baat de komische aspecten in het leven van diverse

1
2
3

In hedendaags Nederlands overgezet, rijk verlucht, door A.F. Mirande en G.S. Overdiep,
Amsterdam, 1936.
H.E. Greve, De bronnen van Carel van Mander voor ‘Het leven der doorluchtighe
Nederlandtsche en hoogduytsche schilders’, 's-Gravenhage, 1903.
De laatste zeven hoofdstukken van het Italiaanse gedeelte zijn intussen niet aan Vasari
ontleend, maar werden door Van Mander zelfstandig te boek gesteld. Vgl. hierover het
aangehaalde werk van Helen Noë, Carel van Mander en Italië.
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schilders te behandelen: Van Mander was gezegend met een duidelijke zin voor
humor. Een groot stilistisch vermogen, dat de natuurlijke omgangstaal pittig en
sprankelend wist te handhaven, maar ook het pompeuze rederijkersproza wist te
verheffen tot een stijl van brede statigheid, stelde hem in staat deze humor en alle
andere aspecten van de behandelde levens volop tot hun recht te doen komen. Meer
dan eens gaven zij hem aanleiding uitvoeriger en waarlijk suggestief beeldend levens
of fragmenten uit die levens te verhalen; dan zien wij in dit Schilderboeck opnieuw
de prozanovelle ontkiemen. Met het Schilderboeck nam Van Mander ook bewust
deel aan de opbouw van de nationale renaissance: vervuld van rechtmatige trots
spreekt hij in zijn boek waar dit pas geeft, over de prestaties van de Nederlandse
schilders en hun internationale betekenis. Daardoor, en door zijn waarde als
prozawerk, behoudt het Schilderboeck, met Byencorf en Wellevens kunste, zijn plaats
onder de monumenten van onze in de tweede helft der zestiende eeuw doorbrekende
nationale renaissance.
Van Mander met zijn sterk persoonlijk talent, bleek duidelijk ontvankelijk voor
de nieuwe luchtige, pastorale toon en het bekoorlijk paganistisch element. Ouder
geworden, neigt hij meer tot vrome inkeer. Beide tezamen vindt men in een aantal
geestelijke liederen in Bethelem, dat is het Broodhuys (postuum verschenen te
Amsterdam in 1626), die bijbelse stoffen, aan de herders op Kerstnacht in de mond
gelegd, behandelen in de trant van Vergilius' Eclogae. Overwegend
religieus-moralistische bespiegeling bevat het laatste grote werk dat Van Mander in
zijn laatste levensjaren schreef, een groot episch-didactisch gedicht Olijf-Bergh ofte
Poema van den laatsten Dagh in de trant van Du Bartas' Sepmaine; het is echter
literair van veel geringer waarde (postuum verschenen te Haarlem, 1609).

Hendrik Laurensz. Spiegel (1549-1612)
Amsterdammer als zijn bijna dertig jaar oudere stadgenoot Coornhert, moralistisch
ingesteld als deze, blijkt Hendrik Laurensz. Spiegel1 echter in verschillende opzichten
van Coornhert af te wijken. Spiegel is een
1

En niet Spieghel; zie H.L. Spiegels Hertspiegel I, uitgegeven en taalkundig toegelicht door
A.C. de Jong, Amsterdam, 1930, reproduktie tegenover p. 6. Over Spiegel schreef Albert
Verwey zijn bekend Hendrick Laurensz. Spieghel, Groningen, 1919, dat echter met
omzichtigheid gehanteerd moet worden; de strikt artistieke waarde van Spiegel heeft Verwey
uitmuntend aangegeven; onaanvaardbaar echter is zijn poging Spiegel tot een Spinozist avant
la date te maken; dat voor Spiegel God, natuur, deugd, zaligheid, rede ‘een’ geweest zouden
zijn, is nergens aan te wijzen. Hierop wees reeds H. Padberg, Studiën, mei 1920, 400-407,
terwijl ook J.F. Buisman de poging Spiegel tot pantheïst te maken afwees (zie het hieronder
aan te halen werk, p. 76-77). Met deze poging van Verwey hangt samen zijn tendens Spiegel
te ontkatholiseren: een detail, waaraan hij overigens veel gewicht hecht, is de vertaling door
Spiegel van Bloccius' Een claghe Jesu Christi, dat fel anti-katholiek is; P. Allard had echter
reeds in het Jaarboekje van Alb. Thijm, 1901, aangetoond, dat Spiegel niet de vertaler van
dit werkje kon zijn (zie voor het pseudoniem, waaronder de vertaling werd uitgegeven,
Jonckbloet, Gesch. III, 121). Over de Claghe-kwestie ook A.J. de Jong, G.L.N. III, 388 vlg.
Wie bovendien de Hertspiegel doorleest aan de hand van Verweys commentaar, staat telkens
verbaasd over de belangrijke uitspraken van Spiegel die Verwey níet aanhaalt, en de
eigengereide manier waarop Verwey de wel aangehaalde citaten interpreteert. Volkomen
faalt Verwey ook in zijn poging Spiegels Lieden op het Vader Ons van hun katholiek karakter
te beroven. - Om Spiegel behoorlijk te interpreteren zullen, naast de literator, een moralist
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meer egocentrische figuur dan de oudere vriend. Vóór hij echter met deze in aanraking
kwam, had Spiegel reeds andere invloeden ondergaan, met name die van Roemer
Visscher. In zijn jeugd schreef hij kleine gedichten in vlotte, speelse trant; een ernstige
ondertoon onderscheidt deze gedichtjes echter van die van de twee jaar oudere
Roemer. Als Spiegel zich al vrij spoedig distantieert van de luchtige speelsheid die
Roemers oudere werk kenmerkt, is dit zonder twijfel een gevolg van zijn ernstige
natuur. Uitwendige omstandigheden in zijn jonge jaren hebben ertoe bijgedragen
deze trek te accentueren: in 1574 stierf Spiegels vader, waardoor Hendrik ongetwijfeld
een groter verantwoordelijkheid te dragen kreeg. Door de Alteratie van 1578 werd
de overheid der stad Amsterdam van katholiek prinsgezind, ging zij ook de zijde van
de hervormde godsdienst houden. Spiegel, die kort daarvóór als bevelhebber van de
in Amsterdam gelegerde troepen een eed had afgelegd ‘onder ander poïnten om de
oude magistrate te houden in haar regering en de catolijke Roomse religie in de stad’,
wilde deze eed niet breken. Hij wil dan ook niet meer op enigerlei wijze aan de
landsregering deelnemen; hij laat zich zelfs ontpoorteren, en betaalt liever - in 1589
- een boete, dan dat hij zijn benoeming tot lid der Admiraliteit aanneemt. Spiegel
blijft de katholieke godsdienst trouw zonder zich te mengen in de burgertwisten die
stad en land vooral om religiezaken verdeeld hielden. Twist, tweedracht en partijschap
ver-

en theoloog de hand aan de ploeg dienen te slaan. Een eerste poging tot ordening deed J.F.
Buisman, De ethische denkbeelden van Hendrick Laurensz. Spiegel, Wageningen, 1935, met
zijn waardevolle gegevens, waarvan in de tekst meermalen gebruik is gemaakt.
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foeit hij als de grote rampen die de mensen van zijn tijd teisteren, en in de
verschillende nieuwjaarsliederen die hij in deze jaren geregeld schreef, komt de
ernstige, ietwat eenzelvige man telkens op dit onderwerp terug. Met grote nadruk
wijst hij in zijn Nieuwjaarslied van 1581 naar God als de enige bron van innerlijke
en uiterlijke vrede. Dit is, evenals het andere werk, een zuiver katholiek gedicht, niet
verwonderlijk bij de man wiens gehele opvoeding en geestelijke vorming in
een-voudig-katholieke geest hadden plaats gevonden. Zijn jongere broer maakte later
een vertaling van de Imitatio, en in Spiegels werk is de invloed van de oudere
stichtelijke literatuur onmiskenbaar1. De invloed van de klassieke ethica op de
middeleeuws-katholieke zedenleer, zozeer versterkt nog door het humanisme van
Erasmus en vele anderen, had een katholieke ethica doen ontstaan, die veel klassieke
elementen had geassimileerd, en die, met de stroom der traditie naar de moderne tijd
gevoerd, in het gedachtenleven van Spiegel kan worden teruggevonden. ‘Deugd
verheugt’ wordt Spiegels zinspreuk, waardoor hij zijn geestelijke verwantschap met
Coornhert aantoont. Rond 1580 schijnt Spiegel met de in 1577 uit de ballingschap
te Xanten teruggekeerde Coornhert in contact gekomen te zijn; dit contact betekende
een wederzijdse stimulans tot verdieping, waarvan vooral echter de jongere partij
trok. Het heeft een tiental jaren geduurd, tot Coornherts dood in 1590. Een teken van
hun samenwerking is Coornherts voorrede tot de vermaarde Twe-spraack vande
Nederduitsche Letterkunst, die Spiegel schreef en in 1584 verschijnen deed, de eerste
moderne op Latijnse leest geschoeide spraakkunst van het Nederlands2. De taalkundige
moet bezwaar maken tegen de klassicistische inslag en strekking van dit uit
klassiek-erasmiaanse geest gesproten werkje, dat tot op de dag van heden de
opvattingen over taal in deze geest beïnvloed heeft. Belangrijk is het om zijn positieve
strekking: de eigen landstaal de ereplaats te verzekeren in de omgang der landgenoten.
Spiegel wilde haar ook de ereplaats zien innemen op de katheder van de universiteit.
Hij richt zich met het op de Twe-spraack gevolgde Ruygh-bewerp vande
Redenkaveling onder andere doelbewust tot Jan van Hout en de Hoofden des Hoogen
Schools van Leiden om te Leiden de colleges in de moedertaal te doen geven. Spiegel
was, in dit opzicht, zijn tijd ver vooruit.
De Twe-spraack, het Ruygh-bewerp vande Redenkaveling ofte Nederduitsche

1
2

J.F. Buisman, De ethische denkbeelden van H.L. Spiegel, Wageningen, 1935, 44-64.
De Twe-spraack werd uitgegeven door K. Kooiman, Groningen, 1913, daarna door W.J.H.
Caron, Groningen, 1962 (in een verderop te noemen uitgaaf).
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Dialectica (1585) èn - niet te vergeten - de Rederijck-kunst (1587) werden uitgegeven
door de kamer In Liefd' Bloeyende1.
De Twe-spraack staat het dichtst bij de uit de zeven artes bekende grammatica,
de Redenkaveling is een Nederlandse dialectica, zoals het boek zelf vermeldt (wij
spreken bij voorkeur van logica), de Rederijck-kunst bevat de aloude Rhetorica.
Daarmee is het trivium compleet: grammatica, dialectica, retorica.
Voor de letterkunde in meer strikte zin is uiteraard het derde boek, dat over de
retorica, het belangrijkst.
T'wel-spreken is een kunst/ of schickelijck beleed/
Om cierlijck/ met verstand/ by elck altijd ghereed/
Wat u voor komen magh/ te spreken na 't bewijs/ / leyt/
Want Redenrijck dat is een wel-sprekende wijsheyd.
Zelden verkrijghtmen die/ alleen door de Natuur/
Of Oeffenings ghebruyck; maar t'kunstelijck bestuur
Vordert in dezen veel/ eerst Nabootsing doch meest
Der ghener die hier in uytmuntingh zijn gheweest2.

In enkele regels vindt de lezer hierin een aantal essentiële begrippen bijeengebracht
uit de leer over de eloquentia (t'wel-spreken) en de Rhetorica (Redenrijck), over de
plaats van de natuur en de oefening (exercitatio), kunst (ars), die mede bereikt kan
worden door nabootsing (imitatio). De auteur behandelt na zijn inleiding de vijf delen
waarop 's ‘Reedners ampt’ (oratoris officium) berust: inventio, dispositio, elocutio,
memoria en pronunciatio. De beide laatste behandelt de auteur, als te doen
gebruikelijk, slechts zéer summier; het uitgebreidst aandacht besteedt hij aan de
inventio; zij neemt - met haar onderverdelingen - meer dan de helft van het werkje
in. (Geen wonder, zullen degenen zeggen die de theoretici bijvallen welke het hele
begrip van de mimesis zoals Aristoteles dat opvat, met de inventio gelijk stellen3).
Het is van groot belang deze geschriften, met name de Rederijck-Kunst, grondig
te bestuderen, ook om het effect ervan op de later gekomen auteurs.
A.J. de Jong heeft overigens al gewezen4 op een belangrijk verschil

1

2
3
4

Opnieuw uitgegeven door W.J.H. Caron, Twe-spraack, Ruygh-bewerp, Kort Begrip,
Rederijck-kunst, Groningen, 1962 (het Kort Begrip is een samenvatting op rijm van het
Ruygh-bewerp vande Redenkaveling: zij omvat elf bladzijden in de uitgave van Caron).
Uitg. W.J.H. Caron, 183.
S.F. Witstein, Fun. poëzie, 21-2.
A.J. de Jong, G.L.N. III, 396.
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tussen Spiegels opvattingen in de Twe-spraack en de beide andere geschriften. Kent
Spiegel in de Twe-spraack blijkbaar geen andere esthetica dan die van de
rederijkerskunst, in de beide jongere geschriften huldigt hij zowel in theorie als in
praktijk de moderne kunst van het ‘regheldicht’, van de alexandrijn, weliswaar
rijmend, maar vooral metrisch verantwoord. Spiegel dankt de kennis van de nieuwe
maat klaarblijkelijk aan zijn vriend Jan van Hout, op wiens voorgang Spiegel dus
waarschijnlijk het nieuwe vers in de, juist in deze jaren tot nieuw leven gewekte,
Amsterdamse rederijkerskamer introduceerde.
Vond Spiegel voor de taalkundige opvattingen van zijn Twe-spraack volkomen
instemming bij Coornhert, die reeds langer rondliep met het plan een grammatica
van het Nederlands te schrijven, ook over vele andere zaken heeft hij met Coornhert
in deze jaren van gedachten gewisseld. Als men hun correspondentie leest, krijgt
men de stellige indruk, dat Coornhert de leider, de meest scherpzinnige denker is,
Spiegel de, vaak recalcitrante, volgeling. Lopen aanvankelijk op verschillende punten
hun opvattingen inzake ethische aangelegenheden - want hierover onderhielden zij
elkaar overwegend - vrij ver uiteen, na verloop van tijd blijkt Spiegel het standpunt
van de beter onderscheidende Coornhert te hebben aanvaard. Nochtans oefende ook
Spiegel op Coornhert een stimulerende invloed: het is vooral op aandrang van Spiegel,
dat Coornhert ertoe kwam zijn Wellevens kunste te boek te stellen. Spiegel van zijn
kant zette zich na verloop van jaren aan het schrijven van een groot gedicht, waarin
hij zijn ethica uiteenzette.
Voordien echter had hij enkele elementen reeds in beeld gebracht in zijn toneelstuk
Numa ofte Ambtsweigeringe1 uit de jaren tachtig. Het zinspel, zoals hijzelf het noemt,
behandelt de houding van Numa, die gekozen werd om Romulus op te volgen. Numa
echter zoekt, naar zijn vader Pomponius zegt, na het overlijden van zijn vrouw
wellicht nog nadrukkelijker dan daarvoor, geen ding minder dan hoogheid, maar
stelt geheel zijn zin op godvruchtigheid en het naspeuren van de waarheid in alle
zaken om zodoende zijn ziel vroom en wijs te maken. 's Werelds glorie, hoogheid
en rijkdom acht hij drek. Hij houdt zich bezig met zijn ‘huiszorg’ (de zorg voor zijn
huis en zaken, voorzover deze zijn zorg vereisen) om verder zijn tijd te vullen met
‘eenzame

1

Numa is uitgegeven door F.A. Stoett, TNTL 21, 157 vlg., in gemoderniseerde spelling in de
bundel Noordnederlandsche Rederijkersspelen van N. v.d. Laan, Amsterdam, 1941, 295-320.
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zielbezorging’ oft gezelschap der wijzen' (vs. 31-39). Gezanten komen Numa de
kroon aanbieden; zij komen aan een weinig ontvankelijk adres, zeker in zover Numa
geen ereambt ambieert. Men wenst echter ‘den besten man’ en een onpartijdige, en dat is nu eenmaal Numa; men zal dus trachten hem over te halen. In het tweede
uitkomen van de tweede Poos treedt Numa op om in een vrij lange monoloog (vs.
220-295) zijn humanistisch-stoïsche opvattingen uiteen te zetten. Eerst de
humanistische idylle: het zoet redeneren met vroed gezelschap tijdens een aangename
maaltijd; dan volgt de overweging, of hij zijn tijd goed heeft besteed. Een stoïsch
denker is hier aan het woord. Zijn ‘gemoeds besluit’ wil hij voor alles in zijn macht
houden, opdat het niet verandere naar het veranderlijk beloop der dingen. Hij kan
dit, omdat hij zijn keuze aan ‘niet tijdlijks knoop(t)’. Als voorbeeld haalt hij aan de
dood van zijn beminde vrouw: hartelijk had hij haar lief, maar altijd hield hij in
gedachten dat ze hem maar was geleend. Harteleed en onvrede komen niet voort uit
de dingen, maar uit de omstandigheden dat men er met zijn hart aan hecht. Hij vreest
nu, dat het aanvaarden en vervullen van een ambt hem de ‘lustige zielrust’ zal doen
verliezen: de talrijke zaken van het staatsbestuur zouden hem wellicht geen tijd laten
tot ‘levensschouwing’ en
Mijn toeleg is in alles middelmaat te houwen,
Beurtwijze verdelende huiszorg en wereldbeschouwen.

‘Goedwerding’ is het hoge doel, waarnaar Numa streeft: koning zijn, niet over een
volk, maar over zijn begeerlijkheid, heersen door de gerechtigheid, en ware goedheid
boven alles stellen.
Tenslotte echter zwicht Numa voor de argumenten van de gezanten: de
klaarblijkelijke wil van de goden en het nut dat ambtsaanvaarding voor veel mensen
kan meebrengen. Met een gebed tot de Godheid besluit Numa het spel.
Het stuk moge dan een bewerking zijn naar Plutarchus' Numa - al of niet via de
beroemde Franse vertaling van Amyot van 1559 -, het is duidelijk dat Spiegel in de
huid van Numa kroop en met volle instemming diens houding en handelwijze
motiveerde uit eigen beweegredenen en denkbeelden. Verwey heeft dit stuk in verband
gebracht met Spiegels weigering in 1589 om een benoeming tot gedeputeerde raad
ter Admiraliteit te Hoorn te aanvaarden1. Het is mogelijk dat er een

1

Albert Verwey, a.w., 53-67.
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nauwer verband bestaat, waarmede niet behoeft te strijden, dat Numa op twee z.i.
deugdelijke gronden aanvaardt en Spiegel weigert, wijl zijn consciëntie zich verzette.
Indien er verband bestaat, kan Spiegel met dit stuk hebben willen demonstreren, dat
hij, hoewel zijn aanleg en geesteshouding hem tot een meer contemplatieve
levenshouding voorbestemmen, geenszins principieel weigert te algemenen nutte
werkzaam te zijn, mits zijn geweten zich niet verzet en deugdelijke gronden voor
activiteit aanwezig zijn.
In beknopt bestek bevat Numa veel essentiële elementen uit Spiegels leer en
levenshouding. Als ‘toneelstuk’ heeft het niet veel te betekenen; als ‘zinspel’ zoals
hij het zelf noemt, mag het niet ongeslaagd heten. Werkelijk levende personen
incarneren Spiegels gedachten en opvattingen; door de uitwisseling der meningen
worden deze scherp tegenover elkaar gesteld, verhelderen zij Spiegels bedoelingen.
Als humanistisch-stoïsch literair document heeft het daardoor een onmiskenbaar
positieve waarde. Het karakter van spel dwingt de auteur zijn spelers een niet al te
ingewikkelde taal te doen spreken, hetgeen uiteraard de verstaanbaarheid van het
stuk verhoogt. Het is dan ook beter leesbaar dan het werk, waarin hij zijn opvattingen
meer theoretisch uiteenzette en dat als de tegenhanger van Coornherts Wellevens
kunste beschouwd kan worden: de Hertspiegel (ca. 1600)1.
In dit grote gedicht in zeven zangen legde de schrijver zijn opvattingen over het
menselijk leven en de wellevenskunste neer: de menselijke ziel, de zaligheid zoekende,
zij werkzaam en strijdbaar (eerste zang), verkieze de natuurlijke deugd boven
schadelijk misverstand (tweede zang), misverstand dat oorzaak is van alle kwaad
(derde zang). Om dit te vermijden is nodig zelfkennis, die innerlijke bevinding moet
zijn en geen schoolse geleerdheid (vierde zang). Zij ontstaat uit de redelijke natuur
(vijfde zang). Daarna worden het ‘misverstandige’, neergaande leven (zesde zang),
en het erkennende en opgaande leven (zevende zang) tegenover elkaar gesteld. Aan
de twee boeken die zouden handelen over de huiszorg en het landsbestuur, kwam
Spiegel niet toe.
Hoezeer de stof van Coornherts Wellevens kunste met die van Hertspiegel
overeenkomt, er is een belangrijk verschil in de mentaliteit

1

H.L. Spiegels Hertspiegel I, uitg. door A.C. de Jong, Amsterdam, 1930 (daarin de boeken
I-III); deel II is nooit verschenen. Boek IV werd uitgegeven door A.J. de Jong in Een viertal
dichters en prozaschrijvers uit de Vroeg-Renaissance, Zwolle, 1925.
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waarmede zij werd behandeld. Coornhert is allereerst de docerende didacticus die
in klare, heldere prozaformules ten bate van anderen de eigen verworven wijsheid
neerschrijft; Spiegel schrijft voor zichzelf; het zijn overwegend zijn persoonlijke
problemen die hij behandelt, al hoopt hij, dat ook anderen profijt van zijn werk zullen
hebben.
Spiegels ‘zangen’ dragen de kenmerken van een jarenlang intiem geestelijk verkeer
met de klassieke auteurs, met bijbel en evangelie, maar ook met het Hollandse
landschap en de mensen die het bewonen. Onder deze laatste allereerst Coornhert.
Spiegels ethica komt overigens niet in alle opzichten overeen met die van Coornhert;
terwijl Coornhert - om een belangrijk punt te noemen - meent, dat het ter bereiking
van de zaligheid niet volstaat de natuur te volgen, houdt Spiegel voortdurend vast
aan het naturam sequere:
Volghd der natueren wet, zo queld u genen morghen.

Dit verschil is intussen waarschijnlijk meer een kwestie van woorden dan van zaken,
daar Coornhert onder de natuur alleen de aangeboren blinde neiging verstaat; deze
moet geleid worden door een kracht binnen haar-zelf, nl. het inzicht; Spiegel begrijpt
in zijn ‘natuur’ ook ‘het verstand’, het inzicht. Zij komen intussen overeen in hun
mening, dat de rede leiding moet geven1.

1

Coornhert huldigt dan echter een realistischer opvatting van de mens in zijn stelling, dat deze
wel degelijk kan zondigen, al meent hij, dat de mens onder voorlichting van de rede liever
het goede zal doen, - terwijl Spiegels uitgangspunt luidt, dat de natuur goed is. Het standpunt
van de katholieke kerk, die de natuur door de erfzonde geschonden acht, deelde hij dus niet,
- wellicht uit reactie tegen de lutherse opvatting, die de natuur volstrekt bedorven achtte.
Onder de samenwerkende krachten van de natuur schrijft Spiegel dan aan de rede een bijna
volstrekte overmacht toe. Met deze rede kan de mens zijn doel bereiken: een deugdzaam
leven, want het goede kénnen is het goede wìllen.
Met deze rede kan hij uit de natuur en het omringende leven een natuurlijke zedenwet
opbouwen. Als Coornhert bewijzen uit de bijbel wil aanhalen, verzet Spiegel zich daar
principieel tegen (Coornhert schrijft hem: ‘Als ghy benaut sijt soo schrifturizeerdy, van my
wildy 't niet lijden’), niet, omdat Spiegel geen waarde zou hechten aan de H. Schrift, maar
omdat het in zijn ‘natuur’-lijke kraam niet te pas kwam! Spiegel heeft zeer pertinente
meningen: ‘dat de mensch iet vermoghen zou buyten Christus ofte byzondere ghenade Godts,
dat versta ik niet alzoo’, of: ‘Wellevens-kunst wert geleert (nevens inlichtingh van Goods
ghenade) door behulp van ghoede voorleer, voorgangh ende landswijze’. Maar deze genade
is een gave Gods, terwijl de werkzaamheid van de rede van óns uitgaat. En deze activiteit
van de rede dus boeide Spiegel bij uitstek, omdat men daardoor (zij het met Gods genade!)
het welleven kon bereiken. In overeenstemming met zijn leer van de goedheid der natuur,
verdedigt Spiegel, dat kennen van het goede begeren van het goede tot gevolg moet hebben.
Alles dient dus in eerste instantie gericht te zijn op het kennen en juiste onderscheiden.
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Deze, bij Spiegel en Coornhert optredende, tendens is opmerkenswaard: zij toont,
hoe sterk de waardering van de rede nu al in het Nederlandse denken is
doorgedrongen. Zij is, ook bij deze rechtzinnig katholieke auteur, een bewijs hoe
ook het antropocentrisch denken naar voren dringt; terwijl de middeleeuwer van God
uit denkt naar schepping en mens, gaat Spiegels belangstelling allereerst uit naar de
mens, staat bij hem de mens in het middelpunt van zijn belangstelling: ‘de verhouding
tot God is sterk op de achtergrond geraakt, en de weg om tot een deugdzaam leven
te komen, vereist de volle aandacht’1.
Spiegel is ‘humanist’, christen-humanist zonder twijfel, maar exponent van de
renaissancetendens naar vernatuurlijking, maar zonder dat hij daardoor on-katholiek
wordt. Het is dan ook onjuist te zeggen, dat ‘het bovennatuurlijke bij hem afgedaan
heeft’2, of dat God en Natuur voor hem samenvallen, zoals Verwey heeft trachten te
betogen3. Spiegels Godsbegrip is orthodox-katholiek: God is de, van de schepping
gescheiden, schepper, eerste oorzaak aller dingen, zelfstandige persoonlijkheid; de
Drievuldigheid erkent hij volledig volgens de traditionele opvatting. Dat de mens
iets zou vermogen buiten Gods genade, acht hij onmogelijk.
Verwey heeft erop gewezen, hoe Spiegel in dit werk - ook anders nog dan door
de indeling in boeken met boven elk der boeken de naam van een muze onmiddellijke aansluiting beoogde bij de ouden, met behoud echter van het nationale.
In deze opzet is hij geslaagd, beter nog dan Jan van der Noot, die in Brabantse taal
eigenlijk het Franse levensgevoel, de zuidelijke voorstellingen, vormen en maat tot
uitdrukking bracht. Spiegel sloot zich aan bij de oudheid en de bijbel, maar zijn
levensgevoel, zijn manier van voorstellen, beelden, spreken en dichten is Hollands.
Zij is typisch zestiende-eeuws Hollands, zij is het hoogtepunt van de manier waarop
Jan van Hout en Coornhert vóór hem hadden gedacht, gevoeld, geleefd. Dit werk is
een zeer nadrukkelijke expressie van dit stoere, zelfs stugge, strijdbare geslacht, dat
zich telkenmale persoonlijk rekenschap te geven had van de levens- en geloofspro-

1
2
3

J.F. Buisman, a.w., 63.
J.F. Buisman, a.w., 63.
A. Verwey, a.w., 108 en passim.
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blemen, en dit deed in recht-uit-het-hart komende, soms stroef-aandoende taalvormen.
Tenslotte leeft in dit gedicht niet de oudheid of welke andere bewonderde mentaliteit,
in dit gedicht leeft enkel en alleen Spiegel, die ‘het gedachteleven van het Humanisme
oplost in de hardnekkige en sierlooze spraak van aan maat en rijm gebonden maar
spontane en hoogst persoonlijke uitspraken’1.
Van elke gedachte, van elk gevoel geeft Spiegel zich nauwkeurig rekenschap;
vandaar dat hij zich nooit kan ‘gaan laten, nooit zich laten afdrijven op de
sluimerwekkende maatval van, door hun sympathische deining, zin en beeld
vervangende klanken’2. Verwey heeft de tegenstelling tussen Spiegel en Vondel
duidelijk aangegeven, toen hij schreef: ‘Vondel kon groote voorraden gedachten,
alsof het voorwerpen waren, ordenen, en ze dan in breed overzicht of in snelle
vogelvlucht zijn lezers aanbieden. Bovendien wist hij voor iedere botsing een uitweg,
voor iedere gevaarlijke wending een tegenwicht. Spieghel daarentegen kon zijn
kennis nooit voorwerpelijk behandelen, nooit anders ze uitspreken dan als zijn
persoonlijke zaak die hij op 't oogenblik meende, nooit een zwenking volvoeren die
niet de regelrechte weg was van zijn gedachten, niet een accent leggen anders dan
uit de noodzaak van zijn innerlijke bewogenheid. Zijn deugd bestaat in zijn
onmiddelijkheid, die van Vondel in de onuitputtelijkheid van zijn omschrijving’3.
Het voorbeeld van Vondel heeft geleid tot de opvatting, dat diens welsprekende
zoetvloeiendheid en omschrijvende dichttrant de enig juiste zou zijn: ‘onmiddelijke
uiting wordt zelden erkend, tenzij ze zich beweegt in werkelijkheids-waarneming of
in natuurlijke aandoen-baarheid, in de oppervlakslagen van onze gedachte’4. Spiegels
manier van zich uitdrukken was totaal anders; zijn stijl is uiterst gecomprimeerd, vol
nieuwe woordkoppelingen en individueel betekenisgebruik der woorden, omstandigheden die de lezing van Spiegels tekst in de aanvang niet vergemakkelijken.
Men moet even wennen aan dit persoonlijk taal- en vers-gebruik om dan in te zien,
dat de Hertspiegel met de Dolinghe van Ulysse tot de eerste grote Noordnederlandse
gedichten in de moderne tijd behoort, een van de belangrijkste uitspraken ook is van
de generatie die vlak vóór 1600 leefde5.

1
2
3
4
5

A. Verwey, a.w., 99
A. Verwey, a.w., 100.
A. Verwey, a.w., 98-99.
A. Verwey, a.w., 99.
Over Twee Hertspieghel-problemen, P. Minderaa, Ni Tlg 46 (1953), 79 vlg., herdrukt in
Opstellen en Voordrachten uit mijn hoogleraarstijd, Zwolle, 1964, 15-62. Daarin ook H.L.
Spiegel als natuurdichter, 63-78.
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Uit de laatste periode van zijn leven dateren Spiegels Lieden op 't Vader Ons. Deze
liederen, die een ondubbelzinnig getuigenis afleggen van zijn katholiek-theologische
opvattingen, verdienen alleszins een nieuwe gecommentarieerde uitgave zowel om
hun godsdienstige als om hun artistieke waarde1. Voor wat deze laatste betreft: Spiegel
wist enerzijds helder en klaar zijn opvattingen over God en de schepping en daaruit
voortvloeiende beschouwingen van levens- en wereldbeschouwelijke aard te
formuleren: hij wist een moeilijke materie scherpzinnig een voor geen misverstand
vatbare formulering te geven2; anderzijds bracht hij deze formulering tot stand in
wat wezenlijk een gedicht van lyrische aard is: de grondtoon van deze Lieden is
pieus, vroom, vervuld van bereidheid tot hartelijke overgave aan God en soms ook
gelukkig in de overgave-zelf, met innige aandacht ook voor de door God geschapen
natuur die in verzen vol ‘verrukkelijke teederheid’3 werd opgevangen. Een rechtlijnig
gedacht en tegelijk innig doorvoeld gedicht in strofen van negen regels, elke jambische
regel gebouwd op de toen veel voorkomende drie accenten, en de regels onder elkaar
verbonden door een weinig voorkomende rijmschikking4. - Spiegel had bedoeld het
hele Onze Vader te behandelen in deze meditatieve lyriek, maar de zevenenzeventig
voltooide strofen parafraseren en commentariëren ternauwernood de eerste twee
regels.
Spiegels Hertspiegel moet omstreeks 1600, voorzover het bestaat, voltooid zijn. In
het daarop volgend decennium schreef hij zijn Lieden op 't Vader Ons in hun
sober-zakelijke, zij het door innig gevoel bewogen lyriek.
Het Schilderboeck van Van Mander verscheen in 1604. Maar in dit

1
2
3
4

Dit desideratum blijft bestaan ook na de in de Zwolse drukken en herdrukken verschenen
uitgaaf van de Lieden op 't Vader Ons, bezorgd door G. Degroote, Zwolle, 1956.
Ook in de theologische interpretatie van deze Lieden faalt Verwey, a.w., 145-160.
A. Verwey, a.w., 156.
A. Verwey, a.w., 146-8. L. Strengholt vond in het Antwerpse liedboek Een deuoot ende
profitelyck Boeckxen van 1539 echter niet minder dan negen liederen, geschreven in de later
door Spiegel gebruikte strofe; een daarvan is een parafrase van het Onze Vader. Vgl. zijn
artikel, Ni Tlg. 62 (1969), 123-5. Over Spiegels negenregelige strofe ook C.F.P. Stutterheim,
Ni Tlg. 63 (1970), 116-7.
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eerste decennium van de zeventiende eeuw had ook een andere, jongere generatie
zich, met name bij monde van Hooft, doen horen. Uit een deel van Van Manders
werk, constateerden wij, spreekt reeds een duidelijke ontvankelijkheid voor de nieuwe
luchtige, pastorale toon en het bekoorlijk paganistische element. Met Rodenburg,
maar vooral met Hooft, wint nu in het noorden het romanisme sterk aan invloed: de
zoetvloeiende stijl krijgt de overhand op de stugge, sterk persoonlijke die het
driemanschap Van Hout, Coornhert en Spiegel kenmerkte. Wèl behoudt Hooft, de
zangerige, óók de voorkeur voor het kernachtige en directe dat Spiegel typeert, zoals
hij diens stoïsche en humanistische opvattingen ten dele tot de zijne maakt; wèl leven
dus in onze grootste renaissancistische taalkunstenaar essentiële bestanddelen van
Spiegels ideeën en stijlvormen voort. Maar daarnáást treft ook in zijn - en overwegend
in anderer - werk de Italiaanse speelsheid en Franse zwier, een zinnelijkheid van
zuidelijke oorsprong, die een van de hoofdkenmerken zal worden van onze
zeventiende-eeuwse kunst. Spiegel waarschuwt zijn jonge vriend Hooft nog wel voor
deze neiging, maar met onweerstaanbare kracht zal dit nieuwe zich baanbreken en
tegen het einde van de eeuw, bij een Antonides bijvoorbeeld, zelfs tot ontaarding
neigen1.
Maar vóór het zover is, zal zich éérst de grootheid van deze zeventiende eeuw in
volle kracht en schoonheid openbaren.

1

Vgl. A. Verwey, a.w., 160-2.
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Bloei van de renaissance 1605-1669
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Eerste tijdvak (1605-1647)
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Inleiding
1
Hollands ‘gouden eeuw’! Bloeiperiode van de renaissance1!
Het zwaartepunt van Nederlands volkskracht en beschaving had zich, na de val
van Antwerpen, verplaatst van zuid naar noord. Daarna begint, mede gevolg van de
energie en ondernemingsgeest der naar het noorden uitgeweken zuiderlingen, de
bloei van Holland; de gouden eeuw van Brabant en Vlaanderen (1450-1550) vindt
nu haar tegenhanger in die van de zeeprovincies. Militair houden, in de eerste tien
jaren van de zeventiende eeuw, Holland en Spanje elkaar in evenwicht. Tot vrede
komt het echter niet: het Twaalfjarig Bestand van 1609 tot 1621 geeft dan de
Republiek der Verenigde Nederlanden volop gelegenheid zich stoffelijk en geestelijk
te ontplooien. Maurits en Oldenbarnevelt zijn de grote leiders, Oldenbarnevelt ook
economisch, vooral door de vereniging van de bestaande negen ‘Compagnieën van
verre’ tot de ‘Verenigde Oostindische Compagnie’ (1602). Jan Pieterszoon Coen
sticht het Indisch Imperium, en de Nederlandse vlag ziet men op alle wereldzeeën,
op Ceylon en in Indië, in Noord- en Zuid-Amerika, in China en Japan, op Kaap de
Goede Hoop en in Australië.
Als het bestand ten einde is, wordt geleidelijk de offensieve kracht van de republiek
groter. Frederik Hendrik, die na de dood van Maurits het bewind in handen neemt,
rondt Hollands tuin naar oost en zuid verder af, - in deze laatste contreien met de
Generaliteitslanden. Ook thans gaat de economische expansie hand in hand met de
militaire. Maar ook op het terrein van de binnenlandse politiek heerst een levendige
activiteit. De neerslag daarvan in de fraaie letteren leveren de geschriften van Hooft
en Vondel, als zij de verhouding van overheid en onderdaan, een oeroud Nederlands
probleem, op typisch Nederlandse wijze aan de orde stellen. De meest pikante noot
hierbij is opnieuw de verhouding van de overheid tot de kerk.
De invloed van de calvinistische dominees op het staatkundig leven is bekend; het
calvinisme had ‘zichzelf als verplichten vorm opgelegd aan allen die den Staat dienden
en door dezen met gezag bekleed

1

Als hier over (bloei van de) ‘renaissánce’ gesproken wordt, gebeurt dit in de wijdere zin
waarin ook Sypher dit deed, met inbegrip van de ‘stages’ die in deze renaissance optreden
(maniërisme, barok, classicisme).
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werden’1. Van de zijde van stad en staat ontwikkelde zich daaruit - naar wij bij Jan
van Hout al zagen - de gedachtengang, dat de overheid als beschermster van de
gereformeerde gemeente deze in velerlei opzicht vertegenwoordigt en ook vele
rechten in deze kerk bezit. De kerk behoort zich dan ook aan de (‘calvinistische’)
staat te onderwerpen. Een permanente poging tot wederzijdse beïnvloeding van kerk
en staat, een poging tot overheersing zowel van de ene als van de andere kant uit,
houdt eind zestiende en eerste helft zeventiende eeuw in levendige beweging. Het
conflict tussen Oldenbarnevelt en zijn tegenstanders vindt mede zijn oorsprong in
hun uiteenlopende inzichten in deze aangelegenheid: Oldenbarnevelt was van mening
dat de religie níet de enige basis was van de politieke structuur van de Republiek,
veeleer slechts een onderdeel van het totaal der vrijheden, waarvoor men had
gestreden2.
Niemand zal de grote invloed van het calvinisme en zijn puritanisme op ons
volksleven miskennen, maar het is onjuist, want onvolledig te stellen, dat het
Nederlandse volksleven, de Nederlandse cultuur calvinistisch geworden is3. Ook
onze zeventiende-eeuwse cultuur is niet uitsluítend door Dordt gestempeld: ‘Hoeveel
eerbied en waardeering men ook voor het Calvinisme als factor van onze beschaving
moge hebben, het blijft onloochenbaar, dat het geestesleven van de eeuw, in

1
2

3

J. Huizinga, Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw, Haarlem, 1941, 92.
Ook anderszins bedreigde zijn verdraagzaam standpunt de calvinistische kerkheerschappij
met de ondergang. Verder huldigde Oldenbarnevelt in het staatkundige andere opvattingen
dan zijn tegenstanders: hardnekkig verdedigde hij het beginsel van de gewestelijke
soevereiniteit. In het befaamde geding kiest Maurits tegen Oldenbarnevelt, niet echter uit
religieuze overwegingen; zijn stellingname was een ‘louter politiek geïnspireerde partijkeuze
van zijn soldatenstandpunt’ (Huizinga), een standpunt dat voor het historisch oordeel geen
stand houdt: Maurits had een onjuist inzicht in zijn positie, terwijl hij herhaaldelijk willens
en wetens op ernstige wijze zijn plichten verzaakte. Het einde werd het bloedig treurspel op
het Binnenhof, een kerkelijke overwinning, echter zónder belangrijke staatkundige gevolgen,
zonder belangrijk effect op de religieus-culturele verhoudingen. In tegendeel: het door
Oldenbarnevelt verdedigde standpunt en de door hem gevoerde staatkunde werden, voor wat
de hoofdzaken betreft, nog vele jaren ongewijzigd voortgezet. Het proces tegen Oldenbarnevelt
had een politiek karakter en liep uit op een ‘gerechtelijke moord in de gebruikelijke ruime
zin’. - Het definitieve werk over deze materie schreef H. Gerlach, Het proces tegen
Oldenbarnevelt en de ‘Maximen in den Staat’, Haarlem, 1965, waaraan de conclusies ontleend
werden.
Zoals Scholten deed in zijn rede Het Geloof in het Ned. volksleven, Amsterdam, 1941.
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zijn geheel beschouwd, slechts voor een matig deel op de leer, die Dordrecht
voorschreef, gegrondvest is geweest’1. Noch de grootste dichter (Vondel), noch de
grootste schilder (Rembrandt), noch de grootste jurist (Hugo de Groot), noch de
vermaardste wijsgeer (Spinoza) hebben de calvinistische gedachte voorgestaan;
integendeel. Het geestesleven in die dagen toont veeleer een rijk geschakeerd beeld
van velerlei cultuurstromingen2. Men moet zelfs zeggen, dat zich juist in deze eeuw
versus de hollandistisch-calvinistische onverdraagzaamheid de typisch-Nederlandse
mentaliteit heeft gevormd, die tot op de dag van heden de psychische componenten
van het Nederlandse volkskarakter bepaalt. Niet Gomarus, maar veeleer Erasmus en
diens geestelijke nazaten, waartoe een Coornhert, een De Groot, een Vondel en een
Hooft behoren, hebben Nederlands geestesmerk beslissend gestempeld. Zij veeleer
zijn de representanten van wat eeuwenlang het Nederlandse volk kenmerkt. De kracht
en de wil tot daden mogen meer typisch calvinistische trekken in ons volk zijn, het
gevoel voor recht en redelijkheid, de barmhartigheid, de vroomheid en het
Godsvertrouwen - het beste dat mede staat en volk groot heeft gemaakt3 - is zeker
nièt exclusief calvinistisch, maar heeft zich in veel gevallen in strijd met de
calvinistische tendensen ontwikkeld4.

2
Voor wat de zuidelijke Nederlanden betreft, loopt het tij vrij snel terug. Na de
aderlating die zij hadden ondergaan in de tweede helft van de zestiende eeuw door
de uitwijking van zoveel vooraanstaande en strijdbare figuren, komt het culturele
leven weliswaar geleidelijk weer op gang. In sommige sectoren - men denke aan de
beeldende kunsten (Rubens) - zelfs tot bloei. Een bloei echter binnen door de
oorlogssituatie bepaalde grenzen; het gebied van Ferdinand en Isabella wordt
gekenmerkt door een ietwat kunstmatige broeikasatmosfeer: het lijkt alsof de wind
er niet meer doorheen waait, of alles min of meer gestabiliseerd is en geconserveerd
wordt.

1
2
3
4

J. Huizinga, Ned. beschaving in de zeventiende eeuw, 94.
P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandsche Stam II, Amsterdam, 1934, 669-692.
J. Huizinga, Ned. beschaving, 176.
Over deze periode Cd. Busken Huet, Het Land van Rembrand, Haarlem, 1882-1884.
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3
Voor wij kunnen overgaan tot behandeling van de zeventiende-eeuwse letterkunde,
eerst in vogelvlucht enkele alinea's over de geestesstromingen die in deze eeuw
bijzonder de aandacht trekken, met name die van het empirisme. En wel: omdat zij
hun stempel drukken op de letterkunde, daarin tot uitdrukking komen.
1. De middeleeuwer begreep God als doel en middelpunt van alle leven; zichzelf zag
hij in wezenlijke afhankelijkheid van die persoonlijke God en gericht op het eeuwig
leven met Hem; door de genade neemt hij reeds hier op aarde deel aan dat goddelijk
leven, dat intussen eerst na de dood tot ononderbroken en hoogste volmaaktheid zal
uitbloeien.
In deze middeleeuwse denk- en cultuurvorm ontwikkelde zich die van de
renaissance. Zonder, aanvankelijk, de middeleeuwse theodicee los te laten,
accentueerde hij geleidelijk sterker bepaalde aspecten van het middeleeuws
wereldbeeld. Nadat men vele eeuwen lang de mens en de natuur bestudeerd had in
hun afhankelijkheid van God, het Opperwezen, ontstond1 daarnaast, ook in de
middeleeuwen reeds, het verlangen al het geschapene in zijn veelvoudige concrete
verschijningsvormen te observeren: aandacht voor de aarde, haar schoonheid, haar
rijkdom, aandacht voor de mens in zijn concrete, sociaal-gedifferentieerde
verschijningsvorm. Geleidelijk ontwikkelde zich daarbij de mens tot een zelfstandig,
autonoom, in zichzelf zijn wet vindend wezen. Deze autonome mens streefde, in
tegenstelling met de opvattingen van de middeleeuwse ascese, naar een zo krachtig
en alzijdig mogelijke ontplooiing van zichzelf en zijn krachten op deze aarde, ook
en vooral in het natuurlijke.
Na de fase, waarin een poging gedaan werd deze alzijdige ontplooiing te
verwerkelijken, ging men zich, noodgedwongen, beperken tot zelfverwerkelijking
met name door het denken. En wel een denken dat geleidelijk steeds minder waarde
hechtte aan autoriteit, steeds méér aan eigen waarneming, beschouwing en inzicht.
De menselijke rede wordt het instrument bij uitstek waarmee men manipuleert.
Deze rede diende niet langer op gezag te aanvaarden, maar wil zelfstandig observeren,
onderzoeken, wil de werkelijkheid in

1

Vgl. Handboek I, 318 vlg.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

164
zich opnemen. Voorlopig slaagde men er nog niet in tot geheel zelfstandig onderzoek
door de rede te komen. De renaissancistische beeldende kunstenaar bereikte wat de
renaissance beoogde: de mens binnen de ruimte te situeren. Maar in de kunsten en
wetenschappen, waarin het denken een grote rol speelde, blééf men zien en denken
met behulp van de stut der oudheid; voor tal van zestiende- en ook
zeven-tiende-eeuwse denkers was het gezagsargument nog bijzonder klemmend.
Eerst geleidelijk zal men deze stut loslaten en geheel buiten de ‘historie’ om gaan
zien en denken.
Dat gebeurt in de zeventiende eeuw. Dan tracht men de wereld, en daarvan vooral
de stoffelijke natuur, strikt redelijk, ‘wetenschappelijk’ te begrijpen. Men bestudeert
niet allereerst wat anderen (b.v. de klassieken of de middeleeuwers) over het een of
ander gezegd hebben, maar men kijkt met eigen ogen, en redeneert met eigen rede.
De enorme opbloei der natuurwetenschappen is er het gevolg van en heeft op zijn
beurt dit proces nog verhaast: hij opende de onderzoeker niet alleen talloze nieuwe
inzichten in aard en structuur van de natuur, maar schonk hem ook vertrouwen in
zijn waarnemingsvermogen, dat dit alles uit eigen kracht vermocht te vinden. Een
bijkans mateloos vertrouwen, mag men wel zeggen. Vooral Engelse denkers stuwden
deze ontwikkeling. De eerste onder hen, Francis Bacon (1561-1626), handhaaft zich
de eeuwen door als de bewuste voorstander van dit empirisme. Als zodanig werd hij
ook gezien door Constantijn Huygens, van wie enkele opmerkingen, ook in verband
met de houding tegenover de oudheid, in dit opzicht als pars pro toto kunnen gelden.
Huygens belijdt een schier bijgelovige verering voor de eerwaardige Oudheid te
koesteren1, maar dit weerhoudt hem er toch niet van ook op de grootste klassieke
dichters de meest radicale kritiek uit te oefenen2. Hij verzet zich tegen de ‘weetnieten,
die volhouden, dat tegenwoordig evenmin iets gedaan als gezegd kan worden, wat
niet reeds vroeger in de Oudheid gedaan en gezegd is’3 en met een merkwaardige
helderziendheid heeft Huygens de toen nog onbekende jonge Rembrandt hoog
verheven boven de klassieken4. In beknopt bestek kan men de
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De jeugd van Constantijn Huygens, door hemzelf beschreven, vertaald door Dr. A.H. Kan,
Rotterdam, 1946, 38.
Ibidem, 37-9, 114, 130.
Ibidem, 79.
Ibidem, 79-80.
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motieven van Huygens' kritiek op de klassieken gecombineerd vinden met zijn eigen
modern uitgangspunt - het experimenteel onderzoek van zijn eeuw namelijk - in de
volgende passage uit zijn levensbeschrijving: ‘Ook heeft hij ons1 veroorloofd met
mate te genieten van de natuurwetenschap... Ik vatte daardoor voor die nobele studie,
welke de aandacht van menschen uit elk milieu ten volle verdient, een liefde op, die
mij steeds is bijgebleven, zoodat ik eindelijk heb bereikt, dat er in de natuurkunde
weinig dingen zich voordoen of mij worden voorgelegd, waarvan ik niet tamelijk
nauwkeurig de oorzaak kan opsporen; maar aan algemeene, opgedirkte en
schoonschijnende termen, waarmee de scholen, zooals vast staat, hun onkunde
bemantelen, heb ik nooit waarde gehecht. Ik heb de vrijheid genomen overal rond
te zwerven en alles te onderzoeken en nooit heb ik zoo gezworen bij de woorden van
Plato of Aristoteles, of ik was steeds onmiddellijk bereid de tegenspraak van ieder
uit de allerlaatste tijd te aanvaarden, mits ze berustte op proefondervindelijke
waarheid. Twee mannen, tot wie ik eerbiedig opzie, hebben in mijn tijd de
voortreffelijkste kritiek geleverd op de zinledige begrippen, leerstellingen en axioma's
uit de Oudheid, waarover ik het gehad heb, Francis Baco, nog kort geleden
Lord-Kanselier van Engeland, en een man verschillend in rang, maar niet in talent,
den Hollander Cornelis Drebbel’2. Eigen onderzoek, vooral experimenteel, prevaleert
boven overlevering. Dit is de andere, de ‘moderne’ opvatting die in de zeventiende
eeuw snel aan kracht wint.
Naast dit empirisme zullen de mathematische richting naar voren komen en het
rationalisme. Daarover verderop.
Het effect van deze stromingen zullen wij in de letterkunde voortdurend ontmoeten.

4
Op letterkundig gebied kent de eerste helft van de zeventiende eeuw allereerst de
volledige uitbloei van wat zich voordien aan ‘renaissance’-elementen had ontwikkeld,
al dan niet vermengd met nieuwe opvattingen (deze laatste duidelijk bij Huygens,
minder duidelijk bij Hooft). Het tijdperk van 1605 tot 1647 vormt dan ook de
bloeiperiode van de Nederlandse renaissance.

1
2

Bedoeld is: Huygens' vader zijn kinderen.
Ibidem, 114.
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De kenmerken van de renaissance werden hiervóór1 globaal besproken; het is niet
nodig te herhalen. Op één punt slechts2 moet iets nader worden ingegaan, namelijk
de ontwikkeling van het toneel. En dit dan nog maar alleen, omdat in deze jaren
tussen 1605 en 1647 de cesuur valt in de ontwikkeling van het toneel die W.A.P.
Smit rond 1620 waarneemt. Vóór die tijd verkeert, aldus Smit, ons renaissancetoneel
duidelijk in een stadium van wording en groei; er wordt nog naar de beste vorm voor
het nieuwe drama gezocht. In de jaren vóor 1620 legt Hooft de grondslagen voor het
genre van de ‘klassieke tragedie’ (in onze letterkunde), met name door zijn Geeraerdt
van Velsen (1613) en zijn Baeto (1617). Naast hem werkt in ongeveer dezelfde
richting Samuel Coster.
‘Na 1620 treedt echter een periode van consolidatie in. De twee belangrijkste
gangmakers van het nieuwe toneel, Hooft en Coster, hebben hun dramatische activiteit
gestaakt; er heeft zich iets van een traditie ontwikkeld waaraan men nu verder maar
vasthoudt’3. Aangezien echter naast Vondel - over wie dadelijk - onder de latere
schrijvers van dit soort tragedie geen auteurs van grote betekenis meer voorkomen4,
kan van een vérdere ontwikkeling van de klassieke tragedie eigenlijk nauwelijks
gesproken worden: men houdt het voetspoor van de Nederduytsche Academie. Na
1620 dus: periode van consolidatie.
Voor wat de tragedie betreft, steunt men sterk op klassieke en classicistische
voorschriften, uiteraard ook op de bewonderde ‘moderner’ voorbeelden van directe
voorgangers en voorgangers uit de vorige eeuw5. Als stof kiezen de schrijvers van
het klassieke renaissancetoneel de tragiek van voorname, hooggeplaatste of vorstelijke
personen en de ondergang van grote rijken. Op den duur werd de eis van een droevig
einde gecombineerd met die van het ‘koninklijk’ en aanzienlijk

1
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Handboek I, 344-51 en II, 4 vlg. en 31-76.
Op een ander aspect moet terloops de aandacht gevestigd worden: het uitermate zelfbewuste,
heroïsche, particuliere, dat bewegingen vooral in de aanvang kenmerkt, is grotendeels
verdwenen, en heeft plaats gemaakt voor een levendige, soms hartstochtelijke belangstelling
voor de nationale zaak en algemene belangen.
W.A.P. Smit, Ren.-ton., 31-2.
J. te Winkel, Ontw. III, 142-6 bespreekt deze auteurs.
Men denke aan het Latijnse of uit het Latijn vertaalde schooldrama. Samenvatting van de
invloed van dit schooldrama bij P. Minderaa in zijn uitgave van Gnapheus' Acolastus, Zwolle,
1956, 36-8.
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gegeven1. Men ontleent deze stof vooral aan de sagen der klassieke oudheid en aan
de nationale geschiedenis.
Maar het is niet minder de techniek die gefixeerd wordt: de in deze stijl werkende
auteur beoogt bewust de stof geheel te doordringen met zijn opvatting, en wil hierbij
één grondtrek laten domineren: in de tragedie het tragische, in de komedie het
komische, - dit in tegenstelling dus met het Engelse en Spaanse renaissancetoneel
dat dit vasthouden aan één grondgedachte niet kent. Dit heeft belangrijke
consequenties gehad, ook voor de uiterlijke vorm. Om het effect op het publiek zo
groot mogelijk te doen zijn, om de spanning te verhogen, concentreerde de schrijver
zich op de wézenlijke, onderling samenhangende conflicten en botsingen; men streeft
naar eenheid van handeling, dat wil zeggen: het geheel wordt bewust ontwikkeld
vanuit één grondgedachte of probleemstelling; alle delen moeten onderling zó
samenhangen dat geen enkel zonder schade voor het geheel gemist kan worden; geen
tussenspelen dus, geen komische taferelen of bij-intriges, enz. Om deze eenheid te
bereiken, maakt de schrijver gebruik van een uitwendig middel, nl. de indeling in
bedrijven; naar Horatius' voorschrift behoorde het treurspel vijf bedrijven te kennen,
een indeling die beantwoordde aan de vijf delen die geacht werden in een tragisch
gebeuren voor te komen. Het optreden van allegorische figuren wordt steeds verder
teruggedrongen. De eenheden van tijd en plaats vinden steeds nadrukkelijker
toepassing, al ‘worden de eenheid van handeling en die van plaats “betrekkelijk”
geïnterpreteerd’. In deze opzichten heeft ‘het meer “gereglementeerde” drama uit de
eerste periode dus kennelijk school gemaakt’2. Aan het einde van de eerste vier
bedrijven vinden de reizangen hun vaste plaats.
Dit toneel kende verder voorschriften voor wat betreft het karakter van de
hoofdpersoon, diens gemoedsbewogenheden, de ‘deugden’ van de toneelstijl
(klaarheid, geloofwaardigheid en kortheid waar nodig) en dergelijke aspecten. Weer
later zal men dit alles zoveel mogelijk in regels vastleggen, - gevolg van de rationele
inslag die de renaissance van de aanvang af kenmerkt3. Het toneel beweegt zich,
daarmee voor-
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A.G. van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 84. Het blijspel daarentegen houdt zich
overwegend bezig met lieden uit de burgerstand en hun gebreken, welke laatste op
lachwekkende wijze worden geschilderd.
Beide citaten uit W.A.P. Smit, Ren.-ton., 43.
W.A.P. Smit, Van Pascha I, 10.
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zover van beweging sprake kan zijn, in de richting van het klassicisme.
Pas met de doorbraak van het Frans-klassicisme komt aan de ‘in de grond der zaak
vrijwel statische toestand’ een einde1.
Apart, in meer dan één opzicht, staat Vondel. Aanvankelijk volgde hij de
Senecaans-Scaligeriaanse richting. Na 1640 echter wendt hij zich, onder invloed van
Grotius en Vossius, van Seneca àf, maakt zich uit de tot dan gevolgde traditie los en
neemt de Griekse tragici tot voorbeeld. Daarmee slaat hij een weg in, waarop zijn
tijdgenoten hem niet volgen; hij ontwikkelt een geheel andersoortig drama, een
‘Nederlands’ klassiek toneel, dat zeker niet zonder meer samenvalt met het Franse.
Vandaar een kloof tussen zijn (later) werk en de andere dramaschrijvers. Hij heeft
wel enige invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van ons toneel, maar richtinggevend
was hij toch niet.

5
Maar er is met Vondel méér aan de hand dan deze evolutie, anders gezegd: hij moet
onder meer dan één opzicht bestudeerd worden, en wel ook onder dat van de barok,
die overigens in aanzienlijk meer auteurs tot uitdrukking komt.
Men heeft in Noord-Nederland de emfatische barok vooral ervaren als ‘zuidelijk’.
Het is duidelijk: op verschillend terrein heeft in het Spaanse zuiden de barok een
belangrijke bloeiperiode gekend, met name voor wat de bouwkunst betreft; in de
schilderkunst volstaat het noemen van Rubens om te doen zien wat daar de barok
betekende. Men zou zich echter vergissen indien men meende, dat aan het noorden
de barok zonder spoor na te laten zou zijn voorbijgegaan. Beroemde figuren van de
Hollandse school als Frans Hals, Jan Vermeer, Van Goyen horen niet thuis in de
baroksfeer. Het ontbreken van een krachtig naar buiten opbloeiend katholiek kerkelijk
leven, het overheersen van het niet zozeer tot barok geneigde calvinisme, de
typisch-burgerlijke trekken van het openbare en van het gezinsleven van die dagen,
zijn wel de oorzaken dat in het noorden de barok als geestesen gemoedsinhoud die
zich in een bepaalde vorm uitdrukt, niet een overheersend stempel op kunstuitingen
heeft gedrukt. Maar tóch

1

Aldus W.A.P. Smit, Van Pascha III, 590-4, en Ren.-ton., 31-2.
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heeft het noorden zijn barok gekend. Schmidt Degener1 spreekt zelfs van een verfijnde
bloei, juist inzoverre hij in Holland niets anders beoogde dan de verwezenlijking van
zijn artistieke principes. Hij denkt hierbij wel vooral aan de beeldende kunsten, met
name de ornamentiek. Maar ook in de schilderkunst vierde hij zijn triomfen toen de
persoonlijkheid opstond die, beter dan de Italiaanse eclectici, de barok aan zijn uiterste
consequenties hielp: Rembrandt. De eerste tien jaar van zijn verblijf in Amsterdam
fungeerde hij als de profeet van de barok, als de Hollandse Rubens (rond 1640)2.
Rembrandts eenzelvige natuur kon echter in het flamboyante, theaterachtige van
deze barok niet lang genoegen smaken, en in de jaren na 1642 voltrekt zich in hem
een algehele zelfvernieuwing, die hem, de man die de barok tot een hoogtepunt had
opgevoerd, ertoe drijft terug te keren tot het statische van de renaissance3.
Anders Vondel! Wat Rubens in het zuiden voor de schilderkunst was, was Vondel
voor de letterkunde van het noorden. Hij was daar de humanistisch geschoolde profeet
van de barok, profeet, gekomen uit het zuiden. Want het is tenslotte typisch de
Brabander in Vondel, die in Amsterdam hoogtij viert.
De barok heeft vrij wat - vooral religieuze - lyriek opgeleverd, maar zijn voorkeur
ging uit naar de meer imposante uitingen die op indrukwekkende wijze tot het gevoel
spraken. Processsies, machtige liturgische oefeningen met veel en overweldigende
muziek, imposante bouwwerken, systematisch doordachte barokke stedenaanleg,
schilderwerken waarop enorm veel te zien is, vinden in de letterkunde hun tegenhanger
in het grote drama. De barokkunstenaar is prachtlievend; hij zoekt het verhevene,
waardige, het feestelijke of tragische, altijd het monumentale, dikwijls het theatrale.
Beeldende kunsten en literatuur, en voor dit laatste is Vondel bij uitstek significant,
streven naar het affectieve. Vandaar dat men met zoveel voldoening kon putten uit
de schatten van de verschillende erediensten, hun historie met heiligen en martelaren,
bloedgetuigen, gefolterd vaak op de wreedste wijze. Wreed, maar hoezeer geschikt
voor plastische uitbeelding!: de deerniswekkende gebaren van de beeldende kunsten
vindt men terug in de schildering van barok gebarenspel en in de pathetische
smartkreten van de letterkunde. Wat in de beeldende kunsten wordt voorgesteld,
beschrijft de
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F. Schmidt Degener, Rembrandt, Amsterdam, 1950, 7.
F. Schmidt Degener, Phoenix, Amsterdam, 1942, 109 vlg.
F. Schmidt-Degener, Phoenix, 117, 159, herdrukt Rembrandt, Amsterdam, 1950.
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dichter, met een opvallende voorkeur voor het uiterlijke, zichtbare, lichamelijke,
beweeglijke, vaak retorische, om de pathetiek vaak op te zwepen tot de excessen van
het theatrale. Dankbaar maakt de kunstenaar gebruik van het feit, dat slechts door
de poort der zintuigen geest en gemoed verrijkt worden om met overvloedig
gebarenspel, met gechargeerde gelaatsexpressie het gemoed te treffen. Dubbel
dankbaar, want de barok op zich was reeds geneigd tot het zintuiglijk waarneembare,
dat hij in zijn schoonheid waardeerde als de weerspiegeling van de hemelse. Een der
meest typische kenmerken van de barokkunst is haar zinnelijkheid, om niet te zeggen
sensualiteit. De aardse schoonheid waarderend als weerspiegeling van de hemelse,
kwam de barok tot een koestering van deze aardse schoonheid, die aansloot op het
streven door expressieve uitbeelding van deze schoonheid het gemoed te treffen,
maar die voor dit onderdeel bovendien het genot schonk van een zinnelijkheid, die
op zich misschien minder aanvaardbaar zou zijn geacht.
Vooral echter, wanneer de schoonheid van de mens, met name van het vrouwelijk
lichaam (van martelaressen of heiligen) antithetisch kon worden gesteld tegenover
de bruutheid van beul of tiran, is de barokkunstenaar in zijn element. Maar niet alleen
déze tegenstelling heeft zijn hart; hij lééft van de antithese: dood en leven, gruwelijk
en liefelijk, turkooizen en diamanten tegenover de zwavelpoel van de hel, - al wat
door contrastwerking van rood of zwart èn wit tegenover elkaar staat, vindt in kunstige
toneelschikking plaats in de barokkunst. Niet de gewone, alledaags-nuchtere
werkelijkheid dringt hem tot uitbeelding; hij, de bewogene, tracht uitersten te
combineren; het streven daarnaar ontlaadt zich in een emfatisch accent, dat maar al
te dikwijls theaterpose genoemd moet worden. Geen wonder dan ook, dat de barok
de werkelijkheid van de eigen tijd ontvlucht om in een historische romantiek zijn
koortsachtige dromen te beleven en op doek of toneel te realiseren.
Dit affectieve element werkt uiteraard ook in de uiterlijke stijl- en taalvormen
door: effectvolle klankexpressie, gedragen ritmen, suggestief-sprekende woorden,
vaak hyperbolische beeldspraak, forse, zwaargeladen, maar ook door parallellie
opvallende analytische zinsstructuren, exclamaties en retorische vragen,
woordspelingen, paradoxen zijn de voornaamste kenmerken van de stijl der
barokdichters1.

1

G.A. van Es, Barokke lyriek van protestantsche dichters in de zeventiende eeuw, Groningen,
1946 (verder aangehaald als Barokke Lyriek), 13, 25 en passim.
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Dit alles is duidelijk bij Vondel; de moeilijkheid is, dat de barok bij hem niet in een
ongecompliceerde verschijningsvorm optreedt, maar in een vermenging met
klassicistische elementen.
Vondel dus een zuidelijke enclave op noordelijk territoir? Dat toch ook weer niet:
de barok mag dan al in het noorden geen kind aan huis zijn geweest, hij heeft er zijn
levendige bloei gekend, ook naast Vondel. Of is bloei een te zuiver woord, als wij
denken aan die typische Amsterdammer Jan Vos, in wie de barok autochtoon leefde?
Maar het stellen van de vraag doet wederom aarzelen. Is het de barok of de barok
alleen, die Vos maakte tot de man die hij was, of speelt hier de invloed van Seneca
de grote rol?
Maar naast Vos waren er andere. Men heeft als Noordnederlandse dichters in wie
barokelementen te bespeuren zijn, aangewezen auteurs als Stalpart, Huygens, Luiken,
Reyer Anslo, Antonides, Vollenhove, Heinsius, Revius en Dullaert1; wij zullen
elementen, soms zeer sterke, tegenkomen bij Poirters en anderen, - voldoende om te
concluderen, dat het noorden door de barok geenszins onberoerd gebleven is. Het
noorden wíst dit ook, het wist het al in de eigen tijd, blijkens de uitlating van
Vollenhove:
Maar Roomsche dichtkunst, minst te tomen,
Weidt doorgaans ruim en wraakt geen dromen
Als onze onroomsche poëzy2.

Merkwaardig genoeg wordt hier de ruimweidende, fantasierijke barokkunst gesteld
als de roomse tegen de onroomse. De hedendaagse literatuurhistoricus, op de eerste
plaats zelfs de protestantse, zal Vollenhove allerminst bijvallen in deze
onderscheiding. Hij ziet ook bij de protestantse dichters niet alleen volop
barok-elementen, hij ziet een complete barokke lyriek3.
Maar - wij gaven het hierboven bij Vos al te verstaan - aan het ontstaan van deze
dichtsoort ligt nog een andere stimulans ten grondslag,
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Ed. A. Serrarens, De Gids, 1944, afl. 8, 92-101; G.A. van Es, Barokke lyriek, passim.
J. Vollenhoves Poëzy, Amsterdam, 1865, 306, aangehaald bij Ed. Serrarens, TTL 25 (1937),
227.
Vgl. de titel van de inaugurele rede van G.A. van Es, Barokke lyriek van protestantsche
dichters in de zeventiende eeuw, Groningen, 1946.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

172
de invloed van Seneca, als men wil de barokkunstenaar der Romeinen. Het gruwelijke
en pathetische, de voorkeur voor geestes- en spookver-schijnselen die hem kenmerkt,
heeft niet slechts Vondel, maar ook Hooft in hoge mate beïnvloed. Met name wederom
via Hooft, wiens invloed op onze toneelletterkunde aanmerkelijk groter geweest is
dan die van Vondel, heeft deze ‘romantische’ mentaliteit doorgewerkt in onze
letterkunde, zij is mede oorzaak van het element der hoogdravendheid in de literatuur
der zeventiende eeuw.
Er is een opvallende verwantschap in gevoelstoon tussen wat barok heet en wat
aan invloed van Seneca valt toe te schrijven. Geen wonder dan ook, dat de
duidelijk-retorische stijl van Seneca en de dynamisch-pathetische van de barok elkaar
ontmoeten, soms in elkaar vloeien, maar in elk geval in onderlinge wisselwerking
elkaar versterkend de geretoriseerde en ten (groten) dele retorische kunst van de
zeventiende eeuw tot en met de negentiende eeuw veroorzaken1. Van Vondel via
Bilderdijk naar Schaepman, - en waarom zouden wij de lijn niet doortrekken naar
Geerten Gossaert? - loopt één stroming, die in het begin van de zeventiende eeuw
ontstaan is uit twee bronnen: barok en Seneca.
Het spreekt vanzelf, dat wij de barok ook zullen ontmoeten in de auteurs der
zuidelijke Nederlanden, die zoveel sterker onder contra-reformatorische invloed - in
elk geval één der bronnen van de barok! - staan dan de onze.
Ook in de Nederlandse letterkunde dus barok. Het is echter vooralsnog moeilijk zeker voor wat betreft Noord-Nederland - een aparte groep schrijvers als ‘de’
barokauteurs samen te vatten in een apart hoofdstuk2. In diverse auteurs vindt men
barokinvloeden, verschillende werken groeien, mentaal en vormelijk, op uit de
voedingsbodem van de barok. Maar in de letterkunde der Nederlanden treedt de
barok vrijwel nergens bij uitsluiting op; hij is vrijwel altijd vermengd met andere
waarden, vooral met de klassieke. Hij treedt hier op in de zeventiende eeuw, als juist
het klassicisme zijn indrukwekkend stempel drukt op de literaire beschaving. De
barok dringt in deze hoofdstroom binnen zonder hem echter volkomen van richting
of karakter te doen veran-
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Ed. A. Serrarens, De Gids, 1944, afl. 8, 92-101.
Zoals Buitendijk, Het Calvinisme enz., 23-54, eigenlijk - en terecht - graag zou willen.
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deren. Hij mengt alleen de samenstelling van het water van deze hoofdstroom. Maar
het is duidelijk dat de min of meer sterke barokin-vloeden ‘gewaardeerd’ moeten
worden.
En daarmee is nog niet alles gezegd, want naast het reeds genoemde zijn er de Engelse,
Spaanse en Italiaanse invloeden die de ontwikkeling van onze letterkunde gaan of
blijven beïnvloeden; maar ook deze invloeden en hun effect zullen nog nader
onderzocht moeten worden.

6
Huizinga heeft getracht de zeventiende eeuw onder één noemer te vangen: ‘De
bezieling - betoogde hij in zijn rede over Hugo de Groot en zijn eeuw1 - drijft nu2 tot
het scheppen van hechte en strakke vormen, van orde, eenheid en regelmaat’.
Duidelijk is het streven hiernaar een der meest markante trekken van deze eeuw, in
welke de renaissance-mens tot volwassenheid rijpt. Het is vooral een rijpen van het
denken.
Maar het beeld van de zeventiende eeuw is aanzienlijk gecompliceerder, zo
gecompliceerd dat het onmogelijk is het onder één noemer te vangen. Het is, in
artistiek opzicht, zelfs uiterst geschakeerd. Rijkgeschakeerd is het, in samenhang
daarmee, zelfs binnen het werk van de grote kunstenaars. Rembrandts kunstwerken
- om een sprekend voorbeeld te noemen - waren een neerslag van een Europese
ontwikkeling die heen en weer getrokken werd door ‘innerlijke tegenspraak’3. Geen
groter vat van tegenstrijdigheden dan onze zeventiende eeuw, een ware wildernis,
een oerwoud, een tohuwabohu vol raadsels en contradicties, meent Evert Straat4, die
een pleidooi leverde voor de erkenning van de ondoorgrondelijkheid van het verleden,
welke ondoorgrondelijkheid er ons niet van behoeft te weerhouden er met lust in op
jacht te gaan zonder er aangelegde tuinen van te maken5. Geen aangelegde tuinen,
goed, maar een zekere ordening lijkt de geschiedschrijver toch noodzakelijk om tot
begrip te komen. Ordening door bij elkaar te zet-

1
2
3
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5

J. Huizinga, Verzamelde Werken II, 390.
d.w.z. in de zeventiende eeuw.
F. Schmidt-Degener, Rembrandt, Amsterdam, 1950, 92.
Rembrandt-nummer Maatstaf, juni-juli 1956, 253-260.
T.a.p., 260.
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ten wat naar vorm en stijl overeenkomsten vertoont, en dit zoveel mogelijk in
chronologische volgorde.
In ons overzicht handelen wij thans dus allereerst over de periode van 1605 tot
1647. In 1605 hebben de generaties van de vroege renaissance hun belangrijkste
werken voltooid; rond dat jaar begint de generatie te schrijven, die in het eerste kwart
van de eeuw de toon zal aangeven; al spoedig ook volgen hun publikaties (De
Harduwijn, Heinsius, Hooft, Bredero). - In 1647 sterft Hooft: rond dat jaar valt een
belangrijke kentering waar te nemen in Vondels dramatische opvattingen. In deze
tijd loopt de bloeiperiode van de renaissance ten einde. Zij heeft dan de grote lyriek
van Hooft, van Bredero, van Vondel en Huygens voortgebracht; in het tweede
decennium het drama van Hooft, Vondel en Bredero, het proza van Hooft. Naast hen
werken de mindere goden, individueel of in het verband der kamers, die in Amsterdam
een belangrijke rol in het literaire leven spelen. Dit alles is Néderlandse renaissance,
zij het voor een groot deel geïnspireerd op de geest der oudheid, het meest markant
in Hooft.
Wij gaan een en ander nader beschouwen1.

7
Voor wat de letterkunde in de zuidelijke Nederlanden aangaat, is het moeilijker van
bloei te spreken. E. Rombauts heeft2 als voornaamste karaktertrekken die het beeld
van de zeventiende eeuwse letterkunde in Zuid-Nederland bepalen de volgende
genoemd: grote persoonlijkheden ontbreken, het karakter der letterkunde is
overwegend populair, eenvormig en eentonig (zeker als men vergelijkt met de andere
kunsten), ook al door het overwegend godsdienstig karakter ervan. Tegenover het,
in het algemeen, aristocratisch dichterschap in het Noorden, is in het Zuiden de
volksdichter aan het woord, een volksdichter die, in de al eerder zo genoemde
broeikasatmosfeer, de eeuwenoude katholieke traditie voortzet zonder veel te
vernieuwen. Verderop uitvoeriger hierover.

1
2

Over de letterkunde van de zeventiende eeuw zie de opstellen in G.L.N. III, IV en V, waarnaar
niet telkens opnieuw bij iedere auteur verwezen wordt.
In zijn, weer echt als geschiedverhaal geschreven, hoofdstuk De letterkunde der XVIIe eeuw
in Zuid-Nederland, G.L.N. V, 377-482; t.a.p., 379-81.
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Voortzetting van het nieuwe te Leiden
Philibert van Borsselen (ca. 1570/1575-1627)
Philibert van Borsselen was van Zeeuwsen huize; hij bekleedde ook aanzienlijke
functies in de bestuurssector: burgemeester van Tolen, rentmeester van Zeeland
beoosten de Schelde. Hij overleed in 1627 te Zierikzee. Maar hij studeerde in Leiden
en zijn belangrijkste gedichten schreef hij in Holland; de onderwerpen van
behandeling lagen dáar; teruggekeerd in Zeeland, schreef hij geen gedichten meer1.
Dit alles en het relatief vroege tijdstip van zijn activiteit mogen de behandeling van
zijn werk op deze plaats wettigen.
Niet alleen literair-historisch is Philibert van Borsselen de uitvoerige aandacht die
hem regelmatig ten deel valt2 waard. Hij staat nog op de, overgang van rederijkerstijd
naar renaissance. In veel opzichten blijkt hij van de nieuwe tijd, zoals zijn grote
dichtwerk Strande (1611) duidelijk maakt. Handelend over ‘de Schelpen,
Kinckhornen, en de andere wonderlicke Zee-schepselen’ heeft het de typische
aandacht voor de uitwendige vormen van de behandelde kleine objecten, soms voor
de geringste details, die ook de beeldende kunst van die tijd kenmerkt; de taalvorm
is daaraan, binnen het kader van de alexandrijnen, geheel aangepast. Uiteraard blijft
Van Borsselen niet staan bij de beschrijving van de uitwendige vormen der
verschijnselen, maar fantasie, moralisatie en theologische bespiegeling, eventueel
allegorie of embleem, ‘voltooien’ telkens de beschrijving.
Een motief dat al in Strande voorkwam, bewerkte Van Borsselen uitvoerig in Den
Binckhorst (1613). Beschrijving van het aldus genoemde landgoed, geeft het dichtwerk
dit landgoed binnen de gang van de jaargetijden, ieder met eigen kleur, klank,
geneugten, bedrijvigheid. Het oude thema van het ‘beatus ille’ wordt afgewisseld
met bespiegelingen over verwordingsverschijnselen in de ‘gouden eeuw’, daaronder
ook en met name de verwoestende oorlog. Den Binckhorst is het eerste hofdicht uit
onze letterkunde, en moet als zodanig ge-

1
2

G.A. van Es, G.L.N. IV, 43.
P.E. Muller, De dichtwerken van Philibert van Borsselen, (Utrechtse diss.), Groningen, 1937;
J.P. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende
eeuw (Utrechtse diss.), Amsterdam, 1943; G.A. van Es, G.L.N. IV, 11-18.
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plaatst worden in de lijn die loopt naar Huygens' Hofwijck en Cluyswerck. Het is
stellig niet het minste1. Een vergelijking met Spiegels Hertspiegel van ca. 1610 doet
zien, hoe het markante en expressieve, het gedrongene en bewust-geconstrueerde uit
Spiegels gedicht gehandhaafd konden blijven onder loslating van de excessieve
vormen waarin zij in het iets oudere dichtwerk voorkwamen. Van Borsselen schrijft
vloeiender, lyrischer. Ook als hij, ook in dit dichtwerk, van waarneming tot
bespiegeling overgaat.

Daniël Heinsius (1580-1655)
Van bijzondere betekenis in de letterkundige constellatie na 1600 is de figuur en het
werk van Daniël Heinsius. Van professie classicus, heeft deze auteur door zijn
publikaties op dit terrein grote invloed uitgeoefend, niet alleen in Nederland, maar
ook daarbuiten. Gezaghebbend op dit een auteur uitermate kwalificerend terrein,
schreef Heinsius daarnaast poëzie in het Nederlands. Daardoor werd deze classicus,
een der voornaamste filologen van zijn tijd, min of meer zijns ondanks de promotor
van de nieuwe kunst in de nationale taal. Kon de in 1561 geboren Baudius2, die zich
niet verwaardigde zijn moedertaal tot voertuig van zijn gedachten te maken, nog
gelden als het standaardtype van de rechtzinnige Leidse humanist uit die dagen tegen
wiens mentaliteit Jan van Hout tevergeefs optornde, de twee decennia later geboren
Heinsius is bevorderaar van de literatuur in zijn moedertaal par excellence.
Heinsius, neef van Justus de Harduwijn, werd geboren te Gent; met zijn ouders stak
hij, in verband met de troebelen in zijn geboortestad, op driejarige leeftijd over naar
Engeland. Na de terugkeer naar het vasteland hield de familie zich op te Delft, te
Rijswijk en in Den Haag, waar Heinsius zijn eerste studies maakte. Veertien jaar
oud, gaat hij te Franeker rechten studeren. Zijn belangstelling voor de klassieke
letteren dwingt zijn vader hem Franeker te doen ruilen voor Leiden, waar hij o.a. de
colleges in de Griekse letterkunde volgt van de onder grote toeloop docerende
Bruggeling Bonaventura Vulcanius (Desmedt).

1
2

G.A. van Es, G.L.N. IV, 16: Zelfs ‘misschien het meest dichterlijke van alle die na hem
gekomen zijn’.
P.L.M. Grootens, Dominicus Baudius, Nijmegen, 1942. Zie hier 128-9.
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Hij trekt daar de aandacht van Scaliger en Philips Marnix om zijn bedrevenheid in
de klassieke talen. Op tweeëntwintigjarige leeftijd begint Heinsius openbare lessen
te geven, en weldra is hij hoogleraar; hij doceert klassieke talen, later staatkunde en
geschiedenis. Salarisverhogingen zijn aan de orde van het jaar: de curatoren zijn
aanhoudend in de weer Heinsius voor hun universiteit te behouden. En daartoe hadden
zij reden! Van verschillende kanten immers tracht men hem voor zich te winnen.
Vleiende aanbiedingen en lofblijken moeten zijn toch al niet geringe eigendunk
voortdurend versterkt hebben; zijn verheffing tot historieschrijver van het Zweedse
rijk door Gustaaf Adolf, die hem, behalve de titel van raadsheer, een toelage van niet
minder dan 1300 gulden toekende, diens uitnodiging op eervolle voorwaarden naar
Zweden te komen, paus Urbanus' verzoek naar Rome te verhuizen om te komen
helpen de in Italië vervallen geleerdheid te herstellen, demonstreren de faam die
Heinsius' naam in Europa genoot. Hij bleef echter Nederland trouw, waar het hem
overigens evenmin aan eerbewijzen ontbrak. Zijn wetenschappelijke prestaties op
theologisch gebied deden hem gekozen worden tot geheimschrijver der
gevolmachtigden van de Algemene Staten der Verenigde Nederlanden ter Synode
van Dordrecht, waar Heinsius openlijk de zijde van de contra-remonstranten koos.
Geheel in de lijn van zijn godsdienstige overtuiging lag zijn lijkrede, 19 september
1625 over Maurits uitgesproken.
Op betrekkelijk jeugdige leeftijd schreef Heinsius zijn treurspel over de moord op
Willem van Oranje. Het verscheen in 1602 als Auriacus sive Libertas Saucia. Het
was stellig niet het eerste geschrift van letterkundige aard over dit onderwerp1, maar
maakte wel de meeste indruk. Heinsius ontleende zijn stof hoogstwaarschijnlijk aan
een dichtwerk (1585) van de calvinistische Haarlemmer George Benedicti Werteloos,
die in zijn Leidse tijd bevriend was met Douza en Lipsius2. Heinsius maakte er een
klassiek drama van in het Latijn, naar de vorm geïnspireerd op Seneca, maar
anderzijds met een nog duidelijk middeleeuwse inslag (allegorische personificatie
van de inquisitie b.v.). De laatste beoordelaar van deze geschriften meent, dat een
vergelijking tussen Heinsius' stuk en dat van een Zuidnederlandse katholieke voor-

1

2

Over het tamelijk groot aantal gedichten over dit onderwerp zie bibl. bij B.A. Vermaseren,
Humanistische drama's over de Moord op de Vader des Vaderlands, TNTL, 68 (1951), 31,
noot 1.
Aldus Vermaseren, t.a.p., 36-50.
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ganger, nl. Panagius Salius' Nassovius (1589)1, uitvalt ten nadele van Heinsius. Het
stuk van de Atrechtse Salius zit veel logischer en sterker in elkaar dan dat van
Heinsius2, de psychologie is beter getroffen en de inhoud der bedrijven spreekt de
lezer veel sterker aan. Maar het werk van Heinsius trok, als gezegd, het sterkst de
aandacht en werd druk nagevolgd. Zo door het lid van de Hoge Raad van Holland
Rochus van den Honaert, die in de voorrede van zijn Thamara (1611) zegt de Christus
Patiens van Hugo de Groot, en de Herodes Infanticida en Auriacus van Heinsius tot
voorbeeld te hebben genomen, omdat in die drie tragedies de regels van het treurspel
zijn vastgesteld3. Van Van den Honaerts Auriacus is echter de tekst niet bekend. Al
eerder had Jacob Duym zich in Heinsius' Auriacus verdiept blijkens zijn Het
moordadich stuck van Balthasar Gerards, begaen aen den doorluchtighen Prime
van Oraignen (1606)4, overwegend navolging, ten dele zelfs directe bewerking van
Heinsius' stuk. Van iets latere datum is Gysbert van Hogendorps Truerspel van de
moordt, begaen aan Wilhem... van Oraengiën (1617 te Amsterdam). Het klassieke
is bij hem uiterlijkheid. Naar de geest staan Duym en Van Hogendorp dichter bij
elkaar dan een van beiden bij Heinsius5.
Tot een herdruk heeft Heinsius het, in tegenstelling met zijn aanvankelijke plannen,
niet laten komen. Kennelijk achtte hij de betekenis van dit werk al vrij gauw niet
groot genoeg om hiertoe over te gaan; later wilde hij het zelfs niet meer herdrukt
zien6.
In deze beginjaren van de zeventiende eeuw publiceerde de jonge Heinsius niet
alleen Latijnse poëzie, maar ook Griekse.
Bijzonder grote invloed oefende Heinsius verder uit door zijn theoretische
verhandeling De tragoediae constitutione (1611). In hetzelfde jaar verscheen een
bewerking van Aristoteles' Poetica en een uitgave van

1
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5
6

Nassovius verscheen in Panagius Salius' bundel Varia Poemata van 1589; de auteur noemt
zichzelf ook Toussaint Du Sel; over dit werk Vermaseren, t.a.p., 32-36, die het een in zijn
vorm door-en-door klassiek stuk noemt, voor de opbouw steunend op Seneca. - Ouder dan
Heinsius is ook Princeps Auriacus (1598) van de Delftse Caspar Ens, zich noemende
Casperius.
Vermaseren, t.a.p., 48.
J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het toneel in Nederland, Groningen, 1904,
I, 225, aangeh. door Vermaseren, t.a.p., 50-1.
K. Poll, Over de toneelspelen van den Leidschen rederijker Jacob Duym, Groningen, 1898,
en Vermaseren, t.a.p., 51-6.
B.A. Vermaseren, t.a.p., 60.
B.A. Vermaseren, t.a.p., 50.
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Seneca's tragedies1. In 1612 gaf hij zijn Orationes in het licht; hij schrijft
waarschijnlijk ook in die tijd zijn treurspel Herodes Infanticida, dat overigens pas
in 1632 gedrukt werd.
Het in ons oog min of meer sensationele echter in Heinsius' leven - en dit maakt zijn
betekenis voor de Nederlandse letteren in engere zin uit - is de uitgave van zijn
Nederduytsche Poemata in 16162 door zijn vriend de remonstrant Scriverius. De
uitgave van deze gedichten immers betekende, dat een der beroemdste mannen van
zijn tijd, die, toen hij 25 februari 1655 stierf, door Burmannus geplaatst werd naast
Scaliger, Casaubonus, Salmasius, en bóven Lipsius, dat déze man het niet beneden
zich achtte de móedertaal te gebruiken tot voertuig van zijn gedachten en gevoelens.
Vermoedelijk heeft Heinsius zijn produkten in het Nederlands van geringer waarde
geacht dan zijn geschriften in de klassieke talen, maar objectief bleek het dan toch
mogelijk zich in de moedertaal uit te drukken, en niet alleen mógelijk: een
wereldberoemd man als de classicus Heinsius dééd het. Zo althans begreep het de
uitgever van zijn gedichten; zijn inleiding op Heinsius' Poemata is een luide echo
op de betogen vóór gebruik van de eigen taal, op de lofredenen voor zuiverheid en
oudheid, waarde en voortreffelijkheid van die taal, zoals wij die vernamen in de tijd
vóór en tijdens Jan van Houts leven:
Tael ongelooflick soet, princes van alle taelen,
Geboren om de croon van anders hooft te haelen:
Vol sins, vol defticheyts, vol luysters, lanc en ruym,
En die wel missen kont het over-zeesche schuym.
Tael rijck en onvermenght: tael om ten toon te dragen:
Godin, die niet behoeft een woord te loopen vragen,
En halen tot uw hulp, tael van geluckich slach,
Die gansch Europa door de taelen trotsen mach.

De ‘Gentse Nachtegaal’ nu zal er zorg voor dragen, dat de zoete Vlaamse Maagd
Holland zal behagen; dat goddelijk verstand, heel Europa voorziende van zijn tafel,
en verre overtreffend de Schenker van de goden, heeft de nectar doen verachten voor
zijn nieuwe melk en aangename drank. Homerus moet achterstaan bij zijn snarenspel;

1
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Over dit werk van Heinsius, zie Paul R. Sellin, Daniël Heinsius and Stuart England,
Leiden-London, 1968, 121-99.
Over De uitgaven van 1616 en 1618 van de Nederduytsche Poëmata zie Paul R. Sellin, TNTL
78 (1961), 4 vlg., 241 vlg.
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de Thebaanse zwaan, Alcaeus met zijn luit kunnen hun lier wel aan de wilgen hangen,
als ónze nachtegaal zijn lied begint... in de moedertaal! Vreest intussen niet, dat hij
hoort tot de ‘Redenrijkers bend’:
Een volck, dat veeltijdt is ontbloot van alle reden,
Onmatigh, onbesuyst, wanschapen, onbesneden.

Wanneer Scriverius dan uitziet over de Nederlanden, vindt hij alleen in het
kunstlievende Amsterdam de waarachtige kunst die verloren was gegaan, herboren,
met name in Hooft, - ook hij: dichter in de moedertaal! Laten wij, met zulke
doorluchtige voorbeelden voor ogen, vertrouwen hebben in eigen macht en eigen
taal; ons is het niet nodig angstvallig te letten op wat Fransen en Italianen doen, alsof
alleen maar waarde heeft wat uit de vreemde komt; bij de onze zal hun dichtkunst
niet te vergelijken zijn...
Deze inleiding is belangrijk om het milieu waarin zij geschreven werd: het
Leids-humanistische. Vergeefs was Jan van Hout aangestormd op de barricaden die
het neo-klassicisme van zijn dagen had opgeworpen ter bescherming der klassieke
talen; tevergeefs had hij gepoogd, met zijn geestverwant Spiegel, de ban van het
klassicisme te breken ten gunste van de moedertaal. In dit bolwerk nu van klassicisme,
en zich inspirerend op een der grootste mannen van deze richting, houdt een prominent
geleerde als Scriverius een overtuigd pleidooi voor de moedertaal en haar
voortreffelijkheid. En veilig kon hij deze, in dit milieu nog immer uitdagende, vlag
van een Nederlandse renaissance zwaaien, nu hij zich beroepen kon op feiten als de
bundel van een van Leidens grootste klassieke geleerden.
In ons oog is de strikt dichterlijke waarde van Heinsius' werk niet bijzonder groot,
maar het bezit een aantal karakteristieke eigenschappen, die het binnen het kader
van de literaire ontwikkeling belangrijk maken. Allereerst blijkt Heinsius in de
Poemata met zijn gedichten op Heemskerk, Leiden, Boysot, Van der Does en Ostende
de eerste Nederlander, wie de strijd om de nationale vrijheid inspireerde tot verhalende
dichtkunst. Een vurige liefde voor vaderland en vrijheid kenmerkt de Gentse balling;
de strijders voor de vrijheid zijn in zijn oog de grote helden van die tijd; de magische
klank van het woord ‘vrijheid’ bezielde hen, ook hun trouw aan het vaderland tot in
de dood1;

1

Niet voor niets opent de bundel Nederduytsche Poëmata met zijn lijkklacht op de admiraal
Jacob van Heemskerk; over dit gedicht S.F. Witstein, Funeraire poëzie, 135-61.
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dit alles inspireerde ook Heinsius tot deze dichtkunst.
Hooft zal, veel later, in zijn Historiën het verleden beschrijven tot 1587; Vondel
schildert reeksen fresco's, waaruit zich, vanaf zijn sonnet Op het twaalfjarige bestandt
(1609) tot het eind van de strijd, heel de contemporaine historie laat aflezen; Heinsius
schrijft over zijn tijd, de laatste decennia van de zestiende, de eerste van de
zeventiende eeuw. Hij doet dit op de episch-lyrische wijze die hem, de gevoelsmens,
in al zijn werk kenmerkt: telkens wordt de beschrijving onderbroken door de
exclamatie, hetgeen zijn werk een typisch barokkarakter geeft.
Behalve als zanger der vrijheid treedt Heinsius op als minnedichter. Hij deed dit
o.a. door de publikatie van liefdesemblemata. Vóor hij dit werk publiceerde waren
al verschenen Le Théâtre d'Amour (zonder uitgeversadres, zonder plaats en datum
van uitgave), Vaenius' Amorum Emblemata (1608) en Hoofts Emblemata Amatoria
(1611). De eerste dichter die de Nederlandse taal gebruikt voor profane
liefdesemblemen, zou geweest zijn de weinig bekende maar verdienstelijke Jacob
de Vivere (geboren ca. 1575 te Gent, verhuisd naar Londen, daarna studerende te
Leuven en Leiden, gevestigd uiteindelijk in Amsterdam1). Van zijn hand zou zijn de
Spiegel vande doorluchtige vrouwen (1606 bij Jodocus Hondius). Deze bundel
verscheen als het werk van Theocritus à Ganda, achter wie men lang ten onrechte
Daniël Heinsius verscholen achtte2. Deze opvatting kon mede ontstaan, doordat De
Viveres Spiegel later werd opgenomen in Heinsius' Afbeeldingen van Minne (Leiden,
1619) en in diens Nederduytsche Poemata (Amsterdam, 1618 en 1622). Heinsius'
eigen Afbeeldingen van Minne verschenen onder de titel Het Ambacht van Cupido
van 1613, waaraan dan weer vierentwintig emblemata van Theocritus à Ganda werden
toegevoegd die niet van Heinsius waren; deze toevoeging wekte de verontwaardiging
op van Petrus Scriverius, verontwaardiging die leidde tot de uitgave van Heinsius'
Nederduytsche Poemata van 1615.
In Heinsius' Nederduytsche Poemata is het vooral zijn persoonlijk gevoel dat hem
intrigeert en dat het klaarblijkelijk licht ontvlambare gemoed van de zuiderling tot
uiting brengt.
Mag het lot deze man, ondanks, of wellicht tengevolge van zijn ge-

1
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Aldus John Landwehr, De Gentse liefdesembleemdichters en D.P. Pers, TNTL 85 (1969),
105-19; zie van deze auteur ook Emblembooks in the Low Countries 1554-1649, Utrecht,
1969.
Over deze kwestie het aangehaalde artikel van J. Landwehr.
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leerdheid, in de aanvang weinig gunstig geweest zijn, de vrouw is intussen - als
eerder reeds met Petrarca het geval was - lots bemiddelaar geweest om te doen
schrijven in de miskende moedertaal: het verlangen verstaan te worden door een
niet-klassiek geschoolde jongedame dwong hem daartoe. De Basia van Janus
Secundus, die de geleerde wereld eeuwen hebben betoverd, waren een literair spel;
bloedige èrnst echter dreef Heinsius tot zijn beste minnelyriek. Het blijkt uit het
accent, uit de toon waarmee hij ze neerschreef in barokbewogen vormen1.
Heinsius' Hymnus of Lof-sanck van Bacchus, waer in 't gebruyck ende misbruyck
vande Wijn beschreven wort, - zij werd geschreven in 1614 -, is interessant als
ternauwernood gecamoufleerde verheerlijking van de god der vreugde. Op het
voetspoor van Bacchus en zijn trawanten stort hij zich in de roes die van de aardse
zorgen bevrijdt. Een breed episch relaas, telkens onderbroken door lyrische
exclamaties, schildert Bacchus, zijn leven en eigenschappen, tot het in een climax
van razernij de bedwelming zoekt van de doodsangst. Het gedicht werd gepubliceerd
in de eerste, overigens niet betrouwbare, druk van zijn Nederduytsche Poemata van
1616. Twee jaar later, in 1616, schreef Heinsius een tweede grote lofzang, te weten
de uitvoerige episch-lyrische Lofsanck van Jesus Christus, den eenigen ende eeuwigen
sone godes.
De Lof-sanck van Jesus Christus2 vangt aan met een bespiegeling over de H.
Drievuldigheid, welke bespiegeling een loflied bevat ter verheerlijking van de enige
en eeuwige Zoon Gods, wiens godmenselijk leven

1

2

Toen hij 37 jaar was, in 1617, huwde Heinsius met Ermgard Rutgers, zuster van Johan
Rutgers, hofraad en gezant van de koning van Zweden, aan wie hij zijn Verachtinghe des
Doods opdroeg. Heinsius' zoon Nicolaas (1620-1681) werd evenals zijn vader een vermaard
filoloog en dichter in het Latijn; Nicolaas is de vader van de verderop te behandelen Nicolaas
(ca. 1656-1718), de auteur van Den vermakelijken avanturier. Daniel Heinsius' dochter
Elisabeth huwde met de vermaarde rechtsgeleerde Willem v.d. Goes.
Deze beide lofzangen werden, zeer uitvoerig becommentariëerd, uitgegeven onder de titel
Bacchus en Christus, Twee lofzangen van Daniël Heinsius, opnieuw uitgegeven door L. Ph.
Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan, Zwolle, 1965. Hierbij de studie van J.D.P. Warners
en L. Ph. Rank, Bacchus. Zijn leven verteld en verklaard door dichters, mythografen en
geleerden, deel I, Amsterdam, 1968 (uitgave UPAL). Van belang, dit werk, dat nagaat hoe
in de loop van de eeuwen mythische verhalen als bemanteling voor verborgen waarheden
werden beschouwd, respectievelijk geacht werden morele waarden versluierd te verbergen,
met andere woorden hoe aan deze verhalen vaak een (christelijk-)allegorische uitleg gegeven
werd; naderhand (zeventiende eeuw) wordt verband gelegd tussen mythologische verhalen
en oudtestamentische geschiedenissen.
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op aarde de dichter bezingen wil. In het kort behandelt hij: de zondeval, Noë, Gods
verbond met de joden in de woestijntocht; daarna beschouwt hij uitvoerig de
menswording van Christus. Eerst beschrijft hij de zending van de engel Gabriël tot
de Maagd Maria in fraaie verzen vol fijne natuuraanvoeling; bij deze uitgesproken
calvinist en contraremonstrant treft in deze passage een opvallend diepe devotie voor
de heilige Maagd; voor de hand ligt de door contrastwerking suggestieve aanduiding
van Gods ‘onbepaalde grootheid’.
Dan volgt de beschrijving van de volkstelling, van de geboorte van Christus en
zijn leven, waarna hij plotseling overgaat tot het verhaal van de kruisiging, om na
enige samenvattende bespiegelingen ongeveer te eindigen met een treffend gebed.
Dit gedicht bewijst, hoezeer de artistieke stijl, die Vondel in majestueuze bewogenheid
eens tot volkomenheid zal voeren, in aanleg reeds bij Heinsius aanwezig is. Heinsius
maakt gebruik van dezelfde typische spreekverzen waarop het grootste deel van
Vondels werk, voorzover het op alexandrijnen gebouwd is, rust. Geen lieflijke, zoete
zangerigheid als bij Hooft, - eerder de stoere, ietwat harde, nuchtere, zakelijke stijl
van spreken, die in zijn plechtige verheffing licht tot holle retorica kan leiden als zij
misbruikt gaat worden, maar die bijzonder geëigend was om er een hoofdbestanddeel
van de renaissance en de barok in te formuleren: het heroïsche.
Deze Lof-sanck van Heinsius, evengoed als het grote werk van Vondel, overwint
in zijn afgestemd zijn op het heroïsche het detail, dat in de aanvang van de renaissance
zo weelderig tierde. In deze lofzang krijgt de dichter gelegenheid alle registers open
te trekken, eeuwen historie en eeuwigheid te doorvliegen, Godzelf en de machtigsten
van hemel en aarde zijn ‘hoogdravende’ lof toe te bazuinen. In dit dichtwerk van
Heinsius leeft reeds volop de barok1.
Literair en cultuurhistorisch is deze Lof-sanck belangrijk als het eerste gedicht van
het Nederlands calvinisme. Om zijn letterkundige schoonheid roemt Bredero het in
zijn opdracht voor de Spaanschen Brabander. Cultuurhistorisch vangt het de invloed
op van Du Bartas, die omstreeks deze tijd de protestantse vernuften van ons land in
hoge mate boeide: in 1616, dus ongeveer gelijktijdig met Heinsius, vertaalt Vondel
van Du Bartas De Vaderen. Deze invloed resulteert uiteindelijk in de
protestants-religieuze epiek van Revius, Vollenhove en De Decker. Revius

1

G.A. van Es, Barokke Lyriek, 6-13.
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vooral steunt op Heinsius, in wiens Lof-sanck de calvinistische theorie en dogmatiek
zang en gebed werden1.
Toen Heinsius de vijftig gepasseerd was, werd, in 1631, aan de universiteit benoemd
de vermaarde Fransman Claudius Salmasius, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot
een van die fameuze geleerdentwisten waar de eerste helft van onze zeventiende
eeuw vol van is. De opgeblazen Salmasius, jaloers op Heinsius' roem, en de harde
calvinist Heinsius, gegriefd door het feit dat Salmasius het voorrecht kreeg in alle
openbare akten boven de andere hoogleraren en dadelijk na de magistraat gesteld te
worden, botsten tegen elkaar met zoveel geweld en strijdrumoer, dat half Europa aan
hun wetenschappelijke oorlogen te pas kwam.
De verschijning van Heinsius' treurspel Herodes Infanticida kort daarop (1632),
maakte de strijd gecompliceerder. In dit treurspel, dat een enorme opgang maakte
en in het Nederlands, Duits en (gedeeltelijk) Frans vertaald werd, waren christelijke
en antieke terminologie door-eengemengd, een in deze cultuurfase overigens
veelvuldig toegepaste methode. Een bewonderaar van Heinsius, de Fransman De
Balsac, schrijft daarover aan zijn vriend Huygens die hem het toneelstuk had
toegestuurd. In 1636 verscheen De Balsacs opinie in druk. Marcus Boxhornius,
Heinsius' ambtgenoot, publiceerde daarop Heinsius' antwoord; hij voelde het door
De Balsac geopperde bezwaar - het gebruik van klassieke terminologie in een bijbels
spel - geenszins: deze terminologie achtte hij volstrekt gevaarloos. De Franse predikant
Joh. Crojus schreef contra De Balsac een Réponse à la lettre et au discours de Balsac
sur la tragédie d'Heinsius, intitulée Herodes Infanticida. En dan betreedt in 1644
ook Salmasius het strijdtoneel! Men kan zich voorstellen aan wiens zijde2.

1

2

W.A.P. Smit, De dichter Revius, Amsterdam, 1928, 79. - Men heeft nogal wat speculatieve
beschouwingen gehouden naar aanleiding van de vraag hoe iemand het in zijn hoofd haalde
- om de woorden van Warners te herhalen - de wijngod en de Verlosser, al was het maar
schijnbaar, met elkaar op èèn lijn te stellen en aan beiden evenveel aandacht te schenken.
Over deze kwestie W.A.P. Smit in zijn proefschrift over Revius (Smit beschouwde de lofzang
op Bacchus vooral als een poging om de Hymne de Bacchus van Pierre de Ronsard na te
volgen en te overtreffen), G.A. van Es, J.D.P. Warners en P.J. Meertens; de plaatsen waar
deze laatste auteurs hierover handelden in de bespreking door P.J. Meertens van de uitgave
van Bacchus en Christus, TNTL 84 (1968), 313-7.
Het schijnt, dat de oorlog tussen deze geleerden voor de remonstranten, die Heinsius kwalijk
namen dat hij partij koos voor Gomarus, het teken is geweest om de hoogleraar van alle
kanten aan te vallen: Ruarus koos hun partij, terwijl ook Wtenbogaert, Simon Episcopus en
Caspar van Baerle Heinsius danig attakeerden. Des dichters uitgave van zijn Exercitationes
sacrae wakkerde het vuur der vijandschap nog verder aan; zijn vroegere medestander Johannes
Crojus - die Heinsius tegelijkertijd kon verdedigen en heftig aanvallen! - schaarde zich aan
de zijde van de vijanden, maar werd door Boxhornius zodanig afgetuigd, dat hij er het zwijgen
toe deed. Ook Salmasius ging verwoed ‘den ouden Leidtschen afgodt’ te lijf. Bij deze beide
Fransen (Crojus en Salmasius) voegde zich in de hitte van de strijd nog de derde, namelijk
Sarrau (Sarravius).
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Uiteindelijk brachten de curatoren een gewapende vrede tot stand tussen de
hoofdspelers van het drama, die op zich namen te bewerken, dat ook hun medestanders
zich van verdere publikaties zouden onthouden.
Vermoeid van strijd en studie vroeg en verkreeg Heinsius - mede dank zij de hulp
van de Prins van Oranje - tenslotte praktisch ontheffing van zijn colleges, waarop in
1648 Marcus Boxhornius de geschiedenis te doceren kreeg.
Heinsius werd een ‘onlustig en zwaarmoedig’ man, die tenslotte zijn geheugen
verloor. Op 25 februari 1655 stierf hij in de ouderdom van 74 jaar1.
Ongeweten en onbedoeld heeft Heinsius door zijn literaire activiteiten de meest
krachtige steun gegeven aan de in het eerste kwart van de zeventiende eeuw
opkomende Amsterdamse jongeren, die de rederijkerskunst, vervallen tot rijmelarij,
overwonnen. Met zijn Emblemata Amatoria van rond 1606 en zijn Nederduytsche
Poemata van 1616 hielp Heinsius de reeds beroemde Hooft en de jongere Vondel
steviger op het paard, om spoedig door de jongere figuren voorbijgestreefd te worden.
De taak die Jan van Hout in Leiden had aangevangen, werd door Heinsius aldaar
overgenomen: een nationale dichtkunst in de moedertaal te scheppen; de klassicist
brak definitief het monopolie van het klassieke.
Maar na Heinsius is het ook gedaan met Leidens leidende plaats

1

Voor Daniël Heinsius, A.H. Kan in Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek II, Leiden, 1912, 554-6;
D.J.H. ter Horst, Daniël Heinsius, Utrecht, 1934; Paul R. Sellin, Daniël Heinsius and Stuart
England, Leiden-London, 1968 (die ook een algemeen beeld van Heinsius, zijn tijd en zijn
leven geeft); oudere literatuur: A. Angillis in Dietsche Warande VI (1864), 7 vlg.; J.
Koopmans, Daniël Heinsius, De Beweging VI (1909), deel 3; A. Kluyver, Verspreide
Opstellen, Groningen, 1929, 127-142 (C. Huygens tussen Salmasius en Heinsius), A.G. van
Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, passim; D.J.H. ter Horst, De ‘Auriacus’ van
Daniël Heinsius, De Gids, 1933, III, 200.
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in de dichtkunst; de jonge Amsterdammers nemen die over. Vóór wij echter het
moderne Amsterdam definitief in onze gezichtskring betrekken, hebben wij eerst
nog aandacht te schenken aan enkele andere figuren, met name aan de roem van
Delft, Hugo de Groot.
De verbinding van het universitaire milieu met het koopstedelijke Amsterdam
werd mede gelegd door deze man, die met Baudius en Heinsius een erkend
driemanschap vormde.

Hugo de Groot (1583-1645)
Hugo de Groots wereldvermaardheid1 berust op zijn juridische geschriften; zijn
voorliefde echter ging uit naar de klassieke filologie: zestien jaar oud, publiceerde
hij een uitgave met commentaar van Martianus Capella, voorspel van een belangrijke
werkzaamheid op filologisch terrein, die hem in zijn vrije tijd bracht tot uitgaven
van klassieke auteurs als Tacitus, Euripides, Seneca, e.a. Verwierf hij zich op dit
terrein al niet zijn grootste roem, deze activiteit kenmerkt hem typisch als humanist.
De Groot, echter, was - na zestiende-eeuwers als Secundus - wederom
chrísten-humanist; hij corrigeert in dit opzicht het element van secularisatie dat de
zestiende eeuw kenmerkt. Zijn christen-humanisme spreekt naar buiten het duidelijkst
uit zijn theologische activiteit en de daarmee samenhangende publikaties. Als zodanig
heeft hij ook in onze cultuur- en letterkundige geschiedenis zijn grootste rol gespeeld,
die van aanzienlijk belang geweest is met

1

Over Hugo de Groot P.J. Blok, in Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek II, 1912, 523-7. Daarin
ook uitvoerige bibliografie tot 1912. Belangrijk blijft nog altijd over De Groot het oudere
werk van C. Broere, De terugkeer van Hugo de Groot tot het kath. geloof, 1858, al wordt
ten onrechte De Groots gezindheid met de naam ‘terugkeer’ bestempeld (Brom, Herleving
van de wetenschap in katholiek Nederland, Den Haag, 1930, 447; Brom, Vondels Bekering,
Amsterdam, 1935, 129, noot 3); W.J.M. Eysinga, Huigh de Groot, Een Schets, Haarlem,
1945; W.S.M. Knight, The life and works of Hugo Grotius; P.H. Winkelman, Remonstranten
en Katholieken in de eeuw van Hugo de Groot, Nijmegen, 1945; J. Huizinga, Twee
herdenkingsreden over Hugo de Groot, in Tien Studiën, 99-125. Een populair leven van
Hugo de Groot schreef J.P. Gribling, Amsterdam, 1947. Uit De Groots werk verschenen de
latere jaren enkele bloemlezingen (ten dele overzettingen in het Nederlands) als: Hugo de
Groot, Voorrede tot de drie boeken over het Recht van Oorlog en Vrede, in het Nederlands
vertaald door mr. A. Dirkzwager Czn. en A.C. Nielson, met een toelichting door mr. Belzer,
Den Haag, 1952, en Anthologia Grotiana, Hagae Comitis, 1955. Van recente datum het
uitvoerig artikel van G. Kuiper s.v. Grotius in Moderne Encycl. der Wereldliteratuur.
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name voor Joost van den Vondel1. Niet voor Vondel alléén: de talrijke lofdichten der
prominenten uit deze periode zijn evenzoveel getuigen van zijn invloed.
Ook nog op andere gronden behoort De Groot een plaats te bekleden in een
geschiedenis der Nederlandse letterkunde in bredere zin. Een deel van zijn boeken
schreef De Groot in het Nederlands; hij beoogde hiermee o.a. zeer bewust de taal te
verrijken en te veredelen. In een brief aan zijn zonen herinnert hij uitdrukkelijk aan
het werk dat hij in de Loevesteynse gevangenis schreef over het in Holland geldende
recht. ‘Onze Duitsche moedertael heb ik ook hier... gezogt te vereeren ende te toonen
dat ook deze Wetenschap in dezelfde tale zeer wel kan verhandelt worden; waar toe
ik mij beholpen heb met vele nu wat ongebruykelijke, dog goede oude Duitsche
woorden, die in de oude Handvesten en Keuren bevonden worden: ook eenige
woorden door samenvoeging gemaekt, doch zoo dat de zin daer van zeer ligt is te
vatten’ (Bewys, voorwerk). Behalve dit rechtskundig werk schreef hij in Loevesteyn
Bewys van den waeren Godsdienst (1622), een omvangrijk leerdicht van ongeveer
zesduizend versregels, in eerste instantie geschreven voor de Hollandse zeelui, en
wel in verzen, opdat zij het gemakkelijker zouden onthouden en met de erin
ontvouwde argumenten hun voordeel konden doen, wanneer zij bij ongelovige volken
waren verzeild. In welsprekende trant betoogt de auteur, gedreven meer door een
vrome dan door een dichterlijke bezieling. Maar men mag ongetwijfeld de zekerheid
van vormgeving bewonderen, waarmee De Groot de toenmaals door Hooft en Vondel
toch nog geenszins tot volkomen onderwerping gebrachte moedertaal beheerst. Het
stroeve, maar edel gesmede vers van Hooft uit deze tijd moge de kunstgevoelige
liever zijn dan deze brede periodenbouw waaraan ook Vondel zijn hart verpandde,
deze laatste stijl heeft zijn eigen rechten, en is zeker de Hollandse zeelui aangenaam
geweest om zijn vlotte leesbaarheid.

1

Over Vondel en Hugo de Groot zie G. Brom, Vondels Geloof, Amsterdam, 1935, 126-52,
252-81.
De uitgebreider behandeling van Hugo de Groots activiteiten op dit gebied, die in de vorige
drukken een ruimere plaats innam, blijve hier achterwege: zij is niet van rechtstreeks belang
voor de letteren-zelf. Men zie hierover uitvoerig de reeds genoemde werken van C. Broere
en anderen, waaraan toe te voegen C.R. de Klerk, De grootste der Great Hollanders,
Amsterdam, 1930. Meer op zijn plaats ware een behandeling van de literaire activiteiten van
Hugo de Groot in het Latijn om hun invloed op de Nederlandse letterkunde; daarover G.
Kuiper s.v. Grotius in Moderne Encycl. der Wereldliteratuur.
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In de door G. Brandt in 1683 ingeleide uitgave vindt men verder een aantal kleinere
gedichten; volgens Brandt zijn het alle stichtelijke gedichten en gezangen, die De
Groot ooit in het Nederlands heeft geschreven. Evenmin als het Bewys overtuigen
zij de hedendaagse lezer van een groot begenadigd dichterschap, maar zijn rijk
ontwikkelde cultuur en bekwame beheersing van de techniek stellen De Groot in
staat zijn gedachten in solide dichtvormen te vertolken; voor wat deze kortere
gedichten betreft moet men zeggen, dat het vooral gedachten en gevoelens van
ànderen zijn die hij in dichtvorm parafraseert. Het meest geslaagd is een twaalftal
gedichten, bewerkingen van hymnen uit het brevier met betrekking o.a. tot Kerstmis
en de Vasten. Hier is zeker geen Vondel aan het woord, maar een vergelijking met
de gladde rijmpjes van Vader Cats kunnen deze dichtjes glansrijk doorstaan1.
Van groot belang was, om daarmede weer te eindigen, De Groots werkzaamheid
als filoloog. Wij spraken daarover terloops in de algemene inleiding op dit tijdvak,
en zagen daar hoe hij door zijn opvattingen over de tragedie o.a. Vondel beïnvloedde.
Zo speelt ook deze man, die als rechtsgeleerde zijn faam behield, een rol in de
geschiedenis van onze letterkunde, een meer stimulerende dan creatieve rol, die
vooral van grote betekenis is geweest voor de ontwikkeling van Vondel.

Drie geestelijke dichters
Joannes Stalpart van der Wiele (1579-1630)
Voor wij ons definitief wenden tot Amsterdam en de grote dichters, vragen drie op
zeer uiteenlopende plaatsen in hun land werkende, ook naar religieuze opvatting en
gemoedsstemming zeer ‘verscheiden’ geestelijke dichters, tijdgenoten van de grote
zeventiende-eeuwers in het eerste kwart van de zeventiende eeuw, onze aandacht.
Een van tijd tot tijd half of heel ondergedoken katholiek, een dopers georiënteerd
man, voortvluchtig onder Dordtse opjaging, en een strijdbaar calvinist,
vertegenwoordigen zij toevallig drie belangrijke godsdienstige stromingen uit dit
tijdvak en hun maatschappelijke waardering.

1

Hugo de Groot, Bewijs van de ware godsdienst. Met zijne overige Nederduitsche Gedichten
uitg. door Jeronimo de Vries, Amsterdam, 1844.
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Op de eerste plaats de katholieke Joannes Stalpart van der Wiele1. Hagenaar van
adellijke afkomst, maakte hij zijn juridische studies te Orleans. Na advokaat bij de
Hoge Raad van Holland geweest te zijn, voerde hij een ouder plan uit, en ging te
Leuven voor priester studeren. In Rome werd hij tot doctor bevorderd. In 1612 werd
hij pastoor te Delft, in 1615 rector van het begijnhof en het St. Aagten-klooster in
dezelfde stad, waar hij een heldhaftige godsdienstige activiteit ontplooide, en er als
priester leefde, werkte en stierf.
Stalpart heeft in aanzienlijke mate tot de wederopluiking van het katholicisme
bijgedragen; hij heeft tevens aan deze herleving uiting gegeven. Hij droeg er het
zijne toe bij door zijn bekeringsactiviteit in het Westland, dat hij wederom bijna
geheel tot het katholicisme bracht, alsook door zijn polemische activiteit; zo in zijn
Roomsche Reys (1624) met zijn afwisseling van proza en poëzie; zo vooral in zijn
Extractum Catholicum tegen verwarde hersenen (posthuum verschenen in 1631); zo
ook in een aantal liederen, her en der verspreid door zijn geestelijke liedboeken,
waarin hij te velde trekt tegen Luther en Calvijn, en hervormde predikanten over de
hekel haalt zoals Marnix het katholieke priesters had gedaan. Als strijdmiddel hebben
deze polemische werken zonder twijfel zoal geen literaire, dan toch religieuze waarde
gehad. Literair van groter betekenis is Stalparts ingetogen religieuze lyriek, die
positief de waarden welke in het katholicisme besloten liggen, en de heiligen die het
voortbracht, bezingt. Zijn, overigens minder belangrijke, eersteling was Hemelrijck
van 1621, die echter de geestelijke sfeer waarin de dichter leeft, reeds uitmuntend
doet aanvoelen in haar beel-

1

Uitgaven van werk van J.B. Stalpart van der Wiele: M.C.A. van der Heyden, Joannes Stalpart
van der Wiele, Madrigalia, Zwolle 1960; Jan Baptist Stalpaert van der Wiele, Gulde-jaer
Ons Heeren Jesu Christi. Op alle de Zonnen-dagen des iaers, ingel. en van aantekeningen
voorzien door B.A. Mensink, met musicologische medewerking van J.A.J. Böhmer, Zwolle,
1968. Een oudere bloemlezing uit zijn werk, Joannes Stalpart van der Wielen, Zijn leven en
een keur uit zijne lyrische gedichten werd uitgegeven door G.J. Hoogewerff, Bussum, 1920;
hierop de kritiek van L.C. Michels, TTL 9, (1921), 12-46, 85-104, 133-153, herdrukt in
Filologische opstellen II, Zwolle, 1958, 173-256. (Ook in de andere delen heel wat over
Stalpart; zie IV, o. 332, s.v. Stalpart van de Wiele); ook: H.H. Knippenberg, Johannes Stalpart
van der Wiele, Keur uit zijn werk, Blaricum, z.j. [1924].
Over Stalpart van der Wiele, B.A. Mensink, Jan Baptist Stalpart van der Wiele, Advocaat,
priester en zielzorger, 1576-1630, Bussum, z.j. [1958]. Oudere literatuur: L.C. Michels,
Joannes Stalpaert van der Wiele, Tilburg, 1931; J. Pollmann, Feiten en raadsels rond Stalpart
van der Wiele, TTL 19 (1931), 184-213; P. Polman, Stalpaert en zijn ‘Roomsche Reys’,
Tilburg, 1938.
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ding van de hemel als de vergulde stad met straten ‘claer van goude’; de zoete en
soms zinnelijke sfeer, die bij de broeders des gemenen levens voorkomt, de
eenvoudige middeleeuwse vroomheid, de kinderlijke heiligenverering, de onmoderne,
middeleeuwse ingetogen religiositeit vinden in Stalpart een late, maar zuivere
vertolking; het is de katholieke, nog weinig gecompliceerde vroomheid die zijn werk
aantrekkelijk maakt. Een aardige bundel is Vrouwelick Cieraedt van Sint Agnes
versmaedt (1622), waarin hij de overdadige weelde en opschik hekelt, zoals Huygens
deed in zijn Costelick Mal van hetzelfde jaar. De bundel sluit met het bekende loflied
op Sint Agnes, preludium op de kerkelijke liederen die verzameld werden in zijn
twee beste bundels: Gulde-jaer ons Heeren Jesu Christi (1628), bevattende de liederen
op de zondagen, en de grote verzameling godsdienstige liederen Gulde-Iaers
Feest-dagen of Den schat der Geestlycke Lof-sangen (vier jaar na zijn dood als
verzameling van zijn geestelijke liederen uitgegeven). De vorm van deze gedichten
weerspiegelt de psychische sfeer: geen renaissancistische verfijning en geraffineerde
techniek, maar gelegenheidsliederen, liederen om het kerkelijk jaar, en lofdichten
op heiligen in eenvoudige strofenbouw, volkse melodie en weinig gecompliceerde
taal. Zij sluiten vrij dicht aan bij het middeleeuwse volkslied met zijn volkstoon en
welluidende zangerigheid, met dien verstande dat ‘moderne virtuositeit, door een
zuivere smaak getemperd, hem zeer eigen was. Dat hij daarbij de volkse toon wist
te redden, wist te doen triomferen, terwijl de zwierigste humanistecadens binnen zijn
bereik en binnen zijn vermogen lag, is zijn speels verworven roem1. Ongetwijfeld
hebben zijn Italiaanse reis en zijn intense belangstelling voor het werk van de gevierde
Italiaanse componist Luca Marenzio, van wie hij madrigaalteksten vertaalde2, daarop
vormend ingewerkt. Overigens stammen deze gedichten uit de bekende baroksfeer:
‘de smarten en pijnen der heiligen worden niet met medelijden, maar met bewondering
vermeld. Immers, in de ondergang van het lichaam overwon de onbuigzame ziel.
Een heilige is een “victor”, een renaissance-mens bij uitstek’3.
Zoals De Harduwijn en Van Haeften in het zuiden in deze jaren soms de toon van
het middeleeuwse volkslied terugvonden, zo leeft deze nog (of weer) bij Stalpart in
het noorden.

1
2
3

L.C. Michels, Stalpart, 1931, 25; zie de zojuist vermelde uitgave ervan door M.C.A. van der
Heyden.
L.C. Michels, t.a.p., 24.
Th. de Jager, Ontwikkelingsgang, 64.
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Dirck Rafaelsz. Camphuysen (1586-1627)
Als Stalpart (en later Jan Luiken) was ook Dirck Rafaelsz. Camphuysen1 een ‘late
roeping’. Aanvankelijk beweegt deze dokterszoon zich open in de wereld. Hij werd
opgeleid voor de schilderkunst, maar gaat in 1604 theologie studeren. Hij hangt
denkbeelden van Arminius aan, maar wilde toch niet tot de eigenlijke aanhangers
der remonstranten gerekend worden. Hij wordt secretaris en huisonderwijzer bij de
heer Van Langerak, de gouverneur van het naburige Loevestein. In diens ‘hofhouding’
voelt hij zich zeer wel thuis; ‘costelijcke kleederen’, ‘opstaende knevels op zijn
spaens’ en lange haren kenschetsen hem als de modieuze heer van die dagen. In 1613
trouwt hij en gaat hij in Gorcum wonen. Dan komt geleidelijk de inkeer. In Utrecht,
waar hij in 1614 als leraar werkzaam is, wordt deze definitief: zich verder verdiepend
in godsdienstige vraagstukken, theologie studerend in de eenzaamheid, getuigt hij:
‘Van 't Aardsch ben ik ontbonden, Mijn God en ik zijn één’2.
Hij predikte in die tijd ook voor de doopsgezinden, met wie hij zich eigenlijk meer
verwant voelde dan met de gereformeerden. Van 1617 tot 1619 was hij predikant te
Vleuten. Toen de van hun predikers beroofde Utrechtse remonstranten bij hem ter
kerke kwamen werd hem, hoewel hij eigenlijk nooit als partijganger van de arminianen
was opgetreden, het prediken in de Vleutense kerk verboden. Hij was duidelijk
contra-remonstrants; positief trachtte hij een synthese te vinden tussen de opvattingen
van de remonstranten, de menisten, de socianen en de collegianten3.
Hoewel hij zich met de problemen van de eigen tijd wel inliet, achtte

1

2

3

Over Camphuysen, H.G. van den Doel, Daar moet veel strijds gestreden zijn. He leven van
Dirk Rafaelsz. Camphuysen (1586-1627), Meppel, 1967 (diss. Amsterdam); K. Heeroma,
Camphuysen en Stalpart van der Wielen, Ni Tlg 54 (1961), 212 vlg; oudere literatuur: L.A.
Rademaker, Didericus Camphuysen, Gouda, 1898; G. Kalff, Camphuysen herdacht, De Gids,
1899, I, 27; J. van Vloten bezorgde D.R. Camphuysen, Uitgelezen stichtelijke Rijmen met
een Inleiding over het Leven en Karakter des Dichters, Schiedam, 1861.
Over de (moeilijke!) plaatsbepaling van Camphuysen in de kerkelijke en godsdienstige
situatie van die tijd zie naast de dissertatie van H.G. van den Doel, vooral W.J.C. Buitendijk,
SpdL 12 (1969-70), 44-6. Hij is alumnus van het gereformeerd Statencollege en enkele jaren
gereformeerd predikant geweest, maar stond ver af van alles wat gereformeerd was; zijn
moeder was vroom doopsgezind!
W.J.C. Buitendijk, SpdL 12 (1969-70), 47-8.
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hij het van groter belang de dwalende broeders naar de verlossing en de kennis Gods
te brengen. Vandaar vanaf dit jaar (1619) zijn geschriften in vrome geest, vooral
schriftuurlijke liedekens; daaronder veel psalmbewerkingen, toegespitst op de concrete
situatie1. Hij predikte aanvankelijk nog wel, hoezeer afkerig van elke beroeping en
verzetsgeest, in de open lucht. Maar de openbare onaangenaamheden in de kerken
deden hem besluiten ontslag te nemen; toen hij, daartoe opgeroepen, weigerde de
akte van stilstand te tekenen, werd hij begin 1620 uit de Verenigde Gewesten
verbannen. Hij maakte kennis met de gevangenis, kwam weer vrij, en leeft dan in
het geheim te Amsterdam. Lang echter zou hij niet te Amsterdam blijven; medio
1620 moest hij vertrekken naar Norden in Oost-Friesland. Hier schreef hij niet langer
wat men genoemd heeft ‘poëtische pamfletten’, de bovenbedoelde gedichten voor
de verstrooide broeders, maar gedichten die hij later in de Stichtelycke Rymen
verzamelde. Zij demonstreren naar hun gehalte de overgang van het actieve
martelaarschap naar de methodische deugdbeoefening, de overgang van het meer
subjectieve naar het meer objectieve2. Dan moet hij weer vluchten voor de benden
van Mansfelt; hij zwerft door Nederland, tot hij in 1624 in het vrijzinnige Dokkum
een schuilplaats vindt. In de vlashandel ligt dan zijn kostwinning; hij stierf in zijn
eenenveertigste jaar.
De wereldse poëzie die hij in zijn jonge jaren schreef, is ons helaas niet bewaard:
zij werd door hem ‘ten viere gedoemt en overgegeven’. Des te bekender - vóór 1750
vijftigmaal herdrukt! - is zijn bundel in twee delen Stichtelycke Rymen (1624). Hij
bevat overwegend ascetische poëzie met, ten dele, een mystieke inslag. De gedichten
dateren vooral uit de jaren 1622 tot 1624. Daarná schreef hij, in de weinige jaren die
hem nog restten (tot 1627 dus), psalmberijmingen. Deze betekenen de definitieve
wending naar het objectieve. Het werk uit de jaren 1616 tot 1621, dat dus voorafging
aan de Stichtelycke Rymen, is later als derde deel aan deze rijmen toegevoegd, maar
verraadt duidelijk de andere - vroegere, minder objectieve, meer om het eigen ik zich
bewegende - geest; het vertoont ook niet de structurele opbouw van de stichtelijke
rijmen. Aan het eerste deel van deze rijmen lag ten grondslag de ontwikkeling van
Camphuysens deugdbegrip, dat wil zeggen zijn begrip

1
2

Vgl. K. Heeroma, Camphuysen en zijn Stichtelijke Rijmen, TNTL 68 (1951), 1-30; K. Heeroma,
Camphuysen en Stalpart van der Wielen, Ni Tlg 54 (1961), 212.
Heeroma, t.a.p., 14.
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van het gehele leven met God; het tweede deel geeft een meer praktische levensleer.
Minachting voor deze wereld, die immers nooit iets nieuws onder de zon te bieden
heeft, die alleen maar onbetrouwbaar is, vindt haar tegenpool in de overtuiging, dat
‘het hooge Huys van Sion staet onbeweegt en vast’; heel zijn verlangen gaat uit naar
het nieuwe Jeruzalem. Niet wat de mens van buiten bedreigt, is belangrijk; zijn ware
strijd heeft hij te strijden tegen het kwaad dat zijn zondig hart hem berokkent. Met
Christus voor ogen, kan de mens zich ontworstelen aan de zonde.
Overtuigen, stichten vooral, was het hoofddoel van zijn werk: Camphuysen voelde
zich allereerst verantwoordelijk voor het zieleheil van de hem toevertrouwden. Maar
hij was tevens dichter. Als dopers christen verwierp hij weliswaar alles wat zweemde
naar ‘heidensrenaissancistische vormcultuur’ (Heeroma), maar dit betekende niet
dat het gedicht vormloos mocht zijn. Veeleer integendeel: het moest ‘spraak- en
spreukrijk zijn’, ‘zin en zenuw’ hebben, en ‘zoo wel zingelijk als leezelijk’ wezen.
Dit althans voor wat de Stichtelycke Rymen betrof. Om dit effect te bereiken volgde
hij de renaissancistische prosodie. Door de hieruit voortvloeiende toeleg op het
kunstzinnige slaagde hij er vrijwel in de taal van de oude schriftuurlijke liedekens
op te vatten, maar deze dieper, voller en markanter te doen doorklinken; dit genre
bereikte in Camphuysens werk een hoogtepunt.
Zijn beste gedichten bezitten veel van de door hem gewenste eigenschappen: een
doordachte en doorvoelde religieuze inhoud is op ‘zingelijke’ wijze, met beheersing
van de taal, geformuleerd. Daardoor diende hij de twee heren wier eisen hij intussen
soms maar moeilijk tegelijkertijd vervulbaar achtte: de eis van het stichten en die
van het vermaken; dit laatste te doen zonder tegelijk het eerste te beogen meende hij
- in tegenstelling met van oorsprong evenzeer doperse auteurs als Van Mander en
Vondel - als dopers georiënteerd man niet te kunnen verantwoorden1. Door de beide
eisen naar best vermogen in te willigen kon hij de meest gelezen en gezongen dichter
uit dit tijdvak worden.
Met Stalpart van der Wiele stelt Camphuysen zich feitelijk tegenover de poëzie
van de Leidse en Amsterdamse renaissancisten. Niet het klassiek-wereldse, maar het
christelijk-religieuze element beheerst naar de geest hun werk. Eenmaal heeft de
toch zeer zachtmoedige en

1

K. Heeroma, t.a.p.
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zó weinig tot polemiek geneigde Camphuysen zich ook theoretisch over een andere
dichter uitgesproken, toen hij Daniël Heinsius verweet uit ‘ééne zelve borne zoet en
bitter water’ te schenken, ‘vandaag ter eer van Christus, morgen weer van Bacchus’
te zingen; dat één pen deugd en heilige zeden aanprees en ‘zotte-minne-ranken’
schreef, heeft Camphuysen klaarblijkelijk in hoge mate geërgerd. Zelf hield hij zich
aan ‘de zelve spijze’, zij het met een andere saus. Geen groot, wel een zuiver en edel,
naar het weemoedige neigend dichter, was deze om den ge-love vervolgde.

Jacobus Revius (1586-1658)
Naast de katholieke priester en de dopersgeoriënteerde predikant: de volmaakt
rechtzinnige calvinist Jacobus Revius (1586-1658)1. Geboren in hetzelfde jaar als
Camphuysen, is hij mentaal vrijwel diens antipode. Zo zachtzinnig als D.R.
Camphuysen is, zo heftig en strijdlustig is de calvinist. Hij is wel de meest sprekende
exponent van de geestelijke kracht die in het calvinisme is gelegen.
Revius werd geboren te Deventer, maar woonde als kind en jongen in Amsterdam;
hij studeerde vanaf 1604 te Leiden op kosten van zijn geboorteplaats. Hij volgt er
de colleges van Gomarus, niet die van Arminius. In 1607 werd hij ingeschreven te
Franeker. Na een reis door Frankrijk (1610-1612), waar hij o.a. studeerde aan de
universiteiten van Saumur, Montauban en Orléans, was hij predikant in een drietal
plaatsen in de Achterhoek; daarna, van 1614 tot 1642, in Deventer. Dan vertrekt hij
naar Leiden, waar hij als regent van het Collegium Theologicum belangrijke invloed
had op de aanstaande predikanten.

1

Revius, opnieuw uitgegeven door W.A.P. Smit, Jac. Revius, Overysselsche Sangen en Dichten,
twee delen, Amsterdam, 1930, 1935. Een nieuwe Bloemlezing uit zijn [Revius'] Gedichten
bezorgde W.J.C. Buitendijk, Zutfen, z.j. [1968].
Over hem W.A.P. Smit, De dichter Revius, Amsterdam 1928; W.A.P. Smit, Jacobus Revius,
de dichter van het epos der Godsgeschiedenis, De Werkplaats 1 (1936); G.A. van Es, Jacobus
Revius, de Overijsselsche Zanger, G.L.N. IV, 165-210; W.A.P. Smit, bespreking van G.L.N.
IV, Ni Tlg 42 (1949), (in verband met Van Es' beschouwing over Revius). Veel
literatuuropgaven in de voetnoten in de bloemlezing uit de Overysselsche Sangen en Dichten,
die W.J.C. Buitendijk bezorgde, Zutfen, z.j. [1968]. Daaraan toe te voegen desgewenst P.
van Valkenhoff, De Gouden Tak, Maastricht, 1937, 46-74; H. Wielink, Soc. Gids, 1937, 375
vlg.; A. van Duinkerken, De Tijd, 23 mei 1935; Chr. Stapelkamp, Revius-Studiën, Assen,
1955 (bevat tekstverklarende aantekeningen bij de religieuze poëzie van Revius).
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Hij sterft er in 1658 na een leven gewijd aan godsdienst, wetenschap en kunst.
Zijn wetenschappelijke belangstelling uitte zich in verschillende geschriften van
theologische en historische, vooral kerkhistorische aard, in zijn medewerking aan
de Statenbijbel, in zijn ‘onvervaarde’ polemiek met Suarez en de cartesianen.
Zijn belangstelling voor de kunst bleek in zijn Deventerse jaren o.a. uit het feit
dat hij lid was van een in 1623 opgericht Deventers Muziek-college. De muziek
droeg hij een even warm hart toe als hij de beeldende kunst, ‘het lamme poppen-werck
en dode schilderij’, verwierp1. Maar de dichtkunst heeft weer zijn volle liefde. Ons
interesseert deze uiteraard vooral inzover zij in zijn (dicht)werk tot uiting komt.
Revius verzamelde zijn werk in de bundel Over-ysselsche Sangen en Dichten van
1630, die uiteenvalt in twee delen. Het omvangrijkste deel is een soort geschiedenis
van het Godsrijk op aarde; zij vangt aan met God en de schepping, en behandelt via
de zondeval, Noah en Mozes, de geschiedenis der Joden; - er is zelfs een compleet
treurspel Haman2 ingelast -; dan volgen Christus' geboorte, leven en dood, de
uitbreiding van de kerk, het wezen van het christendom, de vervolging der protestanten
en het laatste oordeel. Men heeft dit werk gekenschetst als ‘het epos der
Godsgeschiedenis’3, een kwalificatie die tot misvatting aanleiding zou kunnen geven.
Het bestaat namelijk uit een zeer groot aantal, overwegend korte gedichten, waaronder
sonnetten, de meeste met een duidelijk lyrische inslag.
Vóór alles heeft hij in zijn dichtwerk zijn religieuze overtuiging tot uitdrukking
gebracht, zij het dat hij dit, in overeenstemming met bepaalde opvattingen van de
renaissance ook, zo objectief en universeel mogelijk deed. In dit deel van zijn werk
komt tot uiting de ‘andere Revius’, anders dan de theoloog-historicus. W.J.C.
Buitendijk om-

1
2

3

Hoe Calvijn-zelf over de kunsten dacht, werd bestudeerd door Jop Pollmann, Calvijn's
Aesthetica, 's-Hertogenbosch, z.j.
Haman is een opmerkelijke en ook relatief uitgebreide tekst in Revius' werk; hij noemt
Haman zelf ‘treurspel’. Het is ingedeeld in vijf bedrijven, maar telt niet meer dan 876
versregels. Niet zeer te verwonderen als men weet dat bijvoorbeeld het eerste bedrijf bestaat
uit een monoloog van Mardochai (58 regels), gevolgd door een ‘rey’ (14 zesregelige strofen).
Een alleszins wonderlijk ‘treurspel’, als men vergelijkt met wat in Revius' tijd hiertoe gerekend
werd. Over de mogelijke bronnen en waarschijnlijke zelfstandigheid van de tekst J.C. Arens,
Een naklank van Sophocles in Revius' Haman, Ni Tlg 54 (1961), 301.
W.A.P. Smit in zijn uitgave van de Over-ysselsche Sangen en Dichten.
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schrijft deze ‘andere Revius’ als ‘wel fel soms, maar ook diep-religieus; wel
dogmatisch vaak, maar ook innig vroom, ja zelfs mystiek; wel calvinistisch, maar
ook renaissancistisch; wel een bestrijder van de “wereld”, maar tegelijk bewonderaar
van Hooft, Bredero en Ronsard’1. Buitendijk wees ook op het dubbele karakter van
dit dichtwerk inzover het een (evenwichtige) verstrengeling van christelijke en
‘heidense’ elementen te zien geeft. Revius was duidelijk zéér belezen in de klassieke
auteurs, ook in de kerkvaders; hij is ook sterk beïnvloed door de renaissance (haar
dichtvormen, het gebruik van de mythologie, het hanteren van wereldse melodieën
voor religieuze onderwerpen) en behoort tot de velen uit deze eeuw voor wie, naast
de translatio, de creatieve imitatie van ook ‘heidense’ teksten opgave was2. In deze
sfeer werd hij een van de belangrijkste sonnettendichters van zijn tijd3. Hij schreef
voor wat de kortere dichtvorm betreft ook epigrammen, veelal in navolging van John
Owen, waarbij men als algemene regel meent te kunnen stellen, dat Owen
verbijzondert als epigrammatist, Revius veralgemeent als moralist. Verbijzonderend
of veralgemenend - zij zijn, zeker voor een deel, amusant4. Was dat amusante Revius'

1
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4

W.J.C. Buitendijk in zijn inleiding op de Bloemlezing, 9.
Vooral J.C. Arens en L. Strengholt hebben zich de laatste jaren zeer veelvuldig bezig gehouden
met aanwijzing van de bronnen die Revius gebruikte. Voor literatuuropgave hierover voor
wat betreft de artikelen in Ni Tlg, zie Register op de jaargangen 50-60, s.v. Arens en
Strengholt, en de voetnoten in de bloemlezing van Buitendijk. Daaraan toe te voegen het
artikel van L. Strengholt in het W.A.P. Smitnummer, Ni Tlg 61 (1968), 48-53, Revius
petrarkiseert.
Ook Revius heeft de invloed ondergaan van de discussies over ritme en metriek die in de
jaren twintig tussen o.a. Hooft en Huygens gaande waren. ‘De ommezwaai in de Nederlandse
verspraktijk moet gemaakt hebben dat Revius, die een zeer gevoelig muzikaal gehoor had,
zich in zijn latere verzen, inzonderheid in de historische, veel meer aan een strenge alternering
hield. Daardoor klinken deze verzen renaissancistischer, statiger, meer orkestraal dan de
vroegere, en hebben ze, hoe voortreffelijk in hun soort, iets verloren van de losse toets en
de frisse muzikaliteit die de vroegere verzen zo bekoorlijk maakt voor de moderne mens.
Misschien is het een van de redenen geweest, dat een groot deel van Revius' Sangen en
Dichten met hun vele vrijheden op metrisch gebied in 1630 al geen genade kon vinden in de
ogen van de kenners'. W.J.C. Buitendijk, Bloemlezing, 15.- Details over de versbouw van
Revius, aldaar, 13-16.
Zo:

Van een drongken wijf
Hier onder slaept de droncken Beel
Diet alles jaegde door de keel.
Het vaetjen dat haer vreugde gaf
Staet wtgehouwen op haer graf.
Dat sy haer man en haer geslacht
Heeft totten bedelsack gebracht
En geeft haer geen becommernis,
Maer, dat het vaetjen ledich is.
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bedoeling? In elk geval heeft ook de lezer van nu zijn bescheiden recht. Hekeldichten
en epigrammen stempelen Revius tot een óók typisch verstandelijk man. Hij is dat
zeker niet uitsluitend of vóor alles: de gevoels-motieven die het geheel van zijn werk
domineren, zijn de dogma's van schuld en verzoening alsook het lijden van Christus.
Door dit alles werd Revius bewogen tot gedichten, waarin men alle kenmerken van
de barokke stilering heeft menen te herkennen1.
Voor wat de inhoud betreft, dient nog de aandacht gevestigd op het ‘nationale’
element in Revius' dichtwerk. Naast de godsdienst kende Revius als tweede grote
liefde namelijk zijn vaderland, Nederland. Met gespannen belangstelling volgt hij,
blijkens talrijke aan dit onderwerp gewijde gedichten, de krijgsverrichtingen tegen
Spanje. In dit, en in velerlei andere opzichten, is hij een toegewijd leerling van de
zeer door hem bewonderde Heinsius. Geprononceerd stelling nemend als deze in
religieuze en nationale aangelegenheden, kent hij dezelfde artistieke leermeesters in
Frankrijk en de oudheid; maar ook Hooft heeft hem diepgaand beïnvloed.
Na de behandeling van dit drietal, door hun levensstaat en levenswijze, min of meer
op zichzelf staande dichters - verenigd alleen in hun herderlijke taak - gaan wij over
naar het literaire leven in Amsterdam.

Amsterdam
Van rederijkerskamer naar schouwburg
Het literair leven in Amsterdam vertoont in de jaren rond 1600 een geheel ander
aspect dan dat te Leiden. Drukte in Leiden de universiteit haar stempel op de
humanistisch-latiniserende cultuur van haar intelligentsia, in Amsterdam ontwikkelt
de letterkunde zich langs lijnen

1

G.A. van Es, Barokke Lyriek van Protestantsche dichters in de zeventiende eeuw, 1946,
13-23. Vgl. ook G.A. van Es, G.L.N. IV, 165-210.
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van geleidelijkheid uit de meer middeleeuwse cultuurvormen. Hier wordt de literatuur
niet zozeer beheerst door het humanisme, als wel door de zich geleidelijk evoluerende
rederijkerskamers. Het rederijkersachtige spreekt nog duidelijk uit een figuur als
PIETER ROEMER VISSCHER (1547-1620), die waarschijnlijk een groot deel van zijn
werk ook nog schreef in de zestiende eeuw; het werd echter eerst in deze periode in
het licht gegeven.
Roemer Visscher, Amsterdams koopman en dichter, staat als het ware tussen
Coornhert en Spiegel. Ook literair gesproken is Roemer Visscher een dubieuze figuur.
Zijn bundel Brabbeling, die in 1614 verscheen, bevat overwegend korte gedichten
van luchtig, ten dele zelfs lichtzinnig karakter, voor een groot deel navolgingen of
vertalingen van buitenlandse auteurs. Men heeft deze ‘spielereien’ gekenschetst als
de voortzetting van het werk der vijftiende-eeuwse refreindichters, met name van de
refreinen int sotte en int amoureuze1. Evenals veel voorgangers in dit genre wilde
Roemer van de ernst gekheid maken: ‘voor hem was 't een behoefte geworden, eigen
ernst, eigen wee zelfs, door 't glas van de spot te zien’2. Zijn tweede bundel
Sinnepoppen bevat prozastukjes van Visschers hand bij plaatjes, waarboven - in de
latere edities - tweeregelige versjes van zijn dochter Anna Roemers Visscher figureren.
Zonder het humoristisch, boertig en spotelement te verwaarlozen, blijkt Roemer in
het laatste deel der zestiende, en begin zeventiende eeuw de ernst van zijn vrienden
Coornhert en Spiegel nader te zijn gekomen. Deze Sinnepoppen zijn als zedenspiegel
van het leven, denken en voelen van onze ‘Hollandse’ voorouders ongetwijfeld van
meer belang dan als literaire produkten. Als dichter was Roemer Visscher van weinig
betekenis3. Zijn grootste roem bestaat wellicht in het bezit van twee dochters: Anna
Roemers Visscher en Maria Tesselschade, en in de gastvrijheid van het ‘saligh
Roemers huys’.
Wiens vloer betreden word, wiens dorpel is gesleten
Van Schilders, Kunstenaars, van Sangers, en Poëten4.

1
2
3
4

G. Kalff, G.N.L. III, 497.
J. Koopmans, Ni Tlg 4 (1910), 15 vlg., herdrukt in Vijf letterkundige studiën over de 17de
en de 18de eeuw, Zwolle, 1958, 16-31.
Roemer Visschers Brabbeling werd uitgegeven door N. v.d. Laan, Utrecht, I, 1918, II, 1923;
de Sinnepoppen door L. Brummel, 's-Gravenhage, 1949.
Vondel, W.B. II, 455.
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De geschiedenis van de rederijkerskamers in Amsterdam1 is mede vooral
belangwekkend door de omstandigheid, dat de groten uit die tijd - Bredero, Hooft,
Vondel - in hun bedrijvigheid betrokken zijn. Wij moeten er daarom, in korte trekken
samenvattend, over spreken.
Twee kamers trekken in Amsterdam de aandacht: naast de Brabantse - waarover
verderop - vooral de oude Amsterdamse kamer DE EGELANTIER. Haar blazoen
vertoonde een kruisbeeld, waarom zich een bloeiende wilde roos slingert; het devies
luidde ‘in Liefde bloeiende’. Deze kamer, waarvan de activiteit heel de zestiende
eeuw door te volgen valt, en die o.a. in 1584 de Twe-spraack van Spiegel uitgaf,
kwam, na Spiegels vertrek naar Alkmaar, onder de leiding van Hooft. Onder de
auspiciën van deze prominente figuur maakte zij een duidelijke bloeitijd door, gaf
zij leiding aan het literair leven in de stad. Deze kamer heeft de toneelactiviteit in de
grote jaren tussen 1610 en 1616 voor het grootste deel opgevangen en gestimuleerd.
Verschillende omstandigheden echter leidden tot verval van dit bloeiende leven.
Een factor van betekenis buiten de kamer was het optreden van de Engelse
toneelspelers, de komedianten die in deze landen sinds Leycester met veel succes
acteerden, een optreden waartegen Bredero zich publiekelijk vanaf het toneel verzette.
Vervolgens liet de verstandhouding tussen de kameristen onderling te wensen
over; evenals in Leiden schijnt het levensgedrag van sommigen - meer kannekijkers
dan rederijkers - aanstoot gegeven te hebben, terwijl vaak de minder begaafden de
eerste viool, alias de hoofdrol in de op te voeren toneelstukken wilden spelen, met
het gevolg dat deze slecht werden gespeeld. Een streng reglement bracht in 1613
enige, maar geen afdoende verbetering.
Na een succesvolle winterperiode (1615-1616) onder leiding van Hooft, Coster
en Bredero verloopt de beweging. Het is geenszins uitgesloten, dat met name de
hoger-reikende idealen van de leiders een uitgesproken conflict binnen de kamer
hebben veroorzaakt. Een blik op Leiden deed de met hun tijd meelevende
Amsterdammers begrij-

1

Over de rederijkerskamers, de Schouwburg en de literaire aangelegenheden er omheen, zie
G. Kalff, Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de 17e eeuw, Haarlem, 1895, 21915; C.N.
Wybrands, Het Amsterdamsche Tooneel van 1617-1773, Utrecht, 1873; J.A. Worp,
Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg 1496-1772, uitgegeven met aanvulling
tot 1872 door J.F.M. Sterck, Amsterdam, 1920; F. Buitenrust Hettema, Costers Eerste Ned.
Academie, De Gids, 1911, II, 452.
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pen wat ontbrak aan hun stad, die zich onderhand geenszins de geringste onder de
Hollandse steden achtte, - al kon Cats nog altijd Dordt de eerste stad noemen. Toneel
alleen volstond niet, aldus meende men, om Amsterdam intellectueel op peil te
brengen: een inrichting voor hoger onderwijs was nodig. Het kan in de bedoeling
gelegen hebben de Egelantier tot een soort academie uit te bouwen, maar men moet
de onmogelijkheid hiervan spoedig hebben ingezien, alsmede de wenselijkheid van
een speciale inrichting voor dit doel.
De drie genoemde figuren trekken zich dus terug uit De Egelantier en stichten de
NEDERDUYTSCHE ACADEMIE; deze Academie werd 23 september 1617 ingewijd met
Suffridus Sixtinus' Apollo over de inwijdinghe van de Neerlantsche Academia,1
gevolgd door Gysbert van Hogendorps Truerspel van de moordt, begaen aan Wilhem
bij der gratie Gods Prince van Oraengiën2. De Academie had te zijn allereerst - dacht
men aan Plato's Academeia en de Platonische Academie te Florence? - een instelling
ter beoefening van de wetenschap; eerst op de tweede plaats werd in het contract
genoemd het spelen en vertonen van komedie, tragedie en ander werk. De Academie
heette in de volksmond Costers Academie, - naar deze grote stuwkracht in het
Amsterdamse leven.
SAMUEL COSTER (1579-1665), die, zoals wij nog zullen zien, met zijn blijspelen en
klassieke spelen deelnam aan de belangrijke literaire activiteit van het tweede
decennium en ook daarin vernieuwend optrad, gaf inderdaad duidelijk leiding met
de academie. Voor wat de daarin beoogde beoefening der wetenschap betreft, Coster
c.s. wilden deze doen plaatsvinden in de humanistische geest die Leiden had geleerd.
Met dit belangrijke onderscheid echter, dat, terwijl Leiden een ‘kweekhof voor de
Kercke Christi’ beoogde te zijn, Coster de wetenschap boven het geloof deed
prevaleren. Leiden handhaafde als voertaal Latijn, de Academie wilde een volop in
Nederlandse geest, zij het klassiek geschoold, denkend en voelend instituut van
hogere wetenschap worden. Aan de wetenschap is naar Costers mening alles gelegen3.

1
2
3

Sixtinus was een ‘verwoed’ bibliofiel en handschriftenverzamelaar te Amsterdam, ook
diplomaat; zie P.C. Molhuysen, De Navorscher, 1899, 587-92.
Van Hogendorps treurspel in F.K.H. Kossmann, De spelen van Gysbert van Hogendorp,
Den Haag, 1932.
Werken, ed. Kollewijn, 557 vlg., vs. 13-18. - Zie F. Buitenrust Hettema, Coster's eerste
Nederduytsche Academie, De Gids 1911, dl II, 452-89.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

201
Gemakkelijk heeft Coster het met zijn Academie intussen niet gehad. Van de aanvang
af stuitte hij op ernstig verzet van de zijde van predikanten van verschillende richting:
de zelfstandige beoefening der wetenschap, los van de hoede der kerk, georiënteerd
nog wel in de klassieke richting, kon de geestelijke heren maar matig behagen. Met
name de gereformeerde predikanten kwamen in de oppositie. Coster van zijn kant
liet hun actie niet onbeantwoord. Hij ageerde door het schrijven van zijn Iphigenia
(1617), waarin hij heftig te velde trok tegen wat hij als aanmatigende inmenging in
academiezaken beschouwde. Aanvankelijk had hij met zijn streven weinig succes.
Wel werd de Iphigenia opgevoerd en herhaaldelijk herdrukt, maar de predikanten
brachten het zover, dat burgemeesteren der stad in 1619 de beoefening der wetenschap
aan de academie verboden. - Restte de beoefening van de kunst! Deze werd met
kracht voortgezet, ten dele in sterk polemische richting, zoals blijkt uit de opvoering
van Costers Iphigenia en Polyxena, Hoofts Baeto en Vondels Palamedes. Tenslotte
werd het de predikanten - Smout was in 1620 in de stad beroepen - te grijs; zij
bewerkten de overheid, en Coster moet op het matje verschijnen: het gaat ook niet
aan, de rol van de verfoeilijke Euripylus uit Iphigenia te laten spelen door een acteur
die ‘zoo (was) toegemaakt met baard en kleeren, dat hij Trigland op een hair geleek,
en elk een hem kende’1!
Na de audiëntie bij de autoriteiten neemt Costers activiteit merkbaar af. In 1622
komt het zó ver, dat Coster het gebouw van de Academie aan de regenten van het
weeshuis moet verkopen.
Ook met anderen dan de predikanten heeft Coster in de jaren vóór zijn retraite
menig appeltje geschild, en wel met sommige leden van De Egelantier, van welk
instituut hij in 1617 afscheid had genomen om de academie te stichten. Deze uittocht
betekende intussen niet, dat De Egelantier van God en alle goede mensen verlaten
werd; tal van vooraanstaande Amsterdammers bleven haar trouw, en de verhouding
tussen De Egelantier en Academie schijnt geenszins slecht geweest te zijn. Wel tussen
enkele leden van beide corporaties. Een bepaald recalcitrante figuur was de man die
als Ridder Theodoor Rodenburg bekend staat.
THEODOOR RODENBURG (ca. 1578-1644) was aanvankelijk lid van Het

1

Aantek. bij Vondels hekeldichten, waarschijnlijk van Brandt, aangeh. Kollewijn, Coster's
Werken, 220.
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Wit Lavendel, maar ging in 1617 naar De Egelantier over om vanuit deze kamer het
offensief te openen tegen de Academie1. Deze ca. 1578 te Antwerpen uit Amsterdamse
ouders geboren jongeman bezat een groot aantal sinjoorlijke eigenschappen, dat hem
in het oog van vele slecht-en-rechte Amsterdammers tot een te verfoeien ‘Brabander’
maakte. Zijn hele levensvoering heeft iets onhollands in haar streven naar zwier,
voornaamheid, grandezza. Vóór Hooft zijn Granida schreef, had de jonge Rodenburg,
ruim twintig jaar oud, zijn eerste toneelwerk vervaardigd, de Trouwen Batavier (hij
zegt zelf in 1601), een arcadische pastorale, een vrijage-spel, zoals hij dit genre
noemt. Hij ontleende de stof aan Guarini's Pastor Fido, maar nationaliseerde en
actualiseerde de stof door de aangelegenheid zich te laten afspelen in 's-Gravenhage
en het Haagse bos (in welk bos overigens mensenoffers aan Diana gebracht worden),
onderdelen in verband te brengen met het ontzet van Leiden, en dergelijke meer2.
Hij liet het in 1616 volgen door het Batavierse Vryagiespel, veel later (in 1634) door
Mays Treur-bly-einde Spel in eenzelfde niet gemakkelijk te bepalen genre. Van 1607
tot 1611 woonde hij in Amsterdam, waar in 1609 de Trouwen Batavier vertoond
werd. In 1611 werd hij belast met een diplomatieke zending naar Spanje, vanwaar
hij terugkeerde als Ridder der ‘Ordre van den huyse van Bourgondië’. Van 1615 tot
1619 is de ‘Ridder’ weer te Amsterdam en ontplooit daar, juist in de jaren rond de
oprichting van de Academie dus, een verbazingwekkende activiteit. In het jaar 1619,
toen De Egelantier haar honderdjarig bestaan vierde, stelde Rodenburg zijn Eglentiers
Poëten Borstweringh samen, een borstwering tegen de haters van de dichtkunst3, een
demonstratie ook van het nut en de betekenis van een instituut als De Egelantier.
Verdediging van de dichtkunst, met name op basis van de nog altijd
hooggewaardeerde leer van de retorica. Na het onderzoek van Dr. S.F. Witstein4 staat
vast, dat dit werk voor het overgrote deel verzamelwerk en vertaling is; het bestaat
uit een vertalende bewerking

1
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J.A. Worp, Amsterdamsche Schouwburg, 31.
W.A.P. Smit, Ren.-ton., 195, vraagt zich af, of door deze manipulaties de bewerking ‘nog
genoeg van het herderspel behouden heeft om er zelf een genoemd te kunnen worden’.
W.M.H. Hummelen, in zijn bespreking van het hieronder te noemen boek van S.F. Witstein
in TNTL 84 (1968), 132-6, meent dat met deze ‘haters’ met name bedoeld zijn de kerkeraden.
S.F. Witstein, Bronnen en bewerkingswijze van de ontleende gedeelten in Rodenburgs
Eglantiers Poëten Borst-weringh (1619), Amsterdam, 1964.
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van Sidneys Defense of Poesie1 en van de Arte of Rhetorique van Thomas Wilson
(1553). Daarnaast gebruikte Rodenburg nog verschillende andere bronnen. Aan deze
bewerkingen voegde hij tafelspelen en bruiloftsgedichten toe, alsook emblematische
gedichten, de laatste met duidelijk moraliserende strekking; deze laatste gedichten
werden samengesteld uit de Tronus Cupidinis, Vaenius' Amorum Emblemata en
Zacharias Heyns' Volsinnighe Uytbeeldsels. Op deze wijze hoopte Rodenburg de
positie van de ondergewaardeerde dichtkunst veilig te stellen èn die van De
Egelantier2.
Ook ‘creatief’ was Rodenburg in het tweede decennium zeer actief. In vier jaar
schreef hij twaalf stukken. Een van zijn grote voorbeelden is hierbij Lope de Vega,
wiens werk hij op zijn Spaanse reis had leren kennen en bewonderen, zózeer, dat hij
het thans bewerkt, vertaalt en navolgt. Volop ‘Spaans’ toneelwerk, behorende tot de
‘Comedias Heroycas’ en de ‘Comedias de capa y espada’, de mantel- en degenstukken,
rijk aan uiterlijke handeling, afwisseling en dramatische gebeurtenissen.
Verwisselingen en verwarringen, liefdesmotieven, handige dialogen (waaruit blijkt
dat Rodenburg opzettelijk in deze stukken ook het leven van de burgerij van die tijd
op het toneel wilde brengen), lyriek, muziek en allerlei vertoningen brachten dit
Spaanse toneel in optima forma op de Amsterdamse planken. Het Hollandse bloed
kroop echter ook bij deze Sinjoor waar het niet gaan kon: binnen het kader van de
zozeer gevariëerde vertoning met zang, dans, muziek en levende beelden ging schuil
de degelijke, gewichtige kern van deugdelijkheid en leerzaamheid; allerlei problemen
en vraagstukken worden in deze stukken verhandeld en besproken, soms eindeloos
uitgerafeld. Dit alles in overeenstemming met Rodenburgs mening dat niet een apart
instituut (als de Nederduytsche Academie), maar het toneel de toehoorders nutte
lering had te verstrekken. Met dit leerzaam toneelwerk in ‘Spaanse’ vorm streed
Rodenburg dus de strijd in De Egelantier tegen de Academie. Klaarblijkelijk met
succes! Zijn werk moge naar moderne artistieke maatstaven gemeten dan al van
geringer waarde zijn3, het publiek kreeg een boeiend èn leerzaam kijkspel. Li-

1
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Mej. Witstein betoogt, dat de titel van de beste tekst niet Poetry, maar Poesie geeft. Sidneys
werk werd posthuum gedrukt in 1595.
Over dit alles uitvoerig het aangeh. werk van Mej. Witstein.
Rodenburgs geschriften zijn niet opnieuw uitgegeven; over hem R.A. Kollewijn, Rodenburgh
en Lope de Vega, De Gids, 1891, III, 325; J.A. Worp, Dirk Rodenburgh, Oud-Holland 13,
65; W. Zuidema, TNTL 21, 253, 22, 81, 24, 261; J. Brouwer, G.L.N. III, 260-5.
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terair-historisch verdient dit toneel een aanzienlijk groter belangstelling dan het de
laatste tijd verwierf.
Of de vele succesvolle opvoeringen van Rodenburgs stukken voor zijn gevoel
opwogen tegen de publieke vernederingen die hij van zijn tegenstanders te verduren
had? Wij weten het niet. In elk geval gaat hij in 1619 weer op reis, hij verblijft in
Denemarken, daarna in Engeland, en keert weer in Holland terug zonder zich echter
na 1621 nog in Amsterdam te vestigen.
Waarop berustte de antagonie tussen mannen als Coster en Rodenburg? Op een
persoonlijke vete? De heren waren in velerlei opzicht elkaars antipoden: een
heetgebakerde, hoogdravende, snorkende Antwerpse Amsterdammer, versus een
Amsterdammer tout court, geneesheer van zijn stiel die niet de fanfares pleegt te
beminnen waarmee Rodenburg zichzelf en anderen het hoofd op hol bracht. Wat wij
kunnen constatéren, is de strijd tussen twee kunstrichtingen: het Spaanse en het
‘klassieke’ toneel; Rodenburg was even onvoorwaardelijk bewonderaar van De Vega
(en Tourneur!) als Coster zwoer bij Scaliger en Heinsius. Al met al geeft dit literair
duel fleur en kleur aan het Amsterdamse toneelleven in deze jaren. Meer dan dat:
het demonstreert de strijd der kunstrichtingen die toen in Europa gaande was.
Als opgemerkt was de verhouding tussen Egelantier en Academie niet slecht. Maar
ook met de Academie ging het niet naar wens, vooral niet na 1621, toen Coster bij
burgemeesteren ontboden was. Bredero was een jaar na de stichting gestorven. Hooft
distantieerde zich geleidelijk van de Academie. Alleen Vondel bleef volop
actief-polemisch in de trant van die jaren. Maar hij alleen kon de Academie geen
nieuw leven inblazen. Dit vermogen bleef evenmin beschoren aan de leden van
Amsterdams tweede kamer, HET WIT LAVENDEL, die zich in 1623 met de Academie
verenigde. Dit Lavendel had binnen zijn muren onder de zinspreuk ‘Ut levender
Jonste’ de ingeweken zuiderlingen verzameld, vermoedelijk reeds in de zestiende
eeuw. In dit Lavendel hebben niet onbelangrijke figuren zitting gehad: Zacharias
Heyns, Jan Kolm, vooral Abraham de Koningh.
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De vereniging in 1623 van Academie en Wit Lavendel voldeed echter niet aan de
wensen van de Amsterdammers; zij bleven verlangen naar een echte academie. Hun
activiteit ten bate van een ‘geleerd’ instituut werd in 1632 bekroond door de stichting
van het ATHENEUM ILLUSTRE. De vroedschap van de stad was kort na de scènes over
de Iphigenia, nl. reeds in 1622, gewijzigd; in 1630 werd zelfs Ds Smout, de heftigste
onder de heftigen, de stadspoort gewezen, met het gevolg dat aan de medeleiding
der predikanten althans ten dele een einde was gemaakt en men, ondanks het verzet
van Leiden, durfde overgaan tot de oprichting van het Atheneum als een zelfstandige
wetenschappelijke instelling, al gebruikte die de moedertaal dan ook niet als voertuig
van onderwijs. Tot docenten werden o.a. benoemd de in Leiden om zijn
remonstrantisme ontslagen Caspar Barlaeus en Vossius, die ook moeilijkheden begon
te krijgen. Zo was dus wel niet Costers Academie de hoge uitverkorene geworden,
maar het ideaal was dan toch ten naaste bij bereikt. En Vondel juicht bij de ‘Inwying
der Doorluchtige Schoole’...1
In hetzelfde jaar 1632 werd toen De Egelantier verenigd met de (sinds 1623 bestaande)
combinatie Academie-Wit Lavendel2, en wel onder de nieuwe naam DE
AMSTERDAMSCHE KAMER, die in Costers Academie bleef spelen en vergaderen.
Voor deze verenigde kamers bleef Rodenburg belangstelling tonen vanuit zijn ‘Slot
van Nassau buyten Brussel’, waar hij in 1632, 1634 en 1638 nog een viertal
toneelstukken schreef, bestemd voor hun verenigd toneel. Dit floreerde, zozeer zelfs
dat het gebouw te klein werd en moest worden gesloopt: op de plaats waar de oude
Academie gestaan had, verrees in 1637 de eerste echte Nederlandse schouwburg,
ingewijd door Vondels Gysbreght. Weer had Vondel - als in 1632 met de oprichting
van het Atheneum Illustre - zijn zin!
In de Amsterdamse toneelsituatie werd een nogal curieuze rol gespeeld door JAN
HARMENS KRUL (ca. 1601-1646)3. Hij was aanvan-

1
2
3

Uit welke Schoole later (1877) de gemeentelijke Amsterdamse universiteit is voortgekomen.
J.A. Worp, Amsterdamsche Schouwburg, 76.
Over Krul, N. Wijngaards, Jan Harmens Krul. Zijn leven, zijn werk en zijn betekenis, Zwolle,
1964; daarin tal van bibliografische gegevens (over dit boek W.J.C. Buitendijk, Ni Tlg 58
(1965), 405-9).
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kelijk lid van de Oude Kamer De Egelantier, bracht die zelfs na het vertrek van
Rodenburg tot nieuwe bloei. In 1623 werd zijn ‘blyeyndend’ herdersspel Diana
opgevoerd, dat door verschillende andere, soortgelijke werd gevolgd. Artistiek van
niet al te groot belang, getuigen zij van grote aandacht voor de zintuiglijke en
zinnelijke aspecten van het menselijk leven. Nadat in 1632 De Egelantier was
samengesmolten met de Academie, richtte Krul in 1634 de MUSIJCK-KAMER op,
enerzijds verzet tegen de ‘onvryheyt’, de ‘redelosen dwangh’, waarmee misschien
gedoeld wordt op de dwang van het Amsterdamse gemeentebestuur de kamers samen
te voegen, anderzijds een poging de ‘Kunst van edel reden-rijck’ tot nieuwe bloei te
brengen, en wel door tegelijk de poëzie en de muziek te dienen: ‘Muzijk en Rethorijk’
zouden ‘vermengd’ worden, en wel ‘in alle deugd’. Om dit streven tot zijn recht te
doen komen, vervaardigde Krul-zelf een aantal muziekspelen, waaronder weer
herdersspelen, een activiteit die hij ook voortzette nadat zijn initiatief deze - en andere
- stukken in een eigen muziekkamer te doen opvoeren al spoedig tot mislukking
gedoemd bleek.
Kruls deugdpleidooi, hierboven vermeld, bleek moeilijk in harmonie te brengen
met zijn andere voorkeuren; zijn laatste biograaf constateert op grond van zijn werk
in Kruis persoon een sterke discrepantie, ‘tweeslachtigheid’, tussen twee kanten van
zijn persoonlijkheid, ‘die zich dikwijls nagenoeg gelijktijdig openbaren’1. Deze
tweeslachtigheid komt ook tot uitdrukking in zijn tegelijkertijd opereren met ‘deughd’
èn ‘luck’. Het komt tot uiting in enerzijds zijn voorkeur voor het pastoraal-erotische,
anderzijds voor het moralistisch-didactische, dat in zijn leerdichten onder woorden
gebracht wordt.
Krul steunde sterk op Honoré d'Urfé's L'Astrée, Ariosto's Orlando Furioso, op
Hooft, Rodenburg, en voor het didactische op Cats en Heinsius. Zijn werk heeft,
esthetisch, onze letterkunde maar in bescheiden mate verrijkt, maar het blijft
literair-historisch belangwekkend.

Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618)
Bredero werd geboren op 16 maart 1585, het jaar van de val van Antwerpen; hij was
de zoon van een gegoed burger, aan wiens huis in de Nes het beeld van een der heren
van Bredero uithing; vandaar de

1

N. Wijngaards, a.w., 253 vlg.
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naam waarmee de auteur zich soms noemt ‘Gerbrandt Ariaensz in Bredero’. De Nes
was toendertijd een van de belangrijkste straten van de stad; de jonge Bredero heeft
er tot zijn zeventiende jaar gewoond en er heel het fleurige, drukke stadsleven
meegeleefd, dat hij blijkens zijn boeken zo grondig kent.
In 1602 verhuist de familie naar de O.Z.-Voorburgwal, de vader klaarblijkelijk
nog altijd een levenslustig heer; ook een net heer: sinds 1619 weduwnaar, hertrouwt
hij op zijn tachtigste jaar met een vrouw, bij wie hij reeds een dertienjarige zoon had.
Gerbrand is opgeleid in de schilderkunst; hij werkte op het atelier van de
italianiserende schilder Francesco Badens, wat de keuze van zijn onderwerpen
verklaart, die wel zeer ver afwijkt van de onderwerpen die Bredero later in zijn
toneelstukken zal behandelen. Zijn betekenis als schilder is niet meer te beoordelen:
geen van zijn werken is tot ons gekomen. Van een viertal weten wij dat zij betrekking
hadden op David en Bathseba, David en Abigaël, Pyramus en Thisbe, en de Fortuyn.
Des te beter echter is ons zijn letterkundig werk1 bekend, dat in vele opzichten afwijkt
van het klassiekrenaissancistisch werk van auteurs als Hooft en, tot op zekere hoogte,
Vondel. Bredero's herkomst en opleiding2 verklaren hier aanleg en ontwikkeling.
Had hij een aardje naar zijn vaartje? In elk geval was ook de jonge Bredero een man
uit het volk; zijn opleiding heeft hem niet binnengevoerd in het heiligdom der
klassieke kunst die hij slechts uit vertalingen kent; hij noemt zichzelf ‘een slechte
Amsterdammer, die maer een weynich kintsschoolfrans in 't hoofd rammelde’, een
bescheiden formulering voor een behoorlijke kennis van de Franse taal. Daarnaast
echter bezat Bredero een buitengewone aanleg die hem voorbestemde tot onze grootste
blijspeldichter; helaas heeft zijn vroege dood de volledige ontplooiing van zijn gaven
verhinderd: in de winter van 1617 op 1618 zakte hij met

1

2

Het werk van Bredero is uitgegeven in verschillende edities. De werken van G.A. Bredero,
Volledige uitgave, door J. ten Brink, H.E. Moltzer, G. Kalff, R.A. Kollewijn, J.H.W. Unger
en J. te Winkel, met algemeene inleiding van G. Kalff, drie delen, Amsterdam, 1890;
vervolgens, Werken van G.A. Bredero met inleiding en aanteekeningen, door J.A.N. Knuttel,
drie delen, Amsterdam-Leiden, 1921-1929. Aangekondigd is de verschijning van een nieuwe
uitgave o.l.v. Garmt Stuiveling.
Over Bredero, Jan ten Brink, G.A. Bredero, drie delen, Leiden, 1888; meer populair, J. Prinsen
J. Lzn., G.A. Bredero, Amsterdam, 1919 en Herman Poort, G.A. Bredero, Groningen, 1918.
Tenslotte, vooral, samenvattend J.A.N. Knuttel, Bredero, Lochem, 1950; in 1968, bewerkt
en herzien door Theun de Vries en J.B. de Klerk, opnieuw uitgegeven te Amsterdam onder
de titel Bredero, Poeëet en Amsterdammer.
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zijn slede door het ijs en zat tot de lenden in het water; een ernstige ziekte was het
gevolg, die mogelijk de dood op 23 augustus 1618 tot nasleep heeft gehad. Maar
binnen dit korte leven heeft Bredero een veelzijdige activiteit ontplooid, zowel ten
aanzien van de beoefening der levenskunst in haar meest verscheiden vormen als
van de kunst der letteren.
In de voorrede bij het toneelstuk Griane handelt Bredero over zijn zowel boerse als
leke-stijl van dichten; deze karakteristiek geldt ook voor zijn lyriek. Bredero schrijft
minder het hoog-gecultiveerde renaissance-gedicht, hij schrijft doorgaans ‘volkse’
dichtkunst. Een groot deel van zijn gedichten, met name van zijn minneliederen,
nadert, in toon en trant, het oude volkslied; eenvoudig van taal, met een voorkeur
voor de directe aanspreking en de uitbeelding van het simpel liefdesgeval, is de stijl
van deze gedichten wel zeer onderscheiden van de kunstige stijl van Hooft.
Conventioneel zijn zij in hun thema's van trouwe en miskende liefde, van
vergoddelijking der aanbedene en in hun klachten over versmading, maar Bredero
weet deze traditionele motieven toch een spontane natuurlijkheid te verlenen. De
oorzaak hiervan is wel, dat Bredero in eerste instantie een driftig bewogen gemoed
bezat; hij was een man die door zijn natuurlijke, maar weinig geschoolde aanleg
gedreven, ertoe kwam in de vanouds bekende trant der volksdichters uiting te geven
aan wat hem bewoog. Hooft is de typische representant van de zeventiende-eeuwse,
klassiekgevormde dichters; Hooft is primair dichter, hij beoogt het fraaie gedicht te
componeren, welgebouwd, sierlijk en statig van artistiek ritme, vol fraaie woorden
en welgekozen, dichterlijke beelden. Uiteraard beoogt ook hij in dit gedicht innerlijke
bewogenheid te formuleren, maar in de gevoelsgang van Hooft komt dit niet op de
eerste plaats.
De volksdichter Bredero beschikte over een zeer rijke natuurlijke aanleg, en zo
zien wij het gebeuren, dat hij op bepaalde ogenblikken, krachtens deze aanleg, boven
het peil van het eenvoudige volksaardige lied uitstijgt en voor machtiger innerlijke
bewogenheid suggestieve beeldingen en rijker vallende ritmen vindt dan optreden
in de gemiddelde lyriek. Dan schrijft hij de gedichten, die hem tot een van onze grote,
nog immer volksaardig gebleven lyrici van de zeventiende eeuw hebben gemaakt.
Zo in strofische gedichten als Waer is nu dat hart, waer de gedachten? met
prachtig-bewogen retorische vragen, zo uitnemend geintoneerd met het accent op de
eerste klankgroep van de eerste regel,
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- het ritmisch in sommige strofen magistraal bewogen Adieu-liedt met suggestieve,
krachtig-samengebalde beeldingen van Amsterdams haven, het daarin liggend schip,
de met ‘geweld’ doorbrekende ‘gouden zon’, - het suggestieve 's Nachts rusten meest
de dieren met zijn markant beeldende tegenstelling tussen de nachtelijke stilte en
rust in het heldere maanlicht en de eenzaam in onrust door de straten dolende zwerver,
die zich beklaagt over zijn lief dat, zich niet bewust van zijn smart, zorgeloos te
slapen ligt.
Aan het volksleven ontleende Bredero de stof voor een groep gedichten waarvan
Boeren-geselschap wel het meesterstuk is: Dirk Coster heeft er een voortreffelijke
karakteristiek van gegeven1. Maar hoezeer Bredero blijkens dit gedicht met het volk
leefde en de innerlijke bewogenheden van dat volk kende, het slot verraadt tevens
zijn huivering voor de panische excessen waartoe het uit zijn aard, beheerst door het
noodlot van zijn driften, moet ontaarden.
In het voorgaande werd voornamelijk gedacht aan Bredero als minnedichter. Zijn
lyrisch werk beperkt zich echter niet tot de liefdes-lyriek, maar omvat ook religieuze
dichtkunst. Bredero heeft veel van de negentiende-eeuwse bohémien, die in zijn
gemoed alle uitersten in een korte spanne tijds heftig doorleeft: hij kent de zuiver
innerlijke hartstocht zo goed als de hoogste religieuze bewogenheid. Misschien neemt
in de laatste jaren van zijn leven de godsdienstige inslag in zijn gedachten- en
gevoelsleven kwalitatief toe, maar wezenlijk is dit element toch altijd wel aanwezig
geweest. Het is gestimuleerd, als berouw, en een daarmee samenhangend zich richten
tot de Schepper, nadat de ik van het gedicht zich te buiten gegaan is aan excessen
van liefde en nachtbraken. Hier vooral gold zijn leus ‘'t Kan verkeren!’ - Deze groep
lyriek draagt dezelfde uiteenlopende kenmerken als die hierboven omschreven werd:
van volksaardige liedjes naar, in dit geval, meer bespiegelende, breedgedragen
gedichten, waarin de ijdelheid van het aardse leven meditatief overwogen wordt, al
kreunt daaronder nog duidelijk hoorbaar de pijn om de trouweloze wereld; dan komt
hem het ijdelheid der ijdelheden telkens op de lippen, verwijt de ik zichzelf zijn
‘beestig’ onverstand, zijn zich overgeven aan zijn wilde en woeste begeerten vol
losbandigheid, die altijd maar doorhollen als dolle paarden, om zich dan overwonnen
te bekennen en te wijzen een enkele keer naar Christus, vaker naar God, de
Opper-Prins en Here, smekend,

1

Dirk Coster, De Nederlandsche Poëzie in Honderd Verzen2, Arnhem, 1931, XLI.
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dat hij de stralen van zijn genade zal doen dalen op het bedroefd gelaat van zijn
verloren zoon. Los van zichzelf, stil en ingetogen te zijn, is dan het hoogste dat hij
(ik) begeert1.
Met opzet wordt in het voorgaande gesproken over de ‘ik’ van het gedicht. Het
was in het verleden gebruikelijk deze ik te identificeren met de mens Bredero. Het
is zeker niet onmogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk dat er verband bestaat tussen
veel literair werk van Bredero en zijn persoonlijke levenservaringen. Maar wèlk
verband, én: hoeveel is literaire fictie2? Dat men voorzichtig moet zijn met het leggen
van dit soort verbanden bleek opnieuw uit het artikel3 van A.A. Keersmaekers in het
herdenkingsjaar 1968: Keersmaekers stelde namelijk vast, dat een aantal gedichten
van Bredero die doorgaans tot de zogenaamde directe, persoonlijke lyriek gerekend
werden, bewerkingen zijn. Een Nederlandse vertaling van Franse, uit het Italiaans
vertaalde

1

2

3

Groot Lied-Boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622, uitg. door
A.A. van Rijnbach, Bilthoven-Antwerpen, 1944, 21966, 31968.
Over Bredero's lyriek, H.E. Moltzer, Bredero's Liedboek, in Studiën en Schetsen, Haarlem,
1881; J. Prinsen J. Lzn., Breero en zijn verhalende liederen, De Gids, 1918, III, 175; J.
Pollmann, Een paar opmerkingen over de dateering van Bredero's Liederen in de editie
Knuttel, Studiën 94, 128; over de zg. twaalf sonnetten van de schoonheid en hun auteur,
Marnix Gijsen, De twaalf sonnetten van de Schoonheyt en hun auteur, Antwerpen-Amsterdam,
1919; C.G.N. de Vooys, De twaalf Sonnetten van de Schoonheyt ten onrechte aan Bredero
toegeschreven, Ni Tlg 18 (1924), 86; J.B. Schepers, De twaalf Sonnetten van de Schoonheyt,
De Nieuwe Gids, 1924, I, 734; Albert Verwey, Ni Tlg 26 (1932), 76, over Bredero's Vroegh
in den Dageraadt, herdrukt in A. Verwey, Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd
(1925-1935), Zwolle, 1956. Verder Th. Weevers, Bredero's Liedboek en de liederen van
Georg Greflinger, Album Baur, Antwerpen, 1948.
C.A. Zaalberg heeft (in het W.A.P. Smitnummer van Ni Tlg 61 (1968), 43-7, Retouches aan
het beeld van Bredero) nog gewezen op het gevaar al te vlot de inhoud van een gedicht toe
te passen op de mens (i.c. Bredero). Men heeft in het verleden ook meer Bredero's liefden
bestudeerd dan zijn liefdeslyriek, en maar al te vlot uit de lyriek conclusies getrokken met
betrekking tot de ‘liefdes’ van Bredero. Over deze liefdes (werkelijke of vermeende) bestaat
een uitgebreide literatuur; men zie de nogal fantasierijke artikelen van J.B. Schepers, Bredero's
liefde voor Margriete, de grote stuwkracht van zijn leven, De Nieuwe Gids, 1913, I, 574,
699; Bredero en Tesselschade, TNTL 24, 233; Lichtvaardig onderzoek inzake Bredero, De
Nieuwe Gids, 1919, I, 894; Terug van een dwaalspoor, De Nieuwe Gids, 1924, II, 150; dez.,
Bredero's jeugdwerk en jeugd, De Nieuwe Gids, 1932, I, 481, 609, II, 3; Is Margriete dezelfde
als Tesselscha?, De Nieuwe Gids, 1936, II, 479, maar vooral die van J.A.N. Knuttel, Bredero's
leven en liefden en de weg door zijn Liedboek, De Gids, 1919 II, 61 en L. Koch, Tesselschade
en Bredero's Margriete, TNTL 55, 269.
De onbekende Bredero, SpdL II (1968-69), 81-97. - Zie ook K. de Groot, Wel vaandrig, niet
dol, L.T. 1970, 101-14.
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novellen uit het begin van de zeventiende eeuw bevat in elk geval achtenvijftig
gedichten van de hand van Bredero. (Een deel ervan is ook opgenomen in Bredero's
eigen werk). Geen individuele belijdenislyriek dus, maar bewerking naar een Franse
prozatekst, zoals Bredero zelf zegt in een klinck-dicht dat op deze gedichten
betrekking heeft1.
In deze gedichten komt - om een enkel voorbeeld te noemen - de naam Margriete
voor, in wie men tot voor kort een geliefde van Bredero heeft gezien. Tot deze
gedichten hoort ook het Aendachtigh Gebedt dat men lang een persoonlijke uiting
van Bredero's persoonlijke gemoedsbewogenheid heeft geacht2. Sinds het artikel van
A.A. Keersmaekers dus: géén vereerde en bewonderde èchte Margriete meer,

1

2

Hij noemt daarin de naam van Reinier Telle (†1618). Telle is de man die een deel van een
vertaling in het licht gaf van de Histoires tragiques van de Franse auteur Pierre Boaistuau
en François de Belleforest (verschenen tussen 1559 en 1583), die op hun beurt weer
uitgewerkte bewerkingen waren van Matteo Bandello's Novelle (1554-1573). De Nederlandse
vertalingen verschenen als Tragedische ofte klaechlijcke Historien, eerste en tweede deel in
1598 en 1601 te Antwerpen (vertaler Merten Everaerts), het derde tot en met het zevende
deel in Rotterdam tussen 1611 en 1615; een aantal delen daarvan is waarschijnlijk vertaald
door genoemde Reinier Telle. Met name in de door Telle vertaalde delen nu komen gedichten
voor. Keersmaekers acht het het meest waarschijnlijk, dat achtenvijftig in de delen III, V en
VIII voorkomende prozateksten door Telle aan Bredero ter hand zijn gesteld, met verzoek
deze om te werken tot gedichten. Van deze achtenvijftig stukken zijn er, al dan niet met
afwijkingen, een aantal weer opgenomen in Bredero's werk, namelijk de liederen Met Edel
hoogh begeeren, Mach ter werelt eenige pyn, Ick hadde noyt gevoelt, Ay schoone dochter
blont, De liefd' die mijn begeert beveelt, en de sonnetten Ghy Moeder van de min, Dit groen
besloten perck, o Nacht! o langhe Nacht!, Margriete Lief myn hert', De verwen van mijn
bloem, Den soeten Somer is soo ... en het slot van het uitvoerige stuk in alexandrijnen,
namelijk het Aendachtigh Gebedt: O levendighe Godt...
A. Keersmaekers formuleert het als volgt: ‘Al deze gedichten nu komen voor in de
vertellingen: op lyrische momenten worden b.v. tussen de geliefden gedichten, liederen
gewisseld, of de minnaar zingt zijn liefdesverlangen uit; een andere keer spreekt een stervende
zijn laatste bede en klacht uit, elders nog zijn het overwegingen, toepasselijke citaten, enz.
Door het feit echter, dat de heldin van enkele vertellingen, die overigens helemaal niets met
elkaar te maken hebben, Margriete heet, vinden we hier ook zogenaamde Margriete-gedichten;
deze gedichten horen niet allemaal bijeen en zijn bovendien niet uit Bredero's persoonlijk
leven of beleven gegroeid, te meer omdat ze alle ook vertalingen zijn van Franse (of Italiaanse
of Spaanse) voorbeelden. De meeste liederen behoren tot de zgn. petrarquistische
modeliteratuur van die dagen. Het Aendachtigh Gebedt is het slot van een lange klacht van
een stervende ridder. Met Bredero's persoonlijk leven hebben deze gedichten dus helemaal
niets te maken, al heeft de dichter sommige stukken, o.a. het laatste wel op zijn eigen situatie
toepasselijk gemaakt door later een paar verzen te vervangen door andere’.
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naar wier identiteit moeizame speurtochten werden ondernomen, géen uiterst
persoonlijke godsdienstige belijdenis meer (althans niet in Aendachtigh Gebedt),
maar een figuur in een gedicht, die in een heel bepaald kader - dat van een vertaalde
roman - gezien moeten worden. Dit maakt de gedichten uiteraard niet minder
waardevol. - Wij zullen de procedure ook verderop tegenkomen.
Ook in zijn toneelstukken komt het volkse karakter van Bredero's persoonlijkheid
tot uiting. Ternauwernood de stof van één stuk ontleende hij aan de klassieke
literatuur; die van de overige staat daar geheel buiten. Bredero ontleende de stof voor
drie van zijn oudste spelen1 aan de roman van Palmerín de Oliva, een voortzetting
van de romans van de Spanjaard Garci de Montalvo over Amadis de Gaula, de
volmaakt hoofse, idealistische ridder, in wie de geest en ten dele ook de stof van de
Artur-romans voortleefde. De Palmerijn-romans zijn zo genoemd naar de held
Palmerin de Oliva, een spiegelbeeld van Amadis (op veel lager plan overigens). Van
deze Palmerín verschenen ook vertalingen in het Nederlands; bewaard bleven uitgaven
van 1602 en 16132. Bredero kan van de eerste druk gebruik gemaakt hebben.
Aan deze Palmerijn ontleende hij de stof voor drie toneelstukken: Rodd'rick ende
Alphonsus, dat in 1611 op het toneel van De Egelantier gespeeld werd, Griane, in
1612 voor het eerst opgevoerd, en Stommen Ridder, in 1618 voor de Nederduytsche
Academie gespeeld.
De stof voor zijn door hemzelf als ‘treurspel’ aangekondigde Rodd'rick ende
Alphonsus vond hij in hoofdstuk CV van de roman3. Bredero stelt de twee elkaar
zeer toegewijde vrienden van die naam eerst naast elkaar, maar een conflict drijft
hen uit elkaar: Alphonsus vraagt namelijk aan Rodderik hem Elisabeth, de nicht van
de koning, af te staan. Maar evenzeer als Rodderik verliefd is op Elisabeth, is Elisabeth
verliefd op Rodderik; zij van haar kant wil bovendien duidelijk niet met Alphonsus
te maken hebben. Alphonsus echter meent, dat de vriendschap Rodderik verplichten
moet hem Elisabeth af te staan. Wanneer Rodderik weigert, beschuldigt Alphonsus
zijn vriend ervan

1
2
3

C.H. den Hertog, De bronnen van Breero's romantische spelen, De Gids, 1885, I, 400; J.A.N.
Knuttel, Bredero en het romantische drama, De Gids, 1918, III, 192.
Zie de uitgave van Rodd'rick ende Alphonsus door C. Kruyskamp, Zwolle, 1968, II. Over
deze uitgave W. Vermeer, Een nieuwe Bredero-uitgave, Ni Tlg 62 (1969,) 387-95.
Dit hoofdstuk werd afgedrukt achter de uitgave van C. Kruyskamp, 209-37.
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geen góed vriend te zijn; Alphonsus wil niet meer met Rodderik te maken hebben.
In een gevecht wordt Rodderik desondanks gered door Alphonsus, waarna Alphonsus
het hof verlaat en gaat dolen.
In het vijfde bedrijf verblijft Elisabeth in een bosschage, waar zij overvallen wordt
door Moren; wederom is het Alphonsus die, toevallig in de buurt zijnde, haar bevrijdt.
Als Rodderik opkomt, ziet hij Alphonsus aan voor een der Moren en doodt hem.
Volgt een waanzinscène, waarin Rodderik zichzelf wil doden; men weet dit te beletten.
Met een heenwijzing naar de begrafenis van Alphonsus eindigt het spel.
Hier zijn wy sien ick, recht voor mijn Heer Vaders slot,
De Feest daar ick met vreucht, mijn Vrunden wouw op nóóden,
Ach! die is nu verkeert in stacy van een Dóóden.
Het gheen den sotten Mensch tot vrolijkcheyt besluyt,
Ach! dat komt menighmaal op een droef Treur-spel uyt.

Een duidelijk tréurspel dus. Centraal daarin staat de idee van de vriendschap ‘als een
categorisch begrip, een idee met absolute geldigheid, die, in de praktijk toegepast,
tot een noodlottig conflict moet leiden’1. De (hedendaagse?) lezer vraagt zich wel
af, waarom Rodderik zijn absolute vriendschap bewijzen moet door Elisabeth af te
staan, en Alphonsus zijn absolute vriendschap niet behoeft te bewijzen door Elisabeth
- die bovendien in het geheel niet van hem gediend is - te laten bij wie zij is. Met
andere woorden: het conflict tussen liefde en vriendschap2 wordt uitgewerkt in een
weinig overtuigende situatie.
Bredero heeft er, in zijn ‘Slot-redenen’ achter het stuk, nog een flinke schep
bovenop gedaan:
Voor Alphons wilt de Ziel verstaan:
Neemt Rodd'rick voor het Lichaem aan;
En noemt Elisabeth de Werelt.
Die door't aantreckend' wesen soet,
Haar van een yeder minnen doet;
Soo gracelijck is sy beperelt.

1

2

C. Kruyskamp, t.a.p., 27. W. Vermeer, Ni Tlg 62 (1969), 390, meent in ongeveer gelijke
gedachtengang, dat Bredero in de geest van de tijd een morele norm wilde stellen, welke
werd afgeleid uit een ‘universele waarheid, in dit geval dat vriendschap méér is dan
geslachtelijke liefde’. Uit de normatieve strekking van het stuk verklaart Vermeer ook de
wijze van optreden van de figuur van Geraldus.
Kruyskamp wijst als bron van Bredero's opvattingen over de vriendschap Coornherts
Wellevenskunste aan; t.a.p., 27-9.
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Hier door soo twist dan menigh reys,
De goede Gheest, en 't weelligh Vleys;
Die doch van jongs soo vast vereende,
Dat inde tijdt van jaar en dagh
An haar men gheen verschil en sagh:
Soo datmens' in als eens te wesen meende.

Dit wordt dan verder breed uitgewerkt en toegepast op het hele relaas van het
gebeuren. Met andere woorden: het honderdvijfde hoofdstuk van Palmerín de Oliva
lezende, heeft hij zich druk met allegorese beziggehouden en in het romanverhaal
een nogal geforceerde diepzinnigheid gelegd die de argeloze lezer in de Spaanse
prozatekst niet ontdekt1. Wanneer heeft Bredero deze interpretatie in het werk gelegd,
vraagt men zich af, en onder welke invloeden kwam hij daartoe? Feit is, dat hij zich
dus doende aansluit bij echt middeleeuwse voorgangers2.
Beziet men Rodd'rick ende Alphonsus verder, dan vallen op de scènes tussendoor
met Nieuwen-Haan, de Knecht, zoals hij genoemd wordt, en zijn heer (Rodderick),
alsook de scènes tussen Nieuwen-Haan en Griet Smeers, de dienstmaarte. Zij vormen
de ‘comic underplot’, het komische tussenspel dat op lager niveau de complicaties
van de hogere standen imiteert en vaak parodiëert3, waardoor een stuk als dit van
Bredero duidelijk van een andere soort is dan het treurspel van Hooft en Vondel.
Hier bij Bredero immers, treedt bínnen het stuk een menging op van hoogdravende
ernst en komische intermezzi (terwijl het geheel ‘tragisch’ eindigt). Dit alles en de
hiervoor genoemde allegorese situeren dit stuk tussen rederijkerstoneel en klassiek
treurspel.
C. Kruyskamp ziet in de stijl van Bredero's spel talrijke barokelementen4: ‘de
ongebonden weligheid van vormen en gedachten, de bonte levensvolheid’, waarop
J. Huizinga wees5, heftigheid van expressie, onbetoomde uitdrukking, opzettelijke
accentuering van de bewust-

1
2
3
4

5

Vgl. de interpretatie van de Eneide; zie Handboek I, 56 noot 1.
Men herinnere zich, hoe Mathys Casteleyn de geschiedenis van Pyramus en Thisbe een
religieuze zin verleende die zij bij Ovidius uiteraard niet bezat; zie Handboek I, 481.
Zie hiervóór p. 68. Kruyskamp spreekt van ‘parodistische tegenhandeling’; t.a.p., 20.
Hij stelt ook (p. 30) dat de allegorese die Bredero geeft, wijst op de opvatting van de barok
volgens welke ‘die Welt ein Theater ist’; dáarvan echter is m.i. niet veel te lezen in de
Slot-redenen.
J. Huizinga, Verz. Werken II, 2, 416.
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hevige en hevig-bewuste gemoedsaandoeningen. Kortom: het pathos, dat zelfs
duidelijk leidt tot een soort geweldpleging aan de taal, een overspanning in de
beeldspraak, - de vermenging van sferen (aards en hemels b.v.) die leidt tot de
‘diminishing or domesticating metaphor’1 - polariteit en sterke gespannenheid, tot
uiting komende in de voorkeur voor de paradox, de oxymoron, de catachrese2, de
hyperbool, de homerische vergelijking, het nadrukkelijk plastische, de neologismen,
maar ook in de tegenhanger van het pathetische en heftige: de statigheid en de stilering
van het maatschappelijke, de geordende pompeusheid van het officiële, met name
(in dit stuk) van het hofleven3.
Veelheid van vorm vindt de lezer ook in verschillende elementen van de uiterlijke
vorm: de scènes die de eigenlijke ernstige hoofdhandeling bevatten, zijn geschreven
in alexandrijnen, afgewisseld soms door lyrische intermezzi in doorgaans korte
versregels; de komische tussenspelen daarentegen hebben ongetelde verzen in vrije
ritmen4. De komische tussenspelen zijn geschreven in (Amsterdams) dialect, de
andere in een taalvorm ‘die men als een vroeg stadium van de algemeen beschaafde
schrijftaal kan aanduiden’5, waarbij van belang is, dat deze tegenstelling in taal
gebruikt wordt als literair stijlmiddel en middel om sociale verschillen aan te duiden.
Het is niet moeilijk een stuk als dit - bijv. uit compositorisch oogpunt, bezien als
uitbeelding van karakters, beschouwd als belichaming van een idee - naar moderner
maatstaven uiterst zwak te achten; men kan het zeker waarderen op zijn plaats in de
ontwikkeling van onze toneelletterkunde. Het is daarin een vroeg specimen van de
pogingen in deze tijd een nieuwe vorm van het ‘treurspel’ te creëren67.

1
2
3
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R. Warren en A. Wellek, Theory of Literature, 188.
Ibidem, 188.
C. Kruyskamp, 32-38.
C. Kruyskamp, 38-39; vgl. ook G. Stuiveling, De structuur van Bredero's vers, in de uitgave
van Kruyskamp, 50-66.
C. Kruyskamp, 39.
Vgl. J.A.N. Knuttel, Bredero en het romantisch drama, De Gids, 1918, III, 192-211; G.S.
Overdiep, G.L.N. IV, 282-94 en uiteraard Kruyskamp.
De aandacht verdient Bredero's opdracht aan Hugo de Groot, niet zozeer om de namen van
bewonderde auteurs die Bredero noemt (P.C. Hooft, Daniel Heyns, Peter Schryver, Hugo
de Groote), maar om de zoal niet platonische dan toch platoniserende gedachte die erin
uitgesproken wordt: gelijkgezinde zielen schijnen ‘gemengschap en gemeynschap’ gehad te
hebben vóordat zij hier op aarde kwamen; wanneer zij elkaar dan hier op deze wereld ‘in
deze vervalb're lichamen’ ontmoeten, zoeken zij de hémelse kennis en omgang.
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Palmerijn zelf treedt ten tonele in Griane1. De Macedonische vorst Florendus en de
dochter van de keizer van Constantinopel, Griane, beminnen elkaar; naar de hand
van Griane dingt echter óók de prins van Hongarije, Tarisius, die voor zijn plannende
toestemming verwierf van Grianes vader. De beide gelieven besluiten te vluchten.
Tarisius weet echter de uitvoering van dit plan te beletten, Griane wordt door haar
vader in de gevangenis geworpen. Zij blijft Florendus echter trouw, maar wordt na
verloop van tijd gedwongen Tarisius te trouwen. Voordien was reeds het kind, dat
Florendus haar schonk, geboren; dit wordt te vondeling gelegd en gevonden door de
boer Bouwen Langlijf die het door zijn vrouw doet opvoeden. Griane vertrekt met
Tarisius naar zijn rijk. Midden in het vierde bedrijf verspringt de tijd dan plotseling
twintig jaar; in die tijd is het kind van Florendus en Griane, dat de naam Palmerijn
draagt, ridder geslagen. Florendus reist, als pelgrim vermomd, naar Hongarije om
Griane nog eenmaal te zien; bij een gevecht doorsteekt hij Tarisius, waarop hij en
Griane gevangen genomen worden. Een strijd op de wapenen zal de al of niet
gegrondheid van de aanklacht tegen Griane en Florendus aan het licht moeten brengen.
Op dit ogenblik verschijnt Palmerijn, die het pleit ten gunste van de beschuldigden
doet uitvallen. De gewonde Palmerijn wordt door zijn moeder herkend, Florendus
en Griane, ‘de twee gelieven’, trouwen. ‘Waarin - zegt Bredero - wel naaktelijk werd
afgebeeld de veranderingen der tijtelijke dingen, zulks dat een iegelijk in geen voorval
derzelviger hem al te vast moet binden, dat is: hem in voorspoed niet al te zeer
verheugen, noch in tegenspoed hem al te zeer verslaan, maar altoos gedenken op den
regel daar 't spel op gebouwd is: te weten 't Kan verkeren’. Ook in dit geval - als in
vele bij Bredero: de ‘Slotredenen’ van Rodd'rick ende Alphonsus bevat een
soortgelijke bespiegeling: Des menschen leven is een strijdt, Een Schouw-spel vol
veranderinghe - mag men zeggen, dat de vrome gedachte, die, naar hij beweert, aan
het stuk ten grondslag ligt, een later toegevoegde, voor de hand liggende moralisatie
is; zij is op vrijwel elk romantisch gegeven van toepassing. Om dat romantische
geval is het Bredero in deze jaren klaarblijkelijk te doen geweest, en in dit opzicht
wijkt zijn belangstelling niet af van die van zijn tegenstander in de kunst Rodenburg.
Een hartstochtelijke liefdesgeschiedenis, een poging tot schaking met

1

Griane is apart uitgegeven in G.A. Bredero's Toneelspelen, uitg. A.A. van Rijnbach,
Amsterdam, 1942.
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als gevolg een dramatisch gevecht in de nacht, waarbij doden en gewonden vallen,
ellendige gevangenschap van de heldin, die in de kerker het kind van haar liefde ter
wereld brengt, het te vondeling leggen van het kind, een huwelijk door dwang, de
romantische ontmoeting van de als pelgrim verklede eeuwig-trouwe minnaar met de
heldin, wederom een gevecht, dat de dood van de niet-beminde gemaal tot gevolg
heeft, het duel, waarin de onbekende zoon het opneemt voor zijn moeder en de haar
toegewijde ridder, de uiteindelijke vereniging der gelieven - een uitgelezen
verzameling motieven om een toneelstuk te bouwen dat gekenmerkt wordt door
heftigheid van gemoedsbewegingen, (waaronder als dominant die der liefde), rijke
variatie van tonelen van 's keizers troonzaal tot de sombere kerker waarin Griane
zucht, herhaalde staatwisseling der hoofdpersonen, voortdurende verandering van
plaats en tijd, scènes vol uitwendige actie als begeleiding van de innerlijke driften,
die niet zelden eindigen met sensationele gebeurtenissen als moord en zware
verwonding... Bredero heeft er van genoten, zonder nochtans een toneelwerk van
onvergankelijke waarde te scheppen. Hij beperkte er zich toe de tekst van een
Palmerijnverhaal te berijmen; tot uitbeelding van personen met een eigen karakter
en een individuele psychologische ontwikkelingsgang kwam hij niet. Ook het
schrijden op hoge toneelbrozen dat Vondel zo gemakkelijk zou afgaan, was Bredero
niet gegeven. Soms valt hij al te duidelijk uit de toon:
Wie durft een keizers kind, dat 's meer, mijn bruid verdrukken?
Ik houde hem de kop in honderd duizend stukken1.

of:
Gij heren, ziet, ik zweer 't! op 't prinselijke woord:
Waren de karels hier, ik zou ze aan stukken kappen!
Ik spuw mijn galle schier! Ik moet trampvoetend trappen2!

of, in dezelfde gevoelsgang, maar nu meer ‘klassiek’ geformuleerd:
Ik geef geen ruste, neen! an schelmse snode boeven.
Weert u, verrader trots, tegen mijn krachten fel!
Rust nu in Pluto's schoot, in d'afgrond van de hel3.

Karakteristiek voor het romantisch toneel dat heftige bewogenheid van gemoed wil
demonsteren, is het ontbreken van een gesloten stijl,

1
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Griane, vs. 1688-9.
Griane, vs. 2108-10.
Griane, vs. 2419-21.
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de stijl van het meer verfijnde ‘klassieke’ toneel. Merkwaardig is intussen, dat in
hetzelfde stuk een pleidooi geleverd wordt voor de zelfbeheersing door de in de
Renaissance zozeer geliefde ‘rede’: de keizer betoogt aan het adres van Florendus,
hoe hij hem eigenlijk uit spontaneïteit des gemoeds liefst had ‘doen houden in kleine
stukken’;
Maar 'k heb bloedgierigheid door reden afgeleid
En bruik voor wrede straf zachte zachtzinnigheid1.

Ook in dit stuk vallen weer op de ingelaste fragmenten, waarin de Boer Bouwen
Langlijf en zinnelijke (d.i. zindelijke) Nel, zijn vrouw, als paar optreden, in de proloog
om zich rechtstreeks tot het publiek te richten met allerlei opmerkingen over de
opvoering van het stuk en het gewenste gedrag van het publiek, later om zijn
boerenwijsheid naar aanleiding van het melkventen etc. te verkopen in stevig
Noordhollands dialect2; uiteindelijk echter weet Bredero deze intermezzo's met de
hoofdhandeling te vervlechten. Bouwen Langlijf vindt namelijk de te vondeling
gelegde Palmarijn en voedt hem verder op. Dat Bouwen en Nel geheide Hollandse
boeren blijken, terwijl de hoofdhandeling zich afspeelt in Hongarije, Macedonië en
Constantinopel, schijnt geen bezwaar te zijn geweest. Stukken als Rodd'rick ende
Alphonsus en Griane brachten door vermenging van ernstige met komische elementen
de gewenste afwisseling teweeg tussen het omringende leven van alledag en een
maatschappelijk hogere wereld waarin de toeschouwers hun dagdroom konden
bevredigen. Een Shakespeare schreef in en voor deze tijd met onvergelijkelijk dieper
mensenkennis, met onvergelijkelijk diepzinniger levenswijsheid, met onvergelijkelijk
grootser scheppingsvermogen zijn toneelstukken; met hem mag men Bredero niet
vergelijken. Bredero's weg lag ook veeleer in de uitbouw van de realistische elementen
tot ‘groot’ toneel, waarvan de scènes met Langlijf en Zinnelijke Nel geslaagde
prototypen zijn.
Dit realistisch element komt tot volledige en zelfstandige ontplooiing in Bredero's
kluchten en blijspelen3. Het zuiverst en meest harmonisch wel in de kortere kluchten,
de regelrechte uitbloei van de middel-
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Griane, vs. 2440-2
Hetzelfde verschijnsel dus als later zal optreden in de Spaanschen Brabander.
De Kluchten van G.A. Bredero met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst,
uitgegeven door A.A. van Rijnbach, Amsterdam, 1926. Nieuwe uitgaaf van G.A. Bredero's
Kluchten door C. Kruyskamp, Zutfen, z.j. [1970].
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eeuwse en vooral zestiende-eeuwse kluchten en sotternieën met hun realistische,
vaak komische, soms satirisch-hekelende schildering van personen, verhoudingen
en toestanden. Waren deze ook in de zestiende eeuw nog overwegend van zuidelijke
herkomst, het noorden begon een steeds belangrijker aandeel te leveren. Een
verbindende schakel was de als onmiddellijke voorganger van Bredero beschouwde
Gerrit Hendricksz. van Breughel, uit Antwerpen afkomstig, een paar jaar na Bredero
te Amsterdam overleden en lid van de Brabantse kamer. Bredero kan Van Breughels
werk hebben gekend en er zijn voordeel mee hebben gedaan1, toen hij in 1612 zijn
Klucht van de Koe en in 1613 De Molenaar schreef. (Daartussen is waarschijnlijk
het minder belangrijke Sijmen Sonder Soeticheyt vervaardigd). De Klucht van de
Koe is een meesterstuk, Hollands tot in merg en been, ondanks de ‘oostelijke’
herkomst van de stof. De stof ontleende Bredero nl. aan een Nederlands volksboek
dat bewerking was van een Duits geschrift, welks zestiende-eeuwse vertaling Bredero
gekend heeft2. Hij vond de stof, summier maar duidelijk, kant en klaar, zoals de
schilder van een stilleven zijn stof gereed kan vinden staan. Maar de levende geest
die deze stof bezielde, het scherp inzicht dat de dief alleen zijn slag kan slaan dank
zij de domheid der anderen, de hieruit voortvloeiende humoristische tegenstelling
en de uitwerking daarvan zijn van Bredero; uit zijn koker komt het vermogen om
door monologen, dialogen en samenspraken karakter en mentaliteit van deze schamele
lieden - een boer, een gauwdief, een fuifnummer, een waardin en het zoontje van de
boer - in zulk een kort bestek levend voor ons op te roepen tegen de achtergrond van
het land achter Amsterdam; van Bredero de rijke, sappige volkstaal, de rake dialoog,
de uitnemende compositie van het geheel, culminerend in de herbergscène, waar de
sluwe streek van de gauwdief - te laat - aan het daglicht komt. In dit kluchtig genre
is Bredero uitermate knap geweest3.
Behalve dit drietal kluchten schreef Bredero nog wat kleiner kluchtwerk. Daarna
zette hij zich aan het schrijven van de twee grote blijspelen in vijf bedrijven, waarvan
Het Moortje (1615) niet geheel geslaagd
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A.A. van Rijnbach, De Kluchten, hoofdstuk I, VI-XXV.
G.A. Bredero, Toneelspelen, uitg. A.A. van Rijnbach, Amsterdam, 1942, XXV-XXVII.
Uitgave van de Klucht van de Koe door J. Daan, Zwolle, 1963; ook in de hiervoor vermelde
uitgave van de Kluchten door C. Kruyskamp, Zutfen, z.j. [1970].
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kan heten1. In dit stuk heeft hij, aan de hand van een Franse prozavertaling en van
Van Ghisteles bewerking van dit stuk2, Terentius' Eunuchus ‘op zijn Hollands
gekneed’; hij trachtte toestanden en personen uit het Romeinse blijspel aan te passen
aan de Amsterdamse van zijn tijd. Enkele kleurrijke beschrijvingen werden terecht
beroemd, maar als geheel blijft het werk dualistisch van karakter. Beter bereikte hij
zijn doel in zijn laatste grote werk: de Spaanschen Brabander (1618), dat, minder
strak van dramatische compositie dan de geserreerde kluchten, een brede schildering
geeft van het Amsterdamse volksleven uit Bredero's tijd. Bredero voltooide het stuk3
in april 1617. Het moet al vrij vlug vertoond zijn. Die vertoningen hebben kennelijk
aanleiding gegeven tot kwaadsprekerij en laster van de kant van enige, wat Bredero
in zijn inleiding tot de lezer noemt ‘rechtse of averechtse geleerde Doctoren’. Die
laster, zegt hij, is over de Spaanschen Brabander rondgestrooid zónder dat zij (die
doctoren) ‘de man’ gezien of gehoord hadden. Dus maar snel de tekst uitgegeven,
dan kan iedereen zichzelf overtuigen van wat er geschreven staat! En zo verscheen
in 1618 de tekst van wat een der meest bekende toneelstukken uit onze geschiedenis
werd. Door de eerste woorden die hij uitspreekt, de eerste regel van de tekst (‘'t Is
wel een schone stad, moor 't volksken is te vies’) leert de toeschouwer Jerolimo
spontaan kennen als de ietwat hooghartige, zich van Amsterdam distantiërende
grandseigneur. Onmiddellijk daarna geeft hij de tegenstelling zoals hij die ziet:
‘In Brabant zain de liens gemainlijk ekskies in kleding en in dracht, dus op de Spaanse mode,
Als kleine koninkskens of zienelaike Goden’.

Tegenoverelkaarstelling dus zo direct en onverbloemd mogelijk van Amsterdam en
Antwerpen.
Bredero laat Jerolimo, de ‘kále’ Brabander, op meesterlijk overdrij-
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Moortje is tweemaal uitgegeven door F.A. Stoett, G.A. Bredero's Moortje, Zutphen, 1931
en 1936.
Over Moortje, zijn Fransche bron en Van Ghistele, J.F.J. van Tol, TTL 19 (1931), 5, 100.
Vgl. ook P.J.M. van Alphen, Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw,
Tilburg, 1954 (voor Bredero speciaal hoofdstuk IV).
De laatste uitgaven van de Spaanschen Brabander zijn die van H. Prudon, Assen, 1968, en
de door B.C. Damsteegt herziene editie van F.A. Stoett in het Klassiek Letterkundig Pantheon,
Zutphen, 1968 (beide uitvoerig besproken door L. Rens, SpdL, 1969, 98-120).
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vende wijze zijn eigen taal, althans wat daarvoor moet doorgaan, spreken; dit met
geen ander doel, zegt hij, als om aan te geven dat die taal even goed haar ‘lelijkheden’
kent als de Amsterdamse; maar wij, Amsterdammers, kunnen tenminste hun
‘mis-spraak’ imiteren; zij kunnen het de onze niet! Hekeling van de Brabander dus.
Dat die hekeling een der hoofddoeleinden van het stuk zou zijn, kan men lezen in
de inleiding tot de lezer. Met voor hem ongewone heftigheid gaat Bredero, die
doorgaans allerminst als zedenmeester optreedt en alleen maar pour besoin de la
cause moraliseert, in zijn voorrede tot de lezer te keer tegen de eerloze lieden die
zonder noodzaak opzettelijk bankroet gaan, die hun aanzien en crediet bij de
fatsoenlijke mensen misbruiken en deze laatsten tot hun schade arm en ellendig
maken. Verdoemelijke schelmerij, noemt hij deze handelwijze, waaraan een hele
tirade is gewijd.
Men moet echter de inleiding los zien van het stuk-zèlf, want al schrijvende aan
zijn spel laat de schrijver zich duidelijk door zijn inspiratie, of hoe men het noemen
wil, meeslepen. Want het verging, misschien zijns ondanks, Bredero als de schrijver
van de Don Quichotte. Terwijl Bredero schreef, werd Jerolimo onder zijn pen heel
wat méér dan alleen maar een praatjesmaker; hij werd voor en boven alles een
grandioze fantast. Hij is in Amsterdam komen aandrijven op een strowis, bezit buiten
zijn kleren niets dat hij zijn eigendom kan noemen, maar hij gedraagt zich met
overtuiging als een grandseigneur. Als hem dat gelegen zou komen, zegt hij, zou hij
heel Amsterdam kunnen opkopen. Tenslotte rijst Jerolimo boven zijn schamele
Amsterdamse omgeving uit als de verbeeldingsrijke, die door zijn fantasie zich een
schone droomwereld schept, waarin het beter leven is dan in de barre werkelijkheid.
Zoals voor de beroemde Spanjaard de molens geduchte ridders werden, zo ziet
Jerolimo in de hippe meisjes van het ‘gilde’ monarchale vrouwen, goddinnekens,
die in schoonheid en wetenschap de wijze Pallas en de zuivere Diana, de blonde
Venus en nog vele andere overtreffen. Verbeeldingspracht, verbeeldingsrijkdom
worden hoger gesteld dan stoffelijke goederen; die blijken vaak de vrucht van
slechtheid te zijn.
En zoals Don Quichotte zijn tegenspeler (èn medespeler) vond in Sancho Panza,
zo staat tegenover, maar geleidelijk steeds meer náast Jerolimo de Amsterdamse
straatjongen Robbeknol, Jerolimo's knecht. Op den duur wordt ook Robbeknol door
het enthousiasme van zijn meester meegesleept: hij staat open voor Jerolimo, begrijpt
en bewon-
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dert hem. Aanvankelijk ziet Robbeknol slechts de schamelste armoede, maar
geleidelijk gaat hij mee-leven met zijn heer, wiens bizarre grootsheid hem nauwelijks
meer tot bewustzijn komt. Hier bereikte Bredero een hoge vorm van humor. Bij
monde van Robbeknol noemt Bredero de Spaanse Brabander wel ziek (de ziekte der
armoede), maar in één adem verklaart hij, dat, waar God de ziekte zendt, hij ook het
genezen stuurt (de vlucht in de verbeelding). Het is deze complexiteit in de figuur
van Jerolimo, die de Brabander redt uit het odium van alleen maar belachelijke
hoogmoed: de kunstenaar overwon de polemist. Het is de complexiteit in de figuur
van Robbeknol die deze jongen verheft boven het alleen maar straatjongen zijn: hij
speelt mee in de wereld van de schone schijn.
Jerolimo en Robbeknol treden telkens opnieuw op. Maar om hen heen staat
gegroepeerd het Amsterdamse volk van die tijd. Eigenlijk van ruim een jaar of veertig
daarvoor, zegt Bredero, dus van vóór 1577; maar dat is alleen maar gedaan, opdat
men niet zou denken dat ik bepaalde personen nú op het oog heb, want dat doe ik
niet. Neen, dat doet hij zeker niet. De tijdsbepaling is trouwens ook meer als vage
verwijzing bedoeld naar een nogal verwijderd verleden; men heeft, terecht dunkt
mij, gesproken van een ‘fantasietijd’ die Bredero schiep. Hij heeft dat gedaan om
zijn spel niet tijdgebonden te maken als bijvoorbeeld Vondels hekeldichten, met alle
bezwaren daaraan verbonden, anderzijds om, vooral, ‘eigentijdse zinspelingen tegelijk
mogelijk te maken en te camoufleren1’. In een reeks levendige taferelen geeft de
schrijver heel de drukke, bedrijvige, hartstochtelijke, niet altijd even verheven
Amsterdamse straatbedoening, met de mensen daarin en de levensomstandigheden
er om heen. Het is een reeks bizarre vertegenwoordigers van het eenvoudige
Amsterdamse volk: de straatjongens, de ‘ouwe klouwers’, de hondenslager, de
‘patriotten’ (burgers), de ‘spinsters’, snollen, maar ook de iets ‘betere’ burgers: de
goudsmid, de schilder, de leerbewerker. Dit Amsterdamse volksleven is de
achtergrond, tal van figuren treden uit die achtergrond min of meer scherp omlijnd
naar voren. Van de meeste meer naar voren tredende personen geeft Bredero niet
alleen de werkelijkheid waarin zij nú leven, maar ook de omstandigheden waardoor
zij gekómen zijn tot hun huidige levenswijs. Het meer dan eens voorkomende gezegde
‘Al siet men de luy men kensse niet’ heeft men in deze zin trachten te interpreteren,

1

L. Rens, SpdL, 1969, 181-9.
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dat men hun afkomst en vroegere levensomstandigheden waardoor zij tot de huidige
kwamen, niet kent. Deze mede te belichten is een van Bredero's nevendoeleinden,
dat ertoe bijdraagt het doek diepte te verlenen1.
De Spaanschen Brabander is dus niet gebouwd als het type toneelstuk dat enkele
hoofdpersonen kent met en om wie zich een hoofdhandeling afspeelt, een
hoofdhandeling die dan naar een climax voert, en waarop alle nevenhandelingen
betrokken zijn. De Spaanschen Brabander valt veeleer te rekenen tot het geheel
ander genre, dat wij sinds Bertold Brecht hebben leren onderscheiden als het z.g.
episch theater2: een veelvoud van taferelen die niet lineair, in één lijn, één
ontwikkeling vervolgen, maar die veeleer alle betrekking hebben op een als het ware
verticaal erboven staande idee, een centraal staande gedachte die onderling soms
niet eens met elkaar samenhangende delen verbindt3. Bredero heeft in dit stuk het
Amsterdamse volksleven willen uitbeelden, precieser: het leven van het volk in
Amsterdam, inclusief de al dan niet ‘Spaanse’ Brabanders, daarin en daartegenover!
De eigenlijke dramatische verwikkeling en ontwikkeling in het stuk is dan ook
gering. Er gebeurt eigenlijk niet veel. Jerolimo treedt op, praat, praalt, eet als
Robbeknol eten bemachtigd heeft, en op een gegeven dag is hij verdwenen; alles wat
hij in bruikleen gekregen had, heeft hij meegenomen. Maar om deze ternauwernood
‘dramatische’ verwikkeling was het Bredero niet te doen. Het moet ook de lezer en
toeschouwer daarom niet te doen zijn. De lezer verlustigt zich in de nu eens fijne,
dan weer forse en brede toets waarmee Bredero zijn figuren en figurengroepen tegen
de achtergrond van Amsterdam penseelt. Dat is allereerst Bredero's kracht: zijn
realisme. Daarnaast en daarbovenuit zijn humor, die nergens wrang en bitter wordt,
maar zijn lichtflitsen over deze werkelijkheid werpt, en zelfs de op zich naargeestige
tonelen en situaties ervoor behoedt onder te gaan in grauwe troosteloosheid. Bredero
heeft het leven van zijn tijd en zijn stad bemind met de vurige levensliefde van de
renaissancemens.
Hoe riep Bredero deze wereld van zijn werkelijkheid of verbeelding op? Uiteraard
door zijn taal. Dat is, telkens opnieuw, niet een klein maar een groot wonder: iemand
zet woorden op papier, en in onze

1
2
3

Th. H. d'Angremond, De Spaansche Brabander, TTL 24, 276.
Handboek I, 287.
Niet anders dus dan door betrokkenheid op de idee.
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geest begint een wereld te leven. Een geheel eigen wereld, vol kleur, beweging en,
in dit geval, humor. Dat gebeurt dóor de taal. Dit geheel eigen karakter van Bredero's
wereld treedt overduidelijk aan het licht als men vergelijkt met Bredero's voornaamste
literaire bron, de Lazarillo de Tormes (1554), het Spaanse verhaal, waarvan in 1579
al een Nederlandse vertaling het licht zag, die in 1609 herdrukt werd1. Bredero
verwérkte namelijk de Jerolimogedeelten naar het proza van Lazarillo de Tormes.
De Spaanse vertelling is vrij sober; Bredero nam wezenlijke eigenaardigheden als
de verhouding tussen een heer en zijn dienaar, alsook hun lotgevallen naar de inhoud
grotendeels over; de karakters daarentegen wijzigde hij niet onbelangrijk. Sommige
gedeelten van Bredero kan men voor de inhoud van de zinnen bijna identiek
terugvinden in de Lazarillo. En toch is er een wézenlijk verschil tussen een
prozapassage uit Lazarillo de Tormes en de corresponderende bladzijde van Bredero:
de Hollander heeft het Spaanse prozaverhaal in de sfeer van zijn letterkundige kunst
geheven door de geheel eigen geest van de humor die de ziel is van wat gezegd wordt.
Met velerlei middelen bereikt Bredero dit effect; door het ‘gebaar’ waarmee de zinnen
worden gelanceerd, de levendige vlotte verteltrant, de wijze waarop de woorden door
hun plaats en context hun komische kracht krijgen, de taal, en, niet op de laatste
plaats, de versbouw. In de Spaanschen Brabander overheerst de vrije brederoiaanse
alexandrijn, en zijn de vrije verzen in de minderheid. Kazemier meende te kunnen
vaststellen2, dat de in alexandrijnen geschreven delen veel meer overeenkomen met
het Spaanse voorbeeld en samen meer een gesloten handelingsgeheel vormen dan
die in vrije verzen, die voor het grootste deel geheel oorspronkelijk van Bredero zijn.
Zijn verdere veronderstelling is dan, dat Bredero in alexandrijnen begon te schrijven,
daarbij zijn voorbeeld van tamelijk nabij volgend, maar dat hij later, tot de ontdekking
komende dat het geheel te gering van omvang was òf om andere redenen, het stuk
heeft uitgebreid met vrije verzen, voor een deel door nog enkele stukken op te nemen
uit Lazarillo, maar vooral door reeds zelf verzonnen personages nog eens te laten
optreden. Het zijn niet het minst deze door Bredero meesterlijk gehanteerde
versvormen, die óók de

1
2

Het leven van Lazarillo de Tormes, en over zijn wederwaardigheden en tegenslagen werd
opnieuw vertaald door C.F.A. van Dam, Amsterdam, 1965.
G. Kazemier, De compositie van Bredero's Spaansche Brabander, Ni Tlg 28 (1934), 1-16;
G. Kazemier, Versbouw in Bredero's ‘Spaansche Brabander’, TNTL 54 (1935), 299.
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aan Lazarillo ‘ontleende’ stukken hun unieke waarde verlenen1.
De schrijver polemiseert, in de voorrede-in-versvorm die aan het stuk voorafgaat,
tegen de klassieke kunstopvattingen:
Hier hebdy maar een slecht gherijm,
Dat niet en rieckt na Grieksche tijm2
Noch Roomsch gewas, maar na 't gebloemt
Van Hollant klein, doch wijt beroemt;
Al heeftet gheen uytheemsche geur,
't Is Amsterdams, daar gatet veur.

Maar hij kon noch wilde er omheen, bepaalde eisen die het zichzelf respecterend
toneel van die tijd stelde, in te willigen, zoals de eis van de vijf bedrijven, die hem
wel gebracht heeft tot de schilderende uitweidingen en uitbreidingen die met het
eigenlijk dramatisch verloop weinig of geen uitstaans hebben3.
Overziet men het werk van Bredero in zijn geheel, dan moet, samenvattend, op één
eigenschap ervan nog gewezen worden: het blijkt dat zowel zijn lyriek als zijn
toneelwerk voor een niet onaanzienlijk deel bewerking is geweest van gereed liggende
teksten. Geen translatio echter, ook geen imitatio, maar duidelijk emulatio; het
oorspronke-

1

2

3

Ook de Spaanschen Brabander kent de eigenaardigheid waarop hiervoor bij Griane gewezen
werd: het zich richten van bepaalde spelers tot het publiek met allerlei opmerkingen over
bijvoorbeeld een andere speler op het toneel (Robbeknol over Jerolimo). Ook dit draagt ertoe
bij dat, zoals Stutterheim formuleert, zulk een ‘toneelstuk geen in zichzelf gesloten eenheid
is, dat er om zo te zeggen een deur openstaat tussen de ene werkelijkheid en de andere’,
d.w.z. tussen ‘onze’ gewone werkelijkheid (die in de zaal bijvoorbeeld, die wat op het toneel
gebeurt ervaart als niet tot die gewone werkelijkheid te horen) en die van de verbeelde
‘werkelijkheid’ op het toneel. Deze werkelijkheid op het toneel is in stukken als Griane en
Spaansche Brabander dus niet in zich gesloten, maar open. Vgl. de opmerkingen hierover
van C.F.P. Stutterheim, Realisme en werkelijkheid in Bredero's Spaansche Brabander, in
Handelingen van het dertigste Nederlandse Filologencongres, Groningen, 1968, 12-14.
Toespeling op het wapen van Costers Academie, voorstellende een bijenkorf met er omheen:
Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mella (hier ruist en bruist het dartlend rijm; de
geurge honig riekt naar tijm, - in de vertaling van Jacob van Lennep).
Een veel ouder artikel over deze materie is dat van Jos. J. Gielen, G.A. Bredero en zijn
Spaansche Brabander, Ni Tlg 29 (1935), 385 vlg. Van recenter datum R. Antonissen, Bredero
se Brabander, in: Dietse studies. Bundel aangebied aan J. du P. Scholtz, Assen enz. [1965],
1-24.
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lijke uitgangspunt kreeg krachtens zijn artistiek vormvermogen een aanzienlijk hogere
waarde dan het origineel bezat. Weliswaar blijft hij tamelijk dicht bij de
oorspronkelijke teksten, maar deze teksten stimuleren zijn geestes- en
gemoedsbewogenheid zo heftig, dat zijn eigen teksten gekenmerkt worden door de
zeer persoonlijke, zeer markante spraak die onmiskenbaar die van Bredero, en van
Bredero alleen is. Bijkomstig is, dat hij daarbij, soms naderhand, vooral zijn
toneelstukken een zekere geestelijke achtergrond wilde verlenen waardoor zij aan
belangrijkheid zouden winnen: de wisselvalligheid van 's mensen geluk, de
wankelbaarheid van grootheid en macht, de gevaren van de liefde, het stoïsch zich
matigen in vreugde en smart, etc. Maar meer dan oplegsel is deze vrij simpele
levenswijsheid niet, dit wel zeer in tegenstelling met Hoofts dramatiek die gesproten
is uit zijn stoïsche levensbeschouwing. Ouder dan Bredero's ‘'t Kan verkeren’ is
Hoofts markanter geformuleerd ‘Verandren Candt’, dat reeds voorkomt onder zijn
brief uit Florence van 1600. Het is bij Hooft ook dieper doorleefd dan bij de jongere
Bredero.
Ook als kunstwerken staan Bredero's toneelstukken achter bij die van de drost van
Muiden: Hoofts vormgeving, zowel de innerlijke samenhang en motivering der
gebeurtenissen, als de uiterlijke, is meer doordacht, voornamer, artistieker. Ten dele
moet dit verklaard worden uit Hoofts rijkere aanleg, ten dele ook uit hun verschillende
geestelijke vorming: Bredero blijft, in tegenstelling met de humanist Hooft, zijn leven
lang een volksjongen, die vrijwel spontaan uitzong en neerschreef wat hart en hoofd
hem, min of meer geïmproviseerd, ingaven. Boeit hij nog immer, dan is dit niet door
een verfijnd kunstenaarschap, maar door zijn innemende spontaneïteit, veelzijdige
begaafdheid en aangeboren artistiek vermogen1.

Jan Jansz. Starter (ca. 1594-1626)
Starter werd geboren in 1593 of 1594 uit Engelse ouders; of hij te

1

Over Bredero's invloed op tijdgenoten, J.B. Schepers, Nieuwe Gids, 1914, II, 66; over Vondel
en Bredero, B.H. Molkenboer, Vondelkroniek VI, 49; over de beoordeling van Bredero in de
loop der jaren, J.D. Naeff, De waardering van G.A. Bredero (diss. Leiden), Gorinchem,
1960; vgl. W.A.P. Smit, Ni Tlg 54 (1961), 110, en J.D. van der Meulen, De waardering van
Bredero in moderne Ned. literatuur, Ni Tlg 54 (1961), 156 vlg.
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Londen dan wel te Amsterdam het levenslicht zag, staat niet vast1. Wèl dat zijn ouders
als vervolgde Brownisten in Amsterdam hun toevlucht zochten. Starter was al vroeg
lid van De Egelantier; lang echter zou hij dit niet blijven; in 1614 verliet hij
Amsterdam voor Leeuwarden, waar hij zich als boekverkoper vestigde ‘In d'Engelsche
Bijbel’, zoals hij, met trots op zijn Engelse herkomst en religieuze gezindheid, op
het uithangbord vermeldde; hij gaf enkele wetenschappelijke werken uit en, in 1616,
een liedboek, dat ook liederen van hemzelf bevatte. In 1617 stichtte hij te Leeuwarden,
naar het voorbeeld van het Amsterdamse kunstleven, een rederijkerskamer onder de
zinspreuk ‘Och mocht het rysen’. Om maar meteen de affaire tot bloei te brengen,
schrijft hij in 1618 een tweetal tragikomedies Timbre de Cardone en Daraïde2, stukken
die kennelijk geïnspireerd zijn op Engelse voorbeelden3. De ernstige gedeelten worden
afgewisseld met komische tussentonelen, waarin Starter met genoegen de grenzen
van het welgevoeglijke overschrijdt; overigens staan de kluchtige gedeelten in geen
verband met de ernstige delen van de spelen. In het genre van de kluchtige spelen
schreef Starter nog het een en ander; zijn Kluchtigh t'samen-Gesang van dry
Personagiën met een negental ingevlochten liederen verdient aandacht als de eerste
‘singhende klucht’ (operette) in onze literatuur, vervaardigd naar het voorbeeld van
de Engelse Jigs4.
Starters activiteit viel niet bij iedereen in het hoge noorden in de smaak. Zijn
lofliederen op Friesland en deszelfs inwoners konden niet verhelpen, dat zijn literaire
werkzaamheden de argwaan van de predikanten gaande maakten: in 1619 wordt, op
instigatie van Ds Bogerman, de Rhetorisyns ‘het ageren voortaan opgesecht’, terwijl
‘Jan Starter met syn gesellen’ gelast werd het door hen bespeelde gebouw te ‘verlaten
en ontledigen van al hunne versierselen en gereedschappen’. Starter verhuist daarop,
in 1620, naar Franeker, waar hij mogelijk ook

1
2
3
4

J.H. Brouwer, Jan Jansz. Starter, Assen 1940. Verder G. Schreiner, J.J. Starter, De Gids,
1936, III, 180; verdere literatuur, Jan ten Brink in G.A. Bredero, Leiden, 1888, II, 159-191.
Over Starters toneel zie H.E. Moltzer, Starter's Tooneelspelen, in Studiën en Schetsen,
Haarlem, 1881.
Vgl. A.G.H. Bachrach, Starter, Engeland en Nederland in de XVIIe eeuw, L.T. 1957, 55-73;
over dit onderdeel speciaal p. 68.
Over de Engelse invloed op Starter zie A.E.H. Swaen, TNTL 16, 121, 21, 149 en 186, 24,
301, 25, 314, 29, 229, 57, 234, en A.G.H. Bachrach, Jan Starter, Engeland en Nederland in
de XVIIe eeuw, L.T. 1957, 55-73.
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toneelspelen liet opvoeren; maar ook hier volgt prompt een verbod, thans door de
senaat der academie waar Starter zich als student had laten inschrijven, wellicht
omdat de studenten vrijdom hadden van bier- en wijnaccijns. Aan deze vrijdom zijn
mogelijk mede zijn befaamde hoge rekeningen aan brandewijn toe te schrijven. Daarop volgt weer een verblijf te Amsterdam, waar de Nederduytsche Academie in
1621 zijn Daraïde ten tonele brengt. In datzelfde jaar verschijnt te Amsterdam de
bundel van zijn blijvende roem, de Friesche Lusthof1. De Amsterdammers meenden
dat Bredero weer was opgestaan ... Een deel van Starters dichtkunst is in ons oordeel
vrij waardeloos gerijmel; in een ander deel kan men de vaardigheid en beheersing
der techniek bewonderen: die gedichten vloeien vlot, vallen luchtig en losjes, soms
waarlijk sierlijk en fraai, ook daar waar zij, als in de minnelyriek, naar de mode van
die dagen gemaniëreerd aandoen; maar de diepte van gevoelsleven die Bredero's
gedichten kenmerkt is het meer verstandelijk in elkaar gezette werk van Starter
vreemd: een ondiepe vijver is Starter, wel eens bewogen door een flinke windvlaag,
maar vrij snel weer tot bedaren gebracht. Het best blijven voldoen, naast zijn
lofliederen, zijn gezelschaps-, met name zijn drinkliederen; daarop is van toepassing
dat zij zeldzaam vlot en met ongeremde kracht ‘uit volle borst’ gezongen zijn2. Daarin
ligt het geheim van Starters populariteit: hij vond een voortreffelijk componist in de
Leeuwarder musicus Jacques Vredeman, wiens ‘wondermooie melodieën’ de vaak
oppervlakkige teksten tot een ‘weelde voor het oor’ maakten3. Bovendien kende
Starter het geheim van het gezelschapslied, dat velen animeert. Als gezongen
gezelschapsliederen hebben verschillende geschriften van Starter, die als gedicht
maar matig voldoen, hun weg naar veler hart gevonden.
Na zijn Friesche Lusthof ontwikkelde Starter zich steeds meer tot
gelegenheidsdichter. Zijn populariteit bracht een twintigtal Amsterdamse mecenaten
ertoe in 1622 een contract met de dichter te sluiten, waarbij zij zich verbonden Starter
een vast honorarium te betalen indien hij in de stad bleef en hun liedjes en
bruiloftsdichten leverde. Vooral de oorlog verschaft hem dichtensstof. Tenslotte zien
wij hem in

1
2
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De Friesche Lusthof werd opnieuw uitgegeven door J. v. Vloten, Utrecht, 1864.
J. Walch, Handboek, 316. ‘Zijn liederen waren vaak geïnspireerd op “songs” die in de kring
van de Haagse Koningin-in-ballingschap werden gezongen’; aldus Bachrach in het zojuist
aangehaalde artikel in L.T. 1957, 66.
G. Kalff, G.N.L. IV, 181.
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1625 als historieschrijver van de Graaf van Mansveld optreden. Hij maakte het plan
voor ‘De 12 boeken Mansfeldiados’, waarvan alleen De voorloper van de
Mansfeldische Heldendaden verscheen. Toen hij op mars met het leger was, bleken
zijn krachten niet bestand tegen de vermoeienissen van een veldtocht: in 1626 bezweek
hij en werd in ‘het vlacke velt’ begraven1.

Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647)
Eerste periode 1581-1610
1
De zeventiende eeuw is de eeuw van de snel-gemaakte fortuinen, de plotselinge
voorspoed, de weelderige uitbloei van de beschavings- en cultuurvormen. Wie dit
binnen enkele generaties in één geslacht wil zien samengevat, sla acht op dat van
Hooft. Zijn overgrootvader was schipper, zeevaarder; zijn grootvader (Pieter
Willemsz.) koopman, getrouwd met een boeredochter. Hun zoon Cornelis, de vader
van de dichter, koopman; als zodanig fungeerde hij, naar Vondels woord, als
steunpilaar van de beurs; als burgemeester stond hij mede aan het hoofd van de
groeiende handelsstad Amsterdam; de zoon van koopman en boeredochter is al
patriciër-magistraat. En weer zíjn zoon, onze dichter, zal baljuw van het Gooi en
drost van Muiden zijn; hij zal door de Franse koning in de ridderstand worden
verheven. Uit het geslacht van stoerondernemende Westfriese Noordhollanders stamt
de man, wiens artistieke verfijning en allure de hogere beschaving verraden, waaraan
nochtans niet de kracht ontbreekt die het kenmerk der voorgangers was2.

1
2

M.M. Kleerekooper, Starter's laatste levensjaren, Taal en Letteren 13, 49.
Geeraerdt Brandt schreef 't Leeven van... Hooft, eerste uitgave in 1667 in Brandts uitgave
der Nederl. Historiën; samen met de Lijkreeden uitg. door P. Leendertz jr., Den Haag, 1932;
in 1969 uitgegeven door W. Hellinga en P. Tuynman als Pieter Corneliszoon Hooft ‘deez
vermaarde man’, 1581-1647, Amsterdam, 1969; in deze uitgave ook Brandts Lijkreede over
den Heer P.C. Hooft (uitgesproken op 28 mei 1647) en R. Anslo's gedicht Muyden in Rou
over de doodt van den Heer P.C. Hooft. Er bestaan plannen te komen tot een uitgave van
P.C. Hooft, Alle de gedrukte Wercken 1611-1738, een reproduktie-uitgaaf van het werk van
Hooft zoals dat tot in het midden van de achttiende eeuw in druk is verschenen.
Over Hooft allereerst H.W. van Tricht, P.C. Hooft, Arnhem, 1951; verder Cd. Busken Huet,
P.C. Hooft, in Litt. Fant. en Krit. deel 18, Haarlem; J. Prinsen J. Lzn., P.C. Hooft, Amsterdam,
1922; A. Romein-Verschoor, P.C. Hooft, Amsterdam, 1947; Piet Oomes, P.C. Hooft en de
Muiderkring, Utrecht, z.j. [1947].
Beschouwingen over zijn werk J. Koopmans, Hooft als allegorist, in Lett. Studiën, Amsterdam,
1906; in P.C. Hooft, dichter, dramaturg, geschiedschrijver en magistraat werden vijf
redevoeringen van Jos J. Gielen, J. Romein, Victor E. van Vriesland, N.A. Donkersloot en
A. de Roos gebundeld, Arnhem, 1947; M. Rutten, P.C. Hooft herdacht, Nieuw Vlaams
Tijdschrift, nov. 1947; H.A. Mulder in Standpunte II (juli 1947); P. Geyl, in zijn studie Het
historisch vermogen van Shakespeare, Nieuw Vlaams Tijdschrift, mei 1948.
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De jonge Hooft ontving de zorgvuldige opvoeding die de elementen bijeenbracht
waaruit geest en gemoed later spontaan kunnen putten. Van zijn vader hoort hij,
voorzover de historie zich afspeelde vóór zijn eigen leven, de verhalen over de grootse
strijd om de vrijheid, omwille waarvan C.P. Hooft balling 's lands was geworden;
reeds in zijn jonge jaren maakt P.C. Hooft kennis niet alleen met de Franse en de
Italiaanse letterkunde, maar ook, zij het vaak via de Franse (vooral Montaigne), met
de uitingen van de klassieke cultuur. Deze beide factoren: de vrijheidsstrijd en de
klassieken, hebben Hoofts gedachten- en gevoelsleven diepgaande beïnvloed.
De inhoud van zijn denken is van jongsaf voor een groot deel bepaald door
staatkundige vraagstukken, de vraagstukken van de verhouding tussen vorst, staten
en gemeente, problemen als het tot tirannie geworden gezag en de ordening van het
gemenebest, die ten grondslag lagen aan de opstand tegen Spanje.
De jonge Hooft groeide op in een sfeer, waarin de allerergste wanorde reeds
bedwongen was. Hij kon voordeel trekken uit het feit dat in een rustiger sfeer
humanistisch onderwijs mogelijk was.
De grondslag van zijn kennis der klassieke cultuur is gelegd op de Latijnse school;
zijn literaire ontwikkeling in meer strikte zin vond plaats in de kamer In Liefde
Bloeyende, waarvan hij in deze jaren lid moet zijn geworden. Hij kon daar behagen
scheppen in de omgang met de grote geesten van zijn tijd. Brandt noemt H.L. Spiegel
als de belangrijkste figuur met wie hij geregelde omgang had. Later, in den vreemde,
zal Hooft zich dit alles herinneren; met name zingt hij dan de lof van Spiegel,
die met zijn hóóch gedicht
De duister wech, die leyt tot ware vreucht, verlicht.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

231
Hooft is van goeden Nederlandsen huize, ook wat zijn kunst betreft; te eenzijdig valt
soms het licht op zijn italianita of klassicisme, te weinig herinnert men zich soms
zijn oorsprong uit de kamer In Liefde Bloeyende van wier leden hij niet weet, of hij
ze zijn ‘broeders oft sijn meesters’ noemen zal1. Zijn bewondering voor Spiegels
hoofdwerk tekent zijn persoonlijkheid: te klimmen ‘tot lof langs des Deuchts trappen’2
is ook zijn ideaal dat hij bij Coornhert en Spiegel zag vóórgeleefd. De wellevenskunst
echter - en hier toont zich de eigen persoonlijkheid, beïnvloed door Italië - bleef hem
niet slechts ethisch ideaal, maar werd ook esthetisch gesublimeerd. In dit opzicht
herinnert hij aan Van der Noot. Het ‘levet scone’ van Hadewijch zou bij Hooft
ongetwijfeld weerklank hebben gevonden, zij het niet direct in de religieuze zin
waarin de middeleeuwse dichteres het begreep. Hooft is meer aards, profaan. Hooft
is, in zijn lyriek, de zanger van de feestelijke zeventiende eeuw: zonoverglansd,
badend in de gouden gloed van de triumfante straling van die zon, ligt het Hollandse
landschap voor ons open, met zijn rivieren en stromen, velden en vee, de varende
zeilschepen en, in het verschiet, de kerktorens. Een groot deel van Hoofts dichtkunst,
vooral de lyriek in deze eerste periode tot 1610, staat in verband met de liefde3.
Geenszins uitsluitend echter: in zijn grote werken blijkt de jonge Hooft reeds een
persoonlijkheid met gevormd inzicht en eigen levens- en wereldbeschouwing4. Het
duidelijkst blijkt dit uit zijn toneelstukken, die, al ware het daarom alleen al, een
nadere behandeling verdienen.

2
Mogelijk rond 1598 reeds schreef Hooft zijn Achilles en Polyxena, een in veel
opzichten belangrijk werk5. Belangrijk als werk van een zeventien-

1
2
3
4
5

Rijmbrief, in de uitgave Gedichten van P.C. Hooft, uitg. door P. Leendertz Wzn., 2e druk
door F.A. Stoett, Amsterdam, 1900, deel I, p. 5, vs. 16.
Rijmbrief, vs. 219. Over de brief, K. de Raaf, Over Hooft's brief uit Florence, Taal en Letteren,
1901, 35.
Over middeleeuwse elementen in Hoofts lyrische dichtkunst zie Judy Mendels, Bataviana,
july, 1958, 2.
Over De jeugd en jongelingsjaren van P.C. Hooft zie D.C. Meijer Jr., De Gids, 1881, II, 115.
Over Achilles en Polyxena: Th. d'Angremond, P.C. Hooft's Achilles en Polyxena, Assen,
1943; voor details A. Kluyver, Verspreide Opstellen, Groningen, 1929, 114-126. Ik ben er
niet zo zeker van, dat Hooft dit werk vòòr zijn Italiaanse reis schreef, zoals d'Angremond en
Van Tricht met Brandt houden; het werk is nl. aanmerkelijk beter geschreven dan de Rijmbrief,
die hij in 1600 uit Florence aan de kamer In Liefde Bloeyende zond. Lit.-opgave over deze
kwestie bij Van Tricht p. 216 laatste noot (die bij p. 15 noot 2).
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jarige, belangrijk, omdat met dit stuk, zoals Worp zegt, een nieuw tijdperk werd
ingeleid van de dramatische kunst in de Nederlanden: het is ‘het eerste classieke spel,
dat in de zeven provinciën is opgevoerd’1. Jan te Winkel acht het blijkbaar geschreven
onder de indruk van de door hem op school gelezen stukken van Seneca; hij beoordeelt
het als een ‘redelijk getrouwe copie door onderwerp, monologischen aanhef,
verdeeling in vijf bedrijven of “handelingen” met koren, die echter meestal midden
in de bedrijven optreden... en... ook door vrije vertaling of navolging van enkele
gedeelten uit Seneca's tragedies’. Derhalve, ook volgens Te Winkel: ‘met Hooft doet
het classieke treurspel zijne intrede in onze letterkunde’2. Het stuk viel klaarblijkelijk
in de smaak van de toeschouwers: het werd althans verschillende malen opgevoerd.
Zij dachten er gunstiger over dan de auteur-zelf, die het onrijp jeugdwerk achtte en
nimmer heeft laten drukken; buiten zijn toedoen om werd het toch uitgegeven, voor
het eerst in 1614, een uitgave waarover Hooft niet erg te spreken was: de tekst
wemelde namelijk van fouten. In zijn mening over het stuk had Hooft gelijk; nochtans
is het van groot belang voor de kennis van Hoofts persoonlijkheid, geestesleven en
artistieke begaafdheid.
De geschiedenis speelt zich af vóór Troje tijdens het bestand. De hoofdpersoon,
de Griek Achilles, bemint Polyxena, de dochter van de Trojaanse koning Priamus.
Achilles doet Hector het voorstel hem Polyxena af te staan; indien Hector hiertoe
bereid is, zal Achilles de Grieken trachten te bewegen het beleg op te breken. Hector
echter eist òfwel uitlevering van het Giekse leger, òfwel de dood van Agamemnon
en Menelaus door de hand van Achilles-zelf. Achilles weigert op deze voorwaarde
in te gaan. Het tweede bedrijf brengt de dood van Patroclus en de schending van
diens lijk door Hector, waarop Achilles wraak neemt door Hector te doden. In het
derde bedrijf smeken koning Priamus en Polyxena de Griek hun het lijk van Hector
uit te leveren; bewogen door de smeekbeden van Priamus, geeft Achilles hun

1
2

J.A. Worp, Gesch. van den Amsterd. Schouwburg, Amsterdam, 1920, 16-17.
J. te Winkel, Ontw III, 126. Vgl. ook A.G. van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen
en theorieën over literatuur in Nederland, Den Haag, 1918, 162. Over De Invloed van
Seneca's treurspelen op ons toneel het aldus geheten werk van J.A. Worp, Amsterdam, 1892;
daarover J.H. Polak, De Gids, 1892.
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het lichaam van Hector weer; als daarop Priamus aan Achilles Polyxena aanbiedt,
weigert Achilles, verwikkelingen vrezend, haar te aanvaarden. Spoedig daarop echter
- vierde bedrijf - spijt het Achilles Polyxena te hebben weggezonden; hij vraagt haar
zijn vrouw te willen worden. In schijn stemt Polyxena toe; in werkelijkheid is deze
toestemming een list om Achilles in een woud te lokken, waar hij verraderlijk
overvallen en vermoord wordt. Hiermede is eigenlijk de geschiedenis ten einde.
Vrijwel geheel los daarvan staat het vijfde bedrijf met de redetwist tussen Aiax en
Ulysses om Achilles' wapenrusting, en, tot besluit, de zelfmoord van Aiax.
De stof ontleende de jonge Hooft aan klassieke bronnen: aan de Ilias, aan Seneca,
aan Ovidius, aan Dictys Gretensis, aan Dares Phrygius1. Maar de klassieke stof is
Hooft middel om uiting te geven aan een felle bewogenheid van gemoed. Achilles'
klassiek gewaad verhult ternauwernood de harstochtelijke drift die hem naar Polyxena
drijft: Achilles het eerst, spreekt in dit werk Hoofts liefdesideaal uit, in de monoloog
al waarmee het stuk opent, in een speciaal tot Polyxena gericht sonnet (1043-1056),
in een uitvoerige toespraak tot Polyxena (1101-1220), waarin hij haar beeltenis ‘Siele
van mijn Siel, mijns levens leven’ noemt. Achilles' liefde is de ridderlijk-hoofse;
door deze liefde wordt de minnaar geadeld en gezuiverd;
De schoone beeltenis nam in het hert haer plaetse
En maectent tot een kerck, als een godinne staetse
Daer op een outaer hooch, daer wert s'erkent alleen,
En van de drang van mijn gedachten aengebeen.
Daer branden tot haer eer duysent en duysent toortsen,
Staech sij mijn harte dwingt met hare blixems coortsen,
Tot een begeerte van t' geen haer gelijckend' is,
En dats mijn lieff, daer van is sij de beeltenis. (835-842)

De liefde is echter niet een alle andere levensbewegingen uítsluitende hartstocht.
Wanneer Hector zijn eis gesteld heeft: het Griekse leger uitleveren òf de dood van
Agamemnon en Menelaus, weigert Achilles met de argumentatie:
Voor wellust gaet mijn eer, mijn eer hangt aen mijn trouw (156).

En het daarop volgende choor heeft tot thema de wonderlijke strijd tussen eer en
liefdesgenot, (strijd waarvan overigens door Hooft niets

1

A. Kluyver, Verspreide Geschriften, 114 vlg.; Leendertz-Stoett, noten in de uitgave.
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wordt uitgebeeld in de figuur van Achilles), terwijl een choor in het tweede bedrijf
de eer prijst als het hoogste dat de mens op aarde is gegeven. Busken Huet maakte
reeds de opmerking dat er volgens Hoofts treurspelen twee voorname menselijke
hartstochten zijn: de eerzucht en de liefde, ‘onzigtbare hooge invloeden, waaraan de
mensch, zoolang de begoocheling duurt, zich niet onttrekken kan, omdat zij wortelen
in de menschelijke natuur zelve en in 's menschen maatschappelijke wezen’1. De
jonge Hooft, zeventien jaren oud, stelt dus in zijn eerste spel zoal niet het gevaar van
de eerzucht dan toch de eer en de liefde in hun onderling conflict als wezenlijk aan
de orde.
In het derde bedrijf zet koning Priamus op stoïsche wijze de wankelbaarheid der
Fortuin uiteen. De goden des hemels, lichtzinnig en lichtvaardig als de mensen, doen
geluk in ongeluk, en droefheid in vreugde verkeren. Ook zelfs, waar een mens de
oorzaak schijnt van iemands leed, - als hier, waar Achilles smart brengt over Priamus,
- is niet Achilles de oorzaak, maar een der goden (489-494; 531). Niemand, ook een
vorst niet, kan de beschikking der goden ontvlieden (699). Het choor aan het einde
van dit bedrijf is een nadrukkelijk stoïsche belijdenis, samenvatting en uitbreiding
van de reeds uitgesproken gedachten over de veranderlijkheid aller dingen, over de
dwaasheid zich tot slaaf van het ‘wankelbaer geluck’ te maken:
Maer diet gemoet in tegenspoet off noot
Gestadich heeft en altoos even groot,
Al heeft hij goet noch staet nochtans is hij
Gheboren tot des werrelts heerschappij.
Als sulcken man, een coninckrijk aanvaert,
Met slavernij sijn volck hij niet beswaert,
Maer gaet hem tot de lantbestiering spoen,
Om aen sijn volck doort heerschen dienst te doen.

Het stoïsche element vindt hier, naar uit de laatst aangehaalde strofe blijkt, vooral
toepassing op de vorst; reeds op jeugdige leeftijd heeft Hooft zijn volle aandacht
geschonken aan vraagstukken van het staatsbestuur en aan de eisen die aan een wijs
vorst gesteld moeten worden. Hoofdvoorwaarde is, dat de vorst een heilige stoïsche
onverschilligheid koestert voor eigen lot, maar alleen het geluk van zijn volk

1

Cd. Busken Huet, Litt. Fantasien en Kritieken, deel 18, 16. Op deze tegenstelling tussen eer
en liefde is ook gebouwd een van Hoofts mooiste sonnetten (een van de drie die opgedragen
zijn aan Chariclea): Mijns Aventuirs voorspoock, fatael rappier... Zie S.F. Witstein, De
waerschouwing van Curtius, Ni Tlg 55 (1962), 257-61.
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betracht. Dat is het hoogste wat de sterfelijke mens zich voor ogen kan houden.
Vorstenspiegel dus, dit eerste spel; daarnaast en daarna echter zingt Hooft de lof van
het eenvoudige leven boven dat van de vorst, het motief dat ook in de latere werken
telkens zal terugkeren:
Best dueren matelijcke dinghen,
Daer t' hooch haest vallen can.
Die mate noyt ging overspringen,
Als een gemeene man,
Die noyt en schayde van
De strant, bevreest de zee te naecken,
Royt onder t' lant, dat hij kan raecken,
Het hoochste luck alhier op aerde wan. (1023-30)

Maar in welke maatschappelijke omstandigheden hij ook moge verkeren, in elke
situatie past de ware stoïcijn slechts de éne houding die voortvloeit uit het volmaakte
zelfbezit, het gestadige gemoed; het slotakkoord - het choor aan het einde van het
vijfde bedrijf - betoogt, dat ‘begeert van t'geen dat nergens was’, spoedig volgde op
de vervulling van de begeerte. Waar zou de mens dus zoete rust zoeken, zo hij ze
niet in zijn gemoed zocht:
De Rust leyt in u selven... (1835).

Men vindt het ‘natuurlijk’ dat het drama naar het model van Seneca's treurspelen is
geconstrueerd, met koren, waarin loci communes van antieke levenswijsheid worden
bezongen: de strijd tussen virtus en voluptas, de wisselvalligheid van de fortuin, het
zalig leven door de stoïsche hartstochtloosheid1. Met een dergelijke formulering is
echter niet alles gezegd over dit spel. Het is duidelijk, dat Hooft zijn klassieke bronnen
met grote nauwgezetheid bestudeerde en vertaalde, eventueel via Montaigne. Maar
Hooft heeft dit gedaan omdat hij zo volkomen instemde met de levenswijsheid die
deze klassieke teksten bevatten: hij vond er zijn gedachten en opvattingen in terug,
hij herkende wezenlijke ideeën en fragmenten wereldbeschouwing in de klassieken2.
Hij

1

2

A. Kluyver, Verspreide Geschriften, 114. Vgl. echter Van Tricht, P.C. Hooft, 23, die ontkent
dat de bouw van Hoofts oudste stukken aan Seneca ontleend zou zijn, al zijn er wel invloeden
van Seneca.
Over de invloed van Montaigne en de klassieken op Hooft, F. Veenstra, Bijdrage tot de
kennis van de invloeden op Hooft, Assen, 1946; J.C. de Haan, Studiën over de Romeinsche
elementen in Hooft's niet-dramatische poëzie, Santpoort, 1923; G. Heringa, Invloed van de
Renaissance op de godsdienstige en zedelijke denkbeelden van P.C. Hooft, Oud-Holland 17,
129.
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vertaalde niet bij wijze van examenopgaaf, maar koos welbewust uit de geesten die
hij begreep en dus, volgens Goethes woord, geleek. Hooft spreekt zichzelf uit, zij het
dat hij, zeventienjarige, aanleunde tegen de grote voorgangers1. Meer nog: hij
‘vertaalde’ of bewerkte in verzen; en dit laatste procédé geschiedt bij Hooft niet
zonder wezenlijke omvorming van de gedachtelijke stof: het zijn Hóófts verzen, het
is zijn stem die spreekt. Hooft-zèlf is reeds onvervangbaar aanwezig in dit eerste
stuk, dat dramatisch zeker niet bijzonder sterk is, maar reeds volop de lyricus en de
voortreffelijke beheerser van de moedertaal verraadt.

3
Op 11 juni 1598 vertrok Hooft, achttien jaar oud, voor zijn grote reis naar Frankrijk
en Italië. Hij trok over zee naar La Rochelle, waar hij verschillende maanden bleef.
Daarop reisde hij naar Marseille, vanwaar hij met een bark overstak naar Genua. In
Italië verbleef hij geruime tijd, met name te Rome, Venetië en Florence. Over Trente
en door Duitsland trok hij naar Amsterdam, waar hij, na een reis van een kleine drie
jaar, op 8 mei 1601 terugkeerde.
Deze reis is uiteraard van de allergrootste betekenis geweest voor een mens en
kunstenaar als Hooft. Hij kwam erdoor in levend contact met de Franse en Italiaanse
natuur en cultuur, waardoor niet alleen zijn kunststijl, maar heel zijn levensgevoel
beslissend beïnvloed werd. Door dit contact werd Hooft, méér dan enig ander vóór
hem levend Nederlands auteur, rechtstreeks Italiaans georiënteerd, zónder de
tussenschakel van de Franse kunst, zoals toen nog overwegend het geval was. Deze
italianiserende trek blijkt wel heel sterk uit de brief die hij in 1600 uit Florence schreef
aan de kamer In Liefde Bloeyende: hij verraadt bij de negentienjarige een
bewonderenswaardige kennis van en oordeel over de Italiaanse letterkunde.
Karakteristiek voor Hooft is echter ook het slot, waarin hij verklaart omwille van
Italië het ‘Vaderlant’ niet te willen vergeten.

1

Deze voorgangers behoeven overigens niet alleen de bovengenoemde klassieke auteurs te
zijn. Zijn bekendheid met de leer van de Stoa kan volgens d'Angremond berusten op Boëthius
e.a., zijn oordeel over vraagstukken van algemeen karakter op de verhandelingen van
tijdgenoten als Lipsius' De Constantia (1585), over de gemoedigheid, en De Politica (1589),
over de eisen, waaraan een goed vorst moet voldoen. Mogelijk hebben ook contemporaine
Italianen op Hooft ingewerkt.
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Terug dan in dat Vaderland, zette Hooft zich - volgens Brandt - dagelijks enige uren
aan de studie van historieschrijvers als Polybius, Iulius Caesar, Suetonius en andere
vooral Latijnse auteurs, maar de dichtkunst en de studie van wijsgerige (Montaigne!)
en staatkundige geschriften vergat hij allerminst1. Waarschijnlijk na zijn terugkeer
uit Italië schreef hij Theseus ende Ariadne.
Hooft moet wel zeer van de juistheid der in Achilles en Polyxena ontvouwde
stoïsche opvattingen overtuigd geweest zijn: ook Theseus ende Ariadne2 legt
overvloedig getuigenis af van wat als laatste gedachte onder zijn eersteling figureert:
‘Verandren Candt’. Ook dit tweede stuk - volgens Brandt geschreven na zijn terugkeer
uit Italië; men dateert het doorgaans op 1602 - bevat de nadrukkelijke waarschuwing
voor het ‘wankel aventuir’:
Die t' wankel Aventuir verheft,
Dat ongelijcke gaven geft,
Mach vrolijck sijn geluck gebruicken;
Maer niet hovaerdich trots van roem,
Want s' werelts luck, dat is een bloem
Schoon opgedaen van swacker struicken.

Aldus de aanhef van het choor-lied in het derde bedrijf; het choor in het vierde
constateert hoe het geluk alleen gestadig is in ongestadigheid. De voorspoed make
niet brooddronken, maar anderzijds - ‘het can verandren’ (vs. 1047) - ook leed kan
in geluk verkeren. De geschiedenis van Theseus en Ariadne is de demonstratie van
dit laatste geval. Theseus komt naar Creta om de Minotaurus te doden; hij is de goede
vorst wiens lof gezongen wordt; hij is de gerechte prins, die weet te zijn geboren om
zijn volk getrouw te dienen. Ieder burger is dienaar van zijn heer, maar ieder heer is
op zijn beurt knecht van zijn gemeente. Theseus stelt zelfs zijn leven in de waagschaal.
Hij verslaat het monster, en weet met behulp van Ariadne, die liefde voor de jonge
vorst heeft opgevat, te ontkomen uit het labyrint waarin het monster huist. Beiden
vertrekken. Het daarop volgend (vierde) ‘deel’ speelt zich af in Attica, m.a.w. noch
de eenheid van plaats, noch die van tijd worden door Hooft, evenmin trouwens als
door Seneca, gehandhaafd. De veldgodin Aegle, die vóór Theseus' vertrek naar Creta
de liefde van

1
2

Over Hoofts ‘meesters’, H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 20-1.
Hooft-zelf noemde in zijn hs. zijn stuk Ariadne; in de drukken draagt het als titel Theseus
en Ariadne; zie H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 218, noot 4 bij pag. 22.
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Theseus genoot, zendt de wraakgodin Alecto, dwingt deze haar gestalte aan te nemen
en opnieuw Theseus' liefde te winnen. Dit gelukt, en Theseus verlaat Ariadne in haar
slaap. Ariadne, in diepste wanhoop, wil zich het leven benemen, maar haar voedster
Corcyne - een figuur die Hooft opvoert in navolging van Seneca - weerhoudt haar
met de stoïsche redenering, dat zolang zij leeft, het lot kan keren; hetzelfde lot dat
het geluk ontroofde, kan weer geluk schenken. Aldus geschiedt: Venus geeft Cupido
last Bacchus liefde voor Ariadne in te storten; als dit gebeurd is, neemt Bacchus
Ariadne tot vrouw en voert haar ten hemel als godheid. ‘'T Gerucht’, de enige
allegorische figuur die in het stuk optreedt, vat daarop in sonnetvorm de geschiedenis
van Ariadnes vergoddelijking samen; het koor eindigt met een slotlied op de grote
god die alle kwaad geschieden laat ‘om beter’. Ieder ding kan veranderen in korte
tijd; men leve dus in rust, op niets anders vertrouwend dan op de wetenschap dat wat
God ooit deed ‘om beter is geschiet’1.
Ook dit stuk is rijkelijk doordrongen van stoïsche en fatalistische denkbeelden,
weinig verwonderlijk bij een jong auteur die zozeer aanleunde tegen Seneca; maar
ook Hoofts eigen aard heeft hem in deze gedachtenrichting gestuwd. Niet minder
echter beoogt Hooft uiting te geven aan zijn ‘idealistische’ opvatting over de liefde:
schaamte en ingetogenheid behoren de gezellinnen van de liefde te zijn.
Nadrukkelijker nog dan zijn eersteling, is dit stuk van Hooft dan ook geconcentreerd
om een liefdesgeschiedenis.
In vergelijking met Achilles en Polyxena is Theseus en Ariadne onbetwistbaar een
sterke vooruitgang: de nog vrij houterige figuren uit het eerste stuk, die vaak niet
meer dan rolzeggers zijn en die op al te hoogdravende toneelbrozen voortschrijden,
hebben in Theseus en Ariadne plaats gemaakt voor aanzienlijk levender mensen.
Toch blijven psychologie en karaktertekening ook hier vrij primitief; woorden en
daden staan soms in wonderlijke tegenspraak met elkaar, en niet zelden handelt men
vrij inconsequent2. De verklaring hiervan werd hiervóór gegeven bij

1

2

Dat Hooft, althans verschillende plaatsen, niet, zoals Leendertz-Stoett in hun annotaties
stelden, rechtstreeks aan Ovidius' Heroides ontleende, maar door bemiddeling van Ariosto
(L'Orlando Furioso), toonde W.A.P. Smit aan in Twaalf Studies, 55-7. - Over persoonlijke
ervaringen die van invloed geweest zouden zijn op Hoofts (optimistische) opvattingen in
Ariadne, zie W.A.P. Smit, Hooft's ‘Ariadne’ en Julietta, Ni Tlg 40 (1947), 97 vlg.
Voorbeelden uit de verdere stukken: ‘Polyxena's gedrag tegenover Achilles kon men niet
anders dan gemeen noemen; weinig minder is straks Daifilo's houding tegenover Tisiphernes;
Theseus kent geen trouw; Granida zegt de doorluchtige symbolen van het koningschap
ontroerend vaarwel maar aanvaardt een verreluurs later getroost het rijk’; H.W. van Tricht,
P.C. Hooft, 23.
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de behandeling van de ontwikkeling van het klassiek renaissancetoneel1.
Naar de opzet is ook dit stuk van Hooft geïnspireerd door Seneca, maar meer dan
in zijn eersteling wist Hooft zich in dit tweede stuk vrij te verhouden tegenover het
bewonderde voorbeeld, binnen het kader van de opzet markanter uiting te geven aan
de eigen persoonlijkheid.
Hooft was, in tegenstelling met Vondel, een vroeg-begaafde. Hij was ook een
rijk-begaafde en vond reeds in zijn jeugd zichzelf. Wie met kennis van Hoofts latere
werk de toneelstukken uit zijn jeugd leest, vindt daarin wel reeds de wezenlijke
trekken van zijn gedachten- en gevoelsleven, zijn ‘wijsbegeerte’, vrij volledig
uitgewerkt. Hij vindt daarin ook en vooràl de díchter Hooft; in de koren de lyricus
die strakgebonden vormen met zekere hand beheerst, in de dialogen het snelle flitsen
van woord en wederwoord, de statige betoogtrant en de prachtige oratie vol bewogen
gedragenheid. En overal Hoofts reeds nu geheel eigen, soepel, en toch sterk en strak
gespannen vers met zijn voorkeur voor de plastische nominale woorden die recht
naar de kern der zaken gaan of de dingen onmiddellijk beelden.

4
Minder aandacht wordt doorgaans geschonken aan Hoofts tafelspelen; J.J. Mak heeft
er echter de aandacht op gevestigd dat zij hun belang hebben ter kenschetsing van
de dichter Hooft, die zich ook in dit uit de rederijkerstijd stammende genre vertoont
met een ‘onafhankelijkheid van geest die werkelijk verbluffend is’2. Naast het niet
zo geslaagde Mommery staat, eveneens in 1602, een Bruiloft-spel voor (waarschijnlijk)
Catharina Quekels en Cornelis van Campen en voor een ander paar. J.J. Mak roemt
de moderne speelse hantering van stof en genre, het aristocratisch karakter van Hoofts
kunst, en de grondtoon van levensvreugde die een duidelijke breuk met het verleden
slaan. De gewonde

1
2

Zie p. 62.
J.J. Mak, Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957, 202-10. Over het Bruiloft-spel ook W.A.P.
Smit, Hooft en Dia, 151 vlg.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

240
Venus (1607) komt hem weer minder geslaagd voor, maar Paris Oordeel is een
meesterwerk in zijn soort1.

5
Het onderwerp van deze bruiloftsspelen is uiteraard de liefde. In deze jaren is het
vooral de liefde die Hooft inspireerde: het feest des levens was voor de jonge Hooft
een feest der liefde2.
Over de liefdes van Hooft vanaf die voor DIA (dat wil zeggen Ida Quekels) zijn
wij sinds kort grondig ingelicht door de studie van W.A.P. Smit: Hooft en DIA3. Aan
de liefde voor DIA-Ida gingen andere vooraf; Hooft noemt o.a. Dido, Julietta, Phillys,
Galathea, Chariclea, Diana; zij blijven hier verder buiten beschouwing. Wij beperken
ons tot die voor Ida en de daarop volgende.
Allereerst is er een groep van zes gedichten voor Ida Quekels, een enkele maal op
haar doelend met de naam Dia. Slechts één ervan is gedateerd, en wel op 23 november
1603. De andere zullen merendeels vóór die datum geschreven zijn, enkele erna. In
het voorjaar van 1604 kwam het tot een breuk tussen Hooft en Ida.
In de loop van 1604 droeg Hooft zijn affecties over op Brechje Spiegel. Hij schrijft
voor haar een aantal gedichten. Zij sterft, nadat de relatie verbroken was, op 15
januari 16054.
Na Brechjes dood vatte Hooft liefde op voor haar zuster Anna; hij schreef gedichten
voor haar in de jaren 1605 tot 1607 (ten dele haar schuilnaam Electra vermeldend).
Tussen het laatste gedicht voor Anna (15 februari 1607) en het eerste nieuwe (voor
DIA) op 29 mei 1608 hield - we weten het door zijn uitvoerige, onvoltooid gebleven
elegie Claech-leidt - de herinnering aan

1
2
3

4

De teksten in Stoetts uitgave van Gedichten II, 1-43.
Vgl. H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 24-42. Een (nieuwe) bloemlezing Uit Hoofts lyriek bezorgde
C.A. Zaalberg, Zwolle, 1963, 21967.
Amsterdam, 1968. - De oudere literatuur over Hoofts liefdes (R.A. Kollewijn, Hooft en de
meisjes Spiegel, Taal en Letteren 13, 1; G. Dekker, Die liefde van Hooft en Brechje Spieghel,
Tijdskrif vir Wetenschap en Kuns, juni 1927; N.A. Donkersloot, De verzen van Hooft voor
Brechje Spiegel, Bundel aangeboden aan C.G.N. de Vooys, Groningen, 1940, 119-129; Cd.
Busken Huet, P.C. Hooft, Litt. Fant. en Krit. I, 5-29. De Erotische Gedichten zijn uitgegeven
door C.C. van Slooten, Zutphen) is sinds het verschijnen van Smits boek van secundaire
waarde.
Over De verzen op de dood van Brechje Spiegel zie S.F. Witstein, Funeraire poëzie, 190-203.
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Brechje Spiegel hem bezig. Maar óók, en al eerder zelfs, de herinnering aan Ida,
blijkens 't Gemoedt herwenscht van januari 1606!
Dan volgen vijf gedichten voor DIA tussen mei 1608 en juni 1609, die niet meer,
als het DIA-gedicht uit 1606, herinneringsgedichten zijn.
Smit heeft overtuigend aangetoond, dat met deze DIA opnieuw bedoeld is Ida
Quekels. Ida was overigens intussen in 1605 getrouwd met Hoofts neef, Willem
Jansz. Hooft, zodat gesteld moet worden dat tussen Hooft en de gehuwde Ida Quekels
een (mogelijk platonische) liefdesverhouding heeft bestaan, vol herinneringen aan
de vroegere (uit de periode rond 1603); deze verhouding werd echter op zeker moment
wreed verstoord, zoals blijkt uit Hoofts laatste gedicht (in deze cyclus) (28 juni 1609).
Smit concludeert op grond van de gedichten, dat deze tweede periode met Ida ‘voor
Hooft de meest intense liefdeservaring werd, die hij vóór zijn huwelijk heeft gekend’1.
Dan kiest Hooft - misschien mag het zo gesteld worden2 - zes maanden ná het
laatste gedicht voor Ida - de jeugdige, lieftallige en muzikaal rijk begaafde Christina
van Erp als uitweg uit de impasse, waarin hij zich bevond na de ‘catastrofe’ die een
eind maakte aan het clandestiene geluk tussen hem en Ida Quekels, en waarna hij
het zich tot plicht gerekend moet hebben zich helemaal van Ida los te maken ‘en
daarvan openlijk blijk te geven door zich te binden aan een ander’3.

6
Een van de belangrijkste gedichten uit het eerste bouquet voor Ida is Persische'
Infante, ook al om de samenhang met wat W.A.P. Smit noemt het hof-en-landspel
Granida. Ook dit spel is geïnspireerd door Ida Quekels; zij was de aanleiding tot het
ontstaan van het spel, ‘dat het symbool moest worden van de liefde tussen Hooft en
haar’4, het symbool vàn, en het monument vóor5.
Eerst nu nader over Granida6, geschreven rond 1603-1604 na zijn Italiaanse reis,
en ‘in liefde bloeiende’. Hij voltooide het spel waar-

1
2
3
4
5
6

W.A.P. Smit, Hooft en Dia, 213.
W.A.P. Smit, a.w., 187-8 en 213-7.
W.A.P. Smit, a.w., 187.
Vgl. over dit verband W.A.P. Smit, a.w., 40-51. De aangehaalde woorden, 46.
W.A.P. Smit, a.w., 178.
Granida5, uitg. door J.H. v.d. Bosch, Zwolle, 1931, met een vermaarde inleiding; naar het
Amsterdamse handschrift door A.A. Verdenius en A. Zijderveld, 4e druk bezorgd door C.A.
Zaalberg, Zutphen, [1967].
Over Granida, A. Kluyver, Over het spel Granida, Neoph. 1, 123, - herdrukt in Verspreide
Opstellen, Groningen 1929, 168-191; G. Busken Huet, La Granida de Hooft, Neoph. 2, 85;
A. Zijderveld, Enkele Granida-problemen, TNTL 48 (1928), 87-100.
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schijnlijk vóor de breuk met Ida Quekels, dus in 1603 of 1604; in het Granida-katern
in het Rijmkladboek staat onder de tekst 1 maart 1605. Wat betekent deze datering
precies? Smit acht het het meest waarschijnlijk dat het jaartal slaat op de voltooiing
van het Granida-katern als (vermoedelijk gereviseerde) kopie van een al bestaande
volledige tekst1. De tekst werd overigens pas in 1615 uitgegeven.
Het spel opent met een gesprek tussen de herder Daifilo en de herderin Dorilea.
Dan verschijnt Granida, erfprinses van Perzië, ten tonele. Zij wordt getroffen door
de hoofse wijze waarop Daifilo haar bejegent; de liefde is wederkerig. Daifilo, hopend
daardoor in de nabijheid van Granida te kunnen blijven, begeeft zich in dienst van
Tisiphernes, die dingt naar Granida's hand. Als Tisiphernes' mededinger treedt op
Ostrobas, de zoon van de koning der Parthen; een tweegevecht zal moeten beslissen.
Daifilo biedt zijn heer aan in diens plaats te strijden. In het tweegevecht overwint de
Tisiphernes gewaande Daifilo. - Vóór nu echter Tisiphernes Granida als zijn bruid
naar het altaar heeft kunnen voeren, beramen Daifilo, Granida en haar voedster het
plan Granida te schaken. Het plan wordt uitgevoerd en slaagt; de voedster geeft te
verstaan, dat Granida door hogere machten ten hemel is gevoerd.- Maar dan verschijnt
de geest van Ostrobas aan zijn vriend Artabanus en wekt deze op wraak te nemen
op Daifilo. Artabanus overvalt Granida en Daifilo; de juist ronddolende Tisiphernes
betreedt het strijdtoneel: ‘den eedelhartighen Prinsse in plaets van hem tegens haer
te verbitteren, verwondert sich over haer selsaeme liefde, en gebiedende haer goede
moed te hebben, belooft en verkrycht haer haeren soen van den koning, diese beyde
met blijen wellecoom onthaelende te saemen huwt’.
Aldus een korte samenvatting van dit meer dan zonderlinge spel, dat als relaas
alleen te begrijpen is vanuit de geest van de toenmalige kunst. Gewoonlijk wordt het
gekenschetst als pastorale of herdersspel2. Dit genre dateert overigens geenszins uit
de tijd van de renaissance,

1
2

W.A.P. Smit, a.w., 50-1.
Over de pastorale zie Mia I. Gerhardt, Essai d'analyse littéraire de la pastorale dans les
littératures italienne, espagnole et française, Assen, 1950.
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maar is diep geworteld in de oude klassieke letteren van Theocritus en Vergilius; het
beleefde echter een nieuwe en geheel eigenaardige bloei in de Italiaanse renaissance.
Daar is het de literaire neerslag van het culturele verschijnsel, dat culmineert in de
vlucht van een overbeschaafde, decadente, zedeloze beschaving naar cultuurvormen
die staan buiten hof en aristocratie, met name naar die van het land met zijn herders,
vooral naar het oude landschap Arcadië. Het blijft echter veelal slechts een
vermomming van hoofse zeden en gewoonten in herderskostuum: men neemt naar
het land zijn opvattingen mede, zelfs die van de platonische liefdesfilosofie, waarin
de vijftiende-eeuwse Florentijners en Romeinen bijzonder thuis waren. In de
letterkunde vindt deze vlucht-uit-de-decadentie naar het land zijn weerslag in de
herdersroman en het herdersdrama, genres die in Italië uit de culturele omstandigheden
verklaarbaar zijn, maar die te onzent, waar een geheel andere sociale structuur
overheerste en de hogere standen hun burgerlijke afkomst verrieden, uit den vreemde
moesten worden geimporteerd. Allerminst verwonderlijk, dat het juist Hooft na zijn
Italiaanse reis moest zijn, die met Granida onze literatuur met het bukolische in
contact bracht. Hij kende Guarini's Il pastor fido (1583), waaraan hij in zijn eerste
bedrijf veel ontleende; hij was juist in deze tijd (de jaren 1603 en 1604) verwikkeld
in liefdesgeschiedenissen, die hem dwongen zich op het liefdesprobleem te bezinnen.
Dit alles echter mag er niet toe verleiden, aldus W.A.P. Smit, Granida als bukolisch
spel of herdersspel te kwalificeren: deze term kan alléén worden toegepast op het
eerste bedrijf; de overige bedrijven immers spelen zich af aan of bij het hof van de
koning; en daar, aan dat hof, gedraagt Daifilo zich als de overige ridders-hovelingen.
Hooft combineerde in dit stuk dus het herdersspel met een type renaissancedrama,
dat in die tijd bijzonder populair was en door Smit ‘novellistisch drama’ genoemd
wordt, dit, omdat de stof bij voorkeur ontleend werd aan de Orlando furioso, de
Amadis-romans of een van de andere talrijke novellenverzamelingen. Geen genre
apárt, dit type: het onderscheidt zich naar zijn vorm niet van andere spelen; maar het
heeft zijn eigen stófbronnen. De combinatie van pastoraal en novellistisch drama
blijkt in de Granida functionele betekenis te hebben: door de tegenstelling met de
‘min’ in de pastorale scène tussen Dorilea en Daifilo, wint de liefde in de daarop
volgende ontmoeting van Daifilo en Granida aan overtuigingskracht. De tegenstelling
wordt bovendien geplaatst tegen de achtergrond van de antithese tussen hof- en land-
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leven, cultuur en natuur, zonder dat overigens tegenstelling en antithese samenvallen1.
Men kan veronderstellen, dat Hoofts eigen geschiedenis zich spiegelt in Daifilo's
overgang van Dorilea naar Granida, overgang dus van de overheersend
zintuiglijk-zinnelijke liefde, de ‘min’, naar de platonisch-idealistische, hoofse liefde,
die nochtans het lichaams-schoon niet miskent. Ook in andere opzichten legt dit spel
overvloedig getuigenis af van Hoofts persoonlijke inzichten, zoals wij die reeds uit
Achilles en Ariadne leerden kennen: de goede vorst wordt weer geeerd, en de
stoïsch-epicuristische leer die genoegen neemt met eenvoudige genietingen en rust
krijgt een duidelijk accent:
Ach geluckige rust van licht-vernoechde sielen,
Die nijt noch spijt des hoofs versteurt haer soete vree! (298-9).

Uitdrukkelijk wordt in dit spel de lof gezongen van de natuur boven alle kunst en
kunstmatigheid, terwijl ook de Fortuin weer haar grote rol speelt in alle menselijk
gebeuren. Maar bovenal is dit spel toch wel het loflied op de hoofse liefde die de
mens - in dit geval Daifilo - vervolmaakt en veredelt, zodat hij, de herder, de
koningsdochter als ‘van natuur’ gelijkwaardig huwen kan;
‘k en acht geen beuseling van onderscheydt der stammen,
De deucht maeckt eedel,

belijdt Granida (1131-1132); ‘onbedorven natuurlijkheid en maatschappelijke
onbevooroordeeldheid’ zijn de idealen die Hooft stelt tegenover conventie om zich
en pessimisme in zich2. De ideale Granida echter ziet er overigens, bij al haar
deugdzaamheid, evenmin als haar aanstaande gemaal, een been in de oude koning
en Tisiphernes te bedriegen met een leugenachtig verhaal over een goddelijke
schaking, waardoor twee harten worden gebroken! ‘Hard en duidelijk wordt in
Granida de stem des tijds vernomen. Er is noch wezenlijke moraal, noch waardige
Philosophie in’, oordeelt een bewonderaar3, die deze kwalen dus terugvoert tot de
tijdgeest en de mentaliteit van die dagen, waaraan Hooft uiting gaf. In een stuk als
Granida voegde Hooft zich gewillig en met voorkeur naar de eisen van het genre,

1
2
3

W.A.P. Smit, Ren.-toneel, 25-7.
H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 33.
J.H. v.d. Bosch, Inleiding op zijn Granida-uitgaaf, XXXI vlg.
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wederom niet om een van rake psychologie getuigend drama op te bouwen, (de
psychologie blijft, evenals in Achilles, vrij primitief: van psychologische ontwikkeling
en verwikkeling is eigenlijk geen sprake), maar om vele uit Achilles en Ariadne
bekende gedachten uit te spreken, vooral om zijn lyrisch bewogen gemoed te kunnen
uitdrukken.
Legde Theseus en Ariadne reeds overvloedig getuigenis af van Hoofts lyrisch
vermogen, in Granida stroomt de lyrische aandoening telkens het toneelmatige kader
te buiten, en dit niet alleen in de choorzangen, maar ook in monologen en tweespraken.
De stroom van zijn gemoeds-aandoeningen bond Hooft echter opzettelijk binnen het
kader van een ‘klassiek’ drama van strakke structuur, een drama met koren en
ingedeeld in vijf bedrijven. Om aan dit aantal te komen heeft Hooft, veronderstelt
men, het vierde bedrijf met het zonderling verhaal over de schaking dat hij, als
gegeven, kon ontlenen aan zijn eigen Ariadne van enkele jaren her, ingevoegd in de
vier andere bedrijven1. De waarde van dit stuk is echter vooral gelegen in de
ideeën-reeks waardoor het gedragen wordt, en die meer typisch hooftiaans en
zuiverder Nederlands is dan men vroeger veelal veronderstelde; verder in de
uitwendige taalvorm, de lyrische schoonheid van het gedicht; deze maken Granida
een van de belangrijkste literaire werken uit het eerste decennium van de zeventiende
eeuw.

7
In 1605 gaat Hooft, vijfentwintig jaar oud, naar Leiden om er twee jaar rechten en
letteren te studeren: vader Hooft klaagde, dat zijn zoon ‘niet soo veel inclinatie totte
coopmanschap als tot het studium’ bezat! In Leiden heeft hij wellicht ook de lessen
van Baudius, Vulcanius en Heinsius in geschiedenis, Grieks en Latijn gevolgd, en
mogelijk kennis gemaakt met Scaliger en Arminius2.
Veel is ons echter niet bekend over zijn Leidse jaren noch over zijn
wetenschappelijke vorming, maar ‘op zijn achtentwintigste jaar treedt hij als een
volwassen magistraat te voorschijn’3. Na een bezoek aan Parijs - eerste helft van
1608 - keert hij terug naar Nederland. Zoals al

1
2
3

Voor de veronderstelde relatie met de korte pastorale dialoog Diphilo and Granida (J. Bolte,
TNTL 10 (1891), 286-9) zie W.A.P. Smit, Ren.-toneel, 192, noot 1.
J. Prinsen J. Lzn., P.C. Hooft, Amsterdam, 1922, 29.
H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 38.
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vermeld werd, laat Hooft - zes maanden na het laatste gedicht voor Ida Quekels (28
juni 1609) - zijn keuze definitief vallen op de jeugdige, lieftallige en muzikaal
begaafde Christina van Erp. Daarmee komt, na veel onzekerheid, rond 1609 dus,
vastheid in zijn leven: zijn wereldbeschouwing had duidelijker contouren gekregen;
als dichter is hij erkend; hij hanteert het instrument van de taal met meesterschap;
zijn maatschappelijke positie en liefdeleven vinden nu ook nadrukkelijk vorm.

Tweede periode 1610-1618
8
In 1610, een jaar nadat hij door Maurits tot drost van Muiden en baljuw van Gooiland
is benoemd, trouwt Hooft met Christina van Erp en voert haar het Muiderslot binnen.
Korte tijd nadien verschijnt, anoniem, een bundeling van zijn erotische poëzie:
Emblemata Amatoria, afbeeldinghen van Minne, Emblemes d'Amour (1611). In het
voetspoor tredend van de vereerde Alciato, de schepper van het genre (1531), van
Heinsius ook en diens emblematorische poëzie, overtreft Hooft deze voorganger
verre in kunstvaardigheid en bewogenheid van gemoed, zoals blijkt uit de aan de
emblemata toegevoegde minneliederen en sonnetten. Wanneer wij de minnelyriek
van Hooft overzien, blijkt hij vooral aan twee kringen van voorstellingen de stof
voor zijn verbeeldingen te ontlenen: naast de natuur, waarvan de arcadische wereld
met haar elegante herders en herderinnen een typische tijdsvariant is, ziet hij vooral
de olympische godenwereld, die hij overigens op zelfstandige wijze dienstbaar maakt
aan zijn doeleinden1.
Deze stof doordrong Hooft met zijn liefdesgevoel. Huet heeft de opmerking
gemaakt, dat Hoofts erotische poëzie ‘haar gloed niet in de eerste plaats ontleent aan
de gevoelens, door den dichter voor bepaalde schoonen opgevat, jonger of rijper,
maar aan de zuivere uitdrukking der natuurlijke en maatschappelijke betrekking
tusschen jongeling en meisje, man en vrouw, in het algemeen’2. Deze betrekking,
moet men vervolgen, was in Hoofts oog een typische en verhevene; het was de
ridderlijk-hoofse die in zijn toneelstukken reeds tot

1
2

Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. 18, 64-65. Over Hoofts lyriek G. Kalff, Hoofts Lyriek,
De Gids, 1900, I, 1.
Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. 18, 14.
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uitdrukking kwam. Mag deze dichtkunst spontane hartelijkheid soms missen, dit
tekort wordt rijkelijk vergoed door hoffelijkheid en gedachtenrijkdom. Uit de
gemoedsbewogenheid, hoe beheerst deze ook zij, vloeit de ritmische stroom voort;
de plastische rijkdom wordt veroorzaakt door Hoofts bijzonder begaafde verbeelding.
Hooft schreef naast zijn onmiddellijke lyriek veel middellijke. Voor wat de
onmiddellijke gevoelsuitstorting betreft, sloot hij overwegend aan bij de aloude
traditie van het lied: Hooft heeft de oude middeleeuwse liederen en hun zangwijzen
gekend en op zeer persoonlijke wijze nagevolgd: het persoonlijke is gelegen, niet
alleen in Hoofts vermogen tot concieze, scherpgetekende en suggestieve beelding,
maar vooral in eigen levende, bewogen en beweeglijke taalmuziek1. In Hoofts
dichtkunst is een meester der ritmische beheersing aan het woord, een beheersing
die nog niet verstarde tot routine, maar werd gehanteerd als levend vermogen.
Dankbaar heeft Hooft overigens gebruik gemaakt van de winst die de dichterlijke
techniek van de renaissance als steun aan de bewogen gevoelsstroom leende. Blijkt
dit al onmiddellijk uit deze liederen die volgens een vast thema zijn opgebouwd, het
meest sprekend komt dit naar voren in Hoofts middellijke lyriek, met name in zijn
sonnetten. Deze typische renaissance-vorm die hij bij Petrarca bestudeerde2, heeft
hij met voorliefde en meesterschap beoefend; inderdaad behoort zijn vijftigtal
sonnetten tot de fraaiste van onze letterkunde3. Het sonnet bezit een typisch eigen
vorm: de gedrongenheid van bestek, waarbinnen een sentiment op indirecte beeldende
wijze tot uitdrukking gebracht wordt, moest de op kernachtige kortheid gestelde
dichter bijzonder bekoren: ‘zinrijke stroefheid’4 is een van hun meest opvallende èn
intrigerende eigenschap-

1

2
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4

Terecht geeft men Hoofts gedichten dan ook weer als liederen uit: P.C. Hoofts Liederen door
H. Geraedts en G. Kazemier, Utrecht, 1947 (met de oude wijzen in hedendaagse toonzetting
overgebracht).
En waaruit het Petrarkisme voortkwam, ‘die merkwaardige poëtische traditie, die vanaf de
16de eeuw tot aan de Romantiek vrijwel alle liefdesgedichten in West-Europa heeft bepaald,
en die zich zowel kenmerkt door haar eindeloze variatie van een betrekkelijk beperkt aantal
motieven als door haar ludieke voorkeur voor antithesen, paradoxen en hyperbolen’, W.A.P.
Smit, Twaalf Studies, 70. Smit is intussen van mening, dat het Petrarkisme van Hooft een
Hóóftiaans Petrarkisme blijkt te zijn, dat zil zeggen dat Hooft zich ‘verrassend origineel
betoont in de hantering van de geijkte vormen en motieven’, t.a.p.
G. Kalff, G.N.L. IV, 203.
Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. 18, 60.
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pen; doorgaans is het resultaat van Hoofts kunst een gedicht van ‘verheven
schoonheid’1. Bijzonder gelukkig is Hooft hier in de brede zwaai waarmee hij het
octaaf tot zijn hoogtepunt voert in verheven plechtigheid, om dan in het sextet
geleidelijk uit te vloeien en tot gelijkmatige rust te dalen. Meesterlijk is hij in de
suggestieve evocatie van wat hij wenst uit te beelden; Hooft was van jongsaf begaafd
met een uiterst fijn waarnemingsvermogen en een geoefende verbeelding, en hij
beschikte over het vermogen het waargenomene en verbeelde fijn als met een tekenpen
te etsen of breed te beelden. Dynamisch is ook de ritmische golf, die, parallel lopend
met de gedachte-golf, opvoert en uitvloeit. In zijn sonnetten bereikt Hooft een der
hoogste toppen van onze nationale dichtkunst; hierom mocht hij, die overigens
blijkens een brief aan Heinsius van 1610 vrij gering over eigen prestaties dacht, met
recht als hoofd der Nederlandse poëten geëerd worden2.

9
Zo leeft Hooft, drost van Muiden en baljuw van Gooiland, 's zomers op het Muiderslot
waar hij gastvrij vrienden en bekenden ontvangt, in deze tweede periode van zijn
leven. Hij blijft, lyrisch van gemoed en gelukkig getrouwd, vervuld van liefde.
Maar ook de zaken van staat waarin hij ambtshalve gewikkeld is, vragen zijn
aandacht; en steeds meer denkt hij na over de problemen van vrijheid, orde, gezag,
godsdienst en al wat de ontwikkeling van de zeventiende-eeuwse maatschappij
meebracht3. Hooft is in deze periode dan ook geenszins uitsluitend minnedichter.
Ook niet in zijn lyriek; ook daaruit blijkt een ernstige belangstelling voor de zaken
van staat, de welvaart van het gemenebest, al is elk enghartig patriotisme de
humanistisch-geschoolde wereldburger vreemd.
Bracht de vorige periode een iets uitvoeriger gedicht op het Bestand (1609), in
1610 schrijft hij een gedicht op Heinsius' treurspel Auriacus, vol lof voor Heinsius,
vol lof ook voor de Prins van Oranje. Het fraaist

1
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Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. 18, 60.
G. Kazemier, Het vers van Hooft, Assen, 1932.
J. Prinsen J. Lzn., Hooft en Vondel tegenover de idee der Volkssouvereiniteit, VMA, 1929,
477; dez., id., Groot-Nederland, 1930, I, 301 en 401.
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specimen in dit genre is echter de prachtig-oratorische Lijkklacht over Pieter Dirxz.
Hasselaer (1616)1.
Men doet Hooft zelfs bepaald onrecht, indien men zijn werk, met name zijn
toneelstukken en prozawerken, enkel en alleen waardeert als fraaie gedichten en
verhalen ‘van zaaken’. Door zijn geschriften immers nam Hooft op zijn wijze, - de
wijze van een kunstenaar! -, deel aan het staatkundige leven van zijn dagen. In zijn
diverse grote werken bracht Hooft tot uitdrukking zijn opvatting over wereld- en
staatsbestuur, over leven en geschiedenis, een opvatting, die hij in werkelijkheid
wilde zien omgezet. Cornelissen heeft in zijn belangrijke studie over Hooft en Tacitus2
gewezen op de samenhang naar de grondgedachte van de grotere werken van Hooft,
alsook op hun verband met Hoofts duidelijke voorkeur voor de Romeinse
geschiedschrijver, van wiens werk Hooft een nauwgezette studie maakte.
De grondgedachte van al dit werk van Hooft is deze: noodzakelijke voorwaarde
voor de binnenlandse welvaart en voor de handhaving van de onafhankelijkheid
tegen buitenlandse vijanden is ‘vrede’, d.w.z. staatkundige eendracht tussen de
volksgenoten onderling. De ‘politieken’ van die dagen3 hadden zich neergelegd bij
het vóórkomen van verschillende godsdiensten in één staat; gegeven de feitelijkheid
van dit divergeren op religieus terrein, was het zaak: te voorkomen dat deze
uiteenlopende opvattingen inzake godsdienst, de oorzaak werden van binnenlandse
troebelen, - of, zo deze troebelen reeds veroorzaakt waren, er een einde aan te maken.
Naar het inzicht van de politieken kon dit alleen gebeuren niet door tirannie, maar
door het beleid van een wijs vorst, wiens klaarblijkelijke liefde voor zijn gehele volk
de tweedracht te overwinnen had.
De tijd van Hooft kende een nieuwe waardering van de monarchale regeringsvorm:
de vorst ziet men als de handhaver bij uitstek van de eenheid en de vrede, althans de
wijze vorst, die met liefde en gema-

1

2
3

J.M.C. Bouvy, De eerste vaderlandsche held bij P.C. Hooft, Nieuwe Taalgids 29 (1935),
244-253. Over deze Lijkklacht c.a.S.F. Witstein, Funeraire poëzie, 162-90.
Van, waarschijnlijk, 1615 dateert de Brief van Menelaus aen Helena, waaraan laatstelijk
aandacht werd besteed door C.A. Zaalberg, Hooft als pleitbezorger voor Menelaus (inaug.
rede), Groningen, 1964.
J.D.M. Cornelissen, Hooft en Tacitus, Nijmegen, 1938.
Hieronder te verstaan de voorstanders van nationale eendracht door gematigdheid,
noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan en de welvaart van de staat.
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tigdheid regeert, en zich - aldus de opvatting van Hooft - gebonden acht aan de
medewerking der standen1.

10
Essentiële bestanddelen van deze opvattingen vindt men reeds in de Geeraerdt van
Velsen van 16132. Hooft blijkt hierin onmiskenbaar een aanhanger van de
aristocratisch-republikeinse beginselen, ‘die welvaart in Holland slechts bestaanbaar
achtten, als Vorst en Staten eendrachtig samenwerkten - beiden blijvend binnen de
hun gestelde grenzen - en het gewone volk vooral op geen enkele wijze invloed op
de zaken van den staat trachtte uit te oefenen’.
Deze leer der statensouvereiniteit werd gehuldigd door de Staten van Holland3.
Toen de Engelsman Wilkes, de vertegenwoordiger van Leycester in de Raad van
State, daartegenover had betoogd, dat de souvereiniteit bij het ontbreken van een
wettig vorst juist aan het volk en niet aan de Staten toekwam, gaven de Staten de
rechtsgeleerde Franchois Vranck opdracht tot het schrijven van zijn vermaarde
Deductie, volgens welke de souvereiniteit van oudsher berustte bij

1

2

3

Twee kanttekeningen zijn hierbij noodzakelijk; wanneer de politieken Hooft als monarchisten
beschouwd worden, gebeurt dit niet in de zin die men daar heden ten dage aan hechten kan,
te weten voorstanders van het erfelijk koningschap, maar alleen in deze zin dat zij in bepaalde
omstandigheden de behartiging van de staatsbelangen het veiligst aan één man meenden te
kunnen toevertrouwen. Of hij Vorst of Monarch of Koning heet dan wel President of Keizer,
is bijzaak. - Op de tweede plaats wordt dit eenhoofdig bewind door Hooft en zijn
geestverwanten niet beschouwd als de altijd ideale structuur; men neemt er genoegen mee
als een oplossing ad hoc, in een bepaalde situatie dus. Cornelissen noemt Tacitus, op wie
Hooft steunt, een ‘gelaten’ monarchist, die stellig in zijn hart geen voorstander was van het
principaat. Ook Hooft blijft wezenlijk aristocratisch republikein, die zichzelf min of meer te
overwinnen had om in te zien dat in een bepaalde situatie een eenhoofdig gezag op zijn plaats
was. Eenzelfde evolutie maakten Oldenbarneveld en Hugo de Groot door. - Tegen de
gedachtengang van Cornelissen is geopponeerd door F. Veenstra in zijn inleiding op de
uitgave van de Baeto, Zwolle, 1954. De argumentatie van Veenstra komt mij onvoldoende
voor, ten dele berustend op misverstaan van de tekst van Cornelissen (zie mijn artikel De
Tijd, 13 aug. 1955, en dat van H.W. van Tricht, TNTL 73 (1955), 146-149).
Geeraert van Velsen, opnieuw uitgegeven door F.A. Stoett, Zutphen; over dit stuk vooral J.
Koopmans in Hooft als allegorist, Lett. Studiën, Amsterdam, 1906, en J.D.M. Cornelissen,
Hooft en Tacitus, Nijmegen, 1938.
Voor de bronnen van dit drama van Hooft, W.H.N. van Wel, Hooft's Geeraerdt van Velsen,
Ni Tlg 35 (1941), 351-66.
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de Staten1, - een thesis die gesteund werd door Hugo de Groot in zijn Liber de
antiquitate Reipublicae Batavicae van 1610, vervaardigd juist in de tijd dus waarin
het gevaar bestond dat de door het stelsel van de statensouvereiniteit gewaarborgde
‘Eendracht’ dreigde aangetast te worden. Het jaar daarop verscheen Joh. Pontanus'
Rerum et urbis Amstelodamensium Historia (1611), klaarblijkelijk een van Hoofts
belangrijkste bronnen, toen hij zich tot schrijven zette om in de spiegel van een
concreet geval uit het grijs verleden zijn bijdrage te leveren tot oplossing van het
hangende probleem.
Als stof koos Hooft het fragment nationale historie dat zich afspeelt rond de figuur
van Floris de Vijfde. In eerste aanleg is het Floris die de gewenste eendrachtige
samenwerking tussen vorst en Staten verbroken heeft, doordat hij de staten, vooral
de ridderschap, niet in haar rechten erkende, haar belette te vergaderen, terwijl hij
zich bovendien schuldig maakte aan vergrijpen tegen edelen persoonlijk (tegen de
broer en de vrouw van Gerard van Velsen). Hiertegen ontstaat oppositie, het
duidelijkst bij de adel; Floris immers heeft, met name door zijn misdaden tegenover
Van Velsens broer en Machteld van Velsen, de waarden van de code (van zijn eigen
stand) gebroken, de normen die daar gelden geschonden, en dus zijn eer verbeurd2.
Gerard van Velsen, de onderdaan, verstoort echter van zijn kant eveneens de orde;
hij contamineert zijn liefde voor de vrijheid van het land met persoonlijke
wraakgevoelens om het hem aangedane onrecht, en zoekt eigenmachtig recht in
plaats van erin te bewilligen dat de staten in vergadering zullen beslissen. Bovendien
is hij bereid het feitelijke gezag in handen te spelen van ‘vreemdelingen’, in

1

2

Belangwekkende ‘literaire’ gegevens over de souvereiniteit der Staten in de aan Hoofts Van
Velsen voorafgaande tijd vindt men o.a. in de toneelstukken (en andere geschriften) naar
aanleiding van de moord op Willem van Oranje; hoezeer daarin uiteraard de ‘Vorst’ op de
voorgrond staat, de betekenis der Staten wordt indien mogelijk geaccentueerd (b.v. bij Jacob
Duym; de Prins is gesteld ‘tot 's Lands dienst en 's Heeren Staten last’); ook wordt bestreden
dat de vorst alles geoorloofd zou zijn; de Vorst is er voor de onderdanen, betoogt Caspar
Ens. Hierover nader B.A. Vermaseren, Humanistische drama's over de moord op de Vader
des Vaderlands, TNTL 68 (1951), 55, 66-7.
Uitvoerig over deze aspecten Fokke Veenstra, Ethiek en moraal bij P.C. Hooft, Zwolle, 1968,
11-101 (Over dit werk H.W. van Tricht, Ni Tlg 63 (1970) 144-8). Van F. Veenstra ook het
oudere Hooft: Enkele aspecten van de levens- en wereldbeschouwing der renaissance, in
Geestelijke achtergronden bij enkele grote schrijvers, Den Haag, 1958, 81.
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dit geval van iemand die geheel van de Engelse koning afhankelijk zal zijn. Daardoor
wordt hij de man wiens goed recht tot onrecht wordt, wiens eer evenzeer te gronde
gaat door verloochening van de aristocratische code van waarden1. - Dan raakt ook
de ‘gemeente’ bij de zaak betrokken, en gaat geschieden wat Hooft allerminst gewenst
achtte, namelijk dat zij invloed tracht uit te oefenen op de staatszaken. Dit ingrijpen
leidt tot de vlucht van de edelen en de moord op de graaf.
Floris, dus, heeft tegen de zedenwet en de code van waarden gehandeld en aan
zijn plicht als mens en vorst verzaakt. Hij is aan de top de verstoorder van de orde
in de staat. Gerard van Velsen zocht eigenmachtig recht en was bereid tot landverraad.
Ook hij dus verstoorder van de orde. De ‘Gemeente’ overschrijdt de grenzen van
haar bevoegdheid door zich te mengen in de zaken van staat. Geen wonder, dat
Eendracht, Trouw en Onschuld - allegorische figuren, die onder Nederlandse namen
Seneca's wraakgodinnen representeren - van de aarde wijken en het beest ‘met
bebloeden beck’ (vs. 663), de goddeloze krijg, het land gaat overheersen. Klagend
vragen de Aemstellandsche Joffren zich af, wanneer de heilige Eendracht, de stut
van Hollands welvaart, zal terugkeren.
Tegenover de orde-verstorende figuren stelde Hooft de ideale: Gijsbert, die zowel
Floris als Gerard van Velsen hun norm voorhoudt, Machteld, die ten overstaan van
haar wraakgierige man berusting predikt, de rei van Aemstellandsche Joffren, die,
Gerard van Velsens gedragingen afkeurend, de opvattingen van Gijsbert en zijn
behartiging van het algemeen welzijn prijst, maar vooral, mèt Machteld, de stoïcijn
roemt, die duldt, zich in niets mengt, en daardoor het veiligst leeft.
Het drama is nu echter eenmaal in gang gezet, en fataal dringt Van Velsens
persoonlijkheid naar het tragische einde: hij zal de dwingeland en zijn tirannie
verpletteren, en hij doét het, al smeekt Floris om genade, al kost het Van Velsen het
eigen leven, en al sleept zijn optreden het land in de chaos van de burgeroorlog. Niet
alleen dus dat de ónschuldige Machteld van Velsen een der aanleidingen is tot de
ontwikkeling van het drama, ook Gerard van Velsen bedóelt het goede en stícht
onheil. Hij is bereid zijn leven te geven voor de vrijheid van het land, hij is daartoe
vooral bereid krachtens de trots van zijn oud adellijk geslacht; al te innig vervlochten
met de

1

F. Veenstra, Ethiek en Moraal, 101.
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liefde voor de vrijheid, drijft hem echter vóór alles de gekrenkte trots van dit geslacht,
- gekrenkt in de schande, hem in zijn vrouw aangedaan. Maar die krenking leidt ertoe
dat hij zijn redebedwang en wijsheid verliest en zich door zijn hartstocht eveneens
tot ‘eerloze’ daden laat meeslepen en niet objectief zijn liefde voor land en volk
onderscheidt en afscheidt van zijn gekrenkte eigenliefde. Fataal drijft zijn verblinding
hem verder, tot het in gevaar brengen van zijn leven niet alleen, maar ook tot het
afroepen van het grootste onheil over volk en staat: de verstoring van eendracht en
vrede. Als het spel begint, is Floris gevangen; zijn ‘val’ heeft reeds plaats gevonden.
Die van Gerard van Velsen voltrekt zich in het verloop van het stuk. Maar evenzeer
als in Achilles en Polyxena de eigenlijke psychologische verwikkeling ontweken
wordt, zo ontwijkt Hooft ook in Geeraerdt van Velsen de uitbeelding van een
ontwikkeling in dit opzicht. Wel belooft Van Velsen Van Aemstel over de voorstellen
van de laatste te zullen nadenken; maar deze belofte wordt niet gevolgd door het
oprijzen van een klemmende problematiek voor Van Velsen; als dit gebeurd was,
had Gerard van Velsen de tragische held kunnen worden waartoe hij scheen
voorbestemd. De innerlijke problematiek of een eventueel verzet tegen het
onontkoombaar noodlot volgen echter niet: Van Velsen gaat al te gemakkelijk op de
eenmaal ingeslagen weg voort.
In Van Aemstel creëerde Hooft de wijze staatsman, die hoogste lof verdient om
zijn pogen zonder bloedvergieten de orde te herstellen. Maar zelfs hiermede heeft
Hooft zijn diepste gedachte nog niet uitgesproken: hij prijst, in de omstreden Rey
van Aemstellandsche Joffren aan het einde van het vierde bedrijf, de held die zich
overlaadt met roem door het stellen van heldhaftige daden, maar hij stelt tegenover
hem de man die in het oog van de wereld niets betekent, evenmin door uitstekende
daden de aandacht op zich vestigt of roem bij het nageslacht verwerft, maar die
evenmin is blootgesteld aan de talloze gevaren die de vorst en held bedreigen. En
als hij kiezen moet kiest Hooft voor de laatste:
Het veel bestaen can nauw bestaen:
Ghemackelijck is vaylichst gaen:
En groote rust cleen onderwinden (vss. 1285-7).

Boven het ideaal van de Stoa, dat hij overigens in zijn volle waarde laat, kiest Hooft
voor zich persoonlijk het epicuristische1.

1

F. Veenstra, Bijdrage enz., 82 vlg.
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Doorgaans wordt als voornaamste bron van de Geeraerdt van Velsen het oude bekende
lied van Graaf Floris ende Gheraert van Velsen genoemd1. Ongetwijfeld speelde dit
lied een rol bij de tot stand koming van Hoofts stuk, maar niet de enige2. Hooft heeft
ook de zogenaamde Divisiekroniek (van Holland, Zeeland en Friesland, in 1517
verschenen) en Stokes Hollandsche Rijmkroniek, in 1591 door Van der Does
uitgegeven, geraadpleegd en er een aantal motieven aan ontleend. De belangrijkste,
de grondgedachte inspirerende kracht bezat echter Pontanus' kort te voren verschenen
Rerum et urbis Amstelodamensium Historia (1611). Bij Pontanus treft dezelfde
waardering van de figuren als in Hoofts stuk: Pontanus beschouwt de saamgezworen
edelen geenszins als ‘valse verraders’, (zoals Stoke en de Divisiekroniek doen), maar
spreekt vol waardering over hen; de samenzwering, noch het gevangen nemen van
graaf Floris wordt door hem gelaakt; integendeel: zij zijn gerechtvaardigd door Floris'
misdaden tegenover de edelen, met name tegenover Gerard van Velsen (bij Pontanus
vindt men ook als reden voor Van Velsens wraakzucht opgegeven de, naar Van
Velsens mening onverdiende, terechtstelling van zijn broer op Floris' instigatie).
Pontanus legt ook een nauw verband tussen deze hele geschiedenis en Amsterdams
grootheid: Van Aemstel, die na de moord op Floris had moeten vluchten, keerde
later terug en versterkte toen zijn kleine stad met torens en vestingen. Daardoor was
Amsterdam een stad van betekenis geworden, was ook de grondslag gelegd, waarop
het in de loop van de tijden kon uitgroeien tot het welvarende Amsterdam van Hoofts
dagen. Deze schakel tussen Floris' en Gijsberts lotgevallen en de opkomst en bloei
van Amsterdam treft men ook aan in Hoofts stuk; vooral de apotheose over
Amsterdams toekomstige grootheid vindt treffende parallellen bij Pontanus3, maar
Hooft heeft zeker voorál bedoeld te suggereren, welk dodelijk gevaar deze welvaart
liep door de dreigende verstoring van de eendracht.
De belangrijke plaats die Hooft in de ontwikkeling van het Neder-

1
2
3

J. te Winkel, Ontw. III, 132.
W.H.N. van Wel, Hooft's Geraerdt van Velsen, Ni Tlg 35 (1941), 351-366.
J. te Winkel, Ontw. III, 136-7, wijst als literaire voorgangers (in engere zin) voor een
soortgelijk slot op Seneca, maar ook op Robert Garnier, die zijn treurspel Des Juifves met
een dergelijke troostrijke profetie besloten had. In Ontw. III, 137, noot 1, verdere literatuur
hierover.
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landse drama inneemt, wordt door de Geeraerdt van Velsen afdoende gekarakteriseerd.
Hooft heeft gedemonstreerd, dat z.i. het drama geen allegorie en bespiegeling op het
toneel moest brengen, zoals de spelen van sinne der rederijkers gedurende de zestiende
eeuw nog hadden gedaan. In tegenstelling met Spiegels Numa had Jan van Hout al
in zijn Loterij spel een nieuwe opvatting tot uitdrukking gebracht, en in de rijke bloei
van klucht en blijspel kon Hooft bij voorgangers vaststellen, dat het ten tonele voeren
van levende personen, karakters in hun onderlinge verhouding en botsing, tot waarlijk
boeiend spel kon leiden. Hooft heeft toen, het voorbeeld bestuderend van Seneca,
de grote schrede voorwaarts gezet, zonder nochtans het ideaal in zijn volheid te
bereiken. Trouw en Onnozelheid, Twist, Geweld en Bedrog, de Vecht aan het slot,
herinneren aan de allegorische figuren, waarvan het rederijkersspel vol was, maar
hun optreden bepaalt tenslotte niet de volle betekenis van dit stuk. Deze vloeit voort
uit de samenhangende actie der werkelijke hoofdpersonen. Tegen de voorstelling
van deze hoofdpersonen bestaat ongetwijfeld vanuit hedendaags ‘psychologisch’
oogpunt het al bij Theseus en Ariadne gemaakte ‘bezwaar’, dat Hooft van de
gelegenheid tot karakteristiek dit het dramatische gegeven bood, maar matig gebruik
maakte, ja dat sommige figuren op de keper beschouwd, vaak meer schematisch één
bepaalde hartstocht symboliseren dan dat zij werkelijk volledig levende karakters
zijn (Van Velsen en zijn schoonvader, Gijsbert van Aemstel, Machteld van Velsen).
De mogelijkheid tragische figuren en daarmede een waarlijk menselijk-boeiend
drama te scheppen, heeft Hooft laten voorbijgaan, niet aangedurfd, of niet aan gewild,
omdat hem allereerst de totále idee boeide die tot uitdrukking gebracht moest worden
(in het sámenspel van de personen). Zoals echter al bij Theseus en Ariadne werd
aangeduid en in de inleiding werd opgemerkt, vernieuwde Hooft (na de rederijkers)
het toneel toch duidelijk, doordat hij trachtte persoonlijkheden te geven in plaats van
allegorische figuren, hartstochten in plaats van betogen en redeneringen. En hij zette
deze persoonlijkheden en hun (éne) hartstocht met begrip voor dramatische
samenstelling in actie tegenover elkaar in een welgesloten, zij het door bespiegelende
reien al te lang onderbroken, handeling; - met begrip voor dramatische samenstelling,
óók in het zuiver toneelmatige. De scène in het vierde bedrijf, het best geslaagde
deel van het stuk, waarin de trompetter plotseling de kreet ‘Op waepen. waepen’
horen laat en de daarop volgende, snel wisselende gesprekken
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en bevelen, vertonen een begrip voor dramatische actie, dat men mist bijvoorbeeld
in de verwante passage van Vondels Gysbreght van Aemstel (derde bedrijf). Hooft
is voor zijn conceptie van het dramatische in de leer gegaan bij Seneca, die hij echter
niet slaafs nabootste, maar in eigen stijl en trant trachtte te evenaren; hij nam van de
Romein eigenlijk slechts de algemene conceptie van het drama over en een aantal
eigenschappen van de uitwendige vorm: de vijf bedrijven, de samenspraak in verzen,
de reien in verschillende maat aan het einde van elk bedrijf, de eenheid van handeling
en, nu ook, de eenheid van tijd, die, naar hij ook weer bij Heinsius gelezen kon hebben
(De tragoediae constitutione, 1611) in acht genomen behoorde te worden1.
Maar specifiek hooftiaans is datgene waardoor de Geeraerdt van Velsen voor
immer zijn zeer hoge plaats in onze letterkunde zal handhaven, zijn taal- en verskunst
in de engere zin. De lyricus, die de door-sneelezer uit de korte gedichten gewoonlijk
ietwat eenzijdig als minnedichter leert kennen, vindt hier gelegenheid zich binnen
het kader van het grote gedachtenrijke, van edele en onedele gevoelens vervulde
geheel rijk te ontplooien. Deze bredere en diepere gang van gedachten en gevoelens
verleent dit geheel een statige gedragenheid die ons Hooft beter leert kennen dan de
min of meer momentane lyriek. Waar werd in onze letterkunde zó fraai het beeld
getekend van de vergankelijkheid van alle aardse grootheid en macht, van de
verschrikkingen van de oorlog en zijn rampzalige gevolgen, als in de Rey der
Aemstellandsche Jofferen aan het einde van het tweede bedrijf? Dit oordeel blijft,
natuurlijk, gelden, ook al heeft men2 Montaigne kunnen aanwijzen als de bron van
de erin ontvouwde gedachte en het gebruikte beeld. Alles draait om het
gedicht-als-zodanig en de literaire kwaliteiten dáárvan, op analoge manier als
Bredero's

1

2

H.J. Polak, Seneca Tragicus, De Gids, 1892, IV, 64-111, 301-334. Zie ook J. te Winkel Ontw.
III, 136. De leer van de eenheid van tijd was door de theoretici van de klassieke richting met name ook door Scaliger - verkondigd, sinds Gian Giorgio Trissino haar in 1515 in zijn
treurspel Sofonisba had toegepast. Het is wel op grond van deze eenheid van tijd, dat Hooft
niet meer de afloop met Geeraerdt van Velsen ten tonele kon brengen. In 1628 heeft Suffridus
Sixtinus in Geraert van Velsen lijende als het ware Hoofts spel vervolgd door de verdere
gang van zaken met betrekking tot Geeraerdt van Velsen in Hooft nabootsende stijl en trant
‘ten tonele’ te brengen. Jacob Jansz. Colevelt had er géén bezwaar tegen de complete
geschiedenis in één stuk onder te brengen (Droef-eyndend spel tusschen Graef Floris en
Gerrit van Velsen), Ontw. III, 137.
F. Veenstra, Bijdrage enz., 78 vlg.
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Spaanschen Brabander zijn volle waarde behoudt om de vers- en vertelkunst die het
stuk won boven de aan zijn Spaanse bron soms letterlijk ontleende stof.
Hooft schrijft in dit stuk een rijk, adellijk, geserreerd, geenszins gemakkelijk
vloeiend, maar strak in toom gehouden Nederlands, dat men telkens herlezen kan,
om telkens ook weer nieuwe doflichtende plekken als op oud smeedwerk te vinden,
die dit edele werkstuk tot een pronkjuweel van Nederlandse taalkunst maken.
Waarschijnlijk ca. 16141 hield Hooft, mogelijk voor de Amsterdamse kamer, zijn
prachtige Reden van de Waerdicheit der Poësie, waarin de nationale betekenis van
de dichtkunst met klem van redenen werd uiteengezet. Men behoeft dit betoog maar
te leggen naast Jan van Houts Betoog, tot het gezelschap2, om de grote, begaafde
artiest met het aangeboren leiderschap te onderscheiden van de talentvolle. Hooft
acht, als de zeventiende-eeuwer in het algemeen, de poëzie dienstbaar aan het nut,
het particuliere nut en het algemeen welzijn, met name aan de nationale zaak, maar
hij beseft ook reeds ten volle - hierin is hij wèl volop modern - de waarde van de
poëzie op en om zichzelf: haar lieflijke zang is hem dierbaar om zijn verrukkend
karakter, om zijn schoonheid, om de belangeloze genieting die hij schenkt. In deze
rede van een drieëndertigjarige spreekt de renaissance zich bewust uit als dorst naar
schoonheid, honger naar wijsheid, dadendrang.

11
Van 1617 dateert Hoofts tweede grote, in zijn oog nog belangrijker, toneelstuk Baeto3.
De koning der Catten, Katmeer, is voor de tweede maal getrouwd met Penta,
afkomstig uit Finland. Penta streeft ernaar de kroon aan haar eigen geslacht te brengen;
zij tracht Baeto, de zoon uit het eerste huwelijk van Katmeer, en diens vrouw
Rijcheldin, bij de koning ge-

1
2
3

Voor de datering zie Van Tricht, P.C. Hooft, p. 225, noot 1 bij p. 59.
Zie hier p. 134.
P.C. Hooft, Baeto, werd uitgegeven door F. Veenstra, Zwolle, 1954, met uitvoerige inleiding;
in de serie Klassieken uit de Ned. Lett. bezorgde Veenstra opnieuw de Baeto, Zwolle, 1956,
met kortere inleiding.
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haat te maken; zelfs hem te doden. Tot nog toe zijn al haar aanslagen mislukt. Thans
poogt zij op raad van de helse geesten op listiger wijze haar doel te bereiken; in schijn
richt zij een verzoeningsfeest aan; de eed van vriendschap die zij zullen zweren, luidt
als volgt:
Oprechte vrundschap sweer jck u van dezer wr:
Oft meen jck 't anders, slae mij 't helsch en 't hemelsch vujr (589-90).

De formule is listig gekozen; Penta heeft namelijk explosieve stoffen verborgen in
de kledingstukken, die zij Baeto en Rijcheldin als geschenk zond om op het feest te
dragen; op het ogenblik dat de eed zal worden uitgesproken, zullen deze middelen
ontploffen, Baeto en zijn vrouw doden, en ieder doen weten, dat zij door God ‘gestraft’
zijn.
Door een toevallige omstandigheid komen Baeto en zijn vrouw iets later dan
verwacht werd op het feest; het vuur in Rijcheldins kapsel ontploft daardoor te vroeg
en doodt haar; Baeto's hoed vliegt in brand, vóór hij die heeft opgezet; dit wekt zijn
argwaan.
De koning, die bericht gekregen heeft dat Rijcheldin als meinedige door het hemels
vuur gedood is en Baeto zich tot de strijd toerust, wil Baeto doen gevangen nemen.
Baeto maakt zich gereed tot tegenweer; het volk valt uiteen in twee partijen; Baeto
drijft de mannen van de koning naar diens burcht terug. Hij begrijpt, dat nu óf de
koning, óf hij het vaderland verlaten moet; hij kiest de ballingschap boven de
heerschappij in een tweedrachtig rijk en wijkt met een groot deel van adel en burgerij
uit. Aan de grens van het rijk verschijnt hem de geest van Rijcheldin, die hem een
onbewoond gebied aanwijst, Holland, waarheen hij zich nu begeeft. Over de grens
wordt hij koning gehuldigd door de zijnen, die hij ‘Baetauwers’ noemt, naar zijn
naam1.
In dit stuk heeft Hooft nadrukkelijk het beeld willen ontwerpen van de ideale
Vredevorst die, in zijn strijd met de hem belagende machten, de staat zowel naar
buiten als naar binnen ordent. Baeto is de ideale vorst, want hij handhaaft de vrede,
de vrede en de orde, beide in Hoofts tijd zo deerlijk geschonden ideale waarden en

1

Voor de vinding van de stof zie J. te Winkel, Ontw III, 138, vooral noot 1; verder J. Koopmans,
Lett. Studiën I, 1 vlg.; J.W. Muller, Hooft en zijn Baeto, TNTL 50, 54, 133, 241.
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noodzakelijke voorwaarden om te komen tot een welvarend gemenebest. En wanneer
Baeto te kiezen heeft tussen de overwinning op een hem vijandige partij (die van
Penta) òf afstand doen van zijn rechten, kiest hij het laatste om bloedvergieten te
voorkomen. Liever zelf onrecht geleden, dan oorlog begonnen. Met de vrede immers
verdwijnen ook recht en wet, en dat kan zeker niet de bedoeling van een vredevorst
zijn. Hoogstens tot zelfverdediging mag de vorst de wapenen opnemen, niet tot
verovering of overwinning. Baeto verlaat dan ook zijn vaderland om dat in vrede te
kunnen achterlaten. Mèt hem houden de zijde van de vrede zijn grijze vader Katmeer
en zijn vrouw Rijcheldin, in tegenstelling met koningin Penta, die naar ongerechte
macht streeft en zelfs de tirannie niet schuwt.
De Baeto is voor alles de huldiging van de ideale vorst, die de epicuristische leer
van de passiviteit ten volle beleeft in markante tegenstelling met de felle,
hartstochtelijk-heerszuchtige Penta. Tragisch kan men zelfs Baeto noemen die ten
ondergaat door de machinaties van Penta; maar in hoger zin wint hij de vrede en de
vrijheid, meer dan Penta die moreel de nederlaag leed.
De wijze waarop vrijheid, orde en vrede gehandhaafd moeten worden, heeft Hooft
in Baeto evenzeer als in de Geeraerdt van Velsen aan de orde gesteld, toen hij het
beeld ontwierp van de nieuwe orde-staat waarin ook naar bínnen Baeto als de ideale
vorst regeren zal. Deze vorst wordt gekozen ‘by raedt van d'edelst en de best' der
burgerye’, het bewind wordt hem ‘opgedragen’ door de staten. Bezit hij eenmaal het
gezag, dan is zijn hoogste taak de vrede en de orde der vrijheid te handhaven. Een
van de gewichtigste problemen in de staat is de plaats van de geestelijkheid. Wars
van alle gewetensdrang, ook van de calvinistische, verwerpt Hooft elke theocratie;
evenals leger en gerecht, heeft de geestelijkheid als werktuig te fungeren in dienst
van het oppergezag, dat bij de vorst berust. De geestelijkheid is onmisbaar, wijl zij
de onderdanen ‘in tuchticheidt’ houdt (vs. 1186 vlg.). Terwijl de verhouding van
vorst, staten en gemeente in dit stuk slechts terloops aan de orde wordt gesteld,
domineert het vraagstuk van de verhouding tussen de staat en de kerk. Hooft reageert
hiermede o.a. op de twisten van zijn tijd tussen remonstranten en
contra-remonstranten, en de pogingen van de laatsten om het politiek gezag aan zich
te onderwerpen. Van nature en uit overtuiging moest Hooft, evenals zijn literaire
voorganger in dit opzicht, Jan van Hout, zich tegen dit laatste verzetten. Om het
gezag in de staat gemakke-
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lijker te kunnen beschermen tegen pogingen van de zijde der geestelijkheid, voorzover
deze invloed op het staatsgezag zou willen oefenen, plaatst hij dan ook aan haar
hoofd niet een priester, maar een priesteres.
Het is wel om de figuur van Baeto allereerst, dat Hooft-zelf de Baeto stelde boven
de Geeraerdt van Velsen; in de Baeto immers gaf hij de consequente uitwerking van
wat in de Geeraerdt van Velsen nog slechts geschetst was: Baeto maakt het
vredesbeginsel van de Geeraerdt van Velsen in de moeilijkste omstandigheden tot
werkelijkheid1. Het spel bezit echter ook als drama uitstekende eigenschappen door
de dramatisch-felle tegenstelling tussen Baeto en Penta, deze laatste een figuur
ontworpen naar het beeld en de gelijkenis van Seneca's Medea, met inbegrip van de
‘drakerige’ elementen. Karaktertekening in de moderne zin van het woord moet men
echter ook in de Baeto niet zoeken. Het stuk houdt zijn waarde in artistiek opzicht
om de prachtige reien die, klassiek van vorm en levensgevoel, momenten uit het
leven van mens en volk vereeuwigden. - Ook in dit stuk hield Hooft zich aan de
eenheid van tijd, nog niet helemaal aan die van plaats.
Hooft schreef zijn Baeto in 1617, maar de eerste druk ervan verscheen pas in 1626.
Waarom hield hij het werk zo lang achter? Omdat het, als uitredding uit verwarde
politieke situaties, inderdaad het eenhoofdig gezag aanbeval, maar dan dat van de
wijze vorst,- en in de snel verslechterende politieke situatie van 16172 leek Maurits
steeds minder de man die dit eenhoofdig gezag op ideale wijze kon uitoefenen. Toen
Maurits zich bovendien van de remonstranten wendde tot de contra-remonstranten
(23 juli 1617) verbond hij zich met de theocraten, tegen wier opvattingen Hooft zich
in zijn Baeto nadrukkelijk had gekeerd. Maurits verspeelde daarmee de mogelijkheid
als pacificator te kunnen optreden. Elke huldiging van dìt ‘vorstelijk’ gezag was
Hooft te enen male onmogelijk. Toen Maurits in het crisis-jaar 1618 het Muiderslot
bezocht, zweeg Hooft in alle talen over de Baeto en liet, tot vermaak van de prins,
een romantische draak opvoeren.
Geheel anders echter lag de situatie in 1626, toen de Baeto voor het eerst het licht
zag. Op 23 april 1625 was Maurits gestorven. De

1
2

H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 61.
Vgl. I.H. Gosses en N. Japikse, Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland3,
Den Haag, 1946, 462-480.
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meeste gewestelijke staten hadden Frederik Hendrik tot zijn opvolger als stadhouder
benoemd. Kennelijk meende Hooft na korte tijd met voldoende zekerheid over de
nieuwe stadhouder te kunnen oordelen om zijn Baeto te durven uitgeven. Het verloop
der historie bewees dat Hooft zich niet heeft vergist.

12
In deze jaren schreef ook Hoofts vriend SAMUEL COSTER (1579-1665) een aantal
spelen, dat het best hier ter sprake kan komen: zijn werk loopt in nogal wat opzichten
parallel met dat van Hooft.
Samuel Coster was de zoon van een Amsterdams timmerman, die zich voor en na
vurig geus betoonde; de zoon trad op waardige wijze in het voetspoor van zijn vader,
bleef zijn hele leven hokvast Amsterdammer en liet zich op religieus gebied niet
onbetuigd.
Na eerst in de letteren gestudeerd te hebben, ging hij over naar de medicijnen; hij
promoveerde snel en werd in 1613 geneesheer van het gasthuis en de gevangenis.
In deze kwaliteit blijkt hij zeer wel voldaan te hebben, blijkens de extra-honoraria
die hem werden uitgekeerd. Na een halve eeuw trouwe dienst, die hem overigens
tijd liet om zich aan wetenschap en kunst te wijden, stierf hij in 1665.
In 1612 werd in de Egelantier Costers blijspel Teeuwis de Boer (volledig:
Boere-Klucht, van Teeuwis de Boer en men Juffer van Grevelinckhuysen)1 opgevoerd2.
Het eerste oorspronkelijke blijspel, meent men; beter misschien: het eerste
oorspronkelijke blijspel in de nieuwe stijl3: een spel in vijf bedrijven (‘delen’), ieder
met enige ‘uytkomsten’ en een zekere intrige. Coster schreef het in het maatloze vers
van de rederijkers, dat hem een gemakkelijke bewegingsvrijheid verleende om zijn
geestigheden te plaatsen. Er is aanleiding te veronderstellen dat het stuk al eerder,
omstreeks 1607, geschreven is. Dit

1

2
3

Costers werk is uitgegeven door R.A. Kollewijn, Samuel Coster's Werken, Haarlem, 1883;
Teeuwis de Boer werd apart uitgegeven door F.A. Stoett, herziene ed. door N.C.H.
Wijngaards5, Zutphen, [1967]. Over het stuk: A.A. Verdenius, Ni Tlg 25 (1931), 256, en N.
van Wijk, Het motief van ‘Teeuwis de boer’ in een Litause ‘pasaka’, TNTL 41, 246.
Over Coster: J. Holma, Levensgeschiedenis van Dr. Samuel Coster, Oud-Holland, 16, 225;
over Coster als pamfletschrijver, M.M. Kleerekooper, TNTL 18, 296.
J. Brouwer, G.L.N. IV, 243.
J. te Winkel, Ontw. II I, 167.
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stuk verbindt Coster onmiddellijk met Bredero, wiens Klucht van de Koe van hetzelfde
jaar dateert. Coster heeft in dit stuk de stof van een oud volkslied op zeker niet
onverdienstelijke manier bewerkt; aan het slot geeft hij een tekst van het lied,
behelzende hoe een boer zijn Heer een voer hout gaat bezorgen, maar van de
gelegenheid gebruik maakt diens vrouw ‘de koele meye’ te brengen. De Vrouwe
blijkt geenszins onontvankelijk voor de attenties van de boer, en is tegen ruil van kar
en paard bereid aan de wensen van de boer te voldoen. Als de man dan zijn kar en
paard kwijt is, en de Heer terugkeert, klaagt hij deze zijn nood, vertellend, dat de
Vrouwe op hem vertoornd was, omdat er een krom hout onder zijn bezending was
en hem daarom ros en wagen nam. Dubbelzinnig sprekend merkt de boer echter op:
Ic seg dat het crom alst rechte brandt,
Alst bij de vier can koomen.

De Heer schenkt daarop de boer paard en wagen terug.
Coster heeft dit summiere gegeven uitgewerkt tot een breed tafereel, waarin hij
de sluwe, allen bedriegende boer maakt tot het middelpunt van tal van vaak
welgeslaagde genre-schilderingen: zij missen, het is waar, de geniale toets van
Bredero, die het onvervangbaar-juiste woord, de rake zet, de sappige volksterm weet
te vinden, als de enige-juiste middelen om het beoogde effect te bereiken, maar Coster
wist toch een brede klucht uit het volksleven op te bouwen zónder - en dit onderscheidt
hem wezenlijk zelfs van Bredero en Hooft in hun gròte kluchten en blijspelen - aan
te leunen tegen een uitheems voorbeeld; Teewis de Boer is wel door-en-door Hollands,
tot in zijn voorkeur voor het realistische en scabreuze. Traditioneel Hollands is ook
het reeds gesignaleerde maatloze rederijkersvers, maar naar de nieuwe tijd wijst de
indeling in vijf bedrijven en de duidelijke opbouw op grond van een intrige. - Minder
geslaagd maar nog altijd acceptabel is Costers tweede stuk in dit genre, het Spel van
Tijsken van der Schilden (1613). Ook hiervoor ontleende hij de stof aan een
middeleeuws lied, ook dit stuk bouwde hij op op dezelfde manier als het vorige.
In 1615 werd als loterijspel opgevoerd Costers Spel vande Rijcke-Man, waarin de
modernisering van het oude sinnespel (er treden allerlei zinnebeeldige figuren in op)
vrij ver was doorgevoerd, zodat het beschouwd kan worden als overgangsvorm naar
het renaissance-
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toneel; maar het nieuwe is in dit stuk ‘goeddeels een “toevallig” element dat niet
bepalend is voor de aard van het stuk’1.
Coster schreef ook een aantal ‘klassieke’ toneelstukken, als Ithys (ca. 1614),
Iphigenia (1617), Polyxena (1619). De dramatisering van een episode uit de Orlando
Furioso, waaraan Hooft begonnen was, maar die door Coster voltooid werd als de
Isabella (1618), een naar zijn stof romantisch gegeven, geschiedde eveneens op
neo-klassieke manier. Dit laatste stuk demonstreert intussen ook de zwakke zijde
van Coster; de eerste 361 verzen zijn namelijk van Hooft, de rest is van Coster: Hooft
blijkt dan wel duidelijk de begenadigde dichter, die, dichtend, schoonheid schept,
Coster de intelligente verstandsmens die met grote bekwaamheid en kennis van alle
technische zaken toneel schrijft. Het blijkt intussen uit Costers stukken, hoe in deze
tijd de gemiddelde Nederlandse schrijver zich het meesterschap over taal en versvorm
(in casu de alexandrijnen) verworven had, nodig om duidelijk en vloeiend te kunnen
‘schrijven’. Men kan zich voorstellen dat Vondel met genegen aandacht en studiezin
deze klassieke spelen van de door hem hoog gewaardeerde Coster las en herlas om
er taal en vers steeds beter door te leren kennen en beheersen. Vondel had zijn Pascha
al geschreven, maar ongetwijfeld heeft hij deze knap-verstandige toneelbouwsels
van Coster met voorkeur bestudeerd, en, bijvoorbeeld, bondige, ten dele spreukachtig
geformuleerde regels als deze bewonderd:
Laat mij daar mee begaan. Het sal wel lucken, beydt:
Een sake van ghewicht wordt met geen hevicheydt
Ghevordert...

of deze, heel in de verte op de Lucifer preluderende, passus:
Het sal mij niet ghebreken
Aan die macht, dat ick sal de klare Water-beken
Veranderen in bloedt, door moort, die man aan man
Bedrijven sal, waarop daatlijck sal volghen dan,
So veer hij op zijn oude Vryheydt wil volherden,
Dat deze steden tot puyn-hoopen sullen werden;
De boomen galghen, en het woest onvruchtbaar veldt
Een Kerrick-hof, daar romp op romp rot, door 't gheweldt
Van deze tong, die mij een trommel sal verstrecken
Om 't Volk te ruyen op, dat 't harnas aan sal trecken
So ras ick 't maar ghebied2.

1
2

W.A.P. Smit, Ren.-toneel, 32-3; aangehaalde plaats, 33.
Werken, ed. Kollewijn, 277 vlg., Iphigenia, 1385-7, 1429-39.
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Hoe hoog Vondel de dichter Samuel Coster waardeerde, blijkt uit zijn gedichtje op
een portret van de dokter, dat hij omstreeks 1641 schreef, toen Coster al sinds lang
als auteur zweeg. Eerst roemt hij Coster als medicus, om dan te vervolgen:
Maer als Pegaas hem voert ten hemel, op zijn wiecken
Dan hoort men hemelval, een tong gestipt in zout1.
Den Hollandschen Parnas heeft hij aan 't Y gebouwt2.

Enkele woorden over Costers treurspelen. Van de Polyxena is geen oudere uitgave
bekend dan die van 1619; toch, meent J. te Winkel3, moet het zijn eerste treurspel
zijn. Ten dele berust het op Seneca's Troades, het schijnt aan Euripides' Hekabe
ontleend te hebben. Ongetwijfeld aan de invloed van Seneca te danken zijn de
geestverschijningen die erin voorkomen; hetzelfde geldt voor de gruwelijke scènes
en bloedige taferelen die Coster opgevoerd wil zien. Hooft hield zich hiervan vrij,
Coster chargeerde nog wat Seneca had voorgedaan. (Het kind Astyanax dat voor de
ogen van zijn moeder van een toren wordt neergesmakt, Polyxena die op het graf
van Achilles wordt gedood en in stukken gesneden, Hecuba die Polymnestor de ogen
uitkrabt, waarop zij zelf gestenigd wordt). - Dezelfde eigenaardigheden treden op in
Ithys (1615), waarin Coster onder invloed van Seneca's Thyestes een bewerking geeft
van een gruwelepisode uit Ovidius' Metamorphoses: Philomela wordt verkracht,
daarop wordt haar de tong uitgesneden, aan de koninklijke misdadiger wordt zijn
kind (Ithys) als wildbraad voorgezet, waarna hij eerst de moeder van het kind en
daarna zichzelf doodt. Dit alles speelt zich overigens af in ‘de idyllische omgeving
eener pastorale met verschillende niet onverdienstelijk bewerkte herderstooneeltjes’4.
Het spel is voor een groot deel vol aangenaam leven en vrolijke beweging, waardoor
het gruwelijk einde des te schriller afsteekt: tegenstelling ook tussen landelijke
onschuld en verdorven hofleven. Het stuk kent vijf bedrijven, personen die wisselen
van hoog tot laag, reizangen na vier bedrijven (en in het vijfde,) geen gesloten
handeling, en betrekkelijke eenheid van plaats en tijd5. Opmerkelijk in de groei van
ons toneel is het feit,

1
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Geestigheid.
Vondels Werken, IV, 214.
J. te Winkel, Ontw. III, 139.
J. te Winkel, Ontw III, 141.
W.A.P. Smit, Ren.-toneel, 38.
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dat Coster wel pastorale scènes mengt met de tragische, maar streng afkeurde dat de
uitgever een ‘boertige klucht’ had ingevoegd in het toneel van de gruwelijke maaltijd1.
Bij de behandeling van de Amsterdamse rederijkerskamers werd melding gemaakt
van de moeilijkheden die Coster kende met de gereformeerde predikanten. Hij liet
hun actie echter niet onbeantwoord. Hij bleek ernstige grieven tegen de dominees te
koesteren, van wijder strekking zelfs dan die alleen de academie-kwestie raakten, en
zo zien wij hem in zijn Iphigenia van 1617 heftig te velde trekken tegen wat hij als
hun aanmatiging beschouwde. Costers mening valt in dit opzicht samen met die
welke Hooft in hetzelfde jaar in de Baeto suggereerde; Coster formuleert het alleen
feller en nadrukkelijker. Geen twee ruiters op één paard, dan slaat het paard op hol
en werpt het beiden af: één ritmeester volstaat, die èn het recht èn de godsdienst moet
hanteren om volk en staat tot welvaart te laten gedijen. De vorst dient zich te verzetten
tegen de poging van de geestelijkheid om niet alleen in het godsdienstige leiding te
geven, maar om ook over te grijpen op wereldlijk terrein en onder het mom van
godsdienst, staatzuchtige doeleinden te verwerkelijken. Doet zij dit, dan wordt de
godsdienst misbruikt om goddeloze zaken te bereiken. Een speciale taak is weggelegd
voor de ‘edelen van dit ons vrye Vaderland’, namelijk te waken tegen elke poging
hen te doen bukken onder het zware juk van dwaze priesterheerschappij. Het is niet
onduidelijk, wie hier met de edelen bedoeld zijn: de intellectuele elite die, in of buiten
de academie, geestelijk leiding gaf aan het volk. Coster wenst álle gezag, ook dat in
godsdienstige aangelegenheden, in handen van de staatsleiding, die bij de uitoefening
van haar taak de adviezen des volks door de mond van de ‘edelen’ behoort te
vernemen; adviezen, geen bevelen echter! Vervolgens: de geestelijkheid grijpe niet
over naar ander terrein dan strikt het hare is. Een nauwkeurige bestudering zou moeten
uitwijzen, hoe naar de mening van Coster zijn denkbeelden op het Amsterdams beleid
konden worden toegepast, met name die over de leidinggevende rol van de overheid
in godsdienstige aangelegenheden; een verlicht despotisme ligt het meest in zijn lijn.
Het duidelijkst is zijn afweer van de heerschappij der priesters, i.c. de dominees.
Coster bouwde zijn Iphigenia tamelijk zorgvuldig op als ‘klassiek’ spel in vijf
bedrijven met reien; hekeldrama

1

J. te Winkel, Ontw. III, 141.
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zijnde, vindt het stuk zijn kracht meer in betoog en redenering dan in het gruwelijk
effectbejag dat zijn beide andere klassieke spelen kenmerkt.
Al met al is Coster een belangrijke figuur in de ontwikkeling van ons
renaissancetoneel, zeker als auteur die rechtstreeks (niet via Hooft b.v.) onder de
‘ban’ van Seneca stond en diens toneelpraktijken hier in toepassing bracht1, maar dit
op vrij zelfstandige wijze deed, veeleer emulerend dan imiterend.

13
In verband met een bezoek (1618) van Maurits aan Muiden zette Hooft een toneelstuk
op stapel, Isabella geheten. Hij schreef de eerste 361 versregels, maar moest, zoals
hiervóor vermeld werd, de voltooiing overlaten aan Coster. Dit wijst op een wel zeer
vriendschappelijke relatie tussen de beide auteurs, hoewel Hooft een veel begaafder
kunstenaar was dan Coster. Vervolgen wij thans ons relaas over Hooft.
Toen Hooft zijn Baeto onder handen had was het duidelijk, dat de opvoering van
het stuk veel onkosten met zich zou meebrengen. Om deze te bestrijden, schreef hij
in de loop van 1616, volgens eigen zeggen in negen dagen tijds, zijn Warenar2. Het
stuk volgt vrijwel op de voet de geschiedenis van Plautus' Aulularia3; Hooft heeft
echter het hele geval met raffinement ‘nae 's Landst ghelegentheyt verduytschet’:
het werd een volop Amsterdams stuk, zoals Bredero's Moortje, dat voorafging. Een
stuk als dit bewijst, hoe nauw Hooft verbonden bleef met zijn volk, hoe hij de taal,
zeden en gewoonten ervan door en door kende, en zich in zijn mentaliteit wist te
verplaatsen. Hij zond de tekst o.a. naar Hugo de Groot, die het stuk zeer waardeerde.
In 1617 werd het in Costers Academie gespeeld4. - In

1
2

3
4

J. Brouwer, G.L.N. III, 248.
P.C. Hooft, Warenar, uitg. J. Bergsma, herzien door C.A. Zaalberg, Zutphen; uitg. A.A.
Keersmaekers, Klassieke Galerij, Antwerpen, 1956; uitg. door C. Kruyskamp, Zwolle, 1961.
- Over dit stuk, R.C. Bakhuizen van den Brink, Studieën en Schetsen III, Amsterdam, 1876.
De verhouding tussen Warenar en Aulularia werd bestudeerd door C.W. van Boekel,
Neophilologus 41 (1957), afl. 1.
C.A. Zaalberg, De ‘Warenar’ als prestatie, Cartons voor de letterkunde II (1961), afl. 7, 12.
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proza verdietste Hooft naderhand Aretino's Ipocrito tot zijn Schijnheylich. Hoofts
raak en geserreerd proza overtreft het origineel in sappigheid; hij bracht handige
verkortingen en aardige toevoegingen aan. Hij maakte het stuk niet af, maar liet de
voltooiing over aan Bredero, die het grotendeels berijmde; na diens dood maakte een
onbekende het definitief af1.
Zo heeft ook de drost van Muiden in het genre van het blijspel een oudvaderlandse
traditie met kennis van zaken en grote kundigheid gehandhaafd.
Hoofts toneelarbeid is niet bijzonder omvangrijk, maar de invloed ervan op
toneelliteratuur is een halve eeuw lang buitengewoon groot geweest2. Vele tientallen
schrijvers streefden ernaar de drama's van de drost na te volgen; honderdmaal heeft
men met verzwakte of vergroofde stembuiging zijn geluid herhaald3. Bij die navolging
liet men niet na, zijn fouten te kopiëren, vaak te vergroten. Hoofts enorme invloed
- onvergelijkelijk groter dan die van Vondel - heeft het aanzijn geschonken aan een
menigte treurspelen en tragi-komedies vol geestverschijningen en tovenaars, wier
optreden in deze eeuw zozeer in de smaak viel. De dichter heeft klaarblijkelijk een
wel zéér gevoelige snaar getroffen, toen hij zijn stukken schreef. Het grootste deel
van deze navolgingen is vrijwel waardeloos: de vruchtbaarheid aan geesten en
spookverschijningen is omgekeerd evenredig aan de waarde van de stukken.
Door middel van Hooft vooral werkte de invloed van Seneca door op ons toneel.
Dat Hooft geesten en spoken liet optreden, lag in de geest van de tijd. Bij Seneca
bestudeerde hij, hoe men geesten had te doen optreden. Zo staat Hooft, zonder het
gewild te hebben, ‘schuldig’ aan het ‘Senecaans’ optreden van figuren, die de mindere
goden onder onze schrijvers alleen maar uit effectbejag ten tonele brachten.
Van invloed was ook Hoofts Granida; althans een deel van de literatuur van de
eerste dertig jaar van de zeventiende eeuw draagt een bucolische kleur: in 1617 gaf
Rodenburg zijn reeds vóór Granida ge-

1
2
3

H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 67-8.
J.A. Worp, De invloed van Seneca's Treurspelen op ons Tooneel, Amsterdam, 1892, Besluit.
H.J. Polak, Seneca Tragicus, De Gids, 1892, IV, 90.
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schreven1 Trouwen Batavier in het licht, navolging van Il Pastor Fido. Bredero
schreef zijn Angeniet2 (vijf jaren na zijn dood in 1623 verschenen) en tegen het
midden van de eeuw vervaardigde Vondel zijn Leeuwendalers (1647). Ook in
liedboeken en dichtbundels van die tijd treft men herderszangen en dergelijke lyriek
aan. Dit alles betekent echter niet, dat onze literatuur in de eerste helft van de
zeventiende eeuw bucolisch zou zijn: met de constatering dat er mede dank zij Hoofts
invloed, een bucolische inslag op te merken was, is de waarheid recht gedaan. In de
tweede helft van de eeuw daarentegen wordt deze inslag steeds groter3.

Derde periode 1618-1627
14
1618 betekent een vrij duidelijke cesuur in Hoofts werkzaamheid als kunstenaar: in
dat jaar wordt hij van toneeldichter prozaschrijver. Deze wending is wel geen toeval.
Zijn latere toneelstukken (Van Velsen en Baeto) zijn wezenlijk politiek(-theologische)
tractaten, waarmee hij hoopte invloed op de publieke opinie te kunnen uitoefenen.
Niet slechts de klank van fraaie verzen diende de schouwburg te boeien; vóór alles
zou staatkundige wijsheid het denken moeten beïnvloeden ten bate van het
gemenebest. De politieke werkelijkheid rond 1618 echter maakte dit ideaal tot utopie
en deed Hooft zelfs besluiten het in de openbaarheid brengen van zijn Baeto tot betere
tijden te reserveren. Hiermee ziet Hooft af van het geestelijk leiderschap dat hij
gedacht had via het toneel te kunnen uitoefenen; hij wendt zich tot het beschouwelijke
en genietende. Lyriek en proza zullen van nu af de daaraan aangepaste vormen zijn
waarin hij zich uitspreekt4.
Vier dagen vóór Maurits' komst te Amsterdam schreef Hooft aan Hugo de Groot
dat hij aan het leven van Hendrik IV begonnen was. Dat was dus op 19 mei 1618.
Vóór hij dit eerste klassieke ‘leven en bedrijf’5 voltooid zal hebben, zullen nog
verschillende jaren verlo-

1
2
3
4
5

Ca 1601; vgl. hier p. 202.
Over de aard van deze stukken zie W.A.P. Smit, Ren.-toneel, 28-9.
J.H. van den Bosch, uitg. Granida, XII-XVI.
Na Veenstra heeft Van Tricht, P.C. Hooft, 68-71, de aandacht gevestigd op het psychologisch
verband dat deze wending heeft helpen bepalen.
H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 73.
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pen die voor Hooft-zelf vol ‘lotwissel en menigerlei geval’ zullen zijn, en hem vooral
tot lyriek zullen inspireren. Daartoe droegen de gebeurtenissen in huiselijke kring
aanzienlijk bij.
Hooft was gelukkig in zijn liefde met Christina. Een gelukkige liefde geeft, anders
dan de onvervulde, doorgaans minder aanleiding tot exclamatie in dichtvorm. Maar
eenmaal heeft Hooft aan deze gelukkige liefde uitgebreider uiting gegeven, en wel
in april 1621 in wat W.A.P. Smit heeft geïdentificeerd als een cyclus van liefdesgeluk1:
vijf gedichten, voorzien van het onderschrift ‘Mithra’2. Het opvallende is dus dat de
gedichten handelen over een vervulde liefde3, terwijl de verrukking van de lichamelijke
liefde binnen het huwelijk bezongen wordt (het meest nadrukkelijk in Dartelavondt:
‘O mijn gewenschte weelde’), - een combinatie van drie elementen die gewoonlijk
niet samengaan (vervuldheid, erotische vervoering, huwelijk)4. Hooft heeft deze
gedichten nooit in hun onderlinge samenhang gepubliceerd, Dartelavondt zelfs in
het geheel niet. Deze poëzie betekent opnieuw een hoogtepunt in Hoofts lyrische
dichtkunst.
Naast geluk bracht deze periode hem ook leed. Zijn enige dochter en twee jongetjes
van twee en drie jaar stierven, ook zijn oudste zoon waarop hij zijn hoop gesteld had,
en tenslotte zijn vrouw, toen zij pas drieëndertig jaar oud was (1624). Dat hij bij een
bankroet van zijn neef Willem een groot deel van zijn vermogen inboette, kon hem
zijn opgewektheid niet doen verliezen; de dood van Christina echter bezorgt hem de
‘naere nacht van benaude drie jaeren’, waarin zijn meer epicurisch dan stoïsch
christendom zijn voornaamste steun en houvast is. Zijn wereldbeschouwing zou het
best een antiek gekleurd noodlotsbesef met christelijke inslag genoemd kunnen
worden, zoals die spreekt uit het bekende kleine gedicht Noodlot van ca. 1618,
geinspireerd op Vergilius' Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Er is één eerste
oorzaak, van Wie alles neerdaalt en die alles uit zichzelf vermag, oorzaak-loos: God.
Door zijn onbepaalde macht wordt alles wat geschiedt, voortgebracht:

1
2

3
4

Twaalf Studies, 69-77.
Met Mithra is altijd Christina van Erp bedoeld. De vijf gedichten beginnen: 1. Oorlogh
oorlogh blaesen; 2. Ooghen onverwonnen; 3. Rosemont, hoordij speelen noch singen; 4. O
Phebus fiere proncher; 5. O mijn gewenschte weelde.
In tegenstelling dus met de onvervulde van de Petrarkistische poëzie.
Voor de compositie van de cyclus zie W.A.P. Smit, t.a.p.
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O wondre wijsheit, ghij die alles houdt benepen
In Uw volmaecte kund en zelve niet begrepen
Wordt dan van Uw vernuft; o onbepaalde maght
Van welck1, al watter schiedt, te weghe wort gebracht.

Zo is het gezien van de kant van God. - Bezien van de aarde uit, weten wij dat alles
wat op aarde gebeurt, zijn oorzaak heeft, en iedere verdere oorzaak weer de hare; de
oorzaken aller dingen zijn dus onderling aan elkaar geschakeld en verbonden, zò,
dat geen levend wezen ooit iets van zelf deed of leed, maar alleen door het aandringen
van een andere oorzaak. Hóe echter dit alles onderling samenhangt en hóe de causale
keten met Gods wil precies verbonden is, weten wij niet; het menselijk verstand is
niet bij machte dit te achterhalen.
Tussen God en de mens schuift Hooft veelal de fortuin, het wisselzieke noodlot,
een factor die op geheimzinnige wijze de wereldorde regelt; het beloop van die
wereldorde ontgaat ons; het is, voorzover wij vermogen te beoordelen, volkomen
onstandvastig, al zal er wel een, ons onbekende, door God gewilde innerlijke
samenhang zijn. Geluk vervalt plotseling tot smart, en wie in droefheid leefde, kan
worden opgeheven in vreugde: de machtigen worden van hun macht beroofd, en de
ongelukkige Ariadne, die zich door Theseus verlaten zag, wordt door Bacchus tot
godin verheven. Wanneer Hooft de pasgeboren zoon van Willem Hooft en Ida Quekel
met een sonnet begroet, vat hij zijn stoïcisme in veertien regels samen in O jongen,
versse vrucht2. Wat God voor ons bestemt, aanvaarde men: zijn raadsbesluiten gaan
hoger dan menselijk begrip. De mens wapene zich dus met een grote mate stoïcisme
om gelijkmoedig de luimen van het lot over zich heen te laten gaan; hij kan niet beter
doen dan ‘in een bestendige inspanning van krachten, zichzelf te zijn’; hij late dan
alles zich maar voltrekken; begrijpen en inzien waarom de dingen zich aan elkaar
reien zoals zij doen, kan de mens toch niet: ‘hoe ick dit en gelyck beloop (der dingen
nl.) dieper inzie, hoe ick min gronds in de oordeelen Gods vind en de tuimelende
ongestandigheit der menschelycke zaaken in allerley handel my meer voor de ooghen
komt’.
Deze epicuristische wereldbeschouwing leidt tot een vrij passieve levenshouding:
heldendaden zal Hooft toejuichen - bij ànderen: ‘het is zoet van de vaste wal uit de
geweldige inspanning van een an-

1
2

waardoor.
Leendertz-Stoett, Hooft, Gedichten I, 168.
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der te zien op de door de wind fel bewogen zee’ (Lucretius); voor zichzelf kiest hij
het ‘cleen onderwinden’, het weinig ondernemen dat grote rust geeft. Zij leidt tot
zijn epicurisme, dat in ‘genoecht’ het hoogste menselijke goed ziet. Dat men het
goed in drieën verdeelt: Eer, nuttigheid en genoeght, acht hij een dwaling: eer en nut
zijn geen goede zaken in zichzelf, maar zij dragen de genoeghte aan; daarin is al het
goede gelegen: ‘alle Eer alle Nutticheit, beneemt haer de Genoechte, wie salse vande
straedt opraepen?’1. De van nature goede mens moet door zijn rede weten maat te
houden, opdat hij in zijn streven naar ‘genoecht’ - ‘'t is al daerom te doen’ - niet de
grenzen te buiten ga, en zich geen onrust en wroeging bezorge: met smart gekochte
lust schaadt, citeert hij Horatius.
Hoofts opvatting met betrekking tot het onkenbare van de samenhang der oorzaken
onderling en met de Eerste Oorzaak brengt hem ook tot passiviteit inzake de
religietwisten: Hooft is libertijn; elk ijveren voor een bepaalde religie, zowel dat van
de calvinisten als dat van de katholiek geworden Vondel, stuit hem tegen de borst;
hij prijst Duifhuis: ‘In zijne preeken scheen hy van zachtmoedighen yver te branden,
toeleggende voorneemelyk op weeken en buighen der harten tot liefde en
godzaaligheit in handel en wandel; zonder scherpzinnighe geschillen oft hooghe
geheimenissen te roeren, die men, naer 't oordeel van allerley Leeraers, veylighlyk
verbygaan kan, ende niet dan met gevaar bederflyke dwaalingen naervorsen’. Hugo
de Groot, 't ‘ooge onses Vaederlands’ roemt hij om zijn streven ‘om, met waerdich
ende u passende bestaen, de gescheurde Christenheit, wt den strijdt des haets in den
strijdt der Liefden te voeren’2.

15
‘De strijdt des haets’... Hier volge een korte excursie naar een bundel uit deze zelfde
jaren waarin de strijd der voorgaande voorgoed werd vastgelegd: de Neder-landtsche
Gedenck-clanck van Adrianus Valerius, notaris en schepen van Ter Veere. In dit
werk beschreef de auteur de Nederlandse geschiedenis ‘tsedert den aanvang der
Inlandsche beroerten tot den jare 1625’. Het werk verscheen na de dood van de

1
2

Rede van de Waerdicheyt; in G.S. Overdiep, Onze Renaissance in proza, Amsterdam, 1939,
155.
G.S. Overdiep, a.w., 163-164.
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auteur in 1626. Een latere uitgever1 dateert de liederen van Valerius tussen de jaren
1622 en 1624. Valerius is wel typisch modern, d.w.z. zeventiende-eeuws modern,
in zijn dooreenmenging van proza, poëzie en muziek, en in de poëzie weer de
vermenging van liederen, rijmen, spreuken, citaten en incarnaties. De indruk die het
geheel geeft, is aardig vergeleken met de indruk die men krijgt bij het aanschouwen
van een woelig barokschilderij2. De gedichten waarin Valerius op doorgaans lyrische
wijze de gebeurtenissen uit het verleden beschrijft, behoren tot de hoogtepunten van
de geuzenpoëzie. Hun factuur verraadt de geboren dichter, een dichter met een geheel
eigen stijl, uiting van een markante, krachtige persoonlijkheid. Woord en ritme leiden
in deze gedichten hun eigen poëtisch leven en zijn stellig niet zonder meer
aankledingen van historische gebeurtenissen. Zij bezitten één stijl, namelijk die van
hun dichter. Daardoor hebben zij, op onvervangbare wijze, momenten uit ons
volksleven markanter vastgelegd dan door enig ander auteur gebeurde. Bij het
Wilhelmus werd gewezen op het stijlverschil tussen de kunst van de zestiende en die
van de zeventiende eeuw, een verschil dat ook valt op te merken tussen de
Nederlandse strijdzangen uit de zestiende en die uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw. De bij het Wilhelmus aangegeven tegenstelling blijkt wel zeer duidelijk
toepasbaar op het onderscheid tussen het Wilhelmus en de liederen van Valerius. In
tegenstelling met de planimetrische stijl van de zestiende eeuw, waar b.v. wereldse
en godsdienstige elementen naast elkaar lagen, is Valerius' zeventiende-eeuwse visie
perspectivisch: hij ziet alle dingen in een allesomvattende blik in het perspectief van
het goddelijk bestel. Op het barokke element in de compositie van het werk als geheel
werd boven reeds gewezen. Ook voor wat de stijlvormen betreft, blijkt Valerius
typisch zeventiende-eeuws in zijn variërende en ophopende versbeweging, vaak
versterkt door binnenrijmen, in zijn wisseling van ongelijk lange en ritmisch
gevarieerde verzen, in zijn vaak grootse versbeweging, in de sterke spanning,
opgeroepen door de weerstanden die in parenthesen aan de versbeweging in de weg
worden gelegd, in het springende wisselende en dansende ritme van sommige
gedichten3. Wie een bloemlezing uit onze
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Een herdruk van Adr. Valerius, Nederlandtsche Gedenck-clanck werd bezorgd door P.J.
Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Konter-Kuipers, Amsterdam, 1942.
W.J.C. Buitendijk, Nederlandse strijdzangen, 23.
Deze ontleding van Valerius' stijl werd ontleend aan W.J.C. Buitendijk, Nederlandse
strijdzangen, 23-24. Vgl. ook aldaar de nadere vergelijkingen tussen gedichten in zestiendeen zeventiende-eeuwse stijl.
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martelaars- en geuzenpoëzie cursorisch leest, ervaart Valerius (naast Vondel) als een
van de zuiverste en sterkste dichters in dit genre.
Met de Gedenck-clanck sluit de Geuzenlyriek in engere zin af.

16
Een der voornaamste kenmerken van Hoofts dichtkunst is zijn geheel persoonlijk
ritme. Vondels vers ligt meer in de lijn van de ‘voortzetters der klassieke Leer’, en
kon, in de vrij strikte observatie van de maat-regels een inleiding vormen tot het
ontstaan van de ritmisch onbewogen, metrisch gecadanseerde negentiende-eeuwse
kunst.
Hooft wijkt van het strikte maatschema zeer opzettelijk af. Hij heeft er speciaal
theoretisch verantwoording van afgelegd in een kort prozastukje, dat dienen moest
bij een ontworpen uitgave van Granida en Warenar (ca. 1614): hij betoogt hierin,
dat de Romaanse dichters niet alleen de regelmatige afwisseling van beklemtoond
en onbeklemtoond kenden, maar ook een drietal andere plaatsingen1. Bleef het aantal
van drie korte en drie lange lettergrepen constant, er kon omzetting plaatsvinden van
de eerste, van de tweede, of van de eerste en tweede voet2. Deze souplesse in het
maatschema heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, aan Hoofts vers de rijke ritmische
variatie te schenken die de lectuur ervan zo boeiend maakt. Hiermede hangt samen
dat Hoofts ritme niet, als dat van Vondel, zwevend en hoogdravend (als men wil:
barok) is, maar meer op de ‘hoogte’ blijft van de spreektoon. Toch is het een bij
uitstek muzikaal vers. Dit muzikale element bereikt Hooft door een samenwerking
van verschillende factoren, waartoe kunstige strofenbouw, enjambement, alliteratie
en klankkleur het hunne bijdragen.
Het einde van deze periode brengt echter een belangrijke ‘wending’ in de aard
van Hoofts lyrische werkzaamheid, een ‘fatale wending’,

1

Hooft onderscheidt, naast de ‘gemeene’ maat v - v - v -, deze drie veranderingen:
-vv-vv--vv-v-vv-

2

Leendertz-Stoett, Hooft, Gedichten II, 147-149; J.H. v.d. Bosch, Granida5, 88-90. Over
Hoofts ritme, Kossmann, Nederlandsch Versrythme, Den Haag, 1922, 119; G. Kazemier,
Het vers van Hooft, Assen, 1932.
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waarin men het wegebben ziet van zijn lyrisch genie. Deze wending voltrok zich
onder invloed van Huygens die uitgesproken voorstander was van een strenge
afwisseling van ‘lange’ en ‘korte’ lettergrepen in ‘jambische’ verzen, dit met het oog
op de bijbehorende muziek (zie hier p. 311).
Hooft sputtert aanvankelijk heftig en met klemmende argumenten tegen, al gebruikt
hij in zijn Dankhebt (1623) voor het eerst Huygens' vers van vier trocheeën. Hij zal
dit in toenemende mate doen en tenslotte vrijwel kapituleren voor Huygens;
‘vernuftige babbelingen’ zijn het resultaat, waar tussen dóór gelukkig Hoofts
bewogenheid zich in eigen ritme blijft uitspreken1. Maar als hij tegen 1636 zijn
vroeger werk voor een herdruk gaat gereed maken, zet hij zich aan het ‘verschrijven’
ervan, d.w.z. hij egaliseert zijn levend ritme tot gladde jambematen. ‘Het onvrije
vers, eerst gesteund door het grote gezag van de latinist Heinsius, en nu door dat van
de musicus - en mathematicus! - Huygens, heeft zelfs Hooft overwonnen en behoudt
het veld, tot onschatbare schade van enige eeuwen Nederlandse poëzie’2. Dank zij
de drukkunst echter bezitten wij de oudere versies van Hoofts gedichten, die ook in
de periode van 1618 tot 1627 met tal van verrukkelijke specimina verrijkt werden,
van het weelderig-genotvolle van Dartelavondt tot het vergeestelijkte O ghy schoonste
ziel bij Christines dood.

Vierde periode 1627-1647
17
Zijn stoïcisme heeft Hooft de moeilijke jaren doorworstelbaar gemaakt. Maar ook
deze jaren liepen ten einde. Nadat hij aanvankelijk Susanne van Baerle het hof
gemaakt had, - die echter aan de vijftien jaar jongere Huygens de voorkeur gaf - liet
hij het oog vallen op de tweeëndertigjarige Antwerpse Heleonora Hellemans, weduwe
van Johannes Baptiste Bartolotti, moeder van twee dochters, Susanna en Constantia.
Helemaal vlot verliep de vrijage niet3, maar in 1627
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Over deze wending H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 87-90, 121, 126, 147.
H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 90.
Uit dit jaar dateert Dankbaar genoegen, een gedicht van 212 versregels, dat echter onvoltooid
bleef. Het is een soort compendium van Hoofts opvattingen en inzichten in dit jaar, mede in
verband met de aanvankelijk afwijzende houding van Heleonora Hellemans, en de naderhand
gevolgde toestemming. Over dit gedicht uitvoerig Fokke Veenstra, Ethiek en moraal, 105-208.
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is de kogel toch door de kerk en trouwen zij, 30 november, in presentie van Adriaan
Smout, de felle contra-remonstrantse dominee. En hiermede vangt de vierde periode
in Hoofts leven aan, de periode van zijn ‘geruste daagen’ op het Muiderslot, ‘buiten
't gewoel, 't gemor en 't gemuit, dat Amsterdam in deezen ontrustte’. Zó geïsoleerd
leefde Hooft overigens op zijn slot niet, of de ‘Muiderkring’ kon een wel haast
legendarisch begrip worden1. In zekere zin zou men deze bijeenkomsten kunnen
beschouwen als een voortzetting van de bijeenkomsten in het ‘saligh Roemers huys’
waarover wij hierboven (p. 198) spraken. Hierin troffen elkaar, in meer select
gezelschap dan in de rederijkerskamers het geval was, de grote geesten en hoge
vernuften van die tijd, al werd alle ‘verwaende courtosy’ opzettelijk geweerd. Een
exponent dus van de aristocratische, máár Hollands-dègelijke renaissance! Behalve
in de figuur van Roemer Visscher zelf heeft de aantrekkelijkheid van zijn huis mede
gelegen in de aanwezigheid van zijn kinderen, met name van zijn beide dochters
Anna en Maria Tesselschade. ANNA ROEMERS VISSCHER, de oudste, geboren in
1583, was dus de leeftijdgenote van de grote dichters2. Reeds voor 1616 had zij zich
met literaire arbeid beziggehouden; althans Heinsius roemt haar ‘verstandich boeck’;
mogelijk bedoelt hij hiermede haar zeer goede vertaling van de Cent emblèmes
Chrestiens van Georgette de Montenay, een hugenootse dichteres. Daarnaast
bewonderde Anna Roemers boven alle anderen Cats, ongetwijfeld vooral om het
stichtelijk en didactisch karakter van zijn werk. Zelf beoefent zij bij voorkeur deze
trant; een bezielde lyrica is de ‘wijse Anna’ niet. Maar men moet haar met ere
nageven, dat zij Cats vaak overtreft in pittigheid en markante formulering. Een goed
specimen van haar kunnen is de collectie tweeregelige bijschriften bij de Sinnepoppen
van haar vader (ca. 1619). Het is ongetwijfeld niet alleen om haar literaire arbeid,
dat Anna zozeer in het middelpunt der belangstelling stond. Behalve

1

2

Over de Muiderkring, J.W. Muller, Hooft en Vondel, Ni Tlg 24 (1930), 113, 161, 25 (1931),
1, 78, 127; P. Leendertz jr., Uit den Muiderkring, Haarlem, 1935; H.W. van Tricht, P.C.
Hooft, 155-74.
Anna Roemers Visscher, Gedichten, uitg. N. Beets, twee delen, Utrecht, 1881, - aangevuld
door Fr. Kossmann, Onuitgegeven Gedichten van A.R. Visscher, Den Haag, 1925. Over haar
H.E. Moltzer, Anna Roemers Visscher, Groningen, 1879.
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om haar uiterlijke gaven, beschikte zij over veel geestelijke eigenschappen die haar
aantrekkelijk moesten maken in het oog van de mannen. Een knappe vrouw die van
zang en muziek verstand had, kon tekenen en schilderen, kalligraferen en borduren,
die, evenals haar zuster, had leren zwemmen ‘in haer vaders tuyn, alwaer een grachte
met water was extra urbem’, en die bovendien op de hoogte was van de wetenschap
van haar tijd, moest in de smaak vallen van mannen als Hooft, Vondel, Bredero,
Huygens en Cats, - die haar roemden en verheerlijkten; zij onderhield correspondentie,
vaak in de vorm van verzen, met Hugo de Groot, Stalpart van der Wiele, Simon van
Beaumont, Heinsius, Zevecote en anderen. En wanneer zij in 1622 Zeeland bezoekt,
vooral om Cats te Middelburg te spreken, raakt heel de Zeeuwse literaire bent van
die dagen in het geweer: het regent verzen te harer eer. In 1624 trouwt Anna met
Dominicus Booth van Wesel, zoon van de dijkgraaf van de Wieringerwaard, in welke
waard zij zich van dan af ‘begraaft’. In 1640 brengt zij haar beide zoons naar de
Brusselse jezuïeten, in 1646 naar Leiden. Het jaar daarop woont zij te Alkmaar waar
Maria toen reeds enige jaren verbleef. In 1654 is zij te Alkmaar overleden.
Tien of elf jaar jonger dan Anna is haar zuster MARIA TESSELSCHADE1, die de laatste
naam dankt aan de gril van haar vader om in haar naam de schade te vereeuwigen
die hij leed door een bij Tessel verloren schip. Wordt Anna geroemd als een wijze
vrouw, ervaren in de wetenschap, Tesselschade, begaafd met gelijksoortige vermogens
als haar oudere zuster en eveneens een vrouw van grote bekoorlijkheid, schijnt meer
muzisch van aard te zijn geweest. Neigde Anna tot Cats en De Groot, Tesselschade
helt meer over tot Hooft en diens gracieuze levens- en kunststijl. Veel bleef niet
bewaard van haar letterkundig werk; haar onvoltooide vertaling van Gerusalemme
Liberata ging op enkele verzen na verloren; een klein aantal gedichten, waaronder
het bekende Onderscheyt tusschen een wilde, en een tamme zangster, doen ons haar
kennen als een bevallige dichteres. Vooral echter leeft haar naam voort als vrouw,
als ‘onwaerdeerlycke Vrouw’. Ook zij had al

1

J.A. Worp, Een onwaerdeerlycke Vrouw, Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade,
Den Haag, 1918. Over haar, J.F.M. Sterck, Tessalica, TNTL 40 246; G. Bruining, Maria T.
Visscher, Onze Eeuw 17, III, 161; J.F.M. Sterck, Vondel, Eusebia - Tesselschade, Van Onzen
Tijd 11, 2, 11; Pierre Brachin, Etudes de littérature néerlandaise, Groningen, 1955, 9-30.
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in het huis van haar vader de aandacht getrokken; Bredero is, blijkens zijn
‘Toe-eygeningh’ van het stuk, uitermate vereerd door haar belangstelling voor zijn
Lucelle. Maar ook anderen schenken haar aandacht: waarlijk geestelijke verwantschap
blijkt zij te bezitten met Hooft, die al jong een bezoeker is van Roemers huis. Maria
Tesselschade trouwde in 1623 met de zeeofficier Allart Crombalch - Vondel, Hooft
en anderen schreven bruiloftsgedichten - en vestigde zich toen te Alkmaar. Anders
dan haar zuster Anna, die zelden of nooit op het Muiderslot verscheen, blijft Maria
levendige relaties onderhouden met Hooft en zijn vrouw. In 1634 sterven haar man
en haar oudste dochtertje, diep is haar droefheid en bij wijlen wenst ook zij ontbonden
te zijn. Maar geleidelijk keert de levenslust terug. De weduwnaars Van Baerle en
Huygens dingen naar haar hand, maar er blijven moeilijkheden die de tot stand
koming van een huwelijk beletten. Zij onderhoudt blijvend vriendschappelijke
betrekkingen met de Muiderkring, en aan deze relaties danken wij een interessante
correspondentie, eveneens ten dele in verzen. Maria Tesselschade overleed in juni
1649.
Toen Roemers vrouw en hijzelf gestorven waren, viel het gezelschappelijk verkeer
aan de Engelse kade snel uiteen. Er waren daar echter vriendschapsbanden tot stand
gekomen, die een mensenleeftijd zouden duren, zij het dat het centrum verplaatst
werd naar Hoofts huis te Muiden. En hieraan dankt dan de Muiderkring zijn naam.
Ten onrechte verbindt men hieraan wel de opvatting als zou deze ‘kring’ in vast
verband op regelmatige tijden vergaderd hebben. In werkelijkheid ontmoette men
elkaar te Muiden min of meer toevallig ofwel volgens incidentele afspraken, resp.
arrangementen van Hooft-zelf. Hoofts hoge huis was het middelpunt van een geheel
open, gastvrij aangenaam gezelligheidsleven op hoog artistiek peil met telkens
wisselende gasten. Allerlei vooraanstaande figuren, evengoed dichters als staatslieden,
zangeressen en jonge vereerders van de grote dichters, ontmoetten hier elkaar, men
maakte muziek, men zong, men droeg er zijn gedichten of zijn toneelstukken voor,
en als de gasten huiswaarts waren gekeerd, correspondeerde men met elkaar, in proza
of versvorm. De vernuftigheid volgens de mode van die tijd, marinisme en gongorisme
vierden hierbij hoogtij.
Het is niet nodig hier de meest markante figuren die min of meer
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regelmatig het Muiderslot bezochten te noemen; het middelpunt Hooft-zelf, de andere
grote dichters - Huygens1, die er overigens, verhinderd als hij was door
ambtsbezigheden, maar zelden kwam, en Vondel, die eveneens maar weinig
verschijnt: incompatibilité d'humeur met de gastheer! - deze andere dichters vinden
zelfstandige behandeling. Een uitvoerige beschrijving van de andere figuren, onder
wie opvalt de van oorsprong zuidnederlandse Van Baerle, nog een echte
Latijn-schrijvende humanist, zou een belangwekkend cultuurhistorisch beeld van de
hoogontwikkelde zeventiende-eeuwse cultuursfeer opleveren, maar is niet van direct
lètterkundig belang. Een graag geziene persoonlijkheid op het Muiderslot was, als
gezegd, Maria Tesselschade. Ook jongere dichters bezochtten regelmatig het hoge
huis, nl. Jacob van der Burgh en Johan Vorsterhuysen, die zorg droegen voor de
volledige uitgave van Hoofts gedichten (1636) en beiden niet onverdienstelijke
gedichten schreven.
Hoofts eigen reactie op zijn persoonlijk leven te Muiden als de vrienden vertrokken
waren, vindt men in de markante kenschets in een brief aan zijn zwager Baek uit
1629: ‘Nu leven wij hier als die de werelt gestorven zijn of ten minsten leeren sterven,
op zijn Philosoophs. D'eene dagh is den anderen zoo gelijk, dat ons leeven een schip
schijnt zonder riemen, in doode stroom ende stilte. Beeter stil nochtans, als te hardt
gewaejt. Hier speekt men geen' passy, als die van onzen Heere; men dicht' er geen
requesten; men raept’ er geen steenen om de Heeren nae 't hooft te werpen. De kussens
zijn ‘er zoo zacht niet, dat ze iemants billen bekooren kunnen. Jae, die 'er op belust
was, kreeg 'er wel goedtkoop een nae 't hooft. Ook roert men er' geen trom; men
timmert 'er geen wachthuizen’.
Rijkelijk vloeit in deze dagen de stroom van Hoofts poëzie, van zijn minnelyriek
ook. Het karakter van deze dichtkunst wijkt niet wezenlijk af van dat uit de hiervoor
beschreven perioden; Leonoor, me lieve licht, ontlokt hem herhaaldelijk lyrische
klanken, maar:
oft zijn ryper geest sich beter kan vertaelen,
Verwelkte lippen doen der woorden geur verschaelen,

zoals hij zegt in Dankbaar genoegen. De lyriek is iets minder vol, min-

1

Uit de voorstudies voor de eventuele Hooftuitgave resulteerde o.a. Gedichten voor Huygens,
tekstverzorging door P. Tuynman, commentaar door F.L. Zwaan, Amsterdam, 1968 (hierover
H.M. Hermkens, TNTL 85 (1969), 49-67).
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der bloeiend rijp als in de vorige perioden, maar De Hollandsche groet aen den
Prinsse van Oranien (1629) en, vooral, de terecht beroemde Klaghte der Princesse
van Oranjen1 tonen hem in zijn volle mannelijke en lyrische kracht. Opmerkelijk is
in deze jaren een achttal berijmingen van psalmen2. Smit meent dat ‘naar alle
waarschijnlijkheid’ deze psalmberijmingen zijn ontstaan tussen 1620 (waarschijnlijk
zelfs 1623) en 1627: ‘de tijd van rouw om het wegsterven van zijn gezin en de “naere
nacht van benaude drie jaeren” daarna’. Overwégend echter zocht zijn bezonken
geest zich een uitweg in werken van brede opzet, thans niet meer, als in de vorige
periode, in de vorm van toneelspelen, maar in proza.

18
Het proza heeft Hooft zijn leven lang beoefend. Reeds eerder3 kwam ter sprake zijn
eerste geschrift in letterkundig proza, de Reden van de Waerdicheit der Poësie (ca
1614), een pleidooi ten bate van een nieuwe schouwburg, - dat echter werd ingebouwd
in een betoog van algemener strekking ter verheerlijking van de poëzie. - Vermeld
werd reeds, dat hij op 19 mei 1618 meedeelt een aanvang gemaakt te hebben met
het leven van Hendrik IV. Zijn belangrijkste oorspronkelijke prozageschriften echter
vervaardigde, althans voltooide hij in deze periode.
Rond 1623 ging Hooft, die zich van jongsaf verdiept had in de klassieken, ook in
de klassieke geschiedschrijvers, Tacitus vertalen; de Annales en Historiae waren in
1635 gereed. Om tweeërlei motief was Tacitus, die hij volgens Brandt tweeënvijftig
maal dóórlas, Hoofts lievelingsauteur. Het eerste, direct zichtbare, motief was diens
kern-achtige stijl: de neiging tot gedrongen formulering spreekt al uit de oudste
gedichten en toneelstukken van Hooft; in het kleinst mogelijk bestek een zo groot
mogelijke gedachtenrijkdom samen te dringen, zoveel mogelijk beeldend te verhalen4,
lijkt hem ideaal, het-

1
2

3
4

Jos J. Gielen, P.C. Hooft, zijn ‘Klachte der princesse van Oranje’ en zijn bronnen, TNTL 55,
49.
Hoofts psalmberijmingen (tekst en commentaar), commentaar van W.A.P. Smit met
medewerking van F.L. Zwaan, Amsterdam (hierover L.C. Michels, Ni Tlg 55 (1962), 82-9,
ook in Filologische Opstellen IV, Zwolle, 1964, 271-84).
Zie hier p. 257.
Al zou Hooft liever het Latijn geadapteerd hebben aan het Nederlands: ‘het zoude in mijnen
zin beter aerdt hebben als ick den Latijnschen rok niet alleen verwerven, maer ook het
Duitsche maxel geven moght’. Maar hij houdt zich zo dicht mogelijk bij het Latijn terwille
van zijn zwager Baek die geen Latijn kende, maar groot belang stelde in Tacitus' inhoud èn
vorm. Vgl. H.W. van Tricht, P.C. Hooft, 178-9.
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geen niet uitsluit, dat Hooft waar dit pas geeft, wel degelijk de statige gedragen frase
vol barokke zwier schrijft. Het tweede motief is de overeenkomst in gedachtengang
en wereldbeschouwing, met name waar het staatkundige aangelegenheden betrof.
Hoofts opvatting met betrekking tot de wijze vorst en zijn liefde voor de vrijheid
kon hij voortdurend toetsen aan die van de Romeinse geschiedschrijver.
Hooft beperkte zich overigens niet uitsluitend tot Tacitus, maar vertaalde daarnaast
- meer, tot uitspanning en verlichting der zinnen - Boccalini's Ragguagli di Parnaso
als Nieumaren uit Parnas (1629), ‘feuilletons vol politieke satire en litteraire kritiek’1.
Meer in het vlak der ontspanning lag ook Hoofts oorspronkelijk prozawerk
Rampsaligheden van de Verheffinge van den Huize Medicis (1635-6), vol boeiende
en scandaleuze scènes uit het Italiaanse vorstenleven.
Zuiver als historiewerk opgezet en verantwoord is het belangrijkste prozageschrift
dat aan de Historiën voorafging, nl. Hendrik de Grote, zijn leven en bedrijf; het
verscheen in 1626 en werd dus geschreven in de jaren van zijn Tacitus-vertaling.
Hendrik de Grote is de vrijwel geheel door Hooft bewonderde renaissance-vorst,
die, ridderlijk en krijgshaftig, staatzucht haat en de vrede liefheeft. Hooft heeft zijn
bronnen op voortreffelijke wijze weten te gebruiken, en in zijn bekende klassieke
stijl een levendig-gedramatiseerd verhaal geschreven van een vorstenleven als spiegel
voor de staatslieden die naast de ervaring de feiten van de historie dienen te kennen
tot stichting der zeden en ‘Huiszaken’2.
Tussen de eerste redactie van zijn boek over Hendrik de Grote en het afdrukken
ervan schreef Hooft, nadat hij zich hier al eerder mee beziggehouden had, een aantal
aforismen (adagia, maximen of hoe zij verder heten), ‘leringen uit de lessen der
staatkunde van andere volken’. Hooft gaf ze zelf niet uit; hun eerste druk werd
bezorgd door Geeraerdt Brandt in de uitgave van de Werken van 1671 (als voetnoten
onder de tekst van Hendrik de Grote). Afzonderlijk werden ze

1
2

H.W. van Tricht, a.w., 176.
G.S. Overdiep, G.L.N. IV, Den Bosch, 384-490.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

281
pas uitgegeven door P.G. Witsen Geysbeek in 18221.
In 1639 werd Hooft door de koning van Frankrijk, als beloning voor zijn geschrift
over Hendrik de Grote, verheven tot Ridder van Sint Michiel, terwijl hem de erfelijke
adel werd verleend, - een onderscheiding die hem niet weinig streelde. Maar reeds
terwijl hij met zijn leven van Hendrik IV bezig was, koesterde hij het voornemen
een werk over de onafhankelijkheidsoorlog te schrijven. Dit plan werd verwezenlijkt:
hij begon aan het werk in 1628 te schrijven, al had hij stellig vóór die tijd al veel
over deze materie gelezen en bestudeerd; in 1638 waren de eerste twintig boeken
van zijn Nederlandsche Historiën voltooid.
De Nederlandsche Historiën2 vormen het machtigste prozawerk dat de zeventiende
eeuw heeft opgeleverd, een monumentaal historiewerk over de opstand tegen Spanje,
actueel in een tijd als de onze, die zoveel overeenkomst vertoont met de door Hooft
beschrevene, vol als ook de onze is van ‘lotwissel en menigerlei geval; gruwzaam
van veldslagen, waterstrijden, beleegeringen; bitter van twist, warrig van muiterij;
beklad van moorddaad buiten de baan des krijgs; wrang van wreedheid, zelfs in
pais...’ De eerste twintig boeken, die in 1642 verschenen, behandelen de geschiedenis
vanaf 1555 tot de dood van Prins Willem van Oranje in 1584. Daarna heeft Hooft in
zijn vijf laatste levensjaren nog zeven boeken geschreven die handelen over de jaren
tot 1587; deze zijn eerst later uitgegeven. Het is dit werk, dat zonder in de gewone
zin van het woord populair te zijn, toch het meest ertoe bijgedragen heeft om de
voorstelling te vormen, die het grote publiek over de opstand en de Tachtigjarige
oorlog bezit3.
Niet dan na jaren nauwgezette voorbereiding nam Hooft de taak op zich een
beschrijving te leveren van de historie van deze jaren, waarin de Nederlandse staat
in zijn huidige vorm tot stand kwam; met de uiterste zorgvuldigheid heeft hij de
bronnen bestudeerd, de

2

Opnieuw uitgegeven als P.C. Hooft, Leringen van Staat door H. de La Fontaine Verwey,
's-Gravenhage, 1961.
Episodes uit Hoofts Nederlandsche Historiën, uitg. door Eelco Verwijs, herzien door F.A.

3

Stoett4, Amsterdam, 1919; Haarlem uit Hooft's Nederlandsche Historiën, uitg. door H.
Godthelp en A.J. Schneiders, Amsterdam, 1939; M. Nijhoff bracht P.C. Hooft's Nederlandse
Historiën in het kort over in hedendaags Nederlands, Amsterdam, 1947.
Over de Historiën J.C. Breen, P.C. Hooft als schrijver der Ned. Historiën, Amsterdam, 1894;
J.D.M. Cornelissen, Hooft en Tacitus, Nijmegen, 1938.
J. te Winkel, Ontw. III, 461.
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gegevens vergeleken en beoordeeld, de getuigenissen van partijen tegenover elkaar
afgewogen, vóór hij ertoe overging de feiten te verhalen en een oordeel uit te spreken
met de voorzichtigheid, waarmee een ‘modern’ historicus dat doet.
Hoofts Historiën betekenen echter meer dan een ‘verhaal van zaken’, van de feiten
van de opstand tegen Spanje. Hooft heeft ook in dit werk tot uitdrukking gebracht
zijn opvatting over wereld- en staatsbestuur, over leven en geschiedenis, de opvatting
die hem in grote lijnen reeds beheerste bij het schrijven van zijn toneelspelen
(Geeraerdt van Velsen en Baeto), en die hem ook bracht tot zijn vertalingen en tot
de proza-geschriften, die aan de Historiën voorafgingen. Zijn conceptie van de ideale
Vorst, die in Baeto als half-legendarische held werd uitgebeeld, zag Hooft in de
werkelijkheid van de eigen era verschijnen in figuren als Hendrik IV, de Medici,
Prins Willem van Oranje, Frederik Hendrik. Willem van Oranje staat in de Historiën
als de strijder voor de gerechte vrijheid, een andere Baeto, die het zwaard opneemt
tegen Philips, de tirannieke vorst, die in zijn onderdrukkingspogingen gesteund wordt
door Alva. Philips' gezag werd tot tirannie: hij is het, die de strijd uitlokt. Oranje
moet, terwille van de sinds aloude tijden in het land inheemse vrijheid, wel handelen
en de nieuwe Baetostaat stichten, die tot stand komt na de afzwering.
Een vorstenspiegel kan men dus de Nederlandsche Historiën noemen inzover de
regeerder eruit leren kon, hoe het van zijn wijs beleid afhangt, of in de staat vrijheid,
rust en welvaart gedijen. Niet alleen echter de vorsten in de engste zin van het woord
had Hooft op het oog: ook de Hollandse regenten, door de opstand tegen Spanje op
het kussen gekomen, konden in de spiegel der historie zien, waar de schoen gewrongen
had, en ja, ook hún zonen konden eruit leren, dat ‘ook hedensdaeghs niet de minste
kunst der steedsche regheeringe in 't handelen en gerusthouden der meenighte
bestaet’1. Dat Hooft een stellige tegenstander was van elke inmenging van het ‘volk’
in rege-ringsaangelegenheden, verhinderde hem niet uitdrukkelijk te waarderen wat
uit alle lagen van dat volk aan edele en heldhaftige daden werd verricht; Huet ziet
in Hoofts sympathie voor heldhaftigheid, deugd, grootheid het meest karakteristieke
van zijn persoonlijkheid als geschiedschrijver. In tegenstelling met een
geschiedschrijver als

1

Historiën, 6e boek; over deze passus: Cd. Busken Huet, Land van Rembrand II, 2, 224.
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Lieuwe van Aitzema, volgens wie op de wereld alles draait om eigenbelang - ‘een
yder bemindt zijn interest’ - is Hoofts eerbied voor de menselijke goedheid in het
algemeen onbegrensd. ‘Daden van die soort worden met ingenomenheid door hem
vermeld. Hij bewondert schamele lieden, die voor de vrijheid hun brood en hun leven
overhebben; wakkere vrouwen, wonderen van huwelijksliefde verrigtend; mannen
van welstand, die zonder zich een naam in de geschiedenis te maken, of te willen te
maken, daden van zelfopoffering voor het vaderland plegen’1. Deze instelling geeft
Hoofts Historiën bij al hun schijnbare koelheid het warme, geënthousiasmeerde, het
vanuit het hart komende, de aandrift en bezieling die het tot een geïnspireerd geschrift
maken.
In de Historiën bereikt de Nederlandse renaissance een van haar hoogste toppen.
De geschiedschrijvers die in de zestiende eeuw aan Hooft voorafgingen, schreven
ofwel in het Latijn ofwel in een vrij kunstloos Nederlands. Beide categorieën
beoogden niet meer dan de feiten en hun onderlinge samenhang te verhalen; zij zijn
kroniek-schrijvers, en willen niet meer zijn dan dat. Eerst Hugo de Groot en Vossius
wijken bewust daarvan af; in zijn inleiding tot De jure belli ac pacis had De Groot
reeds als het meest karakteristieke van dit werk aangewezen zijn poging: voorgangers
te overtreffen in formeel opzicht: ‘Velen vóór mij hebben beproefd op de
rechtswetenschap de kunstvorm toe te passen; door niemand is dit volvoerd’2. In zijn
in het latijn geschreven geschiedverhalen beoogde De Groot hetzelfde toe te passen
op het geschiedverhaal, daarbij in het voetspoor tredende van Tacitus. Mattheus
Vossius verdiepte zich voor zijn Latijnse Jaarboeken (Annales) in Livius. Beide
streven ernaar de kunstloze kroniek te overtreffen door het vervaardigen van een
kunstvol gevormd historiewerk. Maar beiden schrijven Latijn. Hoofts eerzucht was
het ‘de vader der Nederlandsche Renaissance in het Nederlandsch te worden3.
Hoofts Nederlandsche Historiën is een ernstig werk; wie erin leest, ervaart aan
toon en trant, dat de zaken van staat en oorlog die Hooft behandelt, hem ten diepste
bekommerden en ter harte gingen. Maar het is stellig geen saai gewrocht; de speelse
geest van Hooft doet zijn werk waar dit pas geeft. Maar de grondtoon is toch ernst,
de ernst

1
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Cd. Busken Huet, Land van Rembrand II, 2, 226-227.
Aangehaald bij Cd. Busken Huet, Land van Rembrand II, 2, 159.
Cd. Busken Huet, Land van Rembrand II, 2, 217 vlg.
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van een man die schrijft over hoogst gewichtige zaken in de natuurlijke orde, over
de staat van zijn land en volk, over het treurspel dat aan de grondvesting van 's lands
vrijheid voorafging, terwijl in de geest voortdurend aanwezig is de gedachte aan de
bedreiging van die vrijheid, nog altijd in Hoofts eigen dagen.
Zo heeft Hooft onze geschiedenis van tirannie en opstand beschreven in het
gewichtigste prozawerk dat hij schiep met heel de bewogen aandrift van zijn machtige
kunstenaarspersoonlijkheid. Bezield door grote ideeën ordende Hooft de omvangrijke
stof om wat hij aan kernpunten in deze historie zag; en hij schreef het verhaal in
over-eenstemming met de aard van elk der onderdelen: lyrisch bewogen of dramatisch
van expositie, met gebruikmaking van in indirecte vorm weergegeven redevoeringen,
in gedrongen stijl - als summum van zijn kunst. Zijn geheel persoonlijke stijl1 is te
gedrongen om het werk tot lichte lectuur te maken, maar wie zich eenmaal vertrouwd
gemaakt heeft met Hoofts unieke, markante persoonlijkheid, en zijn stijl ziet als de
regelrechte uitdrukking van deze persoonlijkheid, waardeert en bewondert dit werk
als de volstrekt persoonlijke schepping van een enig mens. Statig en machtig is de
stijl ervan; prachtig en persoonlijk de rijke Nederlandse taal; bewogen en ‘toornig’
het gemoed, ruimdenkend en veelomvattend de geest; het werk leeft uit de ziel van
zijn schepper, die als volmaakt persóónlijk levend wezen volmaakt persóónlijk
gestalte gaf aan zijn innerlijk leven. Het doet denken aan een trotse bergstroom, die
van de hoogten neerdaalt in de lage landen. Mag men de bergstroom verwijten, dat
hij geen kabbelend beekje in een grazig weiland is?
Van belang zijn ook Hoofts brieven. Ook zijn correspondentie2 verzorgde Hooft tot
in de puntjes; het zijn geen vluchtig op het papier geworpen kattebelletjes; hij schreef
zijn brieven3 eerst op klad, gaf zich nauwkeurig rekenschap van aard en karakter van
de persoon tot

1
2

3

A. Verwey, De Stijl van Hoofts Historiën, Ni Tlg 2 (1908), 81.
Uit deze correspondentie blijkt ook Hoofts blijvende belangstelling voor staatkundige
aangelegenheden: de gebeurtenissen van de dertigjarige oorlog bijvoorbeeld behandelt en
ontleedt hij met groot begrip.
P.C. Hooft, Bloemlezing uit de brieven, opnieuw met de handschriften vergeleken en van
een inleiding en toelichtingen voorzien, H.W. van Tricht, Zutphen, 1967. Oudere uitgaven:
Hooft's Brieven, uitg. J. van Vloten, Leiden, 1855; Bloemlezing uit de Brieven van P.C.
Hooft, door G.F.C. van Nop, Zutphen.
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wie hij zich richtte, van het te behandelen onderwerp en de daardoor gestelde eisen;
hij stileerde zorgvuldig en weloverwogen, zodat hij van zijn brieven epistolaire kunst
maakte. Het genre dat wij in het begin van de renaissance zagen opkomen en dat in
Erasmus zijn knapste toepassing in het Latijn vond, werd door Hooft in het Nederlands
vervolmaakt. Deze brieven vertonen alle eigenschappen van Hoofts overig proza,
ook de negatieve van de soms moeilijke verstaan-baarheid en het vals vernuft. Maar
deze negatieve eigenschappen wegen ruimschoots op tegen het vele fraaie en
voortreffelijke proza, de geestige uiteenzettingen, de karakteristieke typeringen; voor
de volledige kennis van Hoofts persoonlijkheid leveren zij onmisbare bouwstoffen.

19
‘Onze 17de eeuw heeft in Cats een overvloediger en woorderijker, in Huygens bij
meer moraal en minder fantaisie een even puntig, in Vondel een dichter voortgebragt,
breeder van vlugt en met meer christendom, zo niet met meer gemoed. Dit mag zoo
wezen; als dichtkunstenaar is Hooft door geen hunner overtroffen’. Aldus Hoofts
kundige en trouwe paladijn in de negentiende eeuw1. De hedendaagse lezer
onderschrijft dit oordeel: Hooft is onze grootste renaissance-kunstenaar2. Hooft
maakte intuïtief een zeer zuiver, volkomen gedicht, al waardeerde hij het theoretisch
minder hoog dan de moderne dichter pleegt te doen. Deze laatste kan het dichtwerk
de hoogste uitspraak achten van het meest wezenlijke van zijn persoonlijkheid; voor
Hooft, als voor diens tijdgenoten, bleef het een voornaam spel, een belangrijk, maar
geenszins het meest wezenlijke deel in het geheel van 's mensen leven en werk3.
Desondanks schreef Hooft wonderbaarlijk prachtige gedichten; zij vloeiden voort
uit zijn buitengewone begaafdheid en intuïtie. Hij wist, zonder het te hebben
beredeneerd, dat in gedicht vorm en inhoud één waren en dat het niet voldoende was
een ‘poëtisch’ gegeven te behandelen, maar dat elk gegeven zich tenslotte door een
waarachtig

1
2
3

Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. 18, 67.
Over De bereikbaarheid van Hooft's poëzie zie W. Gs Hellinga, Jaarboek Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde 1946-1947, Leiden, 1948, 3-17.
Anthonie Donker, P.C. Hooft en het dichterschap, De Nieuwe Stem II (1947).
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dichter liet ‘vormen’. In de zowel innerlijke als uiterlijke artistieke vormgeving was
Hooft een meester, de grootste van zijn tijd.
Een enkele opmerking over Hoofts dicht-taal in engere zin: Hooft is sober in
vergelijking met Vondel. Hooft heeft veel van Seneca geleerd, vooral voor wat betreft
de toneeltechniek. Maar het barokelement in Seneca heeft hij zeer gematigd. Men
kan op een aantal plaatsen de barokke gezwollenheid aantreffen die Vondel en Seneca
eigen is - een betoog als dat van Ostrobas in Granida vs. 591 vlg. mag een preludium
heten op Vondels Lucifer-, over het algemeen is Hooft sober, in tegenstelling, zoals
wij zagen, met zijn navolgers, die vergroofden en verzwaarden en de baroksfeer
steeds sterker accentueerden. Hooft is doorgaans beheerst, in de uiting van zijn
gevoelens, ook in zijn beeld-spraak: hij kiest één beeld dat hij vasthoudt en uitwerkt;
hij is het ook in zijn woordkeus: ‘mergrijk te schrijven’ was zijn ideaal; dit leidde
tot de gedrongenheid die hem tot een ‘moeilijker’ auteur maakt; het bracht hem ook,
samen met zijn dichterlijke aard, tot het zoeken van het alleen-juiste, treffende,
markante woord. In dit opzicht lijkt Hooft onovertroffen. Geen zeventiende-eeuwer
heeft zulk fraai Nederlands geschreven als hij.
Hooft onze grootste dichtkunstenaar1. Onze meest typische renaissancedichter
ook, veel meer dan Vondel die overwegend barokdichter is. Hooft heeft in onze taal
het gevoels- en gedachtenleven van de renaissance, waarin de oudheid met haar
stoïcisme en epicurisme zulk een gewichtige rol speelde, op de meest typische wijze
gestalte gegeven. Hooft is, op persoonlijke wijze, onze epicuristische stoïcijn; - het
was vooral om hun wereld- en mensenkennis, om hun ‘wijsbegeerte’ dat Epicurus
en Stoa hem aantrokken.
En hij bleef bij dit alles Nederlander, Hòllander, wortelend in een oude traditie,
die in persoonlijke wèllevenskunst - typisch renaissance-ideaal - haar doel zag. Deze
‘Hollandse’ trek heeft in Hooft geleidelijk aan kracht gewonnen, zózeer, dat hij
tenslotte zijn artistieke gaven uitsluitend wijdde aan het schrijven van het groot relaas
van de vrijheidsstrijd.
Men zag in zijn tijd in Hooft het hoofd der Hollandse poëten. En men heeft goed
gezien, inzover men bedoelde dat hij de grootste taal-

1

Vgl. J.J. Mak, Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957: ‘De drost van Muyden... de meest
autonome van onze dichters’ (p. 202), ‘de autonome dichter bij uitnemendheid’ (p. 209).
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kunstenaar was, en vervolgens inzover men bedoelde, dat hij op de meest markante
wijze uiting gegeven heeft aan de hoofdstromingen van deze tijd: hij deed het markant,
hij deed het ook zeer persoonlijk doorleefd. Dit persoonlijke element staat geworteld
in zijn Nederlanderschap, dat kon terugwijzen op een eerbiedwaardige, zij het
geleidelijk geseculariseerde, traditie en conceptie van de menselijke waardigheid.

20
Rond de jaren veertig is Hoofts gezondheid niet al te best meer. Hij blijft werken
o.a. aan zijn Historiën, maar bijzonder vlot gaat het niet. Hij blijft, zij het dikwijls
van terzijde, belang stellen in de publieke aangelegenheden en de Europese staatkunde.
Zijn laatste handeling is van symbolische betekenis: zij staat in dienst van de Oranjes,
die hij zo zeer vereerde: in mei 1647 gaat hij naar Den Haag om er de begrafenis van
Frederik Hendrik bij te wonen. Hij wordt er ziek, en overlijdt 21 mei 1647 ten huize
van zijn schoonzoon. Hij werd begraven in het koor van de Nieuwe Kerk in de
grafkelder van zijn vader. Op 28 mei - één dag na de bijzetting - vond in de
schouwburg een rouwplechtigheid plaats, waarbij de beroemde toneelspeler Adam
van Germes een lijkrede van Brandt uitsprak. Daarna volgde de opvoering van de
Geeraerdt van Velsen.

Jacob Cats (1577-1660)
Hoe geringschattend men sinds Busken Huets befaamd Gidsartikel1 over Vader Cats
doorgaans moge denken, één literaire verdienste heeft hij met de artistiek overigens
veel belangrijker Constantijn Huygens gemeen: de betrekkelijk grote
oorspronkelijkheid van zijn stofvinding. Deze verdienste wordt echter meteen weer
verkleind door de omstandigheid, dat Cats' psychische structuur weinig diepgang,
althans een

1

Cd. Busken Huet, De Gids, 1863, IV, 99-128, herdrukt in Litterarische Fantasien en Kritieken
1, 42-74; niet alleen Huet oordeelde en veroordeelde Cats; ook Potgieter ging met hem ‘in
het gericht’, (o.a. in Het Rijksmuseum); hierover G. Kuiper, Jacob Cats voor het gericht van
Potgieter en Huet, in: Aandacht voor Cats, Zwolle, 1962, 105-17. Zie verder A. van
Duinkerken. Het Tweede Plan, Amsterdam, 1945, 22-67, en G. Derudder, Unpoète
néerlandais, Cats, sa Vie, et ses Oeuvres, Calais - Den Haag, 1898.
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te geringe rijkdom en bewogenheid vertoonde om de doorgaans weinig belangrijke
onderwerpen te bezielen; boeiende kunstwerken ontstonden dan ook niet.
Een groot deel van zijn stof vond Cats in zijn eigen leven: Cats lezen1 betekent
voor een deel: òver Cats lezen. Toen de man een grijsaard was en kon veronderstellen
niet al te lang meer te zullen leven, schreef hij het omstandig gedicht Twee en
tachtigh-jarigh leven, dat hij tot ‘naricht’ voor zijn veertien kindskinderen schreef.
Wij kennen daardoor veel biografische gegevens uit de eerste hand.
Cats was het vierde kind in het gezin. Zijn moeder stierf vroeg. Toen zijn vader
hertrouwde met een Waalse vrouw, wier goede aard Cats herhaaldelijk prees, stond
zijn oom niet toe dat hij langer in het vaderlijk huis bleef: de opvoeding door een
Waalse kon de voogd klaarblijkelijk niet behagen. Al spoedig werd de jonge Jacob,
die te Brouwershaven geboren was, op school bezorgd te Zierikzee: hij werd daar
kostleerling op de Latijnse school van meester Dirk Kemp. Aanvankelijk kon de
studie hem maar matig bekoren. Zijn aandacht werd meer getrokken door een
inwonende dienstmaagd, die er een bijster genoegen in schepte 's avonds ‘als vrouw
en meester sliep’ de jonge heren op hun kamer te bezoeken om daar met losse praat
de nacht aangenaam door te brengen. Op zijn oude dag herinnert Cats zich deze
nachtelijke bijeenkomsten om dan te verklaren:
Ick voele menighmael noch in mijn zinnen komen
Dat ick van dese stof ter loops heb ingenomen.

De smetstof drong zijn ontvankelijke ziel binnen en prikkelde zijn zinnen, die blijkens zijn werken - voor het zintuiglijke en seksuele bijzonder gevoelig waren. In
deze periode ook verloor hij reeds zijn hart aan een ‘jonge spruyt, al was het maer
een kint’, maar zijn moei wees hem het veilige pad ter deugd. Van deze moei heeft
hij meer geleerd dan zich in dit opzicht temmen:
Al wat Erasmus leert ten goede van de zeden,
Die braghtse tot de daet en al met soete reden

1

Alle de werken van Jacob Cats, uitg. door J. van Vloten, Zwolle, 1862; een oudere bloemlezing
door F. Buitenrust-Hettema, Uit alle de Werken van Jacob Cats, Utrecht. G. Stuiveling
bezorgde Keur uit de gedichten van Jacob Cats 1577-1660, Amsterdam, 1961; G.A. van Es
bezorgde een bloemlezing uit Cats' werk Spiegel van menselijk leven in prenten en verzen
van Jacob Cats, Amsterdam, 1962.
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woorden die ons de continuïteit van de Nederlandse cultuur in het geheugen brengen.
In deze tijd begint hij ook te dichten: een eerbaar jongeling, uit Brabant in Zierikzee
gekomen1, de dichtkunst meester zijnde, heeft de grondslag gelegd waardoor het Cats
mogelijk was geleidelijk de Parnassus te gaan bestijgen. Naast Latijnse verzen schrijft
hij dus ook Nederlandse, of, zoals hij zelf zegt, Zeeuwse. - Van Zierikzee gaat hij
‘hogerop’, namelijk naar Leiden, waar hij door een nieuw avontuur met de
klaarblijkelijk niet erg makke dienstmaagden van die tijd, voorgoed geneest van zijn
lust zich met deze ‘titsighe dieren’ intiemer in te laten. Aanvankelijk studeert hij veel
Grieks, maar men betoogt hem, dat met de studie van het Romeinse recht beter
carrière te maken valt. Ter voltooiing van zijn juridische studiën gaat hij naar Orleans,
waar hij promoveert. Dan woont en studeert hij enige tijd te Parijs. Overbodig te
zeggen, dat de aantrekkelijkheden van het andere geslacht hem ook hier in hoge mate
bekoren, maar zijn Leidse ervaringen hebben hem voorzichtigheid geleerd. En hoewel
hij moet toegeven:
Mijn aert was vander jeught genegen om te mallen,
En 't vrouwelijck geslacht dat heeft mij wel bevallen...

heeft hij toch in Frankrijk niet anders dan hoofse omgang in eerbaar onderhoud
gezocht en het daarbij ‘gelaten’. Terug in de lage landen vestigt hij zich in Den Haag,
waar hij enige naam maakte als jurist in de zaak van een van tovenarij beschuldigde
vrouw, die, dank zij Cats' pleidooi, werd vrijgesproken. Hij zou spoedig getrouwd
zijn, maar wordt ziek en zoekt genezing in ‘het vruchtbaer Engeland’ zonder er echter
baat te vinden. Daarna gaat hij in Middelburg wonen (1603)2. Aanvankelijk oefent
hij er de advocatenpraktijk uit. Thans, eindelijk, trouwt hij, nìet het Haagse meisje
dat hij voor zijn Engelse reis ontmoette, óók niet de Middelburgse schone die hem
in vuur en vlam zette, maar wier vader - o, ramp! - bankroet geslagen was, hetgeen
de jonge Jacob een afdoende reden acht de relatie te verbreken - deze zou hem immers
in zijn carrière geschaad hebben -; hij trouwt in 1605 met Elisabeth van Valkenburg,
‘een vrouw van sneêgh vernuft

1
2

Van belang voor Cats' Zeeuwse jaren is P.J. Meertens, Letterkundig Leven in Zeeland,
Amsterdam, 1934; van dez. Cats als Zeeuw, in Aandacht voor Cats, Zwolle, 1962, 56-73.
J.H. de Stoppelaar, Jacob Cats te Middelburg, Middelburg, 1860.
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en geestigh in manieren’, die in stede van ‘Romansche grillen’ liever Plutarchus,
maar bovenal de Bijbel las. Deze vrouw heeft een belangrijke invloed op Cats'
innerlijk leven gehad. Tijdens zijn verblijf in Engeland had Cats o.a. enige tijd
doorgebracht in Cambridge, waar William Perkins toentertijd professor was in de
godgeleerdheid, terwijl daar ook diens geestverwant ‘de soete doctor Hal’ vertoefde.
Aan deze beiden dankt Cats de piëtistische inslag in zijn calvinistische opvattingen,
die, eerst door zijn vrouw versterkt, later door de omgang met de predikant Willem
Teellinck, die van 1613-1629 in Middelburg stond, tot zijn hoogtepunt gevoerd
worden. Een stil en rustig leven leidend, kon hij bij Grijpskerke een zomers
buitenverblijf betrekken: als land-ontginner had hij in deze tijd de wind in de zeilen,
zodat hij een welgesteld man werd. Hij vindt er zijn genoegen in ‘om buyten alle
sorg te sitten in het groen’:
Ick las, ick dicht', ick schreef, ick maeckte Zinnebeelden
Terwijl mijn kleyne jeught ontrent de boomen speelden.

Reeds eerder had Cats, naar wij zagen, zich met de dichtkunst bezig-gehouden;
‘eenige minnelycke Sinne-beelden dat is geckelijcke invallen’ waren het resultaat.
De omgang met de genoemde vrome mannen en zijn vrouw, de dood van zijn drie
zoons ook hebben intussen zijn gemoed verdiept en ernstiger gemaakt. Hij werkt
dan deze ‘minnelycke Sinne-beelden’ om tot de Sinne- en Minnebeelden1, waarmee
hij in 1618, veertig jaar oud, debuteerde: een boek met prenten van Adriaan van de
Venne, die Cats van bijschriften in proza en poëzie voorzag, het geliefkoosde
emblemagenre van die tijd. Cats toont zich hier reeds de moralist in optima forma,
die een of ander tafereeltje of beeld op diverse wijzen weet te interpreteren, maar
altijd zó, dat de lezer er nutte lering uit kan trekken.
Deze ‘beelden’ werden in 1627 gevolgd door een tweede bundel zin-

1

Van de Sinne- en Minnebeelden bezorgde J. Bosch een editie in pocketvorm met de
oorspronkelijke platen (met weglating van de Franse en Latijnse verzen en proza-teksten),
Kampen, 1960. J. Bosch merkt op (inleiding, p. 7), dat Cats ‘zinnebeelden’ de meest juiste
vertaling van ‘emblemata’ acht, ‘meer dan op andere wijze worden immers de zinnen der
mensen er door afgebeeld’.
Over de tekst J. Koopmans, Cats' Sinne- en Minnebeelden, De XXe Eeuw 8 (1902), II, 66
vlg., herdrukt in Vijf letterkundige Studiën over de 17de en 18de eeuw, Zwolle, 1958, 33-67,
waaraan toegevoegd een lijst van publikaties over de Sinne- en Minnebeelden verschenen
na 1902.
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nebeelden, de Emblemata moralia et oeconomica, in 1632 door een derde, Spiegel
van den ouden ende nieuwen tijdt, bestaende uyt spreeck-woorden ende
sin-spreucken... verlustigt door menigte van sinne-beelden, met gedichten en prenten
daer op passende1. In deze bundels, die ten dele omwerkingen zijn van eerder
verschenen werken, treedt een geleidelijke verschuiving op van het zuiver
emblematische karakter naar een meer literair; steeds meer gaat de tekst de tekening
bepalen, wordt de tekening bijzaak2.
Deze didactiek heeft vooral betrekking op de godsdienst, op het maatschappelijk
leven en op de liefde, die Cats zijn hele leven in hoge mate geïntrigreerd heeft; altijd
echter blijft zij bruikbaar voor het dagelijkse leven. Men kan onmogelijk beweren,
dat Cats ons volk heroische deugden heeft aangeleerd: een nuchterberekenende
voorzichtigheid stempelt al zijn aanwijzingen. De edelmoedigheid, het élan, al wat
naar spontane levenskracht zweemt, is uit deze sfeer gebannen. Een rationaliserend
element is onmiskenbaar. In Selfstryt (1620) laat hij Jozef en Potiphars vrouw in
eindeloze, maar nuchter weloverwogen debatten (bij alle hartstocht van de kant van
de vrouw) hun standpunten uiteenzetten, alsof het een wedstrijd in welsprekendheid
gold. Het einde van het Bestand (1621) betekent voor de inpolderaar Cats, wiens
polders juist op de grenzen in Staats-Vlaanderen lagen, een groot verlies: uit
strategische overwegingen worden namelijk de dijken doorgestoken:
Vier polders nieuw gedijckt, die hadden konnen geven,
Daer op een deftigh man had eerlijck konnen leven,
Daer was een grote schat op hope van gewin,
En, naer mijn oordeel draeght, daer stack een rijkdom in.
Maer dit gingh soo het mocht, waertoe een droevig klagen?
Wat van den Hemel komt dat moet men willigh dragen.

Regels als deze tekenen Cats ten voeten uit: geen offervaardigheid ten bate van het
gemene vaderland; niets van de grimmige bereidheid die Huygens kenmerkt in de
beroemde regels uit Hofwijck, bereidheid nog méér te offeren als het vaderland dit
vraagt, maar de nuchtere vaststelling: de financiële baten, zelfs de imaginaire winst
naar de knoppen!
Dit doorsteken van de dijken èn fiscale moeilijkheden - ‘een tweede slagh’,
verzekert Cats - voeren hem naar Den Haag om er zijn belan-

1
2

Een facsimile-uitgaaf van deze Spiegel verscheen in 1968; G.A. van Es, G.L.N. IV, 77, acht
deze Spiegel ‘een onovertroffen werk op het gebied der volksdidactiek’.
P.J.H. Vermeeren, De emblemata van Cats, in Aandacht voor Cats, 155-76.
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gen te bepleiten. Daar wordt hem het professoraat in het burgerlijk recht te Leiden
aangeboden, en kort daarop het pensionarisschap van Middelburg. Cats kiest het
laatste, mede omdat zijn vrouw daaraan de voorkeur geeft. De stijging op de
maatschappelijke ladder is begonnen en zal van nu af aan ononderbroken worden
voortgezet. Ook als dichter geniet hij reeds naam, zoals blijkt uit de verzamelbundel
De Zeeuwsche Nachtegaal1 die in 1623 verscheen: verschillende gedichten uit deze,
op zijn voetspoor in drie delen verdeelde, verzameling (Minnesang, Sedensang en
Hemelsang) waren aan hem opgedragen.
Onder de medewerkers vinden wij Philibert van Borsselen. We hebben hiervóor al
kennis gemaakt met zijn werk. Het had kunnen doen veronderstellen, dat ook in
Zeeland de letterkunde tot bloei zou komen. Dat is niet in opvallende mate gebeurd.
Toch leefden en werkten er figuren, die hun bijdragen hadden kunnen leveren. Cats
zag dit alles, en gaf zijn mening te kennen in de opdracht van zijn Sinne- en
Minnebeelden van 1618. Mogelijk door samenwerking tussen hem en de uitgever
Jan Pietersz. van de Venne zag in 1623 De Zeeuwsche Nachtegaal het licht. Een
twintigtal auteurs verleende medewerking. De meesten hebben maar weinig
gepubliceerd. Dit laatste is niet helemaal het geval met een broer van uitgever Van
de Venne, namelijk Adriaan van de Venne († 1662), geboren te Delft uit Brabantse
ouders: hij paradeert in De Zeeuwsche Nachtegael met twee gedichten, maar schreef
ook een afzonderlijke bundel Tafereel van Sinne mal, die toegevoegd werd aan De
Zeeuwsche Nachtegael. De kwaliteit is echter niet uitzonderlijk. Van de Venne is
intussen vooral belangrijk door zijn samenwerking met Cats: het werk van de laatste
verluchtte hij namelijk met prenten; uit deze samenwerking ontstond een aantal
emblematabundels.
Twee belángrijke auteurs verleenden medewerking aan De Zeeuwsche Nachtegael.
De eerste was SIMON VAN BEAUMONT (1574-1654), geen Zeeuw overigens, maar
afkomstig uit Dordrecht. Wel oefende hij zijn functie als advokaat vanaf 1601 uit in
Middelburg. Behalve in Orleans had Van Beaumont gestudeerd in Leiden, waar het
literaire milieu van die dagen hem gestimuleerd moet hebben. Een mislukte
jeugdliefde vond haar neerslag in een reeks sonnetten en andere gedichten.
Vroeg-renaissancistische, petrarkistische, goedgeschreven poëzie, die uiteindelijk
voor wat de mentaliteit betreft, omslaat in een zeker

1

J.G. Frederiks, De Zeeuwsche Nachtegaal, Oud-Holland XIV, 19, 76.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

293
vlot anti-petrarkisme. De gedichten zijn waarschijnlijk rond 1605 geschreven, maar
werden pas in De Zeeuwsche Nachtegael gepubliceerd onder de titel Jonckheyt.
Simon van Beaumont vertaalde Vergilius' eerste Ecloga onder de titel Boerenpraat
en schreef het beste sonnet ter verwelkoming van Anna Roemers in Zeeland (1622),
een herderslied en godsdienstige gedichten. Daarnaast echter ook, in het voetspoor
van Roemer Visscher en Huygens, een reeks Grillen, voor een groot deel vertalingen
van epigrammen van Martialis. G.A. van Es roemt deze Grillen om de zin voor humor
en als snedige gezegden; zij getuigen van een scherpe kritische kijk op mensen en
toestanden, en worden gekenmerkt door vlotte typering en formulering van praktische
wijsheid in bondige vorm, minder bezwaard door moralistische uitweiding dan bij
Cats. De teksten van Simon van Beaumont werden pas in 1638 door zijn zoon Simon
gebundeld (tweede druk 1640), als Horae succisivae oft Tijts-snipperinghen1.
De tweede figuur van betekenis was JOAN DE BRUNE (DE OUDE) (1589-1658).
Ook hij studeerde rechten te Leiden, maar woonde heel zijn leven in Middelburg,
waar hij geboren was. Joan de Brune is vooral belangrijk als prozaschrijver (zijn
gedichten - o.a. in De Zeeuwsche Nachtegael en emblemata - kunnen buiten
beschouwing blijven)2. De Grondsteenen van een vaste Regieringe (1621) is een
antimacchiavellistisch politiek-theologisch vertoog, dat grondige kennis van de
klassieken en calvinistische opvattingen over macht en recht, overheid en onderdaan
demonstreert. Zijn belangrijkste, minder tijdgebonden, meer artistieke werk, is
Bancket-werck van goede Gedachten (1657). Joan de Brune maakt volop gebruik
van wat de volkstaal aan markante expressie oplevert, maar streeft bewust naar een
gestileerde cultuurtaal. Geïnspireerd door Cicero, Seneca en Martialis, tracht hij zo
helder mogelijk een zo groot mogelijke rijkdom aan gedachten uit te drukken.
Helderheid gaat echter doorgaans bij De Brune, die in beginsel alle troebele
gezwollenheid verafschuwt, samen met ‘gespannen taalvormen’ als uitingen van
‘gestileerde emotie’, met onstuimige golvingen der accen-

1
2

Een herdruk bezorgde J. Tideman, Utrecht, 1843. Een aantal gedichten uit Jonckheyt in
Nederlandsche Lyriek 1570-1630, van Th. E.C. Keuchenius en D.C. Tinbergen, 51-7.
C.H.O.M. Winning, Johan de Brune, de Oude, Groningen, 1921. - Zijn neef Jan de Brune
de Jonge (1616-1649) verwierf naam door zijn, overigens minder belangrijk, boek Wetsteen
der Vernuften; over hem J.A. Worp, Jan de Brune de Jonge, Oud-Holland VIII, 81 vlg.
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ten,... drommen van affectvolle beelden, geëxagereerd woordgebruik, verzinnelijking
van geestelijke motieven, exclamatie, ‘herhaalde breking van zin en vers,
gevoelsversterkend enjambement’, - alles tekenen van ‘barokke volheid, die zozeer
de overrijpheid der litteraire Renaissance kenmerkt’1. In een aantal gevallen zelfs tot
overdrijving toe. Maar dit zijn dan uitersten, het is niet zijn normale expressie.
Een figuur-apart van enige betekenis uit het Zeeuwse land is PETRUS HONDIUS
(ca. 1578-1621). Zijn ouders stamden uit Zuid-Nederland. Hij studeerde theologie
in Leiden en werd predikant in Terneuzen, waar hij de rest van zijn leven verbleef.
Hij woonde op het buitengoed Moffenschans van burgemeester Johan Serlippens en
kon daar zijn belangstelling voor planten en kruiden botvieren. Tot zijn intieme
vrienden rekende hij Heinsius en Cats. Zijn buitengoed leeft voort in een uitvoerig
dichtwerk erover Dapes inemptae, of de Moufe-schans, dat is de Soeticheydt des
Buyten-levens, vergeselschapt met de Boucken. Een eerste voortijdige druk verscheen
rond 1619; hijzelf gaf het werk uit in 1621. Van Es2 acht het minder dichterlijk,
minder lyrisch en meer didactisch en moraliserend dan Van Borsselens gedicht; van
de andere kant staat het zelfstandiger ten opzichte van antieke en contemporaine
buitenlandse literatuur. Hondius demonstreert in het eerste boek over het hof- en
stadsleven een rijkelijk sombere kijk op de menselijke samenleving. Die kijk
veroorzaakt een grotere felheid dan in Cats' werk aanwezig is, maar Hondius mist
de puntigheid, gedrongenheid en de - latere - humor van Huygens. In de daarop
volgende delen inspireert het buitenleven hem tot een blijmoediger visie en objectieve
waarneming van de natuur. Dit alles overigens in versregels die niet opvallen door
markante expressieve kracht; een viervoetig trocheïsch maatschema ligt eraan ten
grondslag, dat maar zelden door ritmische beweging tot meer persoonlijke expressie
gedwongen wordt3.
In het jaar waarin De Zeeuwsche Nachtegael verscheen, verlaat Cats zijn geliefd
Middelburg voor Dordrecht om daar het pensionarisschap te

1
2
3

G.A. van Es, G.L.N. IV, 54-56.
G.A. van Es, G.L.N. IV, 58.
Deze auteurs Rondom ‘De Zeeuwsche Nachtegaal’ werden het laatst samenvattend behandeld
door G.A. van Es, G.L.N. IV, 43-64, waaraan in het voorgaande ontleend werd. Over de
relatie die er geweest is tussen Huygens en De Zeeuwsche Nachtegaal zie M.A.
Schenkeveld-van der Dussen, Ni Tlg 62 (1969), 126-7.
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bekleden1. Mocht hij zich daarmede al een ‘lastigh pack’ op de hals laden, de eraan
verbonden eer ‘Hollandts eerste stadt’ te mogen dienen, zal de arbeid verzoet hebben.
In elk geval vond hij er tijd en gelegenheid een van zijn hoofdwerken te schrijven,
te weten Houwelick (1625), waarin hij het ganse verloop van de aangelegenheden
des huwelijks omstandig ter sprake brengt: maagd, vrijster, bruid, vrouw, moeder en
weduwe, voor elk wordt niet één, maar een groot aantal kaarsjes gebrand; ook de
mannelijke aspecten in de situatie zijn niet vergeten.
In 1630 stierf zijn vrouw, wier herinnering hem altijd dierbaar zal blijven. Tot een
tweede huwelijk kwam de, overigens amoureuze, drie-envijftigjarige weduwnaar
niet:
Een wijf dat rimpels heeft en kon my niet bevallen
En ick hield my te rijp om met de jeught te mallen.

Hij zoekt dus in zijn bezigheid afleiding voor de gedachten der eenzaamheid die hem
mochten kwellen; ambtsbezigheden, studie, dichten èn de aanleg van zijn buitengoed
Zorgvlied, waarmede hij omstreeks 1632 begon, vullen zijn tijd. Dan volgt in 1636
de grote dag van zijn leven, als hij tot raadpensionaris van Holland benoemd wordt,
het gewichtige, eervolle ambt dat voor hem gedragen was door een man als
Oldenbarnevelt en nà hem door een De Witt. Cats heeft het in zijn tijd (1636-1652)
als ambtenaar opgevat, met de hem eigen voorzichtigheid, en hij prijst zich na
beëindiging ervan gelukkig, dat hij nog leeft! Veel tijd om te schrijven heeft het hem
niet gelaten. Vóór het zijn volle aandacht vergde, zal hij het complement van zijn
Houwelick hebben vervaardigd; althans in 1637 reeds verscheen 's Werelts begin,
midden, eynde besloten in den Trouringh, het tweede grote werk met betrekking tot
liefde en huwelijk. Houwelick en Trouringh tonen Cats als de opvoeder van zijn volk
in een gewichtige aangelegenheid van het leven: liefde en huwelijk, - een
aangelegenheid die sterk de belangstelling had van de Europese humanisten2. Het
was Cats dan ook niet alleen, of niet zozeer te doen om het verhaal, maar om datgene
wat erdoor gedemonstreerd werd: zijn verhalen zijn dan ook exempla3. Daarbij gaat
zijn aandacht vooral uit naar de praktische dingen, zij het, dat in het

1

2
3

A.H. Kan, Het vertrek van Jacob Cats van Middelburg naar Dordrecht, TNTL 31, 7-20; H.
Smilde, Jacob Cats in Dordrecht, Leven en werken gedurende de jaren 1623-1636, (diss.),
Groningen, 1938.
S.F. Witstein, Menanders pleidooi, Ni Tlg 60 (1967), 314.
Ibidem, 315.
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grote concept deze praktische zaken samenhangen met en gericht zijn op hogere,
geestelijke waarden. De proefsteen van de trouwring is zijn lofzang op het geestelijk
huwelijk van Gods Zoon met de kerk1. Buiten het deel dat hierover handelt, is van
deze samenhang echter niet veel te bespeuren. De praktische raadgevingen van allerlei
aard zijn ten dele geïnspireerd door Cats' christelijke opvattingen, ten dele door zijn
gematigde, overvoorzichtige mentaliteit die alle edelmoedigheid eigenlijk buitensluit.
Deze mentaliteit valt moeilijk te bewonderen. Meer waardering kan men tonen voor
de verteller Cats, die zijn theorie opluistert door verhalen van allerlei aard. Dat Cats
veel gelezen had in de bijbel en tal van literaturen, behoeft nauwelijks betoog. Hij
wist zijn belezenheid uitstekend aan de man èn de vrouw te brengen. Onder de
geschiedenissen die hij vertelt, zijn er verschillende die uitmunten door levendige
voorstellingen van het geval, een zekere geest en een soepele verteltrant2. Kalff heeft
de bestgeslaagde uit de beide trouwverhalen al aangewezen3; algemene bekendheid
verwierf het Spaens Heydinnetjen4. Dit is inderdaad vertèlkunst, het genre dat na de
veertiende eeuw nogal verwaarloosd werd, om zijn laatste hoogtepunt te vinden in
Potters Der Minnen Loep. Over de eeuwen heen herinnert Cats aan zijn begin
vijftiende-eeuwse voorganger, niet altijd ten gunste van zichzelf

1

2

3

4

W.A.P. Smit, Het geestelyck Houwelyck van Jacob Cats, Ni Tlg 37 (1943; De Vooysnummer),
105-12; J. Wille, De Proef-steen van den Trou-ringh, Ni Tlg 27 (1933), 337-41, herdrukt in
Literair-historische opstellen, Zwolle, 1962, 196-202.
S.F. Witstein heeft in haar artikel naar aanleiding van het ‘verhaal’ Twee verkracht en beyde
getrout, in Menanders pleidooi, Ni Tlg 60 (1967), 313-27, aangetoond dat dit verhaal ‘niet
een willekeurig antiek verhaaltje is, maar... het onderwerp van een rhetorische oefening’,
alsook dat Cats de techniek van die oefening goed onder de knie had. - Haar betoog (evenals
het verderop te noemen betoog van W.A.P. Smit in Twaalf Studies) beïnvloedt uiteraard
onze waardering van de literair-technische kwaliteit van het werk, niet ons esthetisch
waarde-oordeel.
G. Kalff, G.N.L. IV, 361; Kalff vermeldt daar niet het uitvoerigste verhaal, namelijk
Opkoomste van Rhodopis, waaraan S.F. Witstein aandacht besteedde in Ni Tlg 61 (1968;
W.A.P. Smitnummer), 32-42; de in dit verhaal geportretteerde dichter die dingt naar de hand
van Rhodopis, beschikt - om het zo eens uit te drukken - over de nodige literair-technische
vaardigheid (o.a. blijkend uit het feit dat hij de figuren uit de retorica weet te hanteren), maar
is bovendien ‘begiftigd met een zintuig voor de moraalfilosofie zoals dat bij een dichter in
de Renaissance paste’: hij is een waardig zeventiende-eeuws christen stoïcist. Zie ook G.
Kalff, Cats, Haarlem, 1901 (ook in Studiën over Ned. dichters der 17de eeuw, Haarlem,
1901).
Uitg. Spaens Heydinnetje door A.J. Luyt, Zwolle, 1933, door H.J. Vieu-Kuik, in de reeks
Klassieken uit de Ned. Letterkunde, Zwolle, 1963.
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overigens. Tenslotte was Potter een edelman, Cats een burger. Het verschil in
mentaliteit is onmiskenbaar. Wie verder een vergelijking zou willen maken tussen
Cats en de middeleeuwse didacticus en volksopvoeder bij uitstek Jacob van Maerlant,
ziet in sommige opzichten de schaal doorslaan ten gunste van Van Maerlant. Niet
alleen dat Jacob van Maerlant een aanmerkelijk breder, alzijdiger belangstelling had
dan Cats, die gepreoccupeerd is door seksuele (en religieuze) vraagstukken, de
middeleeuwer is ook bewogener, heftiger, hartstochtelijker van natuur dan de al te
paisibele nazaat. Maerlant vecht met drift voor hem heilige zaken, betoogt, zet uiteen,
polemiseert; Cats, de wijze Vader Cats staat met immer opgeheven vinger voor ons,
bedaard, kalm, rustig; hij heeft alles wèl overwogen, alles klopt als een bus, en als
er iets niet klopt, is het Gods wil, die men in lijdzaamheid te aanvaarden heeft. Maar
behalve Gods wil, kent hij alle geheimenissen tussen hemel en aarde, vooral die van
het huwelijksbed. Hij doceert nadrukkelijk dat de vrouw haar man het dek niet moet
aftrekken en zich niet onmiddellijk boos moet maken, wanneer hij zich maar even
beweegt; hij adviseert de vrijster zich al vroeg eraan te gewennen niet in een bocht
te liggen, opdat haar man later van die bocht geen last hebbe. Hij geeft ook raad en
opheldering in ietwat belangrijker zaken, maar hij doet het altijd iets te gezapig om
het gezellig te doen klinken.
In Cats' geestelijk leven treft slechts uiterst zelden een spoor van wat op geestelijke
verheffing lijkt. Zijn reactie op de Vrede van Munster, voor Nederland dan toch de
definitieve bevestiging der nationale zelfstandigheid en onafhankelijkheid, van welke
gebeurtenis Cats als raadpensionaris de draagkracht van nabij kende, luidt als volgt:
Ick had dat ampt bekleet nu jaren tweemaal zeven,
Als Godt aen desen staet den vrede quam te geven;
Dat in voorleden tijt geen mensch en had bedacht,
Daer is de Spaensche vorst op heden toe gebracht.
Godt buyght der prinssen hart; ey, siet, de Nederlanden
Zijn los en vrij gestelt van alle strenge banden!
Op, op, nu, geesten, op! hier krijght uw penne stof
Tot voetsel voor de faem en Godes hoogen lof.
Laet nu des Hemels vier in uwe zinnen werken,
Opdat de tijt die komt dit wonder magh bemercken.
Voor my, ick swijge stil om voor mijn borst te slaen,
En segge: lieve Godt! wat hebje my gedaen?

Aldus de man die van zichzelf getuigt, dat hij die ‘grote zaken’ van oorlog en van
vrede van begin af aan mocht zien, en als het ware met
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de handen aanraken. Cats is onder alle omstandigheden onvoorwaardelijk voorzichtig
en onvoorwaardelijk bedaagd. Van zodra hij optreedt als auteur, tot in zijn Twee en
tachtigh-jarigh Leven...
Wij noemden Cats het best geslaagd als verteller, als novellist. Men noeme hem
geen dichter in de zin waarin wij dat woord verstaan. De ‘fine frenzy’ die de dichter
meesleept, was niet zijn deel. Cats weet vlot met de taal om te gaan. Men kan zeggen,
dat hij zuiver Nederlands schrijft, en dat is een grote verdienste. Hij weet ook vlot
te versifiëren, dat wil in dit geval zeggen: op maat rijmende regels van een bepaalde
lengte te schrijven. Dat hij daarbij heel wat stoplappen nodig heeft en soms halve
versregels of meer herhaalt, is slechts één der omstandigheden van zijn
breedvoerigheid en soms irriterende langdradigheid. Maar ‘gedichten’ schreef hij
niet. Zijn versregel mist ritme, gevolg van het ontbreken van bewogenheid in de
schrijver; hij wordt geheel beheerst door een hinderlijke voorkeur voor de cesuur en
door een overdrijving van de geaccentueerde jambemaat, waarbij hij erin ‘slaagde’
de arsis een lettergreep van rijker klankgehalte op te leggen. Als hierin het schrijven
van versregels bestond, zou Cats onze grootste dichter zijn geweest. Het is echter
maar al te duidelijk, dat ritme voor Cats niets, metrum daarentegen alles betekende.
De eentonigheid van zijn alexandrijnen nivelleert al wat Cats heeft mee te delen:
hier geen innerlijke bewogenheid die een eigen vorm zoekt, maar een a priori gestelde
maat waarop zowel het groots verhaal van de dag des oordeels (met God ‘strengh
en deftigh gelijc een rechter plagh’) als, vlak daarop, de uitvinding van het
haringkaken door Willem Beukelszoon van Biervliet ‘bezongen’ worden1.
Toen Cats eindelijk van het ‘lastig pak’ ontslagen werd (1652) - hij liep toen tegen
de tachtig - trok hij zich terug op Zorgvliet om daar een rustig en aangenaam leven
te leiden: een goede tafel, de omgang met geestverwanten, vrome lectuur, het schrijven
van nieuwe werken. Het ligt voor de hand, dat deze geschriften van de oude man,
die in dit opzicht aansloot bij de piëtistische traditie, een sterk autobiografisch karakter
vertonen (Ouderdom, Buytenleven en Hofgedachten, 1656; Tach

1

Cats schreef ook een bescheiden hoeveelheid proza, die naar het oordeel van W.A.P. Smit
een ‘niet onbelangrijke plaats’ in zijn werk inneemt. Smit onderzocht de invloed van de oude
retorica op dit proza; hij concludeert tot duidelijke invloed van de leerstellingen der retorica
op stijl en karakter ervan. Zie Twaalf Studies, Zwolle, 1968, 40-54.
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tighjarigh leven, 1657, en Twee en tachtigh-jarigh leven 1659). Zij bezitten dezelfde
dichterlijke ‘waarde’ als de hiervoor genoemde.
Eén aspect is sympathiek in deze om vele redenen niet bijzonder aantrekkelijke
inpolderaar en raadpensionaris-van-de-koude-grond: dat is zijn religieus leven. Er
moge van waarachtige bezieling in Cats' werk weinig te bespeuren zijn, een althans
overtuigend accent klinkt als hij het religieuze aspect van het leven raakt. Hieraan
valt, hoe summier hij het telkens vermeldt, niet te twijfelen: zijn Godgelovigheid is
een der weinige kanten van zijn persoonlijkheid waaraan men houvast heeft: hij is
onvoorwaardelijk gelovig. En Cats behoudt tot zijn oude dag deze aantrekkelijke
eenvoud in zijn godsdienstige houding: een simpele overgave aan God beheerst zijn
leven; hij bezit ook het vermogen onmiddellijk de voorvallen van het leven met God
in betrekking te brengen. Hij is, in dit opzicht, zelfs kinderlijk naïef: hoe vaak is hij
in zijn leven niet ziek geweest; geen reizen, geen dokters, geen alchemisten die
uitkomst brachten...; een simpel gebed tot God, en de volgende dag was hij weer
beter. Men kan dit kinderlijk achten, Cats heeft gekend wat een andere devoot van
de zeventiende eeuw, de Franse jezuïet De Caussade noemde ‘l'abandon à la
Providence divine’, en dit maakt zijn invloed op tijdgenoot en nakomeling
begrijpelijk1.

Constantijn Huygens (1596-1687)
Het is gevaarlijk globale tegenstellingen te maken, en wie aan de strijdbare Ignatius
van Loyola denkt, zal aarzelen aan het katholicisme als een zijner voornaamste
kenmerken een zuidelijk-aandoende gevoelige zoetheid en zachtheid toe te schrijven.
Het is met het katholicisme zo gelegen, dat het rond zijn waarheid alle mogelijkheden
van aanpassing aan de culturele en tijdsomstandigheden biedt. De tijd waarover wij
schrijven had, naast het militante, in het katholicisme en de barok zonder twijfel de
zuidelijke weekheid en zoetheid ontwikkeld. Het calvinisme daarentegen is harder
en strijdbaar. Het kreeg in de Nederlanden volop gelegenheid zich als zodanig te
ontplooien in de vrijheidsstrijd, die voor een aanzienlijk deel door calvinisten gedragen
werd. Naar geest en mentaliteit spruit Huygens wel duidelijk uit dit geslacht stoere

1

Een oordeel over het werk van Cats ‘op ruimere dan de modern-aesthetische basis’ geeft
G.A. van Es, G.L.N. IV, 65-111.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

300
voorgangers. Een onuitwisbaar stempel heeft in zijn natie ingedrukt de tijd
Doe het vaderland in 'tbaren
Van de vrijheid lagh en kreet:
Doemen sich de schand verweet
Van een onverhoedsche suchten,
Van een' traan gevloeyt in 't vluchten,
Van een suer gesicht in 't vier,
Aende pley, in 't smooren schier.
Doemen, trots de beter' eeuwen,
Sagh in mans gekleedde Leeuwen,
Vrouwen vond als heele mans,
En in allen weerspoed kans1.

Indrukwekkender nog heeft hij de grimmige schoonheid van de vrijheidsstrijd
gesuggereerd in zijn verzen in Hofwijck:
Staen die bebloedde tijden
In 't eeuwige beschick van Gods voorzienigheit;
Moet Holland eens niet zijn, of Niet zijn; is 't geseit By diens sien seggen is, en seggen doen, en heden
En morghen 't selfde punt, - dat Holland weer bestreden,
Weer overstreden zy, weer werdde soo het was,
Doe 't in syn' kolen smoockt' en smoorden in syn' ass;
Moet dat rad noch eens om; broeyt Spagnen noch een' toelegh
Van Thiende-penningh-dwangh, en legt het maer de roe wegh
Tot dat het onvoorsiens sijn' geesseling hervatt',
En drijv' ons tot den keur van mutsaerd en van Rad,
Of van versworen trouw en van versaekt gevoelen;
Sal sich dat heete bloed noch eens op 't onse koelen;
(God zij genadigher, en weer' den droeven dagh),
Dan is mijn wil geen will; en, als heel Holland lagh,
En waer 't niet redelick dat Hofwijck over end stond;
Van nu af schrabb ik uyt wat in mijn Testament stond:
Als 't Vaderland vergaet zijn mijn' voor-sorghen uyt:
't Is reden dat de vracht versincke met de schuyt2.

1

2

De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven, J.A. Worp,
Groningen, 1892-1799, 9 dln., III, 68. - Verdere uitgaven, De briefwisseling van C. Huygens,
uitg. door J.A. Worp, Den Haag, 1911-1917, 6 dln. (met een inleiding over zijn leven);
Mémoires de C. Huygens, publ. par Th. Jorissen, La Haye, 1873; Dagboek van C. Huygens,
uitg. door J.H.W. Unger, Amsterdam, 1855, bijlage van Oud-Holland III; Autobiographie
van Huygens, Bijdragen Hist. Gen. XVII.
Korenbloemen, I, 316 vlg.
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Zoon van het volk van Nederland toont Huygens zich óók in zijn loopbaan1. Was
zijn vader, Brabander van afkomst, reeds een trouw dienaar der Oranjes en secretaris
van de Raad van State, ook de zoon heeft zijn leven in dienst van de Oranjes gesteld.
Nederlander, en wel hervormd Nederlander was Huygens. Zijn vader was bevriend
met Marnix, de zoon stond duidelijk aan de kant van de calvinistische orthodoxie;
maar hij vermeed zo veel mogelijk de strijd der protestantse overtuigingen; alleen
tegen het katholicisme kwam hij in het geweer, aanvankelijk zeer strijdbaar op het
fanatieke af; later verzwakt dit fanatieke zonder dat zijn geloof aan diepte en innigheid
verliest. Eer het tegendeel is het geval. De leer van de Stoa, zijn humanisme, zijn
omgang met ‘andersdenkenden’, onder andere met katholieken, ook jezuïeten, hebben
zijn fanatisme getemperd; maar zijn geloof werd dieper, naarmate hij ouder werd.
Huygens groeide op in een prettige sfeer, waarin grote zorg besteed werd aan de
opvoeding. Hij leerde dansen, schermen en paardrijden, was een zeer muzikaal man
(hij componeerde vrij veel en schijnt later een autoriteit op het gebied van de muziek
geweest te zijn2), hij beoefende verschillende beeldende kunsten (schilderen,
graveren), en beheerste, ook actief, meer talen dan zelfs in zijn tijd normaal was:
Latijn en Grieks, Frans, Duits en Engels, Italiaans3 en Spaans: het eerste dat bij het
doorbladeren van zijn verzamelde werken opvalt, is de grote hoeveelheid gedichten
in al deze talen. In aanzienlijke mate was hij bovendien onderlegd in de exacte
wetenschappen. Hij lijkt, meer dan een der andere grote zeventiende-eeuwers, het
type van een uomo universale. In een geschrift van autobiografische aard4 heeft
Huygens zijn jeugd beschreven en de wijze waarop hij, vooral dank zij de intelligente
zorgen van zijn vader, zich zulk een brede en grondige ontwikkeling kon eigen
maken. Het werd echter niet voltooid en behandelt, met veel belangwekkende
uitweidingen, slechts Huygens leven tot 1614.

1
2
3
4

G. Kalff, Constantijn Huygens, Haarlem, 1901 (in Studiën over Ned. dichters der 17e eeuw);
H.J. Polak, Huygens, De Gids, 1889, I, 496, II, 24.
F. Kossmann, Huygens en de muziek, TNTL 77 (1960), afl. 2.
P.E.L. Verkuyl, Huygens' vertalingen uit het Italiaans, Ni Tlg 54 (1961), 317-23; dez. Fagiano,
Huygens, Marino, Ni Tlg 55 (1962), 156-7.
Over het Latijnse manuscript van Huygens, dat vervaardigd werd in de jaren 1629 tot 1631,
zie de toelichting bij de vertaling van dit handschrift door A.H. Kan, De jeugd van Constantijn
Huygens, door hemzelf beschreven, Rotterdam, 1946.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

302
In de jaren 1616 en 1617 studeerde Huygens met zijn broer te Leiden in de rechten.
Het jaar daarop verbleef hij te Londen in het gevolg van de Engelse gezant Carleton.
Dit verblijf te Londen werd verschillende malen herhaald1. In het gevolg van Aerssen
van Sommelsdijck maakte hij een reis naar Venetië (1620)2. Het ligt voor de hand
dat de levendige, scherpzinnige jongeman deze reizen uitbuitte o.a. om de kennis
met vooraanstaande mannen die hij reeds bezat, uit te breiden. In 1625 werd Huygens
door Frederik Hendrik tot zijn secretaris benoemd, en vanaf die tijd tot zijn dood is
hij in dienst van het huis van Oranje gebleven. In 1622 verhief de koning van Engeland
hem tot ridder; in 1632 nam die van Frankrijk hem op in de orde van Sint Michiel.
Door aankoop van een dorp in de Bommelerwaard werd Huygens heer van Zuylichem,
met welke titel hij vaak wordt aangeduid.
Al vroeg ook was Huygens in contact gekomen met Nederlandse geleerden en
kunstenaars, ook letterkundigen. Hij koesterde een grote verering voor zijn vriend
Heinsius, ‘een groot geleerde en mijn intieme vriend’3. Met de Amsterdamse
letterkundigen komt hij kort na 1619 in vriendschappelijk contact. Na andere
voorbereidende proeven - hij had tot dan toe vrijwel uitsluitend in het Frans en Latijn
geschreven - vervaardigde hij in 1621 zijn eerste grote gedicht, dat hem reeds
volkomen typeert Batava Tempe, dat is 't Voor-hout van 's-Gravenhage4. Wellicht
stond hij bij het schrijven hiervan onder invloed van Starters Nieuw Liedeken tot lof
van Vriesland, dat in 1621 verschenen, en toen door Huygens, althans gedeeltelijk,
in het Latijn bewerkt was. In honderdvijf achtregelige strofen zingt Huygens de lof
van het schone gedeelte van Den Haag dat hem zo na aan het hart lag. Huygens is,
als Cats,

1

2
3
4

Over Huygens' reizen naar Engeland en de invloed die de Engelse letterkunde en wetenschap
op hem heeft uitgeoefend zie Rosalie L. Colie, Some Thankfulness to Constantine. A study
of English Influence upon the early works of Constantijn Huygens, The Hague, 1956, en
A.G.H. Bachrach, Sir Constantine Huygens and Britain: 1596-1687, vol. I, 1596-1619,
Leiden-Oxford, 1962 (vgl. W.A.P. Smit, Ni Tlg 56 (1963), 116-7, en P.J.H. Vermeeren,
TNTL 63, 64; dez., L.T., 1962, 639-45; J.A. van Dorsten, Huygens en de Engelse ‘Metaphysical
Poets’, TNTL 76 (1959), afl. 2.
Constantijn Huygens' Journaal van zijne Reis naar Venetië in 1620, meegedeeld door J.A.
Worp, Bijdr. en Meded. Hist. Genootschap, Utrecht, XV (1894), 62.
De Jeugd van C. Huygens, 43.
Constantijn Huygens' Costelick Mal en Voorhout, uitg. Eelco Verwijs, 1865; derde met het
Cluys-Werck vermeerderde druk, bezorgd door P. Leendertz jr., Amsterdam, 1904; herz.
uitgave van Voorhout, Kostelick Mal en Oogentroost door J. Karsemeyer, Klassiek Lett.
Pantheon, 1966.
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bij tijd en wijle sterk moralistisch, maar anders dan Cats blijft Huygens dichter: hij
sublimeert zijn stof tot poëzie, een poëzie die opvalt om haar sterk verstandelijke
inslag, om haar slechte of soms lelijke beeldspraak, maar die toch dikwijls de
bewogenheid en diepere ontroering verraadt, die in de dichter geleefd heeft. Hij wist
echter deze ontroering te remmen, en daardoor bezit zijn dichtkunst niet het
Vondeliaans-stromende, maar het meer naar het staccato hellende karakter dat
Huygens typeert, een fráái staccato dat een diepe bezieling in zéér bewuste
vormgeving opvangt1.
Zoals Jac. Smit heeft aangetoond, is dit gedicht geïnspireerd door de Europese
humanistische traditie; het is een lofzang, en wel een lofzang typisch uit de tijd van
de renaissance. Derhalve in beginsel en in uitwerking een betoog, dat (respectievelijk
een pleitrede die) gebruik maakt van alle middelen die de leer van de retorica aanbood.
Huygens kende deze leer en past de precepta toe. Hij hanteert de topoi die in een
geval als dit gebruikt konden worden; hij gebruikt elementen uit diverse genres en
wendt verschillende stijlsoorten aan (het hofdicht, de emblematische literatuur, de
satire, de klucht, het lied). Vergelijking echter met vergelijkbaar werk toont aan, dat
Huygens ze alle gebruikt op sterk persóónlijke wijze2 en dienstbaar maakt aan het
door hem beoogde doel, ze ook voegt binnen het kader van zijn eigen stijl. Kortom:
de kracht van Huygens ligt niet in de vinding van zijn stof, die berust op, overwegend
literaire, traditie, maar op de wijze waarop hij haar bewerkt en vormt. Een belangrijk
aspect van die wijze-waarop is het humoristische, ironiserende, parodiërende, soms
sarcastische, - al naar gelang van omstandigheden. Weer andere aspecten zijn zijn
‘bondige zeggingskracht’, respectievelijk de brede en herhalende omschrijving (de
circumlocutio), het gebruik van zijn beeldspraak, de geheel eigen toon3.
Gemakkelijke lectuur is door dit alles het Voorhout niet; Huygens is gecharmeerd
op het spel van het vernuft, dat hij botviert in allerlei

1
2

3

Een ouder werk over Huygens' letterkundige opvattingen is dat van G.J. Buitenhof, Bijdrage
tot de kennis van Constantijn Huygens' letterkundige opvattingen, Gouda, 1923.
Als hij, bijvoorbeeld, het renaissancetopos gebruikt van de dichter die de onsterfelijkheid
schenkt aan wat hij bezingt, speelt hij met dit dichterschap en ironiseert hij het. Vgl. Jacob
Smit, Driemaal Huygens, Assen, 1966, 25-30. Over dit boek F.L. Zwaan, Ni Tlg 60 (1967),
52-5, en C.A. Zaalberg, TNTL 83 (1967), 313-7.
Uitvoerig over dit alles Jac. Smit, a.w., 22-80.
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nieuwgevormde woorden en een overdadig rijk woordenspel1.
Een jaar na het Voorhout schreef Huygens zijn Costelick Mal, waarin hij de kostbare
malligheden van de modedwaasheid uit zijn tijd hekelde2. Hij droeg het werk op aan
de vereerde Cats, en bleef ook later een zwak koesteren voor dit gedicht,
waarschijnlijk wel, omdat hij hierin het nuttige met het aangename verenigd had,
een volgens de door hemzelf gestelde3 eisen uitermate lofwaardig streven. Dit gedicht
is weer typerend voor Huygens' werk; het heeft een nadrukkelijk-moraliserende
strekking; in Huygens' oog heeft de kunst PROFIJTELICK te vermaecken', opdat de
lezers de deugd kunnen genaken4. Doordat het hekelt, geeft het ons tevens een beeld,
zij het hier en daar gechargeerd, van de toestanden, zeden, gewoonten en gebruiken
van die tijd.
Ook dit werk steunt, voor wat de stof betreft, op klassieke modellen. Maar ook in
dit werk hanteert Huygens, als in Batava Tempe, de stof op eigen wijze, naar eigen
vormkracht. Men kan weliswaar uit zijn

1
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4

Men schreef voorheen een en ander toe aan Huygens' z.g. marinisme, de stroming in die tijd,
die genoemd wordt naar de Italiaanse schrijver Giambattista Marino (1569-1625): het doel
van de dichter - schreef deze - is verwondering te baren; wie niet van verbazing weet te doen
verstommen, verdient geroskamd te worden. In geheel West-Europa maakte Marino school;
in Engeland vond hij een toegewijd bewonderaar en navolger in John Donne, de deken van
de Londense St. Paulskerk, die Huygens tijdens zijn bezoeken aan Londen had leren kennen.
Niet geheel naar Vondels genoegen volgde Huygens met enthousiasme het voetspoor van
die Britse Donn', een duistere zon, die niet schijnt voor ieders ogen! Het is echter gebleken,
dat noch Marino (het marinisme) noch Donne nawijsbare invloed op Huygens hebben
uitgeoefend. Vgl. P.E.L. Verkuyl, Is Huygens een marinist?, Ni Tlg 56, 129-140 en 193-205,
en J.A. van Dorsten, Huygens en de Engelse ‘Metaphysical Poets’, TNTL 76 (1959), 113-24.
Oudere ten dele achterhaalde literatuur over dit onderwerp H.J. Eymael, John Donne's invloed
op Constantijn Huygens, De Gids 55 (1891); F. de Backer, De zoogezegde invloed van John
Donne op Constantijn Huygens, Album Vercoullie, I, Brussel, 1927; R.W. Zandvoort, De
invloed der Engelse letterkunde, G.L.N. III, 69 vlg. (in verband met Huygens en Donne
vooral).
J. Koopmans, Huygens' Costelick Mal, Taal en Letteren 14 (1904), 289; A. Kronenburg,
Huygens' modegisping in ‘Costelick Mal’, Vondelkroniek X, 264.
‘In mijn Nederlandsche gedichten verbeeld ik mij... min of meer bereikt te hebben, wat ik
bij de meesten mis, dat ik namelijk het nuttige met het aangename heb vereenigd en niet een
vers arm aan inhoud, d.w.z. welluidende prullen heb gemaakt, maar evenmin dorre zaken,
d.w.z. zonder sierlijkheid van woorden en aantrekkelijkheid van stijl’, De Jeugd, 36.
G.J. Buitendijk, Bijdrage tot de kennis van Constantijn Huygens' letterkundige opvattingen,
Gouda, 1923.
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satirische opmerkingen niet zonder meer concluderen tot persoonlijke stellingname
in alle gevallen, maar in veel gevallen is deze stellingname wél duidelijk. Zo
bijvoorbeeld in de ook al in Batava Tempe opvallende1 sterk antipetrarkistische
stellingname (tegenover de vrouw en de petrarkistische ‘verheven’ poëzie), die zelfs
een opvallende voorkeur kent voor duidelijke vrijmoedigheden en, later, obsceniteiten.
Uiteindelijk, concludeert Jac. Smit, is Huygens in vergelijking met veel andere satirici
(Engelse en Franse) toch wel ‘biezonder oorspronkelijk’2.
Een wel heel curieus gedicht is De uytlandige Herder van november-december
1622, duidelijk geschreven in een gedeprimeerde toestand, niet zozeer om ‘zorg en
onzekerheid om Bergen’ (Bergen-op-Zoom), dat immers 2 oktober al ontzet was,
als wel om persoonlijke aangelegenheden. In dit gedicht wordt een herder opgevoerd,
die als zijn ‘toneelik’3 figureert; maar Huygens nam duidelijk afstand van bepaalde
modeaspecten (b.v. met betrekking tot de liefde), die ten aanzien van ‘herders’ golden.
De herder vertoont overigens opvallende eigenschappen, b.v. als zanger van een
psalm. De psalmberijming is ‘barok-pompeus’ met veel zware accenten, nadrukkelijke
alliteraties en ‘dik-opgelegde binnenrijmen’4. Het meest opvallende in dit gedicht is
echter het thema van de gesplitste persoonlijkheid, de persoonsverdubbeling: een
emotionele en rationele figuur staan als het ware tegenover elkaar. Uiteindelijk echter
wil de emotionele ‘herder’ niets wezenlijks van zichzelf openbaren, waardoor de
coda enigszins de mist ingaat: ‘op een mooie persoonlijke elegie volgt een coda vol
briljante zelf-ontveinzing’5.
Met deze drie gedichten was Huygens nu als een volwassen, sterk en persoonlijk
kunstenaar naar voren getreden6.
De uytlandige Herder is wel een duidelijk persoonlijk, subjectief gedicht, in zekere
tegenstelling tot het Costelick Mal, dat men tot op zekere hoogte een bron kan achten
voor de kennis van de cultuurhistorie
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Jac. Smit noemt de regels 324-5 uit Batava Tempe ‘een krasse anti-Petrarkistische uitval als
er in Nederland nog niet geschreven was’, a.w., 47. Over Huygens antipetrarkisme en de
mogelijke oorzaken daarvan, o.a. de breuk met Dorothea van Dorp in 1616, Jac. Smit, a.w.,
159-72.
Jac. Smit, a.w., 81-116; de laatst aangehaalde kwalificatie, 114.
Jac. Smit, a.w., 132.
Jac. Smit, a.w., 136.
Jac. Smit, a.w., 139-55. Over De uytlandige Herder, a.w., 177-55.
Jac. Smit, a.w., 10.
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van die tijd, - op zich uiteraard geen dichterlijke verdienste of kwaliteit.
Ook andere teksten verschaffen zulk een inzicht. Huygens wist op waarlijk treffende
manier, plastisch en geestig, de lezer het zeventiende-eeuwse leven voor de geest te
brengen. De meest uiteenlopende standen, levenssferen en karakters heeft hij scherp
geobserveerd en raak weten te typeren: zowel de koning als de Noordhollandse
schippersvrouw hadden zijn geïnteresseerde belangstelling. Men behoeft zijn
Zedeprinten van 1623-1624 maar door te bladeren om een rijke variatie karakters te
ontmoeten, vaak geestig getypeerd. In korte tijd schreef hij zijn Dorpen en
Stedestemmen, korte gedichten waarin hij het karakter van een plaats trachtte aan te
geven1.
Samen met zijn Stedestemmen van 1624 verschenen de Zedeprinten in de bundel
Otia of Ledighe Uren, die in 1625 werd uitgegeven. Werk van zijn ledige uren, aldus
typeerde Huygens zijn dichtwerk; nog later gaf hij een verzamelwerk de titel
Korenbloemen: als de speelse bloemen in het koren van de dagelijkse arbeid staan
zij te ‘pronken als kinderen van Heren’. Men doet goed geen al te grote waarde te
hechten aan de geringschattende wijze waarop Huygens volgens toenmalig gebruik
over zijn werk spreekt2, maar aan de andere kant valt te bedenken, dat Huygens zeer
snel schreef. Een groot deel van zijn werk schreef hij tussen zijn ambtsbezigheden
door, bijvoorbeeld als hij op reis was; hij volgde namelijk doorgaans de Prins waar
deze heentoog. Zo zien wij

1
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In G.L.N. IV, 131 en 133 worden de ‘karakter’-gedichten en de ‘stedestemmen’ als een door
Huygens nieuw geschapen genre voorgesteld. In werkelijkheid zijn zij imitatio van bestaande
genres: de ‘charakters’ zijn imitatio van Theophrastus van Eresos' schetsen in dit genre; door
Aldus Manutius werd de grondtekst het eerst in 1489 uitgegeven; daarna beleefde zij veel
herdrukken in zestiende en zeventiende eeuw, o.a. door Daniël Heinsius, die in 1613 een
nieuwe Theophrastusuitgave bezorgde; evenmin was Huygens de eerste Nederlander die
‘Characteren’ schreef; dat was Richard Verstegen. Over een en ander E. Rombauts, Richard
Verstegen, Brussel, 1933, 210-25, A. Wijngaards, Een wijs Hoveling van Constantijn Huygens,
gezien in het licht van de Theophrastische traditie, Ni Tlg 59 (1966), 338-46, en de voordracht
van Jac. Smit voor het negenentwintigste Filologencongres, Handelingen, Groningen, 1966,
116 vlg., later uitgewerkt in De Characteres en Constantijn Huygens, Forum der Letteren
8 (1967), 13 vlg.
De ‘Stedestemmen’ waren al bekend uit de neolatijnse literatuur, bijv. uit Julius Caesar
Scaligers Poemata van 1574, waarin een afdeling ‘Urbes’ voorkomt; vgl. Jac. Smit, Driemaal
Huygens, 4-6.
Pierre van Valkenhoff, De Gouden Tak, Maastricht, 1937, 75 vlg.
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hem zijn gedichten dagtekenen ‘voor anker bij het kasteel van Rammekens’ of ‘op
een rit tusschen Putten en Amersfoort’. Bloemen tussen het koren; hij begon ze te
plukken in deze jaren, toen hij Scheepspraet, ten overlijden van Prins Maurits schreef,
dat toont hoezeer Huygens de mentaliteit van het volk vatten kon.
Zijn dienstreizen voerden hem overigens weg van zijn vrouw. In 1627 was hij
getrouwd met het mooie en rijke nichtje Susanna van Baerle1, voor wie ook Hooft,
die echter achttien jaar ouder was dan zij, genegenheid had gekoesterd. Onder de
naam ‘Sterre’ bleef zij beroemd in de literatuur: zij was het stralende licht van zijn
leven. Tien jaar heeft hij haar bij zich gehad; zijn gedichten leggen getuigenis af van
zijn geluk (zo, in de aanvang, de uiting van extatisch geluksgevoel in het gedicht Op
mijn' schilderij, korts voor mijn bruiloft gemaakt). Zij spreken ook van zijn diepe
smart bij haar dood (1637). Een merkwaardig getuigenis intussen, hoezeer Huygens
zich in alle omstandigheden gelijk bleef, is het sonnet Op de doot van Sterre; zelfs
als hij spreekt over het verlies van het dierbaarste dat hij op aarde bezat, en hij het
‘cupio dissolvi’ herhaalt, verliest hij de hem eigen gekunsteldheid niet2. Van zijn
leven met Sterre, van zijn liefde, van zijn en haar godsdienstzin verhaalt het grote
gedicht Daghwerk, dat hij schreef tijdens zijn huwelijk (1627-1638). Daarna kwam
er verandering in zijn leven.
Om zijn zinnen te verzetten, ging hij over tot de aankoop van een stuk land aan
de Vliet bij Voorburg, tot de beplanting ervan, en de bouw (1640) van een ‘huysken
van vertreck’, zijn Hofwijck waar hij Den Haag en vooral het drukke Hof ontweek.
In het grote gedicht Hofwijck (geschreven in 1650-1651, voor het eerst in druk
verschenen 1653)3 vinden wij de hof en het huis, zijn leven daarbuiten ook, uit-

1
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Over één der gedichten die Huygens op vrijersvoeten schreef, namelijk zijn Vryery, zie W.
Vermeer, Ni Tlg 61 (1968; W.A.P. Smitnummer), 63-72; Vermeer acht het niet alleen het
langste, maar ook het veelzijdigste en kunstigste van de groep minnedichten die Huygens
schreef. Hij vindt in dit gedicht het schema terug, dat in de leer van de retorica gold voor de
redevoering.
Voor deze, en andere doodsgedichten van Huygens zie S.F. Witstein, Funeraire poëzie,
204-62; ook: J. Kruithof, Kentering, 1970, 18-23.
Constantijn Huygens. Hofwyck. Bezorgd en ingeleid door P.J.H. Vermeeren, Wassenaar,
1967; offsetdruk van de eerste uitgave 1653 zonder verklarend commentaar; Const. Huygens'
Hofwijck2 door H.J. Eymael, Zutphen, 1920. Voor de vele kritieken op dit werk, zie P. van
Valkenhoff, De Gouden Tak, 97, noot 3. Over de stijl van Hofwijck, P. van Valkenhoff, a.w.,
97; over de geest, G.J. Buitendijk, het op p. 304 noot 4 a.w., 128-129; M. ter Braak, De paden
van Hofwijck, in In gesprek met de vorigen2, Rotterdam, 1946.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

308
voerig beschreven. Er staan nog immer uitmuntend leesbare passages in; als Huygens
beschrijft hoe hij, aan de Vliet staande, de schippers en hun knechts voorbij ziet
varen, een gesprek met hen aanknoopt, en, wanneer zij al gepasseerd zijn, in zijn
verbeelding de schipper met zijn knecht verder hoort delibereren over ‘het steedse
volk’ en zijn kijk op deszelfs levenswijs, ziet men de zaken voor zich. Objectief geeft
Huygens deze visie, waarin hij zich met speels genoegen verdiept heeft, weer, om
er daarna de zijne aan toe te voegen. In een fragment als dit zien wij de schrijver in
de volle kracht van zijn opmerkingsgave, ook van het leven der eenvoudigen van het
land, treft ons zijn zin voor humor; de lezer geniet van Huygens' verteltrant, die in
Hofwijck pittig blijft, maar eenvoudiger werd dan in het vroeger geschreven werk.
Het gedicht wordt ook gekenmerkt door een sterk berustende geest, die men in
verband gebracht heeft met de min prettige omstandigheden, waarin Huygens toen
leefde. Bovendien stierven in deze jaren verschillende personen met wie hij
vriendschappelijke relaties onderhield of aan wie hij zich verwant voelde, als Hooft,
Frederik Hendrik, Tesselschade en Descartes1. Moeilijkheden met sommige Oranjes
die hem verdacht zochten te maken, waren niet van de lucht. Dit alles betekende
echter niet, dat Huygens persoonlijk versomberde.
Nadat hij, in 1647 nog, dus vóór Hofwijck, het moraliserend Oogentroost
vervaardigd had om zijn vriendin Lucretia van Trello te troosten over haar blindheid,
- de troost bestaat o.a. in de uiteenzetting, dat vrijwel alle mensen verblind zijn, nl.
door hun neigingen en hartstochten! - schreef Constantijn Huygens zijn enige grote
toneelstuk, nl. de klucht van Trijntje Cornelis (geschreven in 1653). Bij de zestig
dus vermaakt Huygens zich in dit stuk met de lotgevallen van een jonge Hollandse
schippersvrouw, wier man met zijn schip in de haven van Antwerpen gemeerd ligt;
zij valt in handen van een paar lieden uit de heffe van het volk, die haar dronken
maken, van kleren en kostbaarheden beroven en haar dan, in mannekleren gestoken,
op een mesthoop neerleggen. In de vroege ochtend naar het schip teruggekeerd, weet
zij met de knecht het oplichterspaar, dat toevallig het schip passeert, maar haar niet
her-

1

G. Cohen, Descartes en C. Huygens, Haagsch Maandblad, 1928, II, 148; G. Zijderveld, De
calvinist C. Huygens en de Rooms-Katholieke wijsgeer Descartes, Neophilologus 22 (1936-7),
241; Rosalie L. Colie, Constantijn Huygens and the rationalist revolution, TNTL 73 (1956).
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kent, in het schip te lokken, waar het afgeranseld wordt, en dan weer buiten gezet.
Op zich een simpel voorval uit het volksleven, maar door Huygens met de hem eigen
bijzondere opmerkingsgave waargenomen en op het toneel gebracht in de dialecten
der beide partijen. Men kan hier spreken van echte ‘taalkunst’: Huygens weet met
de taal - de dialecten in dit geval (het Hollands en het Antwerps) - even knap en
vaardig om te gaan als Bredero, zodat dóór die taal de personen volledig in hun eigen
aard tot leven komen. Huygens heeft dit stuk kennelijk geschreven om het uitbundig
plezier dat aan dit hanteren van de volkstaal te beleven viel. Het is soms rijkelijk
plat, maar nimmer geestloos (zegt Van Duinkerken)1. Wie zich Huygens' scabreuze
aardigheden aan het adres van de gelogeerde Tesselschade herinnert of zijn grofheden
bij haar bekering tot het katholicisme, - normale gedragswijzen overigens in zestiende
en zeventiende eeuw -, verwondert er zich niet over, dat hij in een onpersoonlijk
geval als dat van Trijntje Cornelis heel het repertoire van de zeventiende-eeuwse
volbloedige oubolligheid met enthousiasme ten beste gaf. Maar het geval blijft
interessant: de hoveling-dichter, zich verdiepende in mestvaalt-tribulatiën!
Wij zijn ver over het midden der eeuw, als Huygens zijn De Nieuwe Zee-Straet
van 's Gravenhage op Scheveningen2 schrijft (1666-1667); zijn pleidooi voor een
grote weg dwars door de toen nog onbeplante duinen vond, zij het na jaren, een
gunstig gehoor bij het gemeentebestuur van Den Haag; het plan wordt volgens zijn
aanwijzingen uitgevoerd met dijkjes aan weerskanten en rijke beplanting van de
achterliggende duinen (de Scheveningse Bosjes); zo ontstond wat nu de Oude
Scheveningse Weg heet. Het nut van deze weg en de moeilijkheden waarop de aanleg
ervan stuitte, vindt men in Huygens' gedicht op de bekende wijze behandeld.
Uit de daarop volgende jaren dagtekent een aantal vertalingen, respectievelijk
bewerkingen van gedichten, doorgaans korte, van John Owen. Zij werden geschreven
in de jaren 1668 tot 1674. De bewerking

1

Const. Huygens' Trijntje Cornelisdr. Klucht, uitg. H.J. Eymael, Zutphen, z.j.; nieuwe uitgaaf
door A. Bolckmans, 's-Gravenhage, 1960 (zie beoordeling door P.J.H. Vermeeren, L.T., april
1962, 168 vlg.); - over het werk G. Kalff, Huygens' Trijntje Cornelis, De Gids, 1913, I, 494.

2

De nieuwe Zee-straet2, opnieuw uitgegeven door R. Schuiling, Zutphen, z.j.; de laatste uitgave
van De Zee-straat is bezorgd door H.A. Huygens-Wijma, Cahier voor Letterkunde,
Amsterdam, 1968.
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van teksten van Owen kan nochtans gestimuleerd zijn door een nieuw verblijf van
Huygens in Londen (oktober-november 1671)1.
Tegen het einde van zijn leven, als hij zesentachtig jaar is, schrijft hij nog een
gedicht in de trant van Hofwijck, namelijk zijn autobiografie Cluyswerck (1683)2. En
daarmee kon rijkelijk worden volstaan om Huygens te maken tot de dichter die hij
is.
Anders dan de kathedralenbouwer Vondel, heeft Huygens meer van een
mozaïeklegger. Hij blijft dichter bij de begane grond, maar daar verricht hij
voortreffelijk werk. Uit de meestal vrij alledaagse gegevens die hij bewerkt, formeert
hij een kleurig tafereel, waar zijn geest in schittert, zijn gemoedelijkheid haar spel
speelt, zijn taalvirtuositeit haar triomfen viert, terwijl zijn gemoed vaak een nobele
klank aan het geheel verleent. Ieder dichter moet op zichzelf beschouwd worden, en
men doet Huygens onrecht door van hem te eisen dat hij op Hooft of Vondel zou
lijken. Nochtans kunnen vergelijkingen verduidelijken. Als er echter één figuur is,
waar hij als dichter niet mee mag worden gelijkgesteld, dan is het wel Cats. Huygens
overtreft Cats in vrijwel elk opzicht, alleen niet in dat der gemakkelijke leesbaarheid
waaraan Cats zijn populariteit dankt. En daarover mag men zich verheugen. Huygens'
moeilijkheid (soms duisterheid, die wel eens haar oorzaak vindt in een onvoldoend
duidelijke uitdrukkingswijze3) wordt veroorzaakt door zijn behoefte met de taal te
spelen; hij is echt woord-kunstenaar. Begaafd met een scherpzinnige verstandelijkheid
ging hem dit spel vlot af, leidde het vaak tot verrassende vondsten. Hij was ook
begaafd met een persoonlijke versgevoeligheid, die hij ook graag wilde
verantwoorden. Dat bewijzen zijn theoretische uiteenzettingen, voorzover die zich
met esthetische aangelegenheden bezighouden; dat bewijzen in overvloedige mate,
niet alleen de gedichten met betrekking tot Sterre, maar ook b.v. die op religieus
gebied. Proeve op het begin der Klachten Jeremiae is een uitstekend voorbeeld van
de wijze waarop hij ontleende stof bewerkte tot een prachtig statig-klagend gedicht
vol innerlijke be-

1

J.B. Wilterdink, Huygens als navolger van John Owen, TNTL 84 (1968), 53-92. In hetzelfde
tijdschrift een ander artikel van Wilterdink over navolgingen van Martialis, 92-106.

2

E.J. Potgieter, Cluyswerck van C. Huygens, Kritische Studiën II4, Haarlem, 1898, 1-43.
J.A. van Dorsten, TNTL 76 (1959), 113-24.

3
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wogenheid1. En zo zijn er tal van fragmenten, ook met betrekking tot het vaderland,
die duidelijk getuigenis afleggen van een niet alledaagse bewogenheid.
Deze bewogenheid bracht Huygens tot uitdrukking in een strakgebonden metriek.
Bekend is zijn gedachtenwisseling met Hooft over dit onderwerp in 1623/4. Hij
verzette zich hierin tegen Hoofts ‘veranderingen’ naast de ‘gemene maat’, waarover
wij hiervóór handelden2, en bepleitte een strenge afwisseling van lange en korte
lettergrepen in ‘jambische’ verzen. Hij verlangde deze regelmaat in de kwantiteit
vooral met het oog op de bijbehorende muziek, waarvoor immers gelijkheid in de
‘val’ der verzen noodzakelijk was. De betekenis van de klemtoon in het Nederlandse
vers was de op de klassieke metra zich inspirerende Huygens toen nog niet duidelijk.
Anders was dit veertig jaar later, toen hij, in 1663 met Corneille over dit onderwerp
corresponderende, niet meer over de lengte der syllaben, maar alleen over het accent
sprak: hij zag toen, dat het belangrijkste element van het ritme, waarop hij als musicus
zozeer de aandacht gevestigd hield, de klemtoon was. In deze correspondentie met
Corneille trachtte hij de Franse dichter deze regelmatige accentuering als de ook
voor het Frans onmisbare grondslag op te dringen3.
Wij spraken over Huygens' innerlijke bewogenheid, maar vestigden er de aandacht
op, dat hij deze bewogenheid te allen tijde onder het streng bedwang van zijn rede
hield. Van dit rede-element legt vooral getuigenis af het genre, waaraan Huygens'
naam zo nauw verbonden is, dat der zg. sneldichten, korte rijmpjes, die markant een
geestigheid formuleren. De spitse Huygens kwam zijn besef van wat de pointe
uitmaakte en hoe deze het doen moest, uitermate te stade4.
Men stare zich echter op dit veel geroemd aspect van Huygens' werk niet blind;
deze man met zijn scherp intellect bezat het warme, menselijke hart en de diepe,
edele wijsheid die iemand tot een waarachtig

1

2
3
4

Belangrijk voor de nadere kennis van Huygens' religieuze dichtkunst is de nu gemakkelijker
toegankelijke uitgave van C. Huygens, Avondmaalsgedichten en Heilige Dagen, uitg. F.L.
Zwaan, Zwolle, 1968. Over Huygens en de Bijbel, zie F. den Eerzamen, Ni Tlg 22 (1928),
300.
Zie p. 273.
A.G. van Hamel, 185 vlg.; Kossmann, 52, 102 vlg.
G.W. Hellinga bewerkte in Dichten op de knie, 's-Gravenhage, 1956, vijfhonderd sneldichten
van Huygens. In een ‘verantwoording’ motiveerde hij zijn bewerking.
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mens maken, en welker alzijdige werkzaamheid in de mens een voorwaarde is voor
een nobel dichterschap1.

Joost van den Vondel 1587-1679
Eerste periode 1587-1610
1
Geboortig2 van Keulen uit Brabantse ouders, die Antwerpen hadden

1

Over Huygens het merkwaardig oordeel van J. Huizinga in Nederland's beschaving in de
zeventiende eeuw, Haarlem, 1941, 103-106. Verder over Huygens H.M. Hermkens, Bijdrage
tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten, Nijmegen, 1964 (vgl. bespr.
door B. van den Berg, Ni Tlg 58 (1965), 267; P.J.H. Vermeeren Over de handschriften en
uitgaven van Constantijn Huygens' Cluyswerck, SpdL 1 (1956-57; dez., Vastaerts pen in
arrebeyt, Ni Tlg 52 (1959), 202-12 en 264-74; dez., Drie gedichten na driehonderd jaar.
Zelfportret van Constanter in 1664, TNTL 81, 16 vlg.; een oudere Bloemlezing uit de gedichten
van Constantijn Huygens bezorgde C.G. Kaakebeen, Groningen, 1918 (uitvoerig beoordeeld
door L.C. Michels, TTL, 1918); een nieuwe F.L. Zwaan in Voet-maet, Rijm en Reden, Zwolle,
1963.

2

Over Vondel: G. Brandt, Leven van Vondel, uitgegeven door Eelco Verwijs-J. Hoeksma2,
Amsterdam, 1905, later door P. Leendertz Jr., 's-Gravenhage, 1932. Het beste ‘moderne’
leven over hem: A.J. Barnouw, Leven van Vondel, Haarlem, 1926. Verder J.F.M. Sterck,
Het leven van Joost van den Vondel, Haarlem, 1926; P. Leendertz Jr., Het Leven van Vondel,
Amsterdam, 1910; H.C.D. Diferee, Vondels Leven en Kunstontwikkeling, Amsterdam, 1912
(over Vondels jeugdperiode); Albert Verwey, Een inleiding tot Vondel, Amsterdam.
Documentaire studies; J.F.M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn kring, Bussum, 1918;
dez., Hoofdstukken over Vondel en zijn kring, Amsterdam, 1923; dez., Rondom Vondel,
Amsterdam, 1927; dez., Oud en Nieuw over Joost van den Vondel, Amsterdam-Mechelen,
1932. De herdenking in 1937 leverde o.a. op het Gedenkboek De Vondelherdenking 1937,
uitg. in opdracht van het Amsterdamsche Vondelcomité, Amsterdam, 1938. Een belangrijke
studie blijft die van J. Koopmans in Letterkundige Studiën, 1906, I, over Vondel als
christen-symbolist. Een uitgebreide biografie van De jonge Vondel schreef B.H. Molkenboer,
Amsterdam, 1950 (voor beoordeling van dit werk zie W.A.P. Smit, Ni Tlg 44 (1951), 25-35).
J. Melles, Joost van den Vondel, de geschiedenis van zijn leven, Utrecht, 1957 (over dit boek
W.A.P. Smit, Ni Tlg 51 (1958), 87-95, en W. Asselbergs, Een ‘ander’ Vondelbeeld?, De
Gids, dec. 1958, 374-95, ook in Verz. Geschriften II, Utrecht, 1962, 715-42; L. Rens, De
koninklijke macht bij Vondel, Handelingen Zuidned. Maatsch. voor Taal- en Letterkunde 17
(1963), 318-330; dez., Het priester-koningconflict in Vondels drama, Hasselt, z.j. [1965],
(hierover W.A.P. Smit, Ni Tlg 59 (1966), 38-49); L.C. Michels, Bijdrage tot het onderzoek
van Vondel's werk, Nijmegen-Utrecht, 1941; L.C. Michels, Filologische opstellen III: Stoffen
uit Vondels werk, Zwolle, 1961; P. Maximilianus, Vondelstudies, overzien en ingeleid door
L.C. Michels, Terheijden, 1968.
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verlaten om niet geheel duidelijke redenen1, heeft de jonge Joost met zijn familie,
na veel omzwervingen, tenslotte in Amsterdam een vaste woonplaats gevonden. De
familie woonde daar in de Warmoesstraat vanaf 1596, toen Joost dus negen jaar oud
was.
Zijn vader, eveneens Joost geheten, was, in Keulen nog, na de dood van zijn eerste
vrouw, in 1585 hertrouwd met Sara Craen. Uit hun huwelijk werden zeven kinderen
geboren: Clementia in 1586, Joost 17 november 1587, Sara 1594 (allen te Keulen),
vervolgens Rebecca en Peter, die genoemd worden in vader Vondels testament, maar
over wie verder niets bekend is, en tenslotte Catharina 1602, en Willem 1603. Het
gezin geneerde zich met de opbrengst van de zijdewarenhandel in de Warmoesstraat,
‘daer uythangt de Rechtvaerdige Trou’. Uiteraard leefden zij in contact met de reeds
eerder uitgeweken en in Amsterdam tot rust gekomen Brabantse landgenoten; met
name in de Warmoesstraat en omgeving woonden talrijke uitgewekenen bij elkaar;
zij vormden een clan temidden van de Hollanders, die op den duur sterk de invloed
zullen ondergaan van deze inwijkelingen. - Vondels buurmeisje in de Warmoesstraat
was Claertje van Tongerlo. Haar bekoorlijkheden trokken de aandacht van de
doopsgezinde Keulenaar Haesbaert, lid van een familie die met dichterlijke talenten
begaafd schijnt te zijn geweest: er is één bundel dichtproeven van deze familie
bewaard gebleven. In deze bundel figureert het oudste, ons bekende gedicht van
Vondel, geschreven bij gelegenheid van het huwelijk van Claertje met Haesbaert2.
Het heet Schriftuerlyck Bruylofts Reffereijn, en dateert van juni 1605, toen Vondel
dus ruim zeventien jaar was. Het verraadt Vondels geestelijke herkomst, een herkomst
trouwens die hij zijn hele leven niet verloochenen zal: het is een schriftuurlijk gedicht,
weinig verwonderlijk bij een in de bijbel zich verdiepend vroom mennist; het is
vooral een gedicht uit de sfeer van de Brabantse rederijkerswereld. Brabants, dus
zwierig, sinjoorlijk, eloquent, met zijn binnen-

1
2

Vgl. W.A.P. Smit, n.a.v. B.H. Molkenboer, De jonge Vondel, Ni Tlg 44 (1951), 27.
De werken van Vondel zijn in standaarduitgave bezorgd door de Maatschappij voor Goede
en Goedkoope Lectuur te Amsterdam, tien delen, 1927-1937; register 1939. Door deze
uitgave zijn de vroegere standaardedities voor de niet-Vondel-specialist overbodig geworden.
In één deel verschenen Vondels Volledige Dichtwerken en Oorspronkelijke Proza, verzorgd
en ingeleid door Albert Verwey, Amsterdam, 1937. Verder J.F.M. Sterck, Vondel-brieven
uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter, Amsterdam, 1935.
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rijmen en zijn klassieke goden, - feestelijk ook en van een opgewekte blijmoedigheid.
Een groot verschil met de soberheid, de woordkarigheid van een Hollander als Spiegel.
Vondel is soepel en vloeiend, zuidelijk-overdadig. Het is een rederijkersgedicht, een
refrein naar zijn uiterlijke vorm, pralend met mooie dingen en mooie woorden, maar
vooral naar de geest: leerrijk, vol wijze lessen aan het adres van het jonge paar, en
zinnebeeldig. Voor iemand als Vondel is het onmogelijk zich tot de zaak-zèlf te
beperken; aan alle kanten komt het figuurlijke, dat ‘het een doet staen voor het ander’,
om de hoek gluren; niet alleen, natuurlijk, dat de bruiloft van Cana in het geding
wordt gebracht, ook Christus met Zijn bruid de kerk vindt een brede parafrase in de
geest van het Hooglied. Dit alles is reeds ‘Vondel’, zoals hij in diepste wezen zijn
leven lang zal blijven1. Humanisme en barok zullen hem kanaliseren en stuwen, maar
de zwierige, eloquente, leerrijke symbolist, de echt Brabantse rederijker zal hij nooit
verloochenen: ook in Amsterdam blijft hij Antwerpenaar, sinjoor.
Van 1607 dateert, naast de rederijkers-legpuzzel van zijn Nieuw-Jaars Liedt, zijn
eerste minnedicht, het Oorlof Liedt (voor Maeyken de Wolff? in juni 1607 trouwt
Clementia met Hans de Wolff), dat een meer persoonlijk geluid geeft, evenals De
Jaght van Cupido en de Dedicatie aende Ionck-vrouwen van Vrieslandt ende
Overyssel, die omstreeks deze tijd geschreven zijn: drie minnedichten dus, min of
meer persoonlijk reeds, maar gehouden in de sfeer van Venus en Cupido, meer
mythologisch overigens dan ‘schriftuurlijk’!
Moderner jongeren debuteren vaak met kritiek op hun voorgangers. Niet deze
jeugdige enthousiasteling, die niets liever doet dan toejuichen en lofzingen. In zijn
Bruylofts Reffereijn streeft hij naar het brede, gedragen vers met strenge cesuur, in
het Oorlof Liedt en De Jaght daarentegen zijn de regels kort. In de Lof-Zangh aan
Mr. Willem Bartjens eveneens, maar in vele enjambementen gaat de zwier van het
ritme over de regels heen, zodat hier een zeker niet minder breed-uithalende stijl
geschreven werd. Ook dit element is typisch Vondel; buitenwaartse gerichtheid, die
aan de lofzang als psychische gesteldheid ten grondslag ligt, - en die zo wèl
harmonieert met de reeds genoemde

1

Een belangrijk commentaar op het werk van Vondel schreef Th. de Jager, Vondel of de
majesteit, Roeping, 1937-1938, nov. dec., ook afzonderlijk uitgegeven Tilburg, 1937. Het
verderop te noemen werk van Noë bouwt in veel opzichten voort op dat van De Jager.
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sfeer van de Brabantse rederijkersmentaliteit - zal Vondel zijn leven lang dringen
tot het bezingen en het bedichten van al wat het oog te leven gaf. Bartjens moge op
zich een groot man zijn, hij is in Vondels oog vooral belangrijk als vermeerderaar
van Amsterdams glorie!
In zijn sonnet Op het twaelfjarighe Bestandt der Vereenigde Nederlanden (1609)
blijkt, hoezeer Vondel ook de aan de voorgaande gedichten tégengestelde stijlvorm
meester is: de beknopt samendringende; dit sonnet laat ons voor het eerst de stem
van de latere Vondel horen, de ernstige, vredelievende man met het gedragen, plechtig
taalgebaar. In het eerste omvangrijke gedicht Wtvaert en treur-dicht van Henricus
de Groote (1610) wordt het lofdicht als rouwklacht voorgedragen. Vondel
synthetiseert hier de samendringende stijl van het Bestandt-sonnet met de
breed-uitweidende; zijn stem klinkt majestueus; hij is hier de heerser over de taal,
die schrijft ter verheerlijking van Hendrik, de beschermer van de deugd en het heilig
evangelie, maar ook voor zijn lezers, opdat zij uit dit leerlijck schouwtooneel zullen
begrijpen ‘van uwe heerlickheden den wanckelbaren stant’, als zij namelijk zullen
zien, hoe zelfs de roem en blijdschap van een koning eerder nog verwelkt dan een
verçierde bloem, die 's morgens vrolijk bloost en 's avonds leit vertreden. Te dieper
zal Vondel de moord op de koning getroffen hebben, nu deze plaats vond op de dag,
dat de koning zijn ‘schoone Bruydt, de sterflijcke Goddin’ de koningsstaf van
Frankrijk in de hand drukte. In dit jaar trouwt Vondel namelijk zijn bruid Maeyken
de Wolff, Keulse van Brabantse afkomst als hijzelf. Geen lied begeleidt overigens
dit huwelijk, zover wij weten.

2
De enorme indruk die de moord op Hendrik de Vierde in Europa gemaakt heeft,
blijkt ook duidelijk uit een toneelstuk van ABRAHAM DE KONING (1586-1618), een
interessante overgangsfiguur1 tussen oud en nieuw. Abraham de Koning was
gedurende een aantal jaren, waarschijnlijk vanaf 1610, lid van de Brabantse kamer
‘Het Wit Lavendel’, in de jaren dat ook Vondel lid was. Hij werd geboren in 1586,
volgens de traditie in Belle in Frans-Vlaanderen, volgens de laatste onder-

1

Als zodanig wordt hij ook behandeld door K.L. Johannessen, Zwischen Himmel und Erde,
Oslo-Zwolle, z.j. [1963], 55.
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zoeker echter in Antwerpen1. Hij is met zijn vader ca. 1589 naar Amsterdam
getrokken. Hij schreef in de periode van 1608 tot 1619 een aantal gedichten en in
elk geval negen toneelstukken, alle sterk geinspireerd door de bijbel, maar ook door
actuele gebeurtenissen. De evolutie in de literaire opvattingen, die rond 1600 in De
Egelantier tot meer moderne, renaissancistische opvattingen had geleid in de spelen
van Spiegel en Hooft, vond aanvankelijk minder sterk weerklank in de Brabantse
kamer; hierin bleef men aanvankelijk bewuster stichtelijke doeleinden nastreven.
Maar geleidelijk, zij het in vertraagd tempo, dringen toch ook hier de nieuwe
opvattingen door. Van deze gang van zaken geeft het werk van Abraham de Koning
blijk.
Zijn waarschijnlijk eerste toneelwerk - het werd voltooid in 1610, het jaar waarin
Hendrik de Vierde vermoord werd - de Tragedi-comedie over de doodt van Henricus
de Vierde staat duidelijk op de grens van twee werelden. Het stuk opent met het
‘optreden’ van allegorische figuren (Memorie, Historie, Eendracht, Liefde des
Vaderlandts), kent zinnekens (Valsch ingeven, Goddeloos voor-nemen: zij fungeren
ten dele als overbrengers van het elders gebeurde), kluchtige figuren (een boer die
de naam draagt Nieus-gierich Begeeren en zijn vrouw Slechte Meeninghe). Dit alles
herinnert aan het rederijkersspel; dat doet ook de soms zeer gekunstelde
rederijkersrijmkunst en de - in de minder verheven scènes - voorthobbelende
versbeweging. Daar staat tegenover het hanteren, soms bekwaam, van de alexandrijn
(in meer verheven scenes), het optreden van reien (aanvankelijk, d.w.z. in dit stuk,
opgenomen in het bedrijf2), verwijzingen naar of zinspelingen op de klassieken.
De Koning componeerde, voorzover daarvan sprake is, zijn stuk in drie bedrijven;
het werd in de uitgave voorafgegaan door een sonnet waarin hij zich afzet tegen
eventuele negatieve beoordelaars, en, in het stuk-zelf, door een soort voorrede, waarin
Memorie en Historie een samenvatting van de inhoud van het stuk geven en een soort
moraal. Daarop volgen de bedrijven, door de auteur handelingen genoemd; elk bedrijf
bestaat weer uit een aantal tonelen, uijtkomsten geheten. Noch

1

2

G.R.W. Dibbets, Abraham de Koning: van Antwerpen, SpdL 11 (1969), 126-8. In dit artikel
concludeert Dibbits ook tot 1586 als geboortejaar. Voor verdere gegevens, zie de inleiding
van Dibbits in diens uitgaven van Abraham de Koning, Tragedi-comedie over de doodt van
Henricus de Vierde, Koning van Vranckrijk en Navarrae, Zwolle, 1967.
G.R.W. Dibbets, Choor en rei bij Abraham de Koning, SpdL 11 (1969), 299-305.
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voor wat de lengte, noch wat het aantal uitkomsten betreft, komen de bedrijven
overeen. Wel heeft de auteur ervoor gezorgd, dat elk bedrijf voor wat de tijd aangaat,
een afgeronde eenheid vormt: het eerste bedrijf speelt zich af op de dag vóor de
moord, het tweede op de dag van de moord, het derde de dag na de moord (met de
inhuldiging van de troonopvolger). De tonelen binnen de bedrijven staan los naast
elkaar; zij houden wel alle verband met het centrale gebeuren, maar niet noodzakelijk
met elkaar. De gebeurtenissen worden als het ware telkens vanuit een ander
gezichtspunt gezien, niet vanuit één point of view; het ene uitkomen vindt bijvoorbeeld
plaats bij de zinnekens, een volgend bij het hof, een derde bij de boer en zijn vrouw,
en zo verder. Dit alles dus meer in de geest van het epische toneel dan van het
aristotelische.
Als gezegd, bedoelt Abraham de Koning als goed rederijker 't ‘proffyt met
genuchten’ te leren; maar: léren. Op dit lerende aspect wordt bij herhaling gedoeld:
de vanitas-gedachte, gedemonstreerd aan de dood van een machtig vorst, maar tot
een algemeen menselijke situatie uitgebreid, wordt bij herhaling genoemd; aan het
slot (vss 1469-1504) valt echter nog meer aandacht op de daaruit voortvloeiende
gedachte dat men niet ‘buiten’ God moet leven en in Hem geborgen moet blijven:
Dus bijtijds, comt, wint tijdt, gij Koningen, end' kust
Desen Coning1: soo sal uw' rijk bestendich blijven.

Men kan zich afvragen of Hendrik dit dan niet gedaan had. Men kan zich óok
afvragen, of deze gedachte het hele stuk draagt: na de moord op Hendrik die meteen
bij het begin van het tweede bedrijf pardoes wordt voorgesteld als reeds gebeurd te
zijn, wordt melding gemaakt van de opvolger; de hele rest van het stuk (dus tweederde
gedeelte) handelt over datgene wat het blije einde teweegbrengt, waarbij noch de
vanitas-gedachte noch de gedachte van het zich a.h.w. in God bergen aan de orde
komt. Met andere woorden: heeft ook De Koning niet - als bijvoorbeeld Bredero het nuttig-leerzame er met de haren bijgesleept, omdat zulks nu eenmaal hoorde?
Belangrijker is intussen wat De Koning wèl realiseerde, namelijk het
tragi-komedische karakter van het stuk. Als gezegd, is de tragedie halverwege het
stuk beëindigd; daarna volgt datgene wat het blijde

1

God.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

318
einde teweegbrengt: het optreden en inhuldigen van de nieuwe koning. De
toeschouwer kon dus de in die tijd vaker geformuleerde conclusie trekken, dat
weliswaar de wereld broos en ijdel is, maar God de zijnen toch niet verlaat1.
Eén aspect van het spel verdient nog bijzondere vermelding: de taal waarin het
geschreven is. C. Kruyskamp heeft2 de aandacht gevestigd op het duidelijk barokke
karakter van deze taal. Dit karakter lijkt duidelijk, telkens als een pathetische scène
daartoe aanleiding geeft. Kruyskamp wijst op de hooggespannen toon en de
exuberantie in de beeldspraak3. Hij wijst verder op het motief van de Vanitas, zeker
geen renaissancemotief, maar een kenmerkend element in de barokliteratuur4, op
grond waarvan hij De Koning een overgangsfiguur noemt, maar dan niet zozeer
‘overgang van rederijkerskunst naar renaissance als wel die naar maniërisme en
barok’5.

Tweede periode 1610-1622
3
Abraham de Koning schreef zijn eerste stuk in hetzelfde jaar als Vondel zijn Wtvaert
en treur-dicht van Henricus de Groote, Koningh van Vranckryck en Navarre. G.R.W.
Dibbets, die de beide werken vergeleek, vindt grote overeenkomsten tussen beide
teksten6. Nog belangwekkender ware een literair-technische vergelijking met Vondels
uit hetzelfde jaar daterende Pascha.
Het Pascha ofte de Verlossinge Israels wt Egypten, tragecomedischer wyse

1
2
3
4
5

6

S.F. Witstein, De Coninghs drama over Hendrik de Vierde, Ni Tlg 62 (1969), speciaal de
bladzijden 466-9.
In zijn bespreking van de uitgave van Dibbets, TNTL 83 (1967), 310-3.
Hij wijst op de regels 1026-8. Men kan heel de grote rede van de advokaat Servin, vss
970-1056, als barokke taal zien.
Vgl. F.J. van Ingen, Vanitas und Memento Mori in der deutschen Barocklyrik, Groningen,
1966.
Behalve dit schreef De Koning nog verschillende andere, o.a. Achabs Treurspel, misschien
van 1610, Jephthahs ende zijn eenighe dochters Treurspel in 1615, Simsons Treurspel uit
1618; eerst na bestudering van al zijn werk zal het mogelijk zijn De Konings plaats duidelijk
te bepalen. Een vruchtbaar leven van een man die op ruim dertigjarige leeftijd stierf.
S.F. Witstein, t.a.p., 470, wijst af de opvatting van Dibbets, dat De Koning Vondels gedicht
navolgde. Vgl. ook haar Funeraire poëzie, 268 vlg.
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eenyeder tot leeringh opt tonneel gestelt (vertoond in 1610)1 behandelt de verlossing
van de Joden uit de slavernij van Egypte, hun uittocht uit het land van de farao. Maar
tevens2 moeten de toehoorders denken aan wat God bedoeld heeft met deze uittocht:
de profetie, respectievelijk voorafschaduwing van het grote heilsfeit, waardoor
Christus de gelovigen uit de slavernij van de zonde verlost, en hun de weg geopend
heeft naar het hemelse Kanaän3. Op dit prefiguratief karakter heeft Vondel zelf de
nadruk gelegd in zijn voorrede, als hij erop wijst dat alles uit het Oude Testament
niets ‘anders gheweest zij als een voorspel van tghene men inden toekomenden
Messias te verwachten hadde’. Wij zullen dit prefiguratief denken in Vondels werk
regelmatig ontmoeten, een vorm van denken die hem de mogelijkheid verschafte de
naar de vorm bijna niet te overtreffen oude klassieken tóch voorbij te streven, namelijk
voor wat de inhoud betreft. Dit dank zij Christus, in wie de wereldgeschiedenis haar
emulatio bereikt4.
Het centrale moment in de wereldhistorie is in Vondels oog de geboorte van
Christus en diens leven, de openbaring Gods aan de mensheid, waardoor de mensheid
verlost was en haar het uitzicht op redding en eeuwigheid geopend werd. Alles wat
zich vóór Christus had voor-

1

2

3
4

Onontbeerlijk voor de studie van Vondels drama is het driedelige werk van W.A.P. Smit,
Van Pascha tot Noah, een verkenning van Vondels drama's naar continuiteit en ontwikkeling
in hun grondmotief en structuur, Zwolle, 1956, 1959, 1962. In mijn tekst over de toneelstukken
van Vondel is uiteraard uitgebreid gebruik gemaakt van Smits werk. Het wordt aangehaald
als Van Pascha. - Van dit werk van W.A.P. Smit verscheen een samenvatting in één deel in
het Frans door W.A.P. Smit-P. Brachin, Vondel 1587-1679. Contribution à l'histoire de la
tragédie au XVIIe siècle. Avantpropos de Marcel Bataillon, Paris, 1964.
W.A.P. Smit, Ni Tlg 44 (1951), 33-4, en Van Pascha I, 58-60, acht het niet onmogelijk dat
de ‘dèrde’ zin die Vondel suggereert in zijn Verghelijckinghe vande Verlossinge der Kinderen
Israëls met de Vrijwordinghe der Vereenighde Nederlantsche Provinciën, eigenlijk buiten
het stuk-zelf staat (Vondel hield deze Verghelijckinghe in elk geval zorgvuldig buiten het
eigenlijke spel) en eerder geschreven werd, b.v. in 1609 onder de onmiddellijke indruk van
de tot standkoming van het bestand. De politiek-religieuze overtuiging dat de Nederlanders
het Israël van het nieuwe verbond vormden, was van oudere datum en kon Vondel zonder
meer overnemen; haar overgenomen hebbende, kan Vondel er dieper op hebben doorgedacht
om tenslotte de grote religieuze heilsfeiten op en om zichzelf te bespiegelen en zich daarop,
als op in zijn oog aanzienlijk wezenlijker zaken (dan staatkundige) te concentreren.
Aldus W.A.P. Smit, Ni Tlg 44 (1951), 33-4. Vgl ook Van Pascha I, 46.
Voor het volgende J.D.P. Warners, Translatio, imitatio, aemulatio, Ni Tlg 50 (1957), 193-201.
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gedaan en nà hem zou voordoen, wijst naar Hem: vooruit of achteruit. Van zijn
vroege jeugd af aan zag Vondel wereldgeschiedenis en mythologie, Oude en Nieuwe
Testament, de wijsgerige inzichten van heidenen en christenen, van wijzen en
kunstenaars, de opstand van Lucifer en de gebeurtenissen uit eigen tijd als (meer
volledige òf partiële) openbaringen van God aan de mens. Geschiedenis en menselijke
fantasie brachten niet anders dan allegorische afspiegelingen van dat wat wezenlijk
was: van God; volledig openbaarde hij zich in Christus.
Vondels eigen werk - als dichter en als theoreticus - was vooral een poging in
beelden, allegorieën en symbolen, de heilsfeiten weer te geven en uit te beelden1, de
openbaringen te zien, de gegevens of de teksten juist te interpreteren.
God openbaarde zich in Christus, de dichter daarentegen spreekt altijd verbloemd2,
in beelden en gelijkenissen, omdat hij niet anders kan; hij kan van het werkelijke
heil slechts schaduwen en afschaduwingen doen zien in zijn beelden3. Maar hij dóelt
op het heil! In Hierusalem verwoest formuleert Vondel het kort en bondig als hij
Gabriël laat zeggen: ‘waerdeert het beeld geringer / Als 't leven daer 't op heeft
gewezen met de vinger’ (vs 2213-4). Onder ‘'t leven’ waarop Vondels beelden bij
uitstek wijzen versta men Christus en het rijk der hemelen. Die staan centraal in zijn
gedachtengang. Door alles uit het Oude Testament en veel uit ‘d'oude wijse Heydenen’
te zien als voorafbeeldingen van Christus en de andere centrale feiten uit de
heilsgeschiedenis, wortelt Vondel diep in de oude middeleeuwse traditie, die onder
de Dopers van zestiende en zeventiende eeuw opnieuw tot krachtig leven gekomen
was4.
Het is niet zo, dat op dit symbolische aspect in Het Pascha alleen van buitenaf (in
voorrede en slotkoor) de aandacht gevestigd wordt: voortdúrend roept Vondel het
heilsfeit op waarnaar Het Pascha verwijst; hij

1

2

3
4

Eenzelfde soort activiteit dus, als hij werkzaam zag in de wijsbegeerte der ouden, in de
geschriften van zijn literaire voorgangers, in het Oude en Nieuwe Testament: vooruitwijzen
naar of terugwijzen naar Christus.
Onder verbloemen of overbloemen verstaat Vondel het gehele overdrachtelijke taalgebruik,
waarbij dus het ene voor het andere staat, uitgebreid tot het bedekken van diepe wijsheid
onder het verhaal van fabel en mythe; de mythe is dan eigenlijk niet anders dan een breed
uitgewerkte beeldspraak, een allegorie van grotere omvang.
Aldus Warners, t.a.p.
Van Pascha I, 35.
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doet dit telkens terloops, maar duidelijk genoeg voor de met deze duiding bekende
zeventiende-eeuwse toehoorder1.
Het Pascha wortelt, naar Asselbergs heeft uiteengezet2, in de Nederlandse
toneeltraditie, maar Vondel kende ook - verwonderlijk voor de jongeman die lid van
de kamer Het Wit Lavendel was geworden - de in die tijd moderne Franse literatuur,
die een op de klassieke oudheid geïnspireerde dramatische vorm had geschapen. De
kennismaking met Du Bartas dreef hem ertoe zijn eigen stijlaanleg rijker te ontplooien,
waardoor in Het Pascha ontstond een uitbundige, breedschilderende stijl met een
voorkeur voor weidse, pralende, roemende woorden, uitvoerige vergelijkingen,
mythologische beelden en klinkende samenstellingen. De nieuwe vorm van de
tragikomedie ontleende hij aan Jacob Duym, maar de uitwerking blijkt sterk beïnvloed
door Hooft, wiens invloed op Vondel, naar Smit heeft aangetoond, groter is geweest
dan men tot dusver aannam. Dit laatste geldt voor de opvatting van ‘Choor’ en ‘Rey’,
de indeling in vijf bedrijven, het metrische vers met de alexandrijnen in de
niet-lyrische gedeelten, misschien ook voor de pastorale inslag in Mozes' monoloog
als herder3.
Later heeft Vondel dit stuk geschrapt uit zijn dramatisch repertoire. Tegen de eisen,
die hijzelf dán stelt aan de dramatische kunst, zondigt het inderdaad op vele punten;
eenheid van tijd en plaats zijn ver te zoeken; het vijfde bedrijf eindigt met een rei;
de hoofdpersoon mist alle streefkarakter en is slechts een instrument in Gods handen,
en zo meer. Nochtans blijft het stuk zijn volle betekenis houden voor de kennis van
Vondels dichterlijke persoonlijkheid, wiens figurale zin zich in dit eerste spel van
breder allure volledig demonstreert.

1

2
3

In Van Pascha I, 49, noemt W.A.P. Smit op grond hiervan Het Pascha
symbolisch-emblematisch: emblematisch inzover de vijf ‘delen’ de afbeelding zijn en de
epiloog het verklarende bijschrift brengt, - symbolisch omdat de vertoonde geschiedenis (de
uittocht der Joden) symbool is van de volstrekt dominerende metafysische parallel (verlossing
uit de slavernij der zonde van Christus). J.D.P. Warners, SpdL 11 (1969), 194-5, noemt echter
het gebruik van de term emblematisch in dit verband ‘verwarrend’; wat een voorstelling
(beeld, in Smits aangehaalde zin ‘afbeelding’) betekent (dat wil zeggen: óók nog voorstelt
behalve zichzelf) moet bij een emblema de beschouwer weten van elders; maar bij Vondel,
aldus Warners, kennen we de hogere bedoeling uit het stuk zelf.
W.J.M.A. Asselbergs, Pascha-problemen, Hilversum, 1940, ook in Verz. Geschriften III,
Utrecht, 1962, 278-92.
W.A.P. Smit, Van Pascha I, 56; idem voor Hierusalem Verwoest, 66-7, voor Palamedes,
130-1.
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In de tijd die op Het Pascha volgt, oefent Vondel, als echt renaissancedichter met
diens belangstelling voor de problemen van de vorm, zijn stijl en techniek aan
vertalingen en aan berijmingen van opgedragen werk. Maar ook zijn geest ontwikkelt
zich gestadig. Den Gulden Winckel der Konstlievende Nederlanders (1613) is op het
eerste gezicht niet meer dan de uitvoering van een opdracht: een platenreeks te
voorzien van bijschriften. Maar deze platenreeks zet hem voor een erfstuk van de
zestiende eeuw, de eeuw der ‘veelheid’, al had deze veelheid dan ook vooral
betrekking op één wezen: de mens. De opdracht dreef Vondel ertoe zich, behalve op
de puntig en markant formulerende stijl van het bijschrift, te bezinnen op de grote
veelzijdigheid van vooral menselijk leven zoals de zestiende eeuw die had ontdekt.
In een inleidend gedicht gaf hij tenslotte het beeld van de ideale mens zoals hij dat
zag. Vondel zou geen Nederlander zijn geweest, als de ideale mens voor hem niet
de deugdzame geweest was.
Onder de deugdzamen zal, in Vondels oog, een der grootsten Oldenbarnevelt
worden. In de nu komende jaren bereiken de politieke en daarmee samenhangende
godsdiensttwisten, uitlopende onder andere op de terechtstelling van Oldenbarnevelt,
een hoogtepunt. Het is onwaarschijnlijk dat Vondel, wiens politieke belangstelling
reeds bleek uit zijn sonnet op het Bestand in 1609, zijn Wtvaert van Hendrik IV in
1610, zijn Pascha en Vergelijkinge van 1612, deze aangelegenheden niet met spanning
gevolgd zou hebben. De eerste maal spreekt hij erover in het door hem nog niet
aangewende genre der hekeldichten, nl. in Op de jongste Hollandsche Transformatie
(1618); het hekelt het ‘dingen’ om het recht geloof bij de wereldlijke macht in het
beeld van de weegschaal van Holland. De hekeling is hier nog goedmoedige spot,
die echter in de komende jaren in fel en bijtend sarcasme zal overslaan1. Als namelijk
Oldenbarnevelt is terechtgesteld, schrijft Vondel onder de verse indruk, anoniem, de
Geusevesper, getuigenis van zijn onvoorwaardelijke bewondering voor de grote
staatsman, terwijl hij de fiolen van zijn hoon en toorn uitgiet over de vierentwintig
‘politieke’ rechters (ca. 1619). In deze jaren ook ontkiemt het plan een treurspel over

1

N. Wijngaards, Vondels ‘Hollantsche Transformatie’, Ni Tlg 59 (1966), 302-12, meent dat
blijkens dit gedicht niet langer vol te houden is dat Vondel pas lang na 1618 afkerig tegenover
de leer van Calvijn en tegen het optreden van Gomarus en de zijnen is gaan staan, wat
overigens niet insluit dat hij in 1618 al zou sympathizeren met de Arminianen. - In Wijngaards'
artikel ook oudere literatuur over dit gedicht. - Over Het beeld van de hekeldichter zie G.
Kazemier, Ni Tlg 51 (1958), 323-8.
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Oldenbarnevelt te schrijven; het zal in 1625 als Palamedes het licht zien1. Maar vóór
Vondel dit werk voltooit, heeft hij nog ander werk omhanden.
Tegen 1620 is hij druk bezig - op het voetspoor van Du Bartas - het ideale
mensentype plastisch gestalte te verlenen in De Heerlyckheid van Salomon. Maar
ook de andere Helden Godes des ouwden Verbonds houden zijn aandacht geboeid;
Vondel leeft in de periode waarin de op de bijbel geïnspireerde, religieuze
heldenverering hem beheerst: de grote, machtige mens trekt zijn aandacht; hij streeft
ernaar deze in monumentale, epische stijl voor de verbeelding van de lezer op te
roepen. Hij zit, zoals uit de stofkeuze blijkt, nog altijd volop verdiept in de bijbel,
deze lezend in de geest van de vrome menist voor wie praktische geloofsbeleving
boven theoretische bespiegeling ging2. De bijbel en Du Bartas hebben Vondel zijn
leven lang beïnvloed3.
Na Het Pascha blijkt dit opnieuw uit zijn tweede oorspronkelijk toneelstuk
Hierusalem verwoest (1620), een dramatisch overigens niet zeer aangrijpend werk:
het bestaat voor een overgroot deel uit breed uitgewerkte klachten over het lot van
Jerusalem. De eerste vier bedrijven vormen een gesloten geheel; zij beschouwen het
tragisch gebeuren onder verschillende aspecten. Het vijfde geeft dan de verklaring
en de diepere zin: de ondergang van Jerusalem is de voorafschaduwing van de
ondergang der wereld op de dag van het laatste oordeel; de straf van de joden is
prototypisch voor de ondergang van de bozen bij Christus' komst op dat oordeel4.
Hierusalem verwoest getuigt opnieuw van Vondels bewondering voor Hoofts
toneelopvattingen5; er blijkt vooral uit, dat Vondel zich in deze jaren, met behulp
van geleerde vrienden, ernstig in de klassieke literatuur verdiept had6. Hij blijkt vooral
geboeid door Seneca: diens drukke
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5
6

Over de datering van deze gedichten J.W. Muller, TNTL 50, 285-311; A.C. Bouman, TNTL
50, 33-40.
Over Vondel als menist J. Noë, Religieuze bezieling van Vondels werk, Tielt, 1952, 3-13.
Vgl. A. Verwey, Vondels vers, 113 (voor wat Du Bartas betreft) en Noë, a.w. passim (voor
wat de bijbel betreft).
W.A.P. Smit zegt dus: het vijfde bedrijf geeft van het beeld uit de eerste vier bedrijven de
verklaring, zoals een bijschrift dat bij een emblematische plaat doet. Smit noemt Het Pascha
het embleem van de belofte, Hierusalem verwoest dat van de waarschuwing; Van Pascha I,
83; zie dez. Ni Tlg 44 (1951), 34-5.
Van Pascha I, 66-7.
Over dit onderwerp A.M.F.B. Geerts, Vondel als classicus bij de humanisten in de leer,
Tongerloo, 1932; J.D. Meerwaldt, Het persoonlijk element in Vondels vertalingen van de
Griekse tragici, in Vormaspecten, 's-Gravenhage, 1958, 34-70.
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uitwendige beweeglijkheid, diens bloedige tonelen, diens ‘barok’ ook in de
retorisch-declamatorische schrijftrant drukken een nieuw stempel op dit werk, dat
bovendien in de opbouw en in het terugdringen van de handeling tot ondergeschikt
element de Troades méér dan verraadt. Seneca was in deze jaren favoriet onder de
geleerden èn op het toneel, met name om de Troades, die Vondel kent en bewondert1.
Hij zet zich aan de vertaling ervan, wellicht met het oog op zijn voorgenomen
hekeldrama2. Maar iets groots voltooit Vondel toch niet in de jaren direct na 1620.
De oogst is dan, in vergelijking met zijn latere overvloedige produktie, betrekkelijk
gering. In dit verband is opmerkelijk het fraaie Gebedt over mijn geduerige quynende
Sieckte van 1621. De gedichten, waarin Vondel rechtstreeks over zichzelf spreekt,
zijn schaars. In dit gedicht echter heeft men een prachtig voorbeeld van Vondels
directe lyriek. Wat zegt het ons? Vondel had in die jaren te kampen met een langdurige
ongesteldheid. Hij ‘claechde - verhaalt Brandt - van groote ongelegentheyt syner
melancholeusheyts halven’, en legde zijn functie als diaken van de doopsgezinden
om die reden neer. Dit is wel geen lichamelijke ziekte geweest, maar een psychische
depressie - hij spreekt in het Gebedt over zijn ‘Christenhert, belegert van veel pijnen’
-, die ongetwijfeld verband hield met problemen inzake zijn geloofsovertuiging. Er
is in dit gedicht een verlangen ontbonden te worden, al vindt dit zijn tegenwicht in
het bewustzijn, dat hij een dichterlijke roeping te volbrengen heeft.
Enkele gedichten op Erasmus herinneren aan de levende traditie in ons volk,
christen-humanistisch, die bij de doopsgezinden in bijzonder goede aarde viel; zijn
uitgaven van het evangelie in de oudste tekst bijvoorbeeld, zijn zin voor praktische
vroomheid boven theoretische bespiegelingen konden hun vrome zin slechts op de
naar hun mening enig juiste wijze stichten. Een lofdicht van Sint Agnes toont zijn
belangstelling voor de katholieke dichter Stalpart van der Wiele.

1

2

Over mogelijke indirecte invloed van Seneca via het werk van Robert Garnier (1544-1590)
zie W.A.P. Smit, Van Pascha I, 89-93, die meent dat in dit stadium de Franse voorbeelden
voor Vondel belangrijker zijn geweest dan het Latijnse.
B.H. Molkenboer, Vondelkroniek III, 93; over Vondel en Seneca vooral W.M.A. v.d.
Wijnpersse, Vondelkroniek III, 161-171, W.A.P. Smit, Van Pascha I, 86.
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Derde periode 1622-1632
4
Lang heeft intussen deze periode van depressie niet geduurd. Van 1623 dateert de
zwierige Lof der Zeevaert. De lucht schijnt opgeklaard, het wordt weer helder in
Vondels ziel. Hij is een nieuwe fase van zijn leven ingetreden, die van de blijde en
strijdbare jaren 1622 tot 1632.
Zijn toneelstuk over de verwoesting van Jeruzalem had Vondel opgedragen aan
de oud-burgemeester van Amsterdam Hooft, de vader van de dichter, de strijder voor
staatkundige en godsdienstige vrijheid, de onbaatzuchtige regent. Deze opdracht is
symptomatisch voor het nieuwe milieu dat Vondel thans heeft opgezocht. Was de
vrome jongeman aanvankelijk veilig geborgen geweest tussen zijn doopsgezinde
geloofsgenoten en zijn Brabantse mede-kameristen van Het Wit Lavendel, rond 1619
zien wij hem met geleerde en aanzienlijke vrienden als Burgh, Heinsius, Van der
Mijle klassieken bestuderen. Na zijn ziekte echter beweegt hij zich in nog weer een
ander milieu, in dat van de dichter Hooft en diens meer libertijns-humanistische
vrienden1. Het is duidelijk: menistische vroomheid heeft in aanzienlijke mate de
plaats geruimd voor politieke belangstelling en humanistische gedachten-gangen:
het vroegere mythologisch apparaat, dat overwegend een opsierende rol speelde, is
vervangen door een wezenlijker zich indenken in de klassieke verbeeldingswereld
als gelukkigmakende droomsfeer. Voorlopig echter - dat wil zeggen van 1620 tot
1632 - doet dit humanistische element zich nog niet in zijn vólle kracht gelden. Vóór
alles vindt de dichter zijn geluk in ‘de dingen dezer aarde in al de kleurige en boeiende
diversiteit waarmee zowel de dagelijkse actualiteit van het leven als zijn studie hem
in aanraking brengen’2; daaronder niet op de laatste plaats het staatkundige leven.
Dit alles heft hem boven de melancholie in een zonniger levenssfeer: speelse gedichten
als Wijckzang en Beekzang (1624) voor de meisjes Baeck getuigen ervan. Het
stimuleert hem tot een zeer intense activiteit op taal- en letterkundig gebied, volop
in de geest van deze humanistische dichters en geleerden. Hij voltooit thans de
vertaling in verzen van Seneca's Troades, die als de Amsteldamsche Hecuba het licht
zag (in 1626; het werd voltooid in

1
2

J.W. Muller, Vondel en Hooft, Ni Tlg 24 (1930), 113, 161, ibid. 25 (1931), 1, 127.
Van Pascha I, 100.
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1625)1. 1625 is echter vóór alies het jaar van de verschijning van de Palamedes. De
verschijning, niet het geboortejaar! Nadat al eerder het plan een treurspel over deze
materie te schrijven in Vondels geest gerijpt was, ging hij in het begin van de jaren
twintig over tot het schrijven zelf. Zijn studie van Seneca en diens Troades
vergemakkelijkte hem het vinden zowel van de innerlijke als van de uiterlijke vorm;
in de jaren 1624-'25 toen de Prins ziek was, was hij er druk mee bezig; eindelijk, een
halfjaar na de dood van de Prins, gaf hij het uit2.
In Palamedes of Vermoorde Onnoselheit neemt Vondel stelling in de grote
religieus-politieke strijd, die al jaren geleden een tragisch hoogtepunt gevonden had
in Oldenbarnevelts dood. In dit treurspel, dat, onder het mom van een Griekse fabel,
Maurits' vonnis over Oldenbarnevelt aan de kaak stelt, neemt Vondel de handschoen
op tegen allen die de vrijheid bedreigen of beknotten. Had hij tot nog toe vrijwel
over deze aangelegenheden gezwegen, thans neemt hij het woord, en klaagt - geheel
volgens de opvattingen van Hooft, met wie hij thans immers omgang heeft - de
contra-remonstranten aan als verdrukkers van de godsdienstvrijheid, Maurits als de
verdrukker van het recht in het burgerlijk-maatschappelijk leven3.
In het godsdienstige geldt Vondels verzet het calvinisme, dat zijn gezag niet alleen
in het godsdienstige, maar ook in het staatkundige geldend zocht te maken. Hiertegen
opponeert Vondel met grote heftigheid: van dwingelandij in welke vorm dan ook is
hij volstrekt afkerig. In het staatkundige zocht hij, na de bandeloosheid van het tijdvak
dat afsloot toen het Bestand aanving, een nieuw gezagsbegrip, dat echter, in
tegenstelling met Maurits' opvattingen van een actief ingrijpend staatkundig en
religieus gezag, een zo passief mogelijk gezag in Oldenbarnevelts geest ideaal achtte.
Het brengt hem tot zijn stellingname tègen Maurits, vóór Oldenbarnevelt, later vóór
Frederik Hendrik, in wiens persoonlijkheid en overtuiging hij zijn ideaal verwerkelijkt
zag.
W.A.P. Smit heeft de Palamedes gekenschetst als een intermezzo in Vondels
toneelarbeid, inzover hierin geen sprake is van een op het

1
2
3

Over deze bewerking Van Pascha I, 132-143. In 1628 verscheen Vondels vertaling van
Seneca's Phaedra onder de titel Hippolytus. Hierover Van Pascha I, 144-153.
G. Brandt, ed. Verwijs, 30 vlg.; J.W. Muller, TNTL 50, 285-311; B.H. Molkenboer,
Vondelkroniek III, 91.
H. Verstegen, Vondel en Maurits, Vondelkroniek XI, 189; Jos. Vandervelden, Staat en recht
bij Vondel, Haarlem, 1939. In Vondels wereldbeeld, Utrecht, 1948 vatte Vandervelden de in
Staat en recht vervatte denkbeelden in eenvoudiger vorm samen.
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universele gerichte grondgedachte. Vondel doelt z.i. in dit stuk op één bijzonder
geval dat hij als hekeldichter aan de kaak wil stellen en waarbij hij de hekeling zelfs
liet prevaleren boven de eisen van het drama. Als drama ‘à clef’ onderscheidt het
zich wezenlijk van wat voor Vondel en zijn tijdgenoten een klassieke tragedie moest
zijn. De vorm van de tragedie is hier middel in plaats van doel1.
Maar de Palamedes is, merkwaardig genoeg, toch méér, - zóveel meer dat J.G.
Bomhoff de behandeling ervan als slótakkoord van zijn boek deed fungeren. Het
anecdotische (het geval Oldenbarnevelt) aanvaardend, maar latend voor wat het is,
acht Bomhoff dit stuk de uiting van Vondels opvatting van de tragiek van het noodlot
dat de staatsman (elke staatsman) boven het hoofd hangt: ‘hoe meer hij belangeloos
zonder aanzien des persoons ijvert voor het welzijn van de gemeenschap, des te meer
wordt hij door zijn vijanden gehaat’2, des te minder begrijpt de menigte hem; tenslotte
is hij gedoemd daaraan ten onder te gaan. Bomhoff kenschetst de grondtoon en laatste
indruk van het stuk, dat al zo somber en neerdrukkend inzet, als die van een welhaast
uitzichtloze menselijke tragiek, die over de wereld hangt en waaraan de besten te
gronde gaan. Het stuk kent verzet tegen de predestinatieleer; maar duidelijker nog
formuleert, volgens Bomhoff, dit stuk de stoïcijnse levensbeschouwing als zingeving
van Palamedes' lot en als tragisch ferment; en het doet dat zonder deze
levensbeschouwing te verzoenen met het christendom. (Vondel zal ook later de leer
van een natuur als een onverzettelijk haar gang gaande macht, waaraan geen wijs
vaderlijk beleid van een persoonlijke God zin en richting geeft, laten doorklinken).
Brandt deelt mee dat Vondel, nadat hij Palamedes voltooid had, in een eigenaardige
zwaarmoedigheid viel. ‘Hier uit ontstondt een bange droefheit zonder reden, en
mijmering die hem tot alles onbequaam maakte; zoo dat hy een geruimen tijdt geen
pen op papier kon zetten; dikwils wenschende te weeten, hoe een vroolijk mensch
te moede was’. Voor Vondel, die leefde in de atmosfeer van de renaissance, meent
Bomhoff, waren ‘humanisme en heidendom een verzoeking, die hij onderging en
die hij nimmer ontgaan kon, omdat hij ze ten einde dacht en dan op een antithese
stootte, die hij niet overbruggen kon. Lag misschien de antithese niet nog dieper? Is
er met de Renaissance

1
2

Van Pascha I, 94, 119, 120, 121.
J.G. Bomhoff, Vondels drama, Amsterdam, 1950, 143.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

328
geen breuk in de mens tussen de Christen en de kunstenaar gekomen? Vondel was
artiest, maar heeft hij in zijn “bange droefheid zonder reden, en mijmering”, waarvan
Brandt spreekt, ook niet gemeten de afstand die er lag tussen de eisen van zijn
kunstenaarschap en de eisen van zijn geloofspractijk?’
Tegen de opvatting dat aan de calvinisten de leiding toekwam, niet slechts in religieuze
aangelegenheden, maar ook in het staatkundige en algemeen-maatschappelijke kwam
Vondel opnieuw in verzet in zijn hekeldicht Harpoen (1630)1.
Stellig staat achter een dichtwerk als Harpoen een sterke religieuze overtuiging;
als eerste criterium van godsdienstigheid eist Vondel thans echter eerlijkheid en
menselijkheid. Men heeft in dit verband gesproken van een soort veruiterlijking van
zijn vroomheid. Opmerkelijk is zeker, dat men in deze polemische jaren bij Vondel
vruchteloos zoekt naar een uiting waaruit een uitsluitend voor zichzelf opgaan in
religieuze gepeinzen spreekt. De ingetogen menist die bij voorkeur het hemelse
bespiegelde, heeft plaats gemaakt voor de man die niet primair

1

In Harpoen stelt Vondel tegenover elkaar de ‘waardige’ predikant Godefried en de
‘verderfelijke’ Wolfaerd; Godefried bemoeit zich niet met de staat of met de wereldlijke
heerschappij; niet op spitsvondigheden in de leer legt hij de nadruk, maar op het eenvoudig
beleven van het geloof; ieder christen kwijte zich van zijn plichten tegenover het gemenebest;
de sterke arm van de overheid behoeft niet in te grijpen. Geheel anders is het geworden sinds
Wolfaerd twist en tweedracht bracht. Twist op detailpunten van leerstellige aard, en die
brengt tweedracht onder de christenen teweeg en lasterzucht; het wereldlijk gezag gaan zij
beschouwen als tiranniek en zij verzetten zich tegen de leiding in de staat. Als remedie beveelt
Vondel de overheid aan, Wolfaerds lasterlijke lippen te muilbanden en hem terug te brengen
tot wat zijn taak is: het evangelie te prediken en zelf te beleven; allerminst heeft hij zich met
de staatszaken te bemoeien. In dit gedicht bestrijdt Vondel de calvinisten met theologische
(schriftuurlijke) argumenten. De ideale predikant vindt zijn gestalte krachtens trekken,
ontleend aan de Bergrede, alsook aan de figuur van Arminius (zie het hieronder te noemen
artikel van N. Wijngaards); helaas echter, meent de dichter, behoort hij tot het verleden, daar
thans de calvinistische dominee in het droevig heden twist en tweedracht zaait; zijn beeld
wordt als vereenzelvigd met de schijnvrome schriftgeleerde zoals die opstaat uit Christus'
strafrede tegen de farizeeërs. Over Harpoen zie P.H. Greiner, Harpoen en ‘verkeerde’
Harpoen. Twee dichterlijke petities in de vorm van een theologisch debat, TNTL 55 (1936),
97 vlg.; L.C. Michels, Bijdrage tot het onderzoek van Vondel's werken, Nijmegen, 1941,
38-71; N. Wijngaards, Over Vondels Harpoen, SpdL 1 (1957), 177-90.
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op bovennatuurlijke motieven, maar uit naam van de humaniteit religieuze en andere
tegenstanders bestrijdt1.
En telkens wanneer Vondel zijn ideaal geschonden ziet - het humanistische, het
heroïsche - breekt zijn toorn los tegen de schenner van dit ideaal. Zoals hij toornde
tegen Maurits, die hij zag als de tirannieke vorst, zo hekelt hij de omkoopbare,
eerzuchtige regent (Roskam, 1630) en de onverdraagzame, staatzuchtige, hoogmoedige
predikant met zijn theologie der predestinatie (Harpoen, 1630, Decretum Horribile,
1631); zij zijn de tegendelen van de ideale regent en de ideale predikant, die hij
schetste in Haec libertatis ergo (1630) met het beeld van de ideale vrijheidsheld in
de figuur van burgemeester Van der Werff, en in Godefried uit Harpoen. Het is een
lange reeks hekeldichten, die Vondel vanaf ca. 1625 tot 1632 schrijft, met de kleinere
meegerekend een dertigtal. Hun toon en trant varieert van het losse, volksaardige
spotlied (straatlied mag men soms zelfs zeggen om Vondels bedoeling geheel recht
te doen, geschreven als het vaak is in plat-Amsterdams: het Nieuw lied van Reyntgen
de Vos en Rommelpot van 't Hanekot, beide uit 1627) tót het verheven hekeldicht,
de honende zang, waarin wraak genomen wordt over wat de dichter als onrecht ziet
(Geusevesper, Jaargetijde van Johan van Oldenbarneveldt e.a.).
Dat Maurits, naar Vondels mening, gefaald heeft in zijn houding ten aanzien van
Oldenbarnevelt betekent niet, dat Vondel anti-Orangist was. Het tegendeel is het
geval: de nieuwe Oranje, Frederik Hendrik, vindt in Vondel zijn bewonderende
lofzanger. Maar deze Oranje is dan ook de Vrede-rijke, zoals Vondel de naam
herhaaldelijk interpreteert, de schepper ook van de vrede bínnenslands doordat hij
's lands rechten en vrijheden herstelde, zoals Vondel hem toezingt in zijn nadichting
van het Wilhelmus:
's Lands rechten en vrijheden
Ick helpen sal in zwang;
In geen vereende steden
Gewetens felle dwang
Of tyrannye lyen:
Ick wensch de goe gemeent
En trouwe borgerijen
Door liefd' te sien vereent.

In deze acht regels geeft Vondel het kort begrip van zijn staatkundig ideaal: een
staatkundig gezag, dat zich zo passief mogelijk verhoudt ten

1

J. Noë, a.w., 22-28.
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overstaan van de burgerlijke vrijheid, met name op godsdienstig gebied, en het zelfs
als een van zijn voornaamste taken beschouwt deze vrijheid te beschermen tegen
aanranders ervan1.
Als Frederik Hendrik dan ook fungeert als beschermer der nationale vrijheden,
klinkt luid de lof van de dichter in het jubelende Oranje-Mayliedt:
O! hoe salig ist te duicken
Onder den Oranjeboom!

Typisch barok is deze verering van Vondel, een decennium lang bijna, van Frederik
Hendrik, de verering van de held, de grote veldheer die Grol veroverde, den Bosch
bedwong, Wezel won; hij houdt niet op hem te huldigen vanaf zijn Begroetenis
(1625) over zyn bezoek aan Amsterdam (1628) tot zijn Triomftorts (1631). Het volk
dat hem aanschouwt, blaakt van liefde, de vijand siddert van schrik, Frederik is de
moedige die stand hield in het verloop der zaken, de krachtige, sterke held! En zoals
Vondel volop jubelt in het Oranje-Mayliedt, zo haalt hij de rijkste weelde der
renaissance uit om in de Geboortklock van Willem van Nassau, een gedicht van bijna
duizend alexandrijnen, de nieuwgeboren zoon, de nieuwe Oranje te vieren. Zoon
was deze Willem van ‘Frederik de Held’ en Amalia van Solms, die Vondel waardig
gepaard ziet met haar man, omdat zij als minnende vrouw niet alleen zelf uitbloeit
in volmaakte schoonheid, maar ook de mannelijke krachten tot hun grootste
krachtsinspanning prikkelt. Zij is de ‘Venus’ die deze ‘Vorst’ verwarmt door de vlam
van haar liefde, wanneer hij - om het op de wijze van de barok te zeggen - in 't albast
en 't sneeuw smelt van haar armen, als hij, verslingerd, drukt dat purper en koraal,
en met zijn oren vangt haar honingzoete taal. Nog een ander element immers dan
het heroïsche, vindt men in een dergelijk getuigenis over het liefdesverkeer tussen
man en vrouw, de voorkeur nl. voor het zinnelijk-sensuele, een der karakteristieke
kenmerken van de barok, dat door Vondel graag gebruikt wordt als middel tot indirecte
omschrijving van psychisch gevoelen.

1

Geerten Gossaert, Bij Vondel's Graf, Utrecht, 1937, 14, ook in Essays, Helmond, 1947, 13.
Vgl. ook G. Stuiveling, Vondel tussen gezag en vrijheid, Rekenschap, Amsterdam, 1941.
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Vierde periode 1632-1635
5
In 1632 breekt de reeks van polemische gedichten plotseling af. Stellig hebben daartoe
uitwendige factoren bijgedragen, als de oplossing van de kerkelijk-politieke geschillen
in Amsterdam. Maar dit verklaart niet bijvoorbeeld dat vanaf dit tijdstip achterwege
blijven de (traditionele) uitvallen tegen Spanje en de katholieke kerk. Oorlogsfeiten
tussen christenen onderling inspireren hem niet langer tot ‘zegezangen’; zijn pacifisme
beoogt niet langer een universele protestantse overwinning, maar omsluit heel de
christenheid. Hij kent slechts één vijand: de Turk. Albert Verwey constateert vanaf
omstreeks 1632 in zijn gedichten een milder toon, alsof hij zich op de vrede in zich
voorbereidde1. Rond deze tijd voltrekt zich in Vondel het proces dat de nieuwe fase
van zijn leven inleidt, fase die zal uitlopen op zijn bekering tot het katholicisme.
Een van de belangrijkste factoren die op dit proces heeft ingewerkt, is zijn omgang
met Hugo de Groot, ‘den getrouwen Hollander’, zoals hij hem noemde in zijn opdracht
van het toneelstuk Hippolytus, de al eerder genoemde bewerking van Seneca's
Phaedra (1628); hij ziet De Groot naast zijn ‘Vader’, Oldenbarnevelt, maar De Groot
ontsnapt de dodendans die gespeeld wordt in het tragisch geding, waarin tegenover
elkaar in de weegschaal gelegd zijn vrijheid van godsdienst en bloedige vervolging.
Wie het vaderland geen plaats om te leven gunde, zou de wereld als een zon
verschijnen: Bourbon schenkt hem een rijk jaargeld, zodat hij zich wijden kan aan
zijn pogingen de vrede onder de christenen te herstellen. Wanneer De Groot, inmiddels
Zweeds gezant in Frankrijk, eind 1631 naar zijn land terugkeert, begroet Vondel hem
met een Wellekomst, waarin hij de verwachting uitdrukt dat dit door machtige vorsten
gewaardeerde ‘Godskleinood’ door het schuldbewuste vaderland met ere zal worden
ingehaald, en dat wet, tucht, rechtvaardigheid en gezond verstand opnieuw zullen
regeren. Het kleingeestige Holland moge Vondel ernstig hebben teleurgesteld in zijn
optimistische verwachtingen, de persoonlijke kennismaking met De Groot heeft een
diepe, onuitwisbare indruk gemaakt op de Amster-

1

Vgl. ook J. Noë, a.w. 29-31.
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damse burger1. Het lijdt geen twijfel, dat Vondel met De Groot het brandende
probleem van de verscheurde christenheid besproken heeft, en bekoord moet zijn
door De Groots universele blik op dit vraagstuk, die uiteindelijk leiden moest tot de
visie die vereniging van alle christenen onder Rome de oplossing van het vraagstuk
achtte. Th. de Jager wijst in dit verband op de ommekeer, of liever de terugkeer, die
zich in Vondel voltrokken moet hebben:
‘De diep-religieuse Vondel, wiens streven immers eveneens was gericht op
universaliteit, en die eveneens zocht naar een synthese van de mens en de schepping,
wiens poëzie tot zijn 35e jaar geheel van het religieuse sentiment doortrokken was,
maar die door de concentratie van zijn aandacht op de “Uebermensch” zich bijna
geheel was gaan bepalen tot de Wapendrager, de mens op wiens sterkte de vrijheid
van het volk rustte, - Vondel moet zich bij gesprekken met Grotius wel gevoeld
hebben of hij uit een diepe droom ontwaakte; of hij na een lange buitenlandse reis
weer thuiskwam’2.
Hij keerde terug, uit de vrijzinnig-humanistische sfeer en de geloofsstrijd, naar de
meer ingetogen religieuze sfeer die hem van vroeger bekend was, maar nu in die van
het rooms-katholicisme.
Waarschijnlijk mede door zijn gesprekken met De Groot over de eenheid der
christenen en door de studie van de oudste christentijden daartoe gebracht, vat hij
het plan op een epos te schrijven over Contantijn de Grote. Veel heeft hij hierover,
nadat De Groot het land weer verlaten had, met zijn raadsman in deze
gecorrespondeerd. Hij is voornemens het werk te schrijven naar het voorbeeld van
Torquato Tasso's Gerusalemme liberata3. Reeds lang koesterde Vondel de grootste
bewondering voor dit typisch barokwerk van ‘den hooghdravenden Heer Torquato
Tasso’, van wie hij, naar wij weten, in 1620 al een strofe vertaalde. Bij Tesselschades
huwelijk in 1623 roemt hij de vertaling die zij dan bezig is te vervaardigen4. Nu wil
hij in Tasso's voetspoor treden, en van 1623 tot '35 werkt hij aan zijn Constantinade,
dat het monument voor de held van het universele christendom worden moest: een
heldendicht waarin - zoals W.A.P. Smit het stelt - het klassieke van de

1

2
3
4

Gerard Brom, Vondels Geloof, Amsterdam, 1935: Grotius' leerling, 126-152, Grotius'
erfgenaam, 252-281; W.M. Frijns, Vondel en Grotius als geestverwant, Studiën 123, 202 en
285.
Th. de Jager, Vondel of de Majesteit, 56.
J.F.M. Sterck, Rondom Vondel, 27.
J.F.M. Sterck, Oorkonden, 92.
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Aeneis en het christelijke van de Gerusalemme liberata tot een twee-eenheid zouden
zijn versmolten, een waarlijk christelijk-klassiek epos1. Vijf boeken kreeg hij gereed,
maar naderhand heeft hij de papieren verbrand2.
De Constantinade heeft een groot deel van zijn tijd in deze jaren in beslag genomen.
De studie in verband met het werk, ook de geestelijke invloed van Tasso die hij
jarenlang bestudeert en bewerkt3, brengen hem tot verdere verdieping en verinniging
van leven en denken.
Deze nieuwe, mede door De Groot gestimuleerde sfeer, zal spoedig gaan
overheersen, maar eerst moet Vondel als het ware de lopende periode afsluiten: in
1632 wordt het Athenaeum Illustre, de Doorluchtige School van Amsterdam geopend.
Een dubbele overwinning was hiermee behaald; allereerst op Leiden, dat zich verzet
had tegen de Amsterdamse plannen, maar vervolgens en vooral op de
contraremonstranten, die er in 1618 in geslaagd waren de Nederduitse Academie te
doen sluiten, maar thans de nederlaag leden; de beoefening van de wetenschap kan
thans vrijelijk voortgang vinden met in de leiding geleerden als Vossius en Barlaeus,
zoals Vondel in zijn Inwying der doorluchtige Schoole t' Amsterdam vol vreugde
betoogt. Over de gomaristen rechtstreeks in dit gedicht echter geen woord.
Hetzelfde jaar 1632 brengt de laatste zegezang op Frederik Hendrik, maar, evenals
in de Olijftak aan Gustaaf Adolf uit dat jaar4, overheerst de elegische toon om de
rampen en ellende die de oorlog brengt. Von-

1
2

3

4

Van Pascha I, 155.
Voor de motieven die Vondel hiertoe bewogen, zie J. Noë, a.w., 37-41; Noë is van mening
dat Vondel steeds minder geboeid moest worden door een oorlogsheld als Constantijn (die
door Vondel overigens zeker óók als vredevorst behandeld is geworden), nu hij gebiologeerd
werd door een veel persoonlijker, zijn geest en gemoed rakend probleem, nl. zijn toenadering
tot het katholicisme. W.A.P. Smit meent dat Vondels wezenlijke moeilijkheid lag in zijn
groeiend inzicht dat Constantijn niet geschikt was om als held voor een epos te fungeren,
omdat hij diens zedelijk gedrag niet ‘buyten opspraak houden’ kon, zoals Oudaen bericht
vernomen te hebben van dr. De Breen, die Vondel aanhaalt; de epische held diende naar
renaissance-opvatting nl. alleen maar bewondering te wekken en begaafd te zijn met de
hoogste deugden (anders dus dan de tragische held). Vgl. Smit, Ni Tlg 46 (1953), 263-4.
VMA, 1922, 1017; 1923, 664; L. Simons, Naar aanleiding van Vondel's Tassovertaling,
Album Vercoullie II, 253. Een fragment van Vondels Tasso-vertaling in het jaarverslag
1934-1935 van het Vondel-Museum, uitg. door Aleida Nijland.
Vgl. P. Brachin, Vondel und Gustav Adolf, Festschrift für Hermann Kumisch, Berlin, 1961,
41 vlg.
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del is duidelijk diep geschokt door de schanddaden van de oorlog, de nodeloze
schanddaden van een Graaf van Papenheim, over wie hij een grafschrift schrijft zo
vol woedende haat en verachting als hij maar zelden geschreven heeft: het is voorlopig
zijn laatste hekeldicht, maar het is van een ongekende felheid en directe kracht:
Hier rot een Kreng, het hooft van moordenaars en fielen.

De reeds gesignaleerde veranderde mentaliteit ten opzichte van de oorlog spreekt
ook uit de Lyckklaght over den Graaf van Nassau Ernest Kazimir, nu hij ziet, hoe,
in plaats van de beloofde lauwerkransen, de dood van de hoofden des volks triomfen
tot droevige nederlagen maakt. De vrede, een schat bij velen onbekend, ontvangt
dan ook de triomfen zonder eind. De olijftak behaagt hem boven de lauwerkrans,
getuigt hij, als Huygens hem laat vragen waar Vondels nieuwe lofzangen op Frederik
Hendriks overwinningen blijven.
Vondels Lyckklaght over Ernest Kazimir opent de reeks dodenklachten uit deze
periode1. Zij zijn van bijzondere betekenis voor het begrip van de ontwikkeling zijner
persoonlijkheid. Het is, alsof de dood hem in deze jaren telkens opnieuw wil plaatsen
voor zijn ontzagwekkende majesteit en onontkoombaarheid. Eerst is het het
cherubijntje Constantijntje (1632), het zeer kleine, door de vader nog maar kort
beminde kind, dat in een in zuivere baroksfeer gehouden gedichtje bezongen wordt;
dan Saartje (1633), het oudere dochtertje, dat schijnbaar zo zinloos midden uit het
vreugdig spel wordt weggerukt naar de put van duisternis en dat de vader troosteloos
achterlaat; daarop volgt de zoon van de vriend Vossius, die Vondel troost met de
christelijk-stoïsche belijdenis:
Geluckich is een vast gemoedt,
Dat in geen blijde weelde smilt,
En stuit, gelijck een taeie schildt
Den onvermijbren tegenspoedt.

Isabella Klara Eugenia, de Infante, die omhoog de vrede vond die zij op aarde vergeefs
zocht, bidt Vondel de vrede af voor het beproefde vaderland:
O Kristelijcke lamp!
Sie neer in onzen damp:
Versacht uw Neerlants wee,
En steeck, is 't mooglick, eens het bloedig swaart in schee.

1

Voor de behandeling van een aantal dodenklachten zie S.F. Witstein, Funeraire poëzie,
263-344.
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Dan sterft, enige maanden later (februari 1635), Maria, zijn vrouw; het gedicht,
waarin Vondel haar heengaan bezingt1, is merkwaardig voor de verhouding tussen
beiden. Vondel noemt haar met de naam van de in renaissance-ogen ideale
vrouwengestalte, Creuse; hij legt haar woorden in de mond die getuigen van haar
warme belangstelling voor zijn werk; haar laatste woorden zijn aan zijn
scheppingsarbeid gewijd. Vondel heeft voor zijn vrouw geen, ons bekende,
mínnedichten geschreven; deze Lyckklaght aan het Vrouwekoor echter geeft de
onmiddellijke uitspraak van de tot zuiver gevoel gekristalliseerde levenservaring.
Directe lyriek komt bij Vondel slechts sporadisch voor. Het (enorme kwantum) graan
des levens werd door Vondel niet altijd omgestookt tot de (geringe hoeveelheid)
jenever der poëzie, - hij gaf er de voorkeur aan dit graan breeduit te laten wegstroelen
in zijn altijd eloquente, veelal omschrijvende, zinnebeeldig-verhullende dichtkunst.
Recht en direct uit het hart náár het hart spreekt Vondel maar op een beperkt aantal
plaatsen in zijn werk. Ook in dit opzicht bleef hij de door humanistische cultuur
beïnvloede, door de barok in eigen aanleg versterkte rederijker.
Deze cyclus sterfgevallen plaatst Vondel voor de vraag naar waarde en zin van
dit aardse leven, de dichter in hem speciaal voor de vraag, welke plaats de aardse
schoonheid en het aardse leven innemen in de kosmische orde. Vurig minnaar van
de aarde en haar schoonheid, ziet hij nochtans het vergankelijke ervan voor ogen;
de majesteit van de dood vraagt met nadruk zijn aandacht voor het eeuwige,
onsterfelijke en onbederfelijke, maar de mens en de kunstenaar in hem willen de
aarde niet missen, kùnnen haar niet missen. Daar komt bij het religieuze probleem,
dat hem in de voorgaande jaren zozeer bezig hield: de pogingen van de calvinisten
de volstrekte macht ook in de staat te verwerven, het vraagstuk vooral van de eenheid
aller christenen, zoals hij dat zeker na zijn gesprekken met Hugo de Groot heeft leren
zien. De verscheurde christenheid van die dagen weerspiegelde allesbehalve de ideale
goddelijke orde die een ordelievende geest als Vondel voor Christus' kerk op aarde
noodzakelijk voorkwam. En met nadruk prijst Vondel in zijn voorrede tot zijn
vertaling van De Groots Sofompaneas (1635)2 de auteur om zijn werk voor de
‘vereeniging der geheele Christe wereld’.

1
2

W.M. Frijns, Vondel's Lyckklaght aan het Vrouwekoor, Studiën 124, 24; B.H. Molkenboer,
Vondel's vrouw, Vondelkroniek VI, 1.
J.F.M. Sterck, Twee vertalingen van Sophompaneas, Vondelkroniek VIII, 11.
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Temidden van al deze tribulatiën uit de jaren na 1632 wordt de nieuwe Vondel
geboren. Nieuw, om de veelzijdige technische verrijking die hij dankt aan zijn
grondige studie van Horatius en vooral Vergilius, die, met Sophocles, de plaats gaan
innemen van Seneca. Wel was reeds in de periode van zijn strijdbare jaren, zoals al
eerder werd opgemerkt, het klassieke en humanistische element aanzienlijk krachtiger
geworden dan in de menistische tijd het geval was: in de jaren twintig had de
schriftuurlijke poëzie reeds plaats moeten maken voor antikiserende. Een algemeen
humanistische geest versterkte de politiek-religieuze en verwijdde deze geleidelijk
tot groter verdraagzaamheid. Maar dit humanisme bleef een ondergeschikte rol spelen
tót ongeveer 1632. Toen raakte plotseling de politiek op de achtergrond en ging het
humanisme de hoofdrol spelen. Het verlangen een groots epos te schrijven, dit typische
renaissance-ideaal, is er een sprekend voorbeeld van; zelfs de lijkdichten demonstreren
het stoïsch humanistische, dat hij hanteert om zijn gemoedsleven in stand te houden;
zij demonstreren ook Vondels opgaan in de verbeeldingswereld van de klassieke
oudheid (Creuse). De Gysbreght zal, enkele jaren later, deze voorkeur in de
aanwending van tal van humanistische en klassieke elementen duidelijk demonstreren.
Maar zoals de Gysbreght tévens demonstreren zal, treedt in de jaren na 1632 dit
klassiek-humanistische stellig niét zuivere gestalte op, maar worden de elementen
ervan vermengd, vaak innig vervlóchten met religieuze, die door al wat hij ervaren
had opnieuw sterk vat op hem gekregen hadden1. Van een nieuwe fase in Vondels
leven kan dan ook gesproken worden mede om de nieuwe inhoud van zijn
wereldbeschouwing, die de hem van jongs eigen conceptie van het leven overigens
tegemoet kwam en versterkte2; wij bedoelen zijn toenadering tot de katholieke kerk,
die in de jaren na 1630 steeds duidelijker wordt en waarvan de Gysbreght van Aemstel
de onmiskenbare sporen draagt.

Vijfde periode 1635-1648
6
Zijn Constantinade had Vondel vernietigd, omdat zij niet beantwoordde

1
2

Vgl. Noë, a.w., 22-3 en 37.
W.A.P. Smit, Vondel en zijn bekering, Ni Tlg 29 (1935), 254-267; ook in De Weegschaal,
Kampen, z.j., 147-161.
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aan zijn ideaal. Het is, zoals hiervóór werd opgemerkt1, waarschijnlijk, dat de figuur
van Constantijn hem niet langer geschikt voorkwam als held voor een epos. De
opvatting van de held zoals die in de crisisjaren in Vondels ziel gerijpt was, gaat
trouwens in wezenlijke trekken afwijken van de zegevierend overwinnende
renaissance-held. De renaissancistische heldenfiguur is de strijdbare, de open naar
de wereld gekeerde, mannelijke mens, een David zoals Donatello hem zag. Hij is
van de aarde, hij staat onwrikbaar op zijn standpunt, hij heerst. Frederik Hendrik,
zoals Vondel hem lange jaren zag, was in zijn oog de ideale renaissance-held. Maar
reeds in het antwoordgedicht aan Huygens blijkt Frederik Hendrik niet meer Vondels
hoogste ideaal. Niet, omdat de vorst veranderd zou zijn; Vóndel is veranderd. Zijn
nieuwe conceptie van de held heeft hij neergelegd in de Gysbreght van Aemstel, het
stuk dat door hem vervaardigd werd als inwijdingsstuk voor de nieuwe schouwburg
te Amsterdam.
In 1632 was de Academie verenigd met De Egelantier of Oude Kamer. Doordat
de Brabantse kamer al enige jaren daarvoor in de Academie was opgegaan, waren
de te Amsterdam gevestigde kamers thans in één allesomvattend lichaam
bijeengebracht2. Dit kon zijn vleugels wijder uitslaan dan tevoren de onderscheiden
instellingen vermochten te doen. De stichting van de nieuwe, door Jacob van Campen
gebouwde, schouwburg was er het gevolg van. In 1637 zou het nieuwe gebouw
geopend worden; men vroeg Vondel een hiervoor passend toneelstuk te willen
vervaardigen, dat zou moeten worden opgevoerd op 26 december 1637. Met grote
liefde heeft Vondel zich aan deze opdracht gezet: een prachtige gelegenheid om op
een uniek moment van een verheven plaats getuigenis af te leggen van wat hem
innerlijk bewoog. Enkele jaren geleden, in '35, had hij De Groots Sofompaneas
bewerkt, en dit stuk had zijn aandacht na meer dan vijftien jaar teruggevoerd naar
het bijbelse toneelspel. Of moet men het anders zeggen? Wèl, inderdaad, was de stof
bijbels, maar Vondel zag in De Groots Josef-figuur al veel verbeeld van zijn nieuwe
heldenideaal: de held niet als sterke strijder, maar als de wijze vorst des rijks, wie
niet eigen roem en grootheid, maar het welzijn van ontelbare mensen ter harte gaat.
Zo ook Gijsbreght. Ook hij is niet langer de drager van het expansieve helden-ideaal,
maar de onderworpene aan het ‘hemelse gerecht’, de deemoedi-

1
2

Zie p. 333 noot 2.
Zie hiervoor p. 199, 200, 204 en 205.
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ge als God deemoed van hem vraagt. In de middenbedrijven zal hij de fanatieke
strijder zijn voor de vrijheid van zijn stad, maar beter ligt hem de rol van de
grootmoedige uit het eerste bedrijf, van de deemoedige uit het vijfde, die zich voegt
naar Gods bevel. De Sofompaneas had hem namelijk óók geleerd de zinvolheid van
het Godsbestuur te aanvaarden; niet een blind noodlot bepaalt het leven van de mens,
maar het wijze bestuur van een liefdevolle goddelijke Vader. Wanneer deze gedachte
van nu af telkens weer in zijn drama's terugkeert, meent W.A.P. Smit dit te kunnen
toeschrijven aan de indruk die De Groots stuk op Vondel gemaakt heeft1.
De stof voor zijn Gysbreght ontleende Vondel aan het verleden van Holland, met
name aan dat van Amsterdam. Daarvoor immers moest belangstelling bestaan bij de
Amsterdammers, voor wie het stuk wezenlijk geschreven werd.
Vondel putte zijn kennis van het onderwerp op de eerste plaats uit diverse
oud-vaderlandse geschriften, (voornamelijk uit D'oude Chronycke van W. van
Gouthoeven). Sommige anachronismen in het stuk gaan terug op de bronnen die
Vondel raadpleegde (zo b.v. de verdediging van Amsterdam door Gysbreght in plaats
van door diens zoon), andere moeten verklaard uit het feit dat Vondel met zijn fantasie
aanvulde, waar de bronnen hem niet de gewenste gegevens verstrekten (zo de inname
van de stad op Kerstnacht); nog andere zijn opzettelijke afwijkingen van de dichter
overigens welbekende historische gegevens, waartoe hij vooral kwam door zijn
verlangen ‘den schoonen brant van Troje t'Amsterdam... te stichten’. Dit verlangen
dreef hem tot nadere bestudering van Vergilius' Aeneis, zijn tweede bron; men
herinnert zich zijn toenemende bewondering voor Vergilius.
Als derde ‘bron’ van dit stuk kan men noemen het geheel der levenservaringen
van Vondel-zelf in deze tijd, met name de dood van zijn vrouw, zijn overhellen tot
het katholicisme, en de verbanning van zijn vriend Hugo de Groot.
De Gysbreght brengt tot uitdrukking2 de tegenstelling tussen de barbaarse
ondergang van aardse grootheid (in dit geval gesymboliseerd in de stad Amsterdam)
en de blijvende betekenis van eeuwige waarden als nederigheid en overgave aan
Gods bevelen (gesymboliseerd in de kerstnacht en Gijsbreghts overgave aan Rafaëls
bevel). Deze tegen-

1
2

Van Pascha I, 168.
Vgl. Albert van Dalsum, De Gijsbrecht: Kerstspel zonder weerga, De Bazuin, 22 december
1953.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

339
stelling moet de barokkunstenaar Vondel wel bijzonder bekoord hebben: het grootse,
indrukwekkende, schitterend-pralende aardse tegenover het bescheiden,
onaanzienlijke, teruggetrokken hemelse. Het eerste echter is ten ondergang gedoemd,
het tweede is het echt waardevolle en blijvende.
Het aardse symboliseerde hij in de stad die hij zozeer liefhad: Amsterdam; hij
ontwierp van deze stad dan ook een kleurig, romantisch beeld1. Maar deze stad laat
hij, hoe machtig zij in zijn voorstelling ook is, op dramatische wijze ten onder gaan
in een zee van vuur en vlammen. Vondel ziet uiteindelijk deze aarde gewikkeld in
‘den jammerlijcken strijd Der menschen’; hij ziet ‘de steden dalen en wentelen’, hij
weet hoe haar ‘heerschappijen palen’ gesteld zijn.
Daar tegenover: de blijvende betekenis van het geestelijke, hemelse, goddelijke,
dat wordt voorgesteld rond het eenvoudige gebeuren van de kerstnacht. Tegenover
het rijke, pralende, schitterende van wat in Vondels relaas een (toenmalige) wereldstad
moet heten: de eenvoud van het Christuskind en zijn moeder, het ‘kleen’ dat door
de hemel wordt uitverkoren, de ootmoed waardoor men herboren wordt tot het
‘hemelse geslacht’.
Deze hergeboorte moet ook Gysbreght-zelf doormaken. Hij is de strijdbare held
die zijn stad tot het uiterste verdedigen wil en bereid is met zijn mannen in de tot
ondergang gedoemde stad te sneuvelen. God echter vraagt deze uiteindelijke
opoffering niet, maar veeleer de bereidwilligheid zijn schouders te zetten onder het
kruis dat hem door God wordt opgelegd, - dus ook het buigen in nederigheid en de
aanvaarding van het leed, al begrijpt hij hier de zin niet van. Vandaar zijn slotwoorden:
‘nu buig ick mij voor God’; en ook hij gaat als de in ootmoed herborene naar waar
Rafaël hem wijst.
De synthese van de polen van deze grondgedachte vond de schrijver dus door de
ondergang van de trotse aardse stad zich te laten voltrek-

1

Vandaar a) opzettelijke anachronismen als: de voorstelling van de stad die weinig gelijkt op
het werkelijke dorp Amsterdam uit de veertiende eeuw; dit dorp zou de Amsterdammers van
de zeventiende eeuw zeker slechts matig boeien; hij laat de handeling spelen in een ‘aeloude
en rijcke stadt’; - b) het gebruik maken van aan de zeventiende-eeuwse Amsterdammers
bekende plaatsen en gebouwen, die begin twaalfde eeuw niet bestonden, of, als ze vroeger
wèl bestonden, anders gesitueerd lagen dan Vondel voorstelt, dus eveneens een anachronisme;
- c) het handelen over het Amsterdamse geslacht der Van Aemstels, door Hoofts Geeraerdt
van Velsen weer in herinnering gebracht.
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ken in de kerstnacht, waarin het nederig Kind geboren werd. En al lag de viering van
de kerstnacht in de belegerde stad ‘in stukken’, de wezenlijke gedachte van de
kerstnacht klinkt boven het krijgsrumoer uit, - nu al eeuwen, kan men zeggen, zo
lang de Gysbreght werd opgevoerd1. Men zou, naar Van Dalsum heeft opgemerkt,
het stuk moeten opvoeren op tweede kerstdag en het ondergaan zoals wij de
Mattheus-Passie ondergaan.
In de genoemde tegenstelling ligt ook het dramatische van dit stuk: de spanning
tussen het aardse en hemelse. Maar deze spanning is slechts in bescheiden mate
voelbaar: het hemelse is nl. niet strijdbaar, het ‘is’ eenvoudig, en handhaaft zich
dwars door alle aardse rumoer heen. Het is als het ware het blijvende, zijnde,
wezenlijke, tegenover het woelige, bewegende, strijdende, veranderlijke,
vergankelijke. Men heeft dit wezenlijke in zijn mysterieuze grootheid te aanvaarden.
Het stuk dankt zijn waarde bovendien aan het feit, dat Vondel erin geslaagd is
uitdrukking te geven aan enige essentiële, persoonlijk door hem doorleefde, momenten
uit het leven, momenten die altijd en overal de aandacht geboeid houden: het probleem
van de dood, het geluk van de liefde, de bittere smart die scheiding teweegbrengt,
het diepe sentiment van de onderdanigheid aan Gods bestuur dat niet alleen
uiteindelijk de figuur van Gysbreght bepaalt, maar als hoofdmotief het hele spel
beheerst.
Vondels tijdgenoten zullen zich niet allen rekenschap gegeven hebben van alle
waarden die in dit stuk besloten liggen. Maar zij zullen toch het wezenlijke ervan
intuïtief hebben aangevoeld. Zij zullen het stuk ook om diverse motieven gewaardeerd
hebben; zij konden erin bewonderen dat wonderlijke op elkaar afstemmen van drie
werelden: de oudheid, met name ‘den schoonen brant van Troje’, die Vondel op het
toneel te Amsterdam wilde herstichten; - vervolgens de middeleeuws-katholieke,
waarvoor de katholiserende Vondel, die Amsterdam ook om zijn verleden liefhad,
levendige belangstelling koesterde en die bij hem geleid had tot de aanvaarding van
de zinvolheid van het Godsbestuur, - en tenslotte de eigen tijd en eigen
levenservaringen, die, met de nodige anachronismen, in het toneelstuk werden
geprojecteerd.

1

In 1969 werd voor het eerst de Gysbreght niet meer op nieuwjaarsdag opgevoerd in de
Amsterdamse stadsschouwburg; Vondels stuk had moeten plaatsmaken voor Bredero's
Spaanschen Brabander.
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Vondel wilde, het werd zojuist aangehaald, in zijn Gysbreght van Aemstel, ‘stichten
den schoenen brant van Troje t'Amsterdam, in het gezicht zijner ingezetenen’, d.w.z.
de herinnering vernieuwen aan de brand en ondergang van Troje. Hij inspireerde
zich hiervoor op de epische Vergilius. Dit had tot gevolg voor het geheel het ontstaan
van een reeks brede epische taferelen in de trant van Vergilius' Aeneis1. Hij steunde
vooral op het tweede boek van de Aeneis, met name op dat gedeelte waarin Aeneas
aan koningin Dido de ondergang van Troje verhaalt. Onder de invloed dáárvan
ontstond dat geheel van brede, meer epische dan dramatische taferelen in de trant,
vaak in de bewoordingen van de zozeer bewonderde Vergilius, op wie Vondel al wel
na 1628 was overgegaan. Het stuk werd, in de grote lijn, het breed-epische verhaal
van ‘d'onderganck van zijne (Gysbreghts) stadt’ en een korte heenwijzing naar diens
‘ballingschap’; terloopse dramatische elementen vindt de lezer met name in het
conflict Badeloch-Gysbreght, waar mensen met de diepste trek van hun karakter
tegen elkaar botsen; maar essentieel zijn deze niet; wezenlijk voor Vondels stijl is
het sterk epische karakter; de Gysbreght bestaat vrijwel uitsluitend uit verhalen over
op het moment van het verhaal reeds plaats gehad hebbende gebeurtenissen. Dat
deze verhalen onderbroken worden door interrupties die veelal geen andere betekenis
hebben dan een korte onderbreking van het verhaal, maar die daarin geen wending
brengen of van een aan dat van de spreker tegengesteld inzicht blijk geven, maakt
van de monologen hoogstens schijnbaar dialogen. Ik kom op een en ander terug.
De sfeer in Vondels werk is, vanaf de Gysbreght, duidelijk barok. Niet te

1

Het had ook gevolgen voor zijn visie op de personen: a) Gysbreght, die ons door de
kroniekschrijvers wordt voorgesteld als een oud ‘simpel’ man, is hier een krachtige figuur,
een andere Aeneas. Hij is eigenlijk meer een Amsterdamse copie van Aeneas dan een strijdbare
held; zijn soms al te passieve gedragingen kunnen verklaard worden uit het voorbeeld van
Aeneas, die inderdaad meer toeschouwer dan aanvoerder was. - b) Ook andere figuren (bijv.
Gozewijn en proost Willem) spelen een rol, die zij in werkelijkheid niet hebben kunnen
spelen, maar zij moeten de herinnering vernieuwen aan Priamus, en aan Panthus, de priester
van Phoebus. - c) Badeloch is een nieuwe Creüsa; Veenerick herinnert aan Ascanius;
Gysbreghts zuster Kristijn aan Priamus' dochter Cassandra; Vosmeer aan Sinon, de man van
het houten paard. Ook de voorstelling van Amsterdam als ‘aeloude en rijcke stad’ naar
analogie van Troje, wordt hierdoor mede verklaard, terwijl de Amstel een andere Xanthus
is. Gysbreght zoekt, zoals Aeneas, een nieuw vaderland over zee.
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verwonderen overigens, nu Vondels eigen aanleg, die hem aan de barokdichter Seneca
de voorkeur had doen geven, thans door het katholicisme gestimuleerd wordt: ‘de
schoonheid van den ouden eeredienst overstraalde den Gijsbreght met een
bovenaardschen glans’1. Vondel vindt in de Gysbreght zijn eigen vorm: het grove,
melodramatische, soms bestialiteiten uitbeeldende Seneca-element uit zijn Hierusalem
Verwoest is hier vervangen door de martelplastiek van de contra-reformatie, die zich
vermeit in de zo treffende tegenstelling tussen de barbaarse gruwelijkheid van een
Van Haemstede en de lieflijke ingetogenheid der godgewijde nonnen en bisschop
Gozewijn, pronkend
Als bloemen op haer' steel, in eenen beemd, verdroncken
Van eenen rooden plas. d'een zuchte noch, en d'een
Vertrock het hoofd, die d'arm, en deze noch haer been2.

Barokke beeldspraak, gevolgd door de barokke neiging het stervens-moment
naturalistisch te verzinnelijken, zoals in de reien het barokke spelen met licht en
donker, met allerlei antithesen domineert3. Heel Vondels taal met haar voorkeur voor
het beeldsprakige, het zinnelijk-voorstelbare, het gevoelige en sensuele is uiting van
zijn zuidelijke baroknatuur.
De Gysbreght dateert van 1637. Vondel treedt dan in het zesde decennium van zijn
leven. Hij is de vijftig gepasseerd, maar het is alsof eerst thans zijn werkkracht zich
volledig gaat ontplooien. Een overdadig rijke produktie stamt uit het tiental jaren
tussen 1637 en 1647: met de Gysbreght mee, niet minder dan tien toneelstukken. In
de eerste helft is Vondel bezeten door de lust treurspelen te maken. Hij behandelt de
meest uiteenlopende onderwerpen. Kort na zijn Gysbreght begon hij, aldus de meest
waarschijnlijke reconstructie4, met de bestudering en vertaling van Elektra en het
schrijven van Messalina, Maeghden, Rozemont en Gebroeders: historiespelen die
als zodanig aansluiten bij de Gysbreght.
De Messalina heeft hij, nadat men met het instuderen van het stuk begonnen was,
verbrand. De geschiedenis waarop het stuk betrekking
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F. Schmidt Degener, Phoenix, Amsterdam, [1942], 113.
Gysbreght van Aemstel, 1442-4.
Ed. A. Serrarens, Vondel's Gijsbreght en Maeghden in 't licht der Contra-Reformatie, TTL
25 (1937), 225-256. Samenvattend W. Kramer, Vondel als barokkunstenaar,
Antwerpen-Utrecht, 1946.
W.A.P. Smit, Van Pascha I, 220 vlg.
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had, is bekend uit Tacitus' Annales: een geschiedenis van echtbreuk, overspel en
moord. Waarom deze materie Vondel aantrok? Omdat ook hierin uiteindelijk Gods
uitgestelde straf de booswichten achterhaalt?1
De Rozemont, waarvan slechts tweeënzeventig versregels gepubliceerd werden2,
zou een figuur uit de geschiedenis van de Longobarden moeten behandelen. Het is
waarschijnlijk dat ook dit spel zou hebben moeten demonstreren, hoe God het kwaad
aan zichzelf te gronde laat gaan en op het kritieke moment aan de zijnen uitkomst
schenkt3. Men kan zich afvragen waarom Vondel dit spel niet verder heeft uitgewerkt.
Begon hem het gruwelijke en de sfeer van moord en doodslag tegen te staan? Niet
onwaarschijnlijk, als men bedenkt dat hij op het voetspoor van zijn humanistische
vrienden juist in deze jaren tussen Gysbreght (1637) en Maeghden (1639) zich
volledig in de Griekse tragedie verdiepte, die wel zeer aanzienlijk afweek van Seneca,
de dichter van zijn vroegere voorkeur.
In zijn voorrede op de bewerking van Sophocles' Elektra (1639) - Sophocles heeft
zich thans bij Vergilius gevoegd - zet hij uiteen, welke naar zijn mening de hoogste
treurspelnorm is. Niet die welke uit Seneca te lezen valt! Voor wat de stijl betreft,
laakt hij de ‘walgelijcke opgeblazenheid’, waarvan Grieken en Romeinen ‘hoe ouder
hoe vrijer’ zijn, - afrekening met Seneca! -, de wispelturigheid van stijl ook; ‘toestel
en redenen (moeten) zijn aangepast naar de personagien’, elk naar de eis levendig
uitgebeeld.
Enige jaren later (in de inleiding op Joseph in Dothan) gaat Vondel ten opzichte
van Seneca nòg verder: hij keurt daar duidelijk ook de inhoud van diens tragedies
af; hij verwerpt het bloedige en onmenselijke van de stukken, de heidense sfeer en
mentaliteit. De christen Vondel neemt in deze jaren definitief stelling tegen de geest
waaruit Seneca's werk geschreven is; hij behoudt echter aandacht voor bepaalde
eigenschappen van de uiterlijke vorm, zoals die door Seneca werden toegepast; hij
blijft hem, bijvoorbeeld, volgen voor wat betreft het element der
geestesverschijningen, de lyriek der koren, natuurbeschrijvingen en monologen; hij
bewondert de kernachtigheid van zijn uitspraken, zijn geleerdheid, de verrassende
wijze waarop hij zijn inzichten formu-

1
2
3

W.A.P. Smit, Van Pascha I, 220-5.
W.B. III, 781-3.
W.A.P. Smit, Van Pascha I, 225-8.
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leert. Hij áárzelt dan ook Seneca diskwalificerend te noemen. Voor zijn verdere
toneelontwikkeling is echter thans Sophocles de grote stuwkracht1. Hij las de hoogste
treurspelen af uit diens Elektra; hij bewondert in dit stuk, zoals hij zegt, het woelen
van allerlei hartstochten, klare vertellingen, gewichtige beraadslagingen, gezonde
gezouten leringen en gouden spreuken. De uitwerking van de grondgedachte in de
stof dient zó te geschieden, dat er een schone evenredigheid van alle onderdelen tot
stand komt; zij behoren hecht samen te hangen en zonder dwang uit elkaar voort te
vloeien. De compositie wordt strenger en soberder, met sterker concentratie op de
hoofdhandeling.2
Maar ook in ander opzicht verwierf Vondel3 zich door Elektra een gewijzigde
visie. Sophocles demonstreerde hem namelijk, dat het mogelijk was een groot werk
te schrijven waarin het uitgebeelde níet symbolisch begrepen (vérder ‘geduid’)
behoefde te worden, maar als feit op zichzelf een zinvolle waarheid in zich kon dragen.
De Elektra, bijvoorbeeld, demonstreert het bestaan van de goddelijke gerechtigheid
en typeert tevens de verschillende houdingen die men daartegenover kan aannemen
(Elektra de juiste houding, Chrysothemis de verwerpelijke). Dit zo ziende4, ging
Vondel over naar een nieuwe periode in zijn dramatische ontwikkeling5, waarvan
Gebroeders, Joseph in Dothan, Joseph in Egypten, Peter en Pauwels, en Maria Stuart
in de jaren 1640 tot 1646 de sprekende getuigen zijn. De ‘nadering’ ertoe gaf
Maeghden (1639) al te zien.
Stellig vertoont Maeghden nog tal van opvallende overeenkomsten (al zijn ze vaak
antithetisch aangebracht) met de Gysbreght6. Maar daarnaast heerst de geest van
Elektra. Zoals in Sophocles' stuk Elektra niet ten onder gaat maar triomfeert, zo gaat
ook in Maeghden Ursula niet ten onder, maar triomfeert zij na haar dood: de Hunnen
zijn op de
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W. v.d. Wijnpersse, Vondelkroniek III, 166; A.M.F.B. Geerts, Vondel als classicus bij de
humanisten in de leer, Tongerloo, 1932; P. Maximilianus, TNTL 79 (1963), 308-10.
Zoals W.A.P. Smits vergelijking tussen Gysbreght en Elektra, Van Pascha I, 237, aantoont.
Van Pascha I, 237-8.
In Van Pascha I, 238, noemt W.A.P. Smit Het Pascha en Hierusalem verwoest
symbolisch-emblematisch, de stukken ná Elektra exemplarisch-emblematisch, ‘waarbij het
vertoonde gebeuren de geldigheid van een universele waarheid en de daarmee samenhangende
problematiek aan een concreet geval demonstreert’.
Van Pascha I, 238.
Van Pascha I, 258-62.
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aftocht, Keulen gaat een glorierijke toekomst tegemoet, dit alles dank zij Ursula, die
zelf ‘leeft na de dood omdat zij 't leven hier versmaadde’. In Maeghden zette Vondel
dus wel tegenover elkaar de twee heldenidealen, zoals hij die tot dan toe had leren
zien: Attila, de krijgsheld, de expansieve, tegenover Ursula, de maagd die bereid is
door het offer van haar eigen leven de stad te redden en tot in eeuwigheid te
beschermen. Vrijwillig aanvaardt ook hier, evenals de held in de Gysbreght, de heldin
de ondergang, sterker nog: zij streeft er bewust naar, de marteldood te ondergaan
om, stervend, de machtige tegenstander te overwinnen. Door de confrontatie van de
beide heldenidealen in één stuk heeft Vondel kennelijk de superioriteit van de in dit
leven ten onder gaande, maar voor de eeuwigheid winnende held willen demonstreren;
daarnaast opnieuw de idee van de zinvolheid van het Godsbestuur, op de wijze van
Sophocles exemplarisch verbeeld in de vertoonde geschiedenis.
Elida Maria Szarota acht1 Maeghden een der belangrijkste ‘martelaarstragedies’
uit deze tijd. Zij kenschetst Ursula als ‘eine der leiden-schaftlichsten Rebellennaturen
des europäischen Martyrerdramas und [sie] gehört zu den bedeutendsten
Widerstandskämpfern gegen Gewalt und Barbarei, die das europäische Drama des
17. Jhs aufzuweisen hat - eine Vorkämpferin all jener, die in unserem Jahrhundert
wiedererstanden, wiedererstehen muszten’2. Daardoor komt de jonge Vondel van
Palamedes en de hekeldichten in Maeghden nog één keer op gelijke wijze aan het
woord.
Tegen wèlk geweld en wèlke dwingelandij komt verderop aan de orde3. Elida
Szarota geeft echter nog een andere zin aan de figuur van Ursula: zij ziet haar als de
incarnatie van de schoonheid. Er zijn, stelt zij, een aantal duidelijk aanwijsbare
gronden aanwezig die haar dood veroorzaken: bereidheid de offerdood (voor Christus)
te sterven, redding van de stad (Keulen), overwinning van de geest over bruut geweld,
het zich voegen naar de wil van God, - maar er is een irrationeel element in het geheel,
het zonder meer ongrijpbare, en dat is: dat de schoonheid ten onder moet gaan. Het
besef hiervan is een ‘unlösbares Geheimnis’ van de kunst van Vondel; het vormt een
van zijn wezen-
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Elida Maria Szarota, Die Ursulagestalt in Vondels Maeghden, Ni Tlg 59 (1966), 73-88.
T.a.p., 88-9.
Zie hieronder bij de behandeling van Vondels bekering.
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lijkste problemen, waarbij hij stuit op de ‘Unerforschlichkeit des göttlichen
Ratschluszes’1.
Naar de vorm vertoont Maeghden enige opvallende veranderingen: het aantal
optredende personen is, in vergelijking met de Gysbreght, sterk verminderd; de
hoofdpersoon treedt niet het eerst ten tonele; het stuk opent ook niet met een lange
monoloog, maar twee bijpersonen zetten in een dialoog uiteen wat vroeger gebeurde;
de functie van de rei - voor het eerst treedt slechts één rei op - is veranderd: deze
zingt geen losse liederen, maar geeft rechtstreeks beschouwingen over het vertoonde.
Het stuk is ook aanzienlijk sterker geconstrueerd tot één duidelijk voortschrijdende
handeling, (al staan de gebeurtenissen in Keulen en die in Attila's legerplaats toch
nog wel te veel naast elkaar in plaats van in elkaar vervlochten te zijn)2. Voor het
overige is dit stuk, evenals de Gysbreght, een typisch produkt van contra-reformatie
en barok: Ursula de bloedgetuige van Christus, de lieflijke weerloze, fel contrasterend
met de barbaarse Attila. Ook hier de tegenstelling van rood en wit, ook hier de
‘aandacht voor het uiterlijk van mond en wang, voor borst en geurend hoofdhaar,
een aandacht die Vondel niet veel meer dan Rubens bedwong’3.

7
Eveneens in 1639 schreef Vondel het drama Gebroeders, dat het jaar daarop
verscheen4. Doordat Saul en zijn zonen een oud verbond met de Gabaonners schonden
en wreedheden jegens hen bedreven hadden, zendt Jahwe een driejarige droogte over
het land. Want wel is Saul gesneuveld, maar de zedelijke wereldorde is daarmee niet
hersteld. Koning David ondervraagt Gods orakel. Dit verklaart, dat de Gabaonners
hun eisen mogen stellen ter verzoening van Sauls schuld. De Gabaonners eisen als
zoenoffer zeven mannelijke afstammelingen van Saul. Deze afstammelingen mogen
zelf al onschuldig zijn, aan de eis der Gabaonners moet worden voldaan5. David
bewilligt, zij het na een
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Vergelijk wat hierover hiervóor (bij de behandeling van de Gysbreght) is opgemerkt.
Th. de Jager, Vondel, 88 vlg.; Van Pascha I, 257-8.
Ed. A. Serrarens, Vondel's Gijsbreght en Maeghden in 't licht der Contra-Reformatie, TTL
25 (1937), 225-256.
D.C. Nijhoff, Vondels Hecuba, Gebroeders en Marie Stuart aesthetisch-critisch beschouwd,
Utrecht, 1886.
A. Kluyver, De wraak der Gibeonieten (en het treurspel ‘Gebroeders’), TNTL 47, 33.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

347
poging de Gabaonners te bewegen van deze eis af te zien. - Kennelijk staat dit spel
sterk onder invloed van de noodlotsgedachte zoals Vondel die in de Griekse
letterkunde gevonden had. Men meent in de Gebroeders zelfs een bewuste imitatie
van de Oidipoes te mogen zien. Uiteraard echter is het noodlot vervangen door de
onnaspeurlijke lotsbestemming van Jahwe. Maar deze God van wrake achtervolgt
het verre nageslacht om de zonden van de voorvader, stemt als het ware in met,
bevordert de bloedwraak. Daardoor kan in dit werk in de authentieke betekenis van
het woord gesproken worden van tragiek, meer dan van morele schuld: de gebroeders
zélf overtreden niet bewust een goddelijke wet of zedelijke norm; zij lijden dus niet
om eigen schuld1, maar om de schuld van Saul, waarvoor Jahwe hen in zijn geheime
en ondoorgrondelijke wilsbeschikking boeten laat. Waaróm echter laat hij hen boeten?
Omdat het verloop der jaren de misdaad niet verschoont of uitwist, zoals in de
opdracht uiteengezet wordt. De straf mag dus al uitgesteld zijn, tenslotte komt zij
tóch neer op de ‘schuldigen’2.
Dat hier een probleem kan liggen, demonstreert hij aan het aarzelen van David.
Hij moet de talrijke argumenten die te berde gebracht worden tegen de late
strafvoltrekking, ter zijde stellen om het ene te doen dat God hem opgedragen heeft3.
De problematiek van David staat dan ook centraal in dit stuk, de problematiek van
het wezenlijk Godsvertrouwen, het geloof in God en diens beleid, ook al lijkt dit
beleid ongeloofwaardig. Wanneer men in dit stuk dan ook invloed van de Griekse
noodlotsgedachte ziet, moet daar aan worden toegevoegd dat deze gedachte wezenlijk
gekerstend werd. In David geeft Vondel de ideale koning die ‘contre coeur’ het
vonnis spreekt omdat God het zo wil. Ook hier, als in de Gysbreght, de
‘grootheid-in-ootmoed’4. Hierdoor
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Overigens antwoorden de Gabaonners op de vraag of de nakomelingen moeten lijden om de
zonden van de voorouders: ‘Zij lyden min om hem als hunne schelmeryen’ (vs. 1325), maar
in het geheel van Vondels stuk spelen de ‘schelmeryen’ een weinig sprekende rol.
En deze schuldigen noemt Vondel ‘Saul en de zynen’ (Opdracht).
Onder zeker opzicht kan de idee van dit spel dus worden geformuleerd als: de eis van
onvoorwaardelijk vertrouwen in de zinvolheid van het Godsbestel, ondanks alle schijn van
het tegendeel. Vgl. Smit, Van Pascha I, 299.
In de figuur van David heeft Vondel bij herhaling zichzelf herkend en uitgesproken. In Davids
Boetpsalmen, die hij tijdens zijn bekeringsperiode bewerkt, spreekt hij zijn eigen problematiek
uit, zoals in dit spel Vondels conflict - de onderwerping van het menselijk begrip en de gehele
menselijke persoonlijkheid aan Gods woord en wil - mogelijk in Davids conflict stem kreeg.
Vgl. B.H. Molkenboer, Wanneer werd Vondel Katholiek?, Vondelkroniek III (1932), 63-82.
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werd de Gebroeders tevens de uitspraak van Vondels geloof en deemoed, de tegenpool
van de hoogmoed1.
Ook naar de structuur staat dit stuk, sterker nog dan Maeghden, onder invloed van
Sophocles: het geeft een rechtlijnige ontwikkeling van een enkelvoudig gebeuren.
De strijd tussen juxta-positie en compositie, die in de Palamedes begon, is nu vrijwel
geheel ten gunste van de laatste beslist2.
In Gebroeders plaatste Vondel David voor een vrij ondoorzichtig raadsbesluit der
Godheid: David aanvaardt in gelovig Godsvertrouwen. In tegenstelling hiermee vond
hij, op het voetspoor van De Groots Sofompaneas, in de geschiedenis van Joseph de
door God zelf aangewezen demonstratie van de zin-vólheid van het Godsbestuur
‘ten beste van 't menschelijck... geslacht’3.
Een en ander werd uitgebeeld in de twee stukken die in 1640 in de schouwburg
vertoond werden: Joseph in Dothan en Joseph in Egypten. Met zijn vroegere
bewerking van Joseph aan 't hof vormden deze spelen een trilogie, waarin de grote
momenten uit het leven van de aartsvader zijn uitgebeeld. Wanneer we de beide
oorspronkelijke spelen in hun natuurlijke volgorde beschouwen, zien we in Joseph
in Dothan4 de vrijwel volmaakt onschuldige5 ten slachtoffer vallen aan de hartstocht
Haat-en-Nijd. De stof van het spel is niet bijzonder omvangrijk: zij leent zich eigenlijk
ternauwernood tot de bewerking in een vijfdelig treurspel. Zij zou bovendien licht
kunnen verzanden in een weinig attractieve familieruzie. Vondel heeft echter de
gebeurtenissen op ho-
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Toch: al met al een moeilijk te interpreteren stuk. J.G. Bomhoff, a.w., 127, zegt: ‘De toon
van het stuk is stug en de zin ervan m.i. duister, maar men krijgt zo het gevoel, dat het komt
uit grote diepten en nauw verwant is aan Vondels eigen, meest verholen problematiek’.
W.A.P. Smit, Van Pascha I, 291. Alleen het vierde bedrijf met de uitingen van het leed van
Rispe en Michol is op een nevenaspect gericht, dat niet betrokken wordt op het centrale
conflict van David. - Andere bezwaren formuleerde Smit, t.a.p., 302.
Van Pascha I, 306, 313.
In de uitgave van Joseph in Dothan door L. Strengholt in de Klassieken der Nederlandse
Letterkunde, Zwolle, diverse drukken vanaf 1962, nadere bibliografie.
Vrijwel, niet geheel. ‘Het ongeluk is over hem gekomen door het onvoorzichtig profeteren
van eigen uitverkiezing’; J.G. Bomhoff, a.w., 123; een voorbeeld van wat J.M. Bremer in
Hamartia, Amsterdam, 1969 een ‘beoordelingsfout’ genoemd heeft, de fout die rampen
veroorzaakt. Door deze fout overschrijdt de mens de grens van wat aan zijn individualiteit
door anderen wordt toegestaan. - Vgl. ook J.G. Bomhoff, a.w., eerste hoofdstuk en p. 124.
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ger plan geheven door de uitspraken van de hemelgeesten, die het geheel onder
metafysische belichting plaatsen, namelijk de steeds sterker dominerende gedachte
aan de zinvolheid van het Godsbestuur. Bovendien stelt hij Joseph als prototype van
Christus, zónder overigens daardoor het eigenlijk gebeuren geweld aan te doen1.
Joseph in Egypten geeft Joseph in zijn strijd met Potifars vrouw Jempsar en haar
listige voedster, aan wier verleidingsmanipulaties Joseph weerstand biedt: geestelijk
overwint hij de vrouwen, maar deze overwinning betekent zijn eigen (tijdelijk)
ongeluk: hij wordt door Potifar uit zijn waardigheden verstoten. ‘Zoals hij (Vondel)
in zijn Gysbreght van Aemstel een Christelijke Aeneas en in zijn David uit Gebroeders
een Christelijke Elektra had uitgebeeld, zo (gaf) hij in Jozef (in Joseph in Egypten)
aan een Christelijke Hippolytus gestalte. En om deze opzet te accentueren, (volgde)
hij met zijn drama zoveel mogelijk het model van Seneca's Phaedra, tot in
kenmerkende détails toe, zodat de uiterlijke overeenkomst het wezenlijke verschil
des te scherper doet uitkomen’2. De rol van de engelenreien is in dit tweede stuk niet
gericht op een goddelijke interpretatie van de gebeurtenissen op het toneel; ook is
Joseph aanzienlijk minder prototypisch gesteld voor Christus. W.A.P. Smit schrijft
een en ander toe aan het feit dat een ander motief Vondel bewoog bij het schrijven
van het tweede stuk. Zijn opvatting over de zinvolheid van het Godsbestuur had
Vondel nu voldoende uitgesproken: de Phaedra in christelijke zin navolgend, richtte
hij zich meer op de problematiek van de dualiteit van goed en kwaad. Leven uit het
(ware) geloof impliceert de mogelijkheid goed te leven (zoals Joseph doet), demonie
en natuurdrift aan zich te onderwerpen; - zónder dit geloof echter valt de mens als
slaaf ten prooi aan zijn hartstochten ‘in een bezetenheid die hem tot een dier verlaagt’3.
Voorlopig zal deze nieuwe problematiek - de dualiteit van goed en kwaad die de
wereld verscheurt, en op haar achtergrond die van geloof en ongeloof - aan zijn
treurspelen ten grondslag liggen4.
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Van Pascha I, 350-1.
Van Pascha I, 357. Voor de imitatio van Phaedra, Van Pascha I, 374-8.
Van Pascha I, 379-385. Dit is, zegt W.A.P. Smit, de emblematische les, die in de geschiedenis
van Josef en Jempsar besloten ligt. Zie ook J. van der Steen, Vondels Jempsar en de slang,
Ni Tlg 52 (1959), 326-332.
Van Pascha I, 384. Zie ook A. van Duinkerken, Joseph in Egypten, De Gids 124 (1961), 114
vlg.
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8
In deze jaren valt in Vondels werk ook de naam Rembrandt, en wel in het korte
gedichtje van 1640, een vierregelig rijmpje bij een portret van Kornelis Anslo1. De
verhouding tussen Vondel en Rembrandt heeft aanleiding gegeven tot heel wat
geschrijf, dat, behalve historisch, mogelijk van belang is inzover het beide figuren
in hun artistieke verhouding belicht. Welke persoonlijke relatie er tussen beiden al
dan niet bestaan heeft, is bij gebrek aan gegevens vrijwel niet uit te maken; uit de
schaarsheid der uitlatingen, uit de schaarse uitlatingen zelf van de kant van Vondel
valt weinig definitiefs te concluderen, al lijkt het op grond van hun verschil in
persoonlijkheid en stijl weinig waarschijnlijk dat zij zich op den duur zeer aan elkaar
verwant zullen gevoeld hebben. Op den duur; er is immers een bepaalde periode
geweest waarin zij elkaar geestelijk toch wel zeer verwant waren: de eerste tien jaar
van zijn verblijf te Amsterdam was ook Rembrandt ‘een profeet van de Barok’; hij
kon toen, tót rond 1641, als een Hollandse Rubens gelden met de voorkeur van de
latere barok voor het theaterachtige en de historische romantiek, terwijl ook in
katholieke sfeer gedrenkte religieuze voorstellingen Rembrandts geest boeien. Dit
was bekend vóór Hellinga met zijn opzienbarende, door deskundigen aanvaarde,
hypothese kwam dat Rembrandt zozeer geboeid zou zijn door de Gysbreght van
Aemstel dat hij zich door dit werk zou hebben laten inspireren tot zijn ‘Nachtwacht’2.
Niet meer of minder! Omgekeerd vindt men in Vondels werk geen weerklank van
betekenis op Rembrandts oeuvre3. Weinig ver-

1
2

3

Vgl. hierover G. Kamphuis, Ni Tlg 47 (1954), 145-150, G. Brom, Ni Tlg 49 (1956), 309, en
50 (1957), 122.
W. Gs Hellinga opperde - in een artikel Interpretatie van de Nachtwacht in De Gids van
maart 1955, 170-191, later uitgewerkt in Rembrandt fecit 1642 - De Nachtwacht - Gijsbrecht
van Aemstel, Amsterdam 1956 - de mogelijkheid, dat Rembrandt in 1638 een der
voorstellingen van Vondels Gysbreght heeft bijgewoond, en op grond dáárvan in opstelling
en strekking van de ‘Nachtwacht’ min of meer een illustratie gaf van de aanvangsmonoloog
van Gysbreght, en dan bezield door de toekomstvoorspelling van Rafaël. Vgl. H.E. van
Gelder, Crit. Bull., september 1956, 261-9. In elk geval blijken tal van opvallende, tot dusver
niet verklaarde, kennelijk symbolische figuren en attributen van de ‘Nachtwacht’ uit de
Gysbreght verklaarbaar. H. v.d. Waal is blijkens zijn artikel Rembrandt 1956, Museum, dec.
1956, 193-209, door Hellinga overtuigd. Over Vondel en de anatomische les, P. Maximilianus,
Ni Tlg 56 (1963), 241-50.
Behalve het gedichtje op Anslo is in 1933 een tweede vermelding van Rembrandt door
Vondel ontdekt; zij dateert - en dit is zeer belangrijk - uit veel later tijd, heeft nl. betrekking
op een door De Visscher in 1658 gegraveerd portret van Van Coppenol. Vgl. H.F. Wijnman,
Jaarboek Amstelodamium, 1933, 147.
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wonderlijk als men bedenkt dat Vondels belangstelling voor schilderkunst eigenlijk
pas goed begon te ontluiken onder invloed van een zozeer van Rembrandt áfwijkende
schilder als de tijdelijk in Amsterdam woonachtige Duitser Joachim Sandrart. En
wezenlijk verschilde Vondels menselijke en artistieke instelling aanzienlijk van die
van Rembrandt, een verschil dat een kloof werd na 1642, toen Sandrart weliswaar
vertrokken was, maar in Rembrandt de grote verandering plaats greep die hem over
de barok heen bracht naar een nieuw laatrenaissancistisch evenwicht ter uitdrukking
van zijn verdiepte, verinnigde menselijkheid; en dit, terwijl de Brabander Vondel
zijn barok vrijwel volledig handhaafde. Tegenover Rembrandts individualisme en
universalisme, tegenover, in artistiek opzicht, zijn realisme en nieuwe laat-renaissance
stond Vondel als middeleeuws symbolist, als pracht- en praallievend rederijker, als
de eloquente, welsprekende, Amsterdam verheerlijkende barokkunstenaar, sterk
geneigd tot stilering volgens de door de vroegere renaissance gestelde normen van
een antiek schoonheidsideaal; in verband hiermee telt het psychologische en
individuele voor Vondel aanzienlijk minder dan voor Rembrandt1.

9
Overigens zal Vondel minder geïntrigeerd zijn geweest door zijn verhouding tot
Rembrandt dan het nageslacht dit kennelijk is. Andere problemen - er werd reeds op
gedoeld - hielden hem in deze jaren rond 1640 intenser bezig: zijn verhouding tot
het katholicisme. Vondels religieuze ontwikkeling heeft zich in verschillende stadia
voltrokken; volgens het onderwijs zijner ouderen, verhaalt Brandt, had Von-

1

F. Schmidt - Degener, Phoenix, Amsterdam, [1942], 97-163 (Rembrandt en Vondel); tekst
herdrukt, met kleinere wijzigingen van de auteur zelf en enkele aanvullende voetnoten door
A. van Schendel in F. Schmidt-Degener, Rembrandt, Amsterdam, 1950, 27-28; A.I.M. van
der Waag, Vondel en Rembrandt, Ni Tlg 49 (1956), 129-137; Edg. van der Velde, Vondel en
de plastische kunsten, Gent, 1930 (Kon. Vl. Acad. van Taal en Letterk. VI, no. 48); J.H.
Scholte, Rembrandt en Vondel in artistieke harmonie, Den Haag, 1946; J.A. Emmens, Ned.
Kunsthist. Jb., 1956, 133-165. - Over het zich ontworstelen aan de voorstellingswereld van
de barok zie, naast de aangehaalde studies van Schmidt-Degener, W.A. Visser 't Hooft,
Rembrandt's Weg zum Evangelium, Zürich, 1955 (vgl. G. Kamphuis, Crit. Bull., sept. 1956,
269-276).
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del in zijn jonge jaren de leer der doopsgezinden aangenomen, maar zich later ‘onder
zoo vele smaldeelen der verdeeldheden, in de gemeente der Waterlanderen begeven
en het Diakenschap onder hen bedient’1. Uit de groep der zg. oude of harde
Vlamingen, menisten van de strengste en meest wereldschuwe richting, die afkerig
waren van de toneelkunst, ging hij dus over naar de meest rekkelijke groep, die van
de Waterlanders. Hij evolueert in vrijzinnige richting als hij door de aanraking met
zijn humanistische vrienden veeleer libertijns genoemd moet worden; hoewel hij
toen geen enkel bindend en verklarend leergezag erkende, stond hij toch - blijkens
de Harpoen van 1630 - de wereldlijke inmenging in zaken van geloof en godsdienst
voor, dit in tegenstelling met de voorgaande periode, waarin hij deze had afgewezen.
In deze libertijnse tijd is hij zeer onzeker als hij ziet, hoe de bijbel, in het oog van de
doopsgezinden de enige geloofsbron, geworden was tot een bron van twist (Antidotum,
1626). De mening, dat zonder nadere verklaring de bijbel op zich voor iedereen
voldoende was, gaf geen vastheid. Dan zal hij - na een lange en moeizame zelfstrijd
- erkennen, dat God, naast Zijn Openbaring, noodzakelijk een verklarend en
verbindend leergezag gegeven moet hebben2. Dit gebeurt dan in de jaren na 1630,
vooral na '35, als zijn vrouw sterft, De Groots invloed doorwerkt, en hij de Gysbreght
schrijft.
Stellig vertoont de in het hartje van de middeleeuwen spelende Gysbreght van
Aemstel katholieke aspecten, maar het gaf het katholicisme toch overwegend van
esthetische, romantische kant. Openbaarde de Gysbreght hoogstens het ‘waggelen’
op het punt van de godsdienst, in de Maeghden ‘vond men zaaken die veelen
bedroefden’; in dit spel geeft Vondel blijk van een stellige toenadering tot en een
duidelijker begrip van het katholicisme.
Niet echter in deze zin dat hij uitsluitend op katholieke gedachtengangen zou
steunen: ook menonitische komen tot uitdrukking3. Ursula formuleert zowel
menonitische als katholieke opvattingen tegen calvinistische meningen en die van
de Wederdopers; in Ursula wil Vondel een katholieke verbeelden in wier denken
menonitische begrippen en gedachtengangen zijn opgenomen. En vandaaruit reageert

1
2
3

Leven van Vondel, ed. Verwijs, 23.
H.W.E. Moller, Geschiedenis5, 146-7.
Hierop is door W.A.P. Smit de aandacht gevestigd, Vondel en zijn bekering, Ni Tlg 29 (1935),
162-2; over dit godsdienstprobleem in zijn geheel naderhand Elida Maria Szarota, Die
Ursulagestalt in Vondels Maeghden, Ni Tlg 59 (1966), 73-88.
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Vondel op antikatholieke regeringsplakkaten, pamfletten en handelingen; hij bepleit
gehoorzaamheid aan de burgerlijke overheid, ook als deze zich in de plaats van een
eerder bestaande heeft gedrongen, maar hij bepleit anderzijds het recht op vrije
uitoefening van de godsdienst.
Dit alles impliceert wel een ‘waggelen’ op het punt van de godsdienst, het sluit
nog niet in dat Vondel tijdens het schrijven van Maeghden al reeds tot het katholicisme
bekeerd was.
Het blijft moeilijk de datum van Vondels bekering nauwkeurig vast te stellen. Zijn
katholieke vriend Cornelis Plemp heeft hem begin 1638 in aanraking gebracht niet
alleen met de jezuïeten, maar ook met pastoor Marius van het begijnhof. Pastoor
Marius moet voor Vondel een aantrekkelijke figuur geweest zijn: jarenlang was
Marius werkzaam geweest in Keulen, de stad van Vondels jeugd, en tegen het
naderende derde eeuwfeest van het Mirakel van 1345 maakte hij een studie van dit
wonder, dat hij aanwees als de bron van Amsterdams eer en opkomen. Onder invloed
van de gesprekken die Vondel o.a. met hem voerde en gestadige zelfstudie moet
Vondel in deze jaren het katholicisme steeds nader zijn gekomen.
Er zijn argumenten die pleiten voor 1641 als bekeringsdatum: externe als twee
brieven van Mattheus Vossius1, interne als het verschil in dramatische kracht tussen,
enerzijds, de beide stukken over Joseph van 1640 en, anderzijds, de Peter en Pauwels
van 16412.

10
Vondels dramatische vormkracht immers moet bij het schrijven van Peter en Pauwels,
ook nog wel van Maria Stuart (1646), aanzienlijk lager getaxeerd worden dan bij de
eraan voorafgaande spelen het geval was.

1
2

W.M. Frijns, Bekeerde Vondel zich in 1639?, Studia Catholica, 1940, 298-9; vgl. J. Noë,
a.w., 49.
B.H. Molkenboer, Wanneer werd Vondel katholiek?, Vondelkroniek III (1932), 1-18, bepleitte
1639; J. Noë, a.w., 44-62, daarentegen 1641. Ook W.A.P. Smit acht het, met name op grond
van de door Frijns gesignaleerde brieven ‘moeilijk’ de geloofs-overgang ‘vóór 1641 of zelfs
1642 te plaatsen’, Ni Tlg 46 (1953), 263. Over Vondels bekering ook H.F. Wijnman, Uit de
kring van Rembrandt en Vondel, Amsterdam, 1959, speciaal het hoofdstuk Cherchez la
femme, 94-110, alsook S.F. Witstein, Vondel, Barlaeus en de ‘weduw’ van Brandt, Ni Tlg
56 (1963), 85-90. Zie ook Albert Verwey, Vondels Geloof, in Keuze uit het proza van zijn
hoogleraarstijd (1925-1935), Zwolle, 1956 (bespreking van G. Brom, Vondels Geloof,
Amsterdam, 1936).
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Men heeft gemeend - wellicht niet ten onrechte - dit falen van dramatische spanning
te kunnen toeschrijven juist aan het feit van Vondels bekering, waardoor het
conflict-element in de dichter heeft plaats gemaakt voor een behoefte te getuigen
van en voor zijn nieuw verworven levensinzicht met inbegrip van zijn religieuze
overtuiging; Peter en Pauwels, met zijn apologie van het onfeilbare leergezag van
Christus' kerk en zijn visie op de marteldood van de beide apostelen leverde daartoe
stof te over, terwijl de ‘gemartelde majesteit’ der Schotse koningin de nù katholieke
polemist in Vondel zeer te stade kwam. ‘Deze onstuimigheid van de geloofsleerling
voerde hem - meent Noë1 - een tijd lang buiten zijn bijbelspelen2, verhinderde eveneens
het doordringen van zijn vernieuwde kijk op het wezen van de tragedie... en voerde
hem gedeeltelijk buiten de kunst’.
Peter en Pauwels (1641)3 kent een bewust katholieke fundering; deze is echter
niet antithetisch opgevat contra bijvoorbeeld het protestantisme (zoals b.v. in de
Altaergeheimenissen het geval zal zijn); in Peter en Pauwels laat hij het oude
christendom triomferen over het heidendom. Peter en Pauwels is een vrij statisch
stuk; kennelijk was het Vondel niet te doen om actie-in-ontwikkeling, maar om de
uitbeelding van de twee werelden die hem in Joseph in Egypten ook reeds boeiden:
die van het geloof dat uiteindelijk de overwinning behaalt, die van het ongeloof dat
tot razernij en waanzin leidt. Terwijl echter in dit laatste stuk de tegenstelling
belichaamd was in personen, gebeurt dit in Peter en Pauwels in groepen. Deze
opstelling in dualistische antithese overheerst bijzonder sterk; de handelingsaspecten
die een drama constitueren, ontbreken vrijwel geheel; conflicten eveneens; de
contrasterende partijen staan vrij statisch tegenover elkaar4. Eerst met de Salomon
zeven jaar later zal Vondel de impasse doorbreken waarin hij, dramaturgisch
gesproken, verzeild is, nu hij nog altijd bij voorkeur het blijeindig slot aanvaardt en
nog niet het inzicht van Aristoteles deelt omtrent het karakter van de hoofdpersonen
van een tragedie (‘nochte heel vroom, nochte onvroom, maar tusschen beide’, zoals
hij in het berecht voor Jeptha formuleert.)

1
2
3
4

J. Noë, a.w., 71; vgl. ook 50-1.
Opgevat als spelen die hun stof ontlenen aan het Oude Testament.
Van Pascha I, 386-410.
Met het gevolg dat men hier te doen heeft met ‘het tegendeel van tragiek: stralende
offervaardigheid en een drama, volstrekt sui generis, waarvoor ik vergeefs parallellen zoek
in de wereldliteratuur’; J.G. Bomhoff, Vondels drama, Amsterdam, 1950, 129.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

355
W.A.P. Smit schrijft Vondels visie op de hoofdpersoon toe aan het nog immer
nawerken van de eisen van het epos waarmee zijn Constantinade hem in aanraking
had gebracht1.

11
Het moment is gekomen even ons relaas over Vondel te onderbreken. Niet zozeer
omdat Vondel in een impasse verkeert (daar komt hij wel weer uit), maar vooral
omdat 1641 een ‘datum’ in onze toneelgeschiedenis is, die andere aspecten van die
geschiedenis belicht dan Vondel laat zien.
1641 is namelijk het jaar waarin Jan Vos' Aran en Titus werd opgevoerd. Weliswaar
moet JAN VOS (ca. 1620-1667) op grond van zijn geboortejaar gerekend worden tot
de ‘derde generatie’ van de zeventiende eeuw, maar zijn literaire activiteit valt binnen
dit eerste tijdvak van de zeventiende eeuw, alsook zijn verhouding tot Vondel.
Jan Vos was een ongeletterd glazenmaker, die geen andere taal kende dan de
Nederlandse. Nochtans werd hij een der invloedrijkste letterkundigen van zijn tijd,
al bracht, naar hij zelf getuigde, het dichten van vensters hem meer op dan het dichten
van verzen.
Zijn roem begon met de opvoering in 1641 van zijn treurspel Aran en Titus, dat
waarschijnlijk begin 1638 al voltooid was. Om de geest van dit en soortgelijke spelen
te kenschetsen, is een korte samenvatting van de inhoud van de vijf bedrijven gewenst.
De Romeinse veldheer Titus Andronicus voert, na een overwinning op de Goten, de
koningin der Goten (Thamera), haar beide zoons (Demetrius en Quiro), alsook de
moor Aran, die Thamera's geliefde is, als gevangenen binnen Rome. De keizer
Saturninus ontvlamt in liefde voor Thamera. Om het leven te redden van Aran, die
Titus aan de goden wilde offeren, stemt Thamara toe in een huwelijk. - Aran besluit
Titus' geslacht uit te roeien. Hij weet Thamera's zoons te bewegen de broeder van
de keizer (Bassianus) te doorsteken en zijn lijk aan de struiken op te hangen, terwijl
zij Titus' dochter Rozalyna gezamenlijk verkrachten, de tong uitsnijden en de handen
afbouwen. Aran-zelf neemt twee zoons van Titus voor zijn rekening, en zorgt er
tevens voor, dat de verdenking van die moord en van die op de broeder van de keizer
komt rusten op twee andere zoons van Titus. Deze worden daarop door Saturninus
gevan-

1

Van Pascha I, 410.
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gen genomen en ter dood veroordeeld. Om hun leven te redden, kapt Titus op advies
van de moor de rechterhand af; tevergeefs: kort daarop wordt hem de hand
teruggebracht mèt de hoofden van zijn zoons. Daarop zweert Titus' enig overgebleven
zoon Lucius wraak; de geesten van de twee in opdracht van Saturninus gedode broers
zweren ongezien mede, en, doordat vier ‘kornellen’ aanwezig zijn, kan Aran meteen
in verzekerde bewaring genomen worden.
Om Aran te redden, beschuldigt Thamera, in de schijn van wraakgodin, Lucius
als de bewerker van alle rampen; zij suggereert Titus, die zij krankzinnig waant, zijn
zoon Lucius gevangen te nemen. Titus echter, de opzet doorziende, speelt het spel
mee, maar doodt in werkelijkheid, voordat Thamera terug is met de genodigde keizer,
de beide zoons van Thamera, mengt hun bloed in wijn, kookt hun vlees en zet deze
gerechten Thamera en de keizer voor. Na afloop van deze maaltijd vertoont Titus
aan zijn gasten de hoofden van Thamera's gedode zoons. Titus heeft voordien zijn
dochter Rozelyna eigenhandig naar de eeuwigheid geholpen, daar hij het kind niet
langer kon zien lijden. Dan wordt, terwijl Thamera nog klaagt over de wrede dood
van haar zoons, haar geliefde Aran binnengebracht; de grond opent zich voor zijn
voeten, hij stort in een vuurkolk en wordt levend verbrand. Daarop doorsteekt Titus
Thamera, waarop de keizer Titus doodt. Boontje echter komt om zijn loontje: Lucius,
Titus' zoon, doodt de keizer, Lucius wordt daarop tot keizer van Rome uitgeroepen.
Twee man sterk - Lucius en zijn oom Markus - zijn de enige overlevenden; op het
toneel in totaal: twaalf lijken.
De opvoering van Aran en Titus was een sensatie. En niet alleen bij de grote massa.
Professor Barlaeus was erover in de wolken en sleepte in zijn enthousiasme de groten
van die tijd mee: Hooft, Vondel, Huygens prezen in koor dit stuk, dat Barlaeus, die
het zevenmaal ging bewonderen, als volgt huldigde:
Siet hier de kunst op 't hooghst, de schouwburg op sijn top,
Het treurspel op sijn wreedst, de wraeklust vol van krop.
Noyt daverd' het aeloud tooneel met meer gespooks,
Noyt sachmen bij de Griek meer bloedgespat noch rooks.

De gehele oudheid bezit geen tragischer tragedie, betoogde Barlaeus, en hij bedoelde
klaarblijkelijk gruwelijker; maar hij prees toch nog meer ‘de spreuken, karakters en
hartstochten’. Het is duidelijk dat de stof, hoe bloederig deze ook zij, een stuk niet
voor goedkeuring of afkeuring voorbestemt; al mag men toegeven, dat Jan Vos wat
te veel
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van het goede geeft, Shakespeare deed het in zijn Titus Andronicus weinig minder.
Overigens heeft Vos hoogstwaarschijnlijk geen (vertaling van) Shakespeare voor
zich gehad, maar een nu verloren Andronicus van Adriaen van den Bergh - een
waarschijnlijk uit het Engels bewerkt stuk1.
Er is echter een groot verschil tussen de wijze waarop Shakespeare en die waarop
Vos deze stof bewerkte. Shakespeare is volstrekt niet pathetisch, schrijft in rijmloze
verzen en schuwt geenszins de komische tussenspelen. Jan Vos is een en al
opgewonden, rhetorische pathetiek. Hier is geen sprake van waarachtig gevoel, maar
van - gewilde? - opgewondenheid. Vos kende heel wat toneelstukken uit zijn hoofd,
ook van Hooft en Vondel, en gaat dan op zijn manier, hun kunst chargerend, voort.
Wanneer de keizer voor het eerst Thamera ziet, barst hij uit:
Wat boesem sou niet blaken
Om sulck een roesengaert, op lely witte kaken?
O Gôon ik ben gewondt! ontbindtse die me boeyt,
En 't noyt gesengde hart in Aetnas schoersteen gloeyt.

Het portret van deze overschone vrouwe vindt zijn tegenhanger in Rozalyna's tekening
van de Moor Aran:
Laet gy u eerbaerheyt om sulck een schrik-dier slippen;
Om sulk een Verkens muyl, met omgekrulde lippen:
Wat heeft u dus bekoort, sijn oogen vol van vier;
Sijn krulde satirsbaerd, sijn backes als een Stier?
Of 't haer als lamre wol? of lompe ledematen;
Of is 't sijn platte neus, met opgespalkte gaten?
Ik schrik voor 't schrickelijk beest, besmeert met schoornsteenroet.

In deze trant, die van dik hout planken zaagt, is het hele stuk geschreven: men weet
precies waar men aan toe is. Saturninus behoeft er niet aan te twijfelen wat hem te
wachten staat van de kant van Titus:
Vervloekte Saturnyn! hoe sal ik uwe darmen,
Uyt d'opgescheurde buyk, noch haspelen op mijn armen?

In de trant van deze anatomische les gaat Titus enige bladzijden verder als volgt
voort:

1

Worp, Gesch. Drama I, 319; Te Winkel, Ontw. IV, 222 vlg. Over The Relationship of
Shakespeare's ‘Titus Andronicus’ to the German Play of 1620 and to Jan Vos's Play ‘Aran
en Titus’, zie W. Braekman, Studia Germanica Gandensia IX (1967) en X (1968).
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In 't midden van de zael, die overgoten is
Van Weeuw en Weesen bloed, sul gy de Vorst een dis,
Van Weeuw' en Weesen been in aller yl, gaen stellen;
Die alsins is bespreet van Weeuw' en Weesen-vellen;
Hij heeft sijn wreede muyl en tanden al gewet,
Om sijn vervloekte balg, op 't dierbaer moordbanket,
Van weeuw' en Weesen vleesch, tot walgens vol te vreeten:
Dewijl hij in 't geraemt der Weeuwen is geseeten,
En suypt het lauwe bloed by 't holle harssen vat,
Van een onnoosle Wees.

Zodoende blijft er van Weeuw noch Wees veel over. Titus-zelf ‘wil de pekelplassen
Die Roselyna weend, doormengen met mijn bloed’... Etcetera.
Wat bij Vondel beheerste barok was, wordt hier wanstaltigheid en absurditeit, ook
al is het gegoten in de vorm van een klassiek drama in vijf bedrijven, de eerste vier,
naar het behoort, besloten door een rei. Men heeft gemeend, dat het juist dit laatste
was, dat de bewondering der tijdgenoten gaande maakt: hoe Vos deze overigens
zozeer romantische en gruwelijke inhoud in klassieke vormen wist te gieten1. - Een
classicus als Van Baerle spreekt hierover echter niet2. Wat hij te berde brengt, kan
ons alleen wantrouwen inboezemen in de smaak van ‘klassieke’ geleerden: hem treft,
dat Vos nóg gruwelijker, nóg sensationeler verhalen ten tonele voert dan de
gruwelijkste Romein of Griek. Dichter bij de waarheid lijkt - want wij staan voor
het vraagstuk van de enorme populariteit van Vos - de opmerking van Pels, dat ‘in
al dat woeden, al dat woelen,
Zeer ongemeene, én zeer veel' Bijverdichtzels zyn,
Die op een oogwit van het einde, élk in zyn' lyn,
Toeloopen, én het hart der kyk'ren door zulk marren
Doen haaken, hoe zich al dat warren zal onwarren;
Gelyk de knoop ook naauw ontknoopt is, én 't besluit
Bekénd gemaakt, óf 't spel, zo 't voegt, is aanstonds uit.

Behalve om de gelukkige wijze van ontknoping prijst Pels dus - overigens tegen wil
en dank - de Aran en Titus om de bijverdichtsels, de episoden, d.w.z. de verhalen,
die, wel in het drama opgenomen zijnde,

1
2

A. van Duinkerken, Het Tweede Plan, Amsterdam, 1946.
Van Duinkerken, in zijn beoordeling van de eerste druk van dit Handboek (De Tijd, 19 febr.
1949) meent, dat deze opmerking te kort doet aan het feit, dat Barlaeus de grote Griekse
tragici met name noemt, zulks nog wel in verband met ‘ongewoon getier’.
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geen deel van de hoofdhandeling uitmaken, maar de spanning voortdurend opvoeren1.
Deze ‘bijverdichtsels’ zetten, naar Vondel in de Jeptha betoogde, de handel een
heerlijke luister bij. - Vos brengt inderdaad ontzaglijk véél ten tonele; om het met
moderne termen te zeggen: hij opereert onafgebroken met alle beschikbare
handelingsmomenten, waardoor de aandacht gespannen blijft naar verleden en
toekomst, alsook naar wat momentaan elders gebeurt. Dit geeft, behalve het reeds
op zich sensationele der gebeurtenissen, een spanning en volheid aan dit toneelstuk
als niet vaak voorkomt. Het betekent, dat Vos als toneelrot een vakman was.
Deze Aran en Titus van Vos, vooral het feit dat het stuk zulk een enorme
bewondering opriep, dient uitgebreider onderzoek dan hier mogelijk is. Dit onderzoek
zal in breder kader moeten gebeuren. Men denke aan de bladzijden in The Romantic
Agony van Mario Praz2, waarop hij ‘voorlopers’ van de romantische voorkeur voor
de combinatie van schoonheid en dood, smart en genot (in die smart) behandelt: hij
wijst op Tasso, op een spel als Titus Andronicus en Elisabetheaanse drama's; in deze
spelen is duidelijk een zich verlústigen in het gruwelijke aanwezig: het zich erin
verlustigen, de ‘vreugde’ eraan valt de lezer sterker op dan de sensationele
gruweldaden-zelf. Marlowe ondergaat bloedige scènes niet als verschrikkelijk
(‘haarsträubend’), maar als verheffend (‘erhebend’); zijn Tamerlan is een hymne op
de gruwzaamheid. Dit zich positief verhouden tot het verschrikkelijke, gruwelijke,
ook perverse is een kenmerk van de tijd; het vindt bij het publiek duidelijk weerklank.
Ook in ons land. - En Jan Vos had begrip van levendig, bewogen toneel, - heel wat
meer dan de geleerde klassieke auteurs, Vondel incluis. Zo heel verwonderlijk is de
fameuze opgang die het stuk maakte, dan ook niet. Aangezien Vos echter niets
wezenlijks over het leven te vertellen had, en alleen maar tot razernij opgezweepte
wraak en weerwraak zich laat uitkuren, blijft al dit gehandel oppervlakkig gedoe, is
het niet verbonden met wezenlijke, dieper menselijke psychische belevenissen, is
het stuk waardeloos, - resulteert

1
2

A.G. van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen, 117.
Oorspronkelijke titel La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Firenze,
1930, 31948. De Engelse vertaling dateert van 1933, 21951, London etc.; er bestaat sinds
kort ook een Duitse vertaling, Liebe, Tod und Teufel. Die schwarze Romantik, München,
1963. De bedoelde pagina is in de Engelse editie nog niet aanwezig, wel in de Duitse, p. 42.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

360
de draak, die het op het toneel vaak het beste doet en het publiek bij de neus leidt.
Vos kwam in 1642 voor de dag met de Klucht van Oene, die in zijn genre niet
onverdienstelijk is en even ordinair als de meeste kluchten van die tijd, maar zijn
grootste roem zal hij verwacht hebben van zijn ernstig toneelrepertoire, dat in 1665
vermeerderd werd door zijn tweede en laatste treurspel Medea. Vos had school
gemaakt, zoals blijkt uit een uitlating van zijn naamgenoot Isaac Vos die (in 1648)
betoogde: ‘het oogh, neffens de ooren, wil aandeel hebben in hetgeen haar vertoont
wort’. Jan Vos zou het chargeren in zijn bekende spreuk: ‘het zien gaat voor het
zeggen’. In de Medea heeft hij zijn stelling zover doorgevoerd, dat dit stuk een
kijkspel in optima forma werd, waarbij alles aan uiterlijk vertoon is opgeofferd: de
tekst is eigenlijk niet veel meer dan een verklaring bij de vertoonde tableaus1.
Belangrijk is intussen de ‘Voorrede’ die aan de Medea voorafgaat. Vos betoogt
daarin, alle respect te hebben voor de toneelwetten van Horatius' Epistula voorzover
die uit de grond der dingen voortvloeien. Waar dit echter niet het geval is, verwerpt
hij ze: ‘want d'Oudheit heeft geen veurrecht dan daarze goedt is’. Hier laat Vos dus
de steun van de oudheid als alleenzaligmakend los, zonder overigens in beeldstormerij
te vervallen: een grote mate van gezond, zelfstandig oordeel blijkt Vos in dit opzicht
eigen te zijn geweest, meer dan verschillende andere auteurs voor wie tot het einde
van hun leven de klassieke voorschriften ‘nec plus ultra’ bleven.

12
Na Vos terug nu tot Joost van den Vondel.
Typisch voor de eerste jaren van de bekeerde Vondel is zijn speciale voorliefde
voor het episch-didactische genre. Wel verwaarloost hij het toneel niet, maar naast
de stroom van zijn treurspelen vloeit van nu af die van de epiek, die Vondel zozeer
lag en hem volop gelegenheid gaf zijn didactische neigingen - in casu tot verdediging
van het katholieke geloof en de kerk - uit te vieren. Hij vertaalt de Heroides van
Ovidius als Heldinnebrieven om zich te oefenen in het epistolaire genre, dat de
gelegenheid schenkt psychologische ontleding te geven naast lyrische

1

Vgl. H.H.J. de Leeuwe, Jan Vos ‘Medea’, een Nederlandse bijdrage tot de Europese
toneelgeschiedenis, L.T., 1963, 23; M.J.G. de Jong, Preromantiek en ‘Medea’, L.T., 1964,
487.
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ontboezeming en dramatische conflicten. Dan schrijft hij zelf zijn Brieven der Heilige
Maagden, Martelaressen (1642), brieven waarin zij geacht worden uiting te geven
aan wat hen bewoog, aan hun weerstand bieden aan de verleiding, hun vreugde voor
Christus te mogen lijden, zo nodig tot het martelaarschap toe.
In 1645 bezorgt hij een bewerking van een theologische verhandeling van Hugo
de Groot onder de titel Grotius' Testament; 1645 is ook het jaar van verschijning van
het omvangrijke episch-didactische dichtwerk Altaergeheimenissen. In drie zangen
levert hij, bij het derde eeuwfeest van het mirakel van Amsterdam, zijn pleidooi voor
het Sacrament des Altaars: Offerspijs bezingt de Eucharistie als het offer dat gegeven
wordt tot voedsel voor de ziel; Offerere betoogt, dat het allergrootste ook de opperste
ere waardig is; Offerande leert de redelijkheid van de offerdienst, toont de H. Mis
als de hernieuwing van het Kruisoffer, en in die Mis de Eucharistie als ‘de zon des
Gods-diensts’. Met het schrijven van dit werk zette Vondel de arbeid van De Groot
voort, die beoogde de niet-katholieken terug te voeren naar de ‘ene ware schaapstal’.
Vondel legde er zich met name op toe het grote geschilpunt van de Eucharistie op
te helderen en te verduidelijken.
Het jaar daarop verschijnt de prozavertaling van de Wercken van Vergilius (1646)
en het toneelstuk Maria Stuart of gemartelde Majesteit (1646). Naar de geest sluit
dit stuk geheel aan bij spelen als de Maeghden en de Joseph-dramatiseringen: immers
ook hier wordt de treur-rol gespeeld door een ‘personage, in alle delen zo onnozel,
zo volmaakt’, een opvatting van het tragische, die Vondel in deze jaren overigens
bezig was te overwinnen. In veel opzichten is Maria Stuart1 een parallel van Peter
en Pauwels: ook in het spel van de onthoofding van de katholieke vorstin de antithese
van geloof en ongeloof, van kinderen Gods en aanhangers van de duivel. Op dezelfde
wijze als in Peter en Pauwels worden de beide groepen gradueel gedifferentieerd,
maar het evenwicht dat in Peter en Pauwels zorgvuldig uitgebalanceerd was, is in
Maria Stuart ten gunste van Maria verbroken, zozeer dat de antithese praktisch op
de achtergrond gedrongen werd en het statische element hierdoor nog verder dan het
door het dualiteitskarakter al droeg, versterkt werd2. Daardoor is ook dit spel, na
Peter en Pauwels, als tragedie mislukt3.

1
2
3

Van Pascha I, 412-445.
Van Pascha I, 434-9.
Van Pascha I, 444.
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Het was een dieptepunt èn een keerpunt; na 1646 vormt hij zich een nieuwe conceptie
van het drama.
Enkele elementen van dit nieuwe paste hij al toe in de Leeuwendalers (1647), het
stuk over de komende vrede1. De oorlog wordt hier niet gezien als een strijd tussen
de Nederlanden en Spanje, maar als een strijd tussen de noordelijke en zuidelijke
Nederlanden, vrijwel in overeenstemming met de werkelijkheid van de laatste
tientallen jaren. Vondel verbeeldde deze strijd in een ‘lantsspel’, enigszins in de trant
van Tasso's Aminta, en in de sfeer van Vergilius' Eclogae. De herderssfeer werd in
Vondels spel vervangen door die van boeren, zodat de Nederlandse gemeenschap
door de fictie kon heenschemeren2. ‘Vondel zelf heeft het door de blijspeltoon, door
het stellen buiten de werkelijkheid in een fantastische wereld (die hij intussen een
sterke, eigen realiteit heeft weten te geven) tot een sprookje, tot een intermezzo, een
ontspanning van zijn Muze gestempeld’3. Ook in een ander opzicht valt dit spel geheel
buiten het kader van Vondels normale oeuvre: het heeft namelijk niet de heroïsche
mens tot onderwerp.
In dit stuk, evenals indertijd in de Palamedes, behandelde Vondel een ‘bijzonder’
geval. Dit geval (dit doel) bepaalde mede de vorm en de opzet. Dat Vondel zozeer
slaagde in de opdracht die hem gegeven was, mag worden toegeschreven aan het feit
dat hij in dit intermezzo reeds de eerste vruchten plukte van zijn nieuw verworven
dramatische inzichten, waardoor dit stuk aanzienlijk meer actie en ontwikkeling kent
dan de voorgaande. ‘Na de crisis van Maria Stuart betekent daarom Leeuwendalers
een verrassende opvaart’4.

Zesde periode 1648-1660
13
De treurspelen die Vondel tot nog toe geschreven had, kennen - met uitzondering
van Hierusalem Verwoest - slechts hoofdpersonen wie het leed dat hun overkomt,
niet aan henzelf geweten mag worden, maar veeleer aan de vijandige, haatdragende
buitenwereld of aan een on-
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Voor de Leeuwendalers zie de uitgave van Anton van Duinkerken, Utrecht, 1948; dez.,
Vondel's landspel van de Vrede, Roeping, nov. 1947.
Van Pascha I, 451-3.
Th. de Jager, Vondel of de Majesteit, 168.
Van Pascha I, 475.
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gelukkig beloop der omstandigheden1. De tragische held is heilige, martelaar.
Men heeft in deze voorkeur voor de onschuldige held2 een doperse trek menen te
herkennen; de toonbeelden van deugd, die Vondel in Gysbreght, Ursula, Josef (in
Joseph in Dothan) ten tonele voert, hebben nog veel gemeen met Abraham uit De
Vaderen en vele Helden Godes. De religieuze kern van het menisme moet Vondel
lang beheerst, en zijn voorkeur voor Gods helden waaraan hij zich stichten kon,
levend gehouden hebben3. Geleidelijk sterker heeft de religieuze idee, gemarkeerd
in een steeds nadrukkelijker voorkeur voor het bijbelse gegeven als uitdrukking van
Gods woord en wil, zich van Vondel meester gemaakt: van Gysbreght over Maeghden
en Gebroeders loopt één lijn naar de beide stukken over Josef, waarin in toenemende
mate niet-religieuze (bij)motieven uitgestoten worden4.
In de nu volgende periode, die het zesde decennium van Vondels leven omvat, is
de schuldige held zijn grote thema, de held die aan eigen fouten of zonden te wijten
heeft dat hem rampen overkomen.
Maria Stuart was, naar wij zagen, als gevolg van Vondels in deze jaren
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Over De tragische held bij Vondel behalve Th. de Jager, passim, Noë, passim, ook G.
Kazemier, Ni Tlg 37 (1943), 225-230.
Voor het overige zou het niet juist zijn de door Th. de Jager opgestelde en door J. Noë
overgenomen en gemodificeerde indeling van Vondels spelen in die tussen de onschuldige
en de schuldige hoofdpersoon, te chargeren, door haar voor te stellen als een scherpe scheiding
tussen de spelen vóór en nà de bekering. In zijn spelen vóór de bekering bracht hij, uiteraard,
niet alléén de ootmoedige held ten tonele. Tegenover Ursula staat Attila, enz. Indien geen
tegenstrever ware opgetreden, zou elke dramatische spanning afwezig zijn geweest. Intussen
was deze tegenstrever maar al te vaak ongenuanceerd ‘kwaad’, zoals de held ongenuanceerd
‘goed’ en lijdzaam was: ‘een ietwat simpele psychologie, doch helemaal in overeenstemming
met Vondels eigen tijd’ (J. Noë, a.w., 74). Noë wijst ook voor wat de periode na de bekering
betreft op het feit dat, waar de schuldige vooral getoond wordt in zijn directe opstand tegen
God, hij veel minder dan de vervolgde held in vroegere stukken een menselijke tegenstander
kreeg, waardoor veel minder mogelijkheid openbleef voor dit tegenmotief. (Vgl. a.w. 129).
Vervolgens echter bracht Vondel niet alleen of allereerst (schuldige of onschuldige) helden
voor het voetlicht, maar wilde hij problemen, toestanden, historiën, enz. uitbeelden. En
tenslotte: ook in de periode van de ‘schuldige’ bijbelse held schreef Vondel toneelstukken
die door dit begrip niét gedekt worden (Salmoneus, Batavische Gebroeders, Faëton, Zunghin).
(Vgl. de kritiek van W.A.P. Smit op Noë's beschouwingen, Ni Tlg 46 (1953), 264-7.)
J. Noë, a.w., 78.
J. Noë, a.w., 79.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

364
‘te epische conceptie van het drama12, dramatisch een dieptepunt. Vondel-zelf moet
dit al spoedig hebben ingezien, kort na het schrijven van het stuk. In de Opdracht
haalt hij namelijk Aristoteles aan als kroongetuige ten bewijze dat de toneelwetten
nauwelijks toestaan, dat een zo volmaakt édele persoonlijkheid als Maria de hoofdrol
vervult; liever dient deze vervuld te worden door ‘zulck eene, die, tusschen deugdelyck
en gebreckelyck den middelwegh houde, en met eenige schult en gebreken behangen,
of door een hevige hartstogt tot iet gruwzaems vervoert wert’. Niet langer dus de
onschuldige held, maar de onvolmaakte, zondige, weerspannige mens zoals de
werkelijkheid van het leven die doorgaans te zien geeft.
Stellig schonk deze toenadering tot de werkelijkheid van het menselijke leven
Vondel als dramaturg grotere mogelijkheden dan het geval was toen zijn aandacht
meer uitging naar verheerlijking van de ootmoedige held. De menselijke hartstochten,
de daardoor verwekte conflicten, hun ontladingen en katastrofale gevolgen leverden
gereder dramatische stof en spanning dan het passieve heroïsme van de martelaar;
maar al te vaak was dit wezenlijk ontragisch3. Thans treedt nadrukkelijk op de
voorgrond het kwaad in een mens, - en onder dit kwaad vooral de hoogmoed. Vondel
kon dit kwaad gebruiken in het kader van zijn nieuwe, door de Grieken beïnvloede
opvatting van wat het tragisch toneel te brengen had: ‘zulck eene, die, tusschen
deugdelijck en gebreckelijck, den middelwegh houde’; dit toneel heeft bovendien
als nuttig effect dat het zowel ‘schrick’ als ‘medoogen’ opwekt.
Vraagt men, hoe Vondel tot dit nieuwe inzicht in het dramatische kwam, dan luidt
het antwoord: waarschijnlijk door gesprekken met Vossius die toen bezig geweest
moet zijn met de correctie van zijn Institutiones poëticae; hij kan Vondels aandacht
gevestigd hebben op de strijdigheid van de Maria Stuart-figuur met Aristoteles' eis:
‘personae nec prorsus probae, nec plane improbae’4. Na de Maria Stuart heeft Vondel
zich vrijwel steeds nauwkeurig aan de regel gehouden; hij heeft, in verband hiermee,
de exitus felix praktisch uitgebannen, het episch karakter dat als het ware door de
onschuldige held en diens exitus felix opgeroepen werd, als oneigenlijk voor het
drama erkend,
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J. Noë, a.w., 79
Van Pascha II, 11.
Vgl. J. Noë, a.w., 72-3 en 84-5 en J.G. Bomhoff, Vondels drama, Amsterdam, 1950, o.a.
20-1.
Van Pascha I, 440-1.
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en gestreefd naar een spel dat door de botsing der hartstochten en het tragische einde
de toeschouwers zowel schrik als medelijden inboezemt. De Leeuwendalers
profiteerden, zover in dit stuk mogelijk was, reeds in aanzienlijke mate van de nieuw
verworven inzichten; als belangrijke elementen van het toneelstuk fungeren de
Herkenisse (Agnitio) en de Overgangk (Peripeteia), die in Vondels verder toneelwerk
een belangrijke rol zullen spelen.
Vandaar dat in 1648 een nieuwe, de vierde periode in Vondels dramatische activiteit
aanvangt; zij loopt tot 1660 en omvat het toneelwerk van Salomon tot en met Jeptha.
Deze periode is nadrukkelijk geinspireerd op de door het Griekse treurspel toegepaste
regels; naar de geest overheerst het dualiteitsprobleem dat hem reeds in de spelen
van Joseph in Egypten tot Maria Stuart bezighield: dat van goed en kwaad, geloof
en ongeloof. In deze periode verwerft Vondel het volledig dramatisch meesterschap,
dat in de volgende periode (1660-1667) zijn bevestiging zal vinden. De door de
klassieke theorie geëiste soberheid kon levendig weerklank vinden in de wél barokke,
maar nìet ‘romantische’ voorstellingswijze waaraan Vondel voor zijn vrij
ongecompliceerde idee van schuld en straf, c.q. boete, behoefte had. Met het gevolg
dat hij ‘de dualiteit van de klassieke vorm en van deze bepaalde bijbelse motieven
versmolten heeft tot een merkwaardig geheel, dat zijn dramatische kunst in de hoogste
mate karakteriseert’1.
Het eerste werk dat Vondel naar deze nieuwe opvatting vervaardigde, was de
Salomon (1648): een ‘grote ziel’, door zijn heidense vrouwen verleid, verzinkt in de
poel der afgoderij. In de figuur van Salomon is de antipode gegeven van de
ootmoedige die zich buigt in nederigheid en Godgelatenheid en daardoor de wereld
overwint, de tegenhanger ook2 van de Salomon die Vondel in zijn jonge jaren
uitbeeldde in De Heerlyckheid van Salomon. De Salomon van zijn drama gaat ten
onder door de hartstocht, het grote gevaar dat de mens meesleept, en waartegen alleen
standvastigheid in de godsdienst een dam had kunnen opwerpen.
Het dualiteitsbeginsel is in dit spel, evenals dat reeds in Peter en Pauwels en Maria
Stuart het geval was, uitgebreid van twee personen tot twee groepen, die zorgvuldig
gedifferentiëerd worden door telkens aan beide kanten parallelfiguren tegenover
elkaar te stellen. Daartus-
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J. Noë, a.w., 101.
Van Pascha II, 16.
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senin de hoofdpersonen, Salomon in dit geval, wankelend tussen geloof en ongeloof,
noch eenzijdig goed noch eenzijdig kwaad, een niet krachtige, nog niet gekozen
hebbende figuur dus. Doordat Vondel Salomon tussen twee aan elkaar
tegenovergestelde groepen plaatste, kon het spel, in plaats van een statisch karakter
te behouden, een meer dynamisch verloop van de handeling verkrijgen1. ‘Vondels
sterkste speelstuk’ heeft G. Brom het genoemd2.

14
In de jaren vóór 1650 valt Vondels oude vriendenkring geleidelijk uiteen; Grotius,
Reael, Plemp, Baeck, Blaeuw, Victorijn, Mostaert, Hooft, Van Baerle, Vossius en
Tesselschade zijn allen gestorven. Dit alles zal Vondel, in meerdere of mindere mate,
getroffen hebben, zoals hij in zijn werkzaamheid ongetwijfeld gehandicapt is door
de minder goede verhouding met het bij hem inwonende gezin van zijn zoon Joost.
Toch blijft hij volop werkzaam. Om van de kleine gedichten niet te spreken, zij
vermeld zijn bundel Poëzij van 1650, waarin hij een groot aantal van zijn vroegere
gedichten verzamelde, en die ook de in stoer proza geschreven Aenleidinghe der
Nederduytsche Dichtkunst bevat. In 1653 verscheen zijn prozabewerking van Q.
Horatius Flaccus Lierzangen en Dichtkunst. Maar al deze jaren was hij óók bezig
met de voorbereiding3 tot het schrijven van wat zijn treurspel bij uitstek worden
moest, de Lucifer, de geschiedenis van de opstand en de val der engelen, zoals Vondel
die bij de oude christelijke schrijvers, bij de minderbroeder Duns Scot, de Spaanse
jezuïet Suarez en anderen vond voorgesteld4.
Was de Salomon het treurspel van de wellust, Lucifer is het spel van de hoogmoed,
meer speciaal van de staatzucht, dat is: het verlangen een hogere rang of stand te
bekleden dan iemand rechtens toekomt. Deze staatzucht (hoogmoed), maar al te
dikwijls veroorzaakt door afgunst,
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Van Pascha II, 36-45.
G. Brom, Vondels Geloof, Amsterdam, 1935, 369.
In zijn Opdracht aan Joost Baeck betoogt Vondel, dat de dwaasheid van Salomon ‘de gantsche
weerelt ten spiegel diende’: men kon eruit leren dat wellust en zinnelijke gebondenheid de
overhand krijgen op de liefde en de vrees voor God, en welke rampzalige gevolgen dit heeft;
Van Pascha II, 45-6.
Over deze voorbereiding uitvoerig B.H. Molkenboer in zijn uitgave van de Lucifer, Zwolle,
1935; samenvattend W.A.P. Smit, Van Pascha II, 55-60.
Over Vondels bronnen samenvattend, Van Pascha II, 76-80.
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brouwt de talloze onheilen, waarvan de geschiedenis van het mensdom vervuld is.
Haar proto-type en oerbeeld, welks slagschaduwen van het begin af aan over de
mensheid vallen, vindt zij in Lucifer. Lucifer is naijverig op de mensen: zijn
jaloersheid zweept zijn hoogmoed op en drijft hem tot verzet tegen God en diens
raadsbesluiten met betrekking tot de mens. Hij wordt gesteund in zijn plannen door
de afvallige vorsten van de hemel Belzebub, Belial en Apollion. - Lucifer staat
tegenover God, de Waarheid en Goedheid, die overigens niet ten tonele wordt gevoerd.
Tegenover Lucifer verschijnen wèl ten tonele Gods gezant Gabriël, Gods veldheer
Michaël en Gods genadebrenger Rafaël. Tegenover de luciferisten staan de reien der
goede engelen. Globaal gesproken dus dezelfde compositie als voorkwam in Salomon,
een onzekere hoofdfiguur tussen twee tegengestelde groepen die goed en kwaad tot
uitdrukking brengen1. Met, in Lucifer, als belangrijk effect een zich verdiepen (door
Vondel) in de psychologie, het karakter van deze hoofdfiguur, waardoor Vondel er
geleidelijk toe komt de dualiteit te laten varen om de voorkeur te geven aan ‘een
verdiepte karaktertekening van de hoofdfiguur’2.
Bij dit alles blijft het waar dat Vondel, de engelen psychologisch interpreterend,
van deze engelen ‘super-mensen’ heeft gemaakt, maar dus doende ze ook tot mensen
heeft ‘gedegradeerd’. In werkelijkheid ‘ontgaat de psychologie van de engel ons
volkomen. Zijn val is een mysterie, door ons niet na te beleven’, stelt J.G. Bomhoff3.
Het schijnt dat Vondel dit onvermogen heeft ingezien, hoe bezwaarlijk het de
renaissancemens vallen moest dit toe te geven (Bomhoff citeert in dit verband de
regels: ‘Veel weten kan altyd niet vordren, zomtyds schaden’, Lucifer, vs 485). Maar
Vondel gaf toe, en hij stelt ons Lucifer voor als het schepsel dat niet kan voldoen
aan de eis tot deemoed en daaraan ten onder gaat4.
Wie de gestalte van Lucifer vergelijkt met die van Moenen uit Manken van
Nieumeghen, ziet de ontwikkeling van pre-renaissance tot barok. Moenen streeft
ernaar zoveel mogelijk op een mens te gelijken (eerste fase van ontwikkeling uit de
middeleeuwse folkloristische elementen, die overigens in Moenen nog rijkelijk
aanwezig zijn); Lucifer is de
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Van Pascha II, 171-2 en 180.
J.G. Bomhoff, a.w., 132.
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supermens, de heros uit het tijdperk der absolute vorsten (eindfase: uit het menselijke
wordt het boven-menselijk grote).
De Lucifer is Vondels barokstuk bij uitnemendheid; niet alleen voor wat betreft
de keus van de stof - de barok immers had een uitgesproken voorkeur voor het
kolossale, machtige, overweldigende -, maar ook voor wat betreft de opvatting van
die stof, en de uitwerking van die opvatting. Vondel schept persoonlijkheden op de
toppunten van hun vermogens en strevingen; hij voert alle verhoudingen tussen die
personen tot hun hoogste spanning op. Binnen het kader van het geheel (typisch
kenmerk van de barok: deze sterke drang naar, dit vermogen tot synthese) geeft
Vondel de grootste tegenstellingen en hevigste conflicten: de schoonste onder de
engelen, die als een afzichtelijk monster neerstort in de hel; de oerstrijd tussen hét
Goed en hét Kwaad; in Lucifer de strijd tussen aandrang en plicht; het conflict tussen
nederigheid en trots, uiterlijk zichtbaar in de treffende tweespraak tussen Rafaël en
Lucifer; de hartstochtelijke oproerkreten der luciferisten en het innig-smekend,
bezorgd gebed van de getrouwe engelen tot God; de triomf van de goede engelen,
zijn hoogste gevoelsspanning bereikend in het zegelied op Michaël, en de direct
daarop invallende jammerklacht van Gabriël over de val van Adam.
Het is Vondel gelukt - zeldzaam geval in de literatuur van de Germaanse barok!
- deze ontzagwekkende, overweldigende stof te beheersen. Nadat hij de stof, door
middel van de innerlijke vorm, had weten te ordenen en vereenvoudigen door zijn
principe der tegenstellingen, heeft hij haar ook uiterlijk gestalte weten te geven in
een klare, heldergelede vorm. Na de uiteenzetting der feiten (werkelijke of
vermeende), die tot het conflict aanleiding geven (eerste bedrijf), volgt (tweede
bedrijf) het eerste rechtstreekse conflict tussen Lucifer en Gabriël, dat door Lucifer
op de spits gedreven wordt als Gabriël vertrokken is, en de andere engelen Lucifer
opzwepen (in de verzen 562-586). Nog hoger stijgt de spanning in het derde bedrijf,
als de oproerige engelen massaal met verzet dreigen, en komen te staan tegenover
Michaël, Gods veldheer. Het vierde bedrijf brengt enige verpozing in de spanning
door het optreden van Rafaël, maar het vijfde is weer tot het einde toe geladen met
spanningen en conflicten, dit alles geheel in overeenstemming met de bouw van het
barok-drama, dat het zwaartepunt zover mogelijk naar achteren legt.
Het wonderlijke bij dit alles is, dat het Vondel gelukte deze zo krachtig opgevoerde
spanning onder woorden te brengen zonder retoriek.
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Vers na vers stuwt deze ‘hoogdravende’ poëzie op, naar vorm en inhoud
beantwoordend aan de ontzaglijk sterk gespannen gedachten en gevoelens, maar dit
gebeurt zonder duistere of gezwollen passages. Dat bereikte Vondel mede door zijn
meesterlijke beheersing der alexandrijnen1.
Evenals Salomon, is Lucifer door Vondel exemplarisch bedoeld2: Lucifer ‘bekleet
zyn treurtoneel ten spiegel van alle ondanckbare staet-zuchtigen’, zoals hij in zijn
opdracht aan keizer Ferdinand de Derde schrijft. Maar belangrijker dan dit ‘leerzaam’
aspect is het wezenlijk door Vondel bereikte, dat door J.G. Bomhoff als volgt is
geformuleerd: ‘Elke kritiek op dit meesterwerk zal moeten beginnen met de erkenning,
dat Vondels taalmiddelen hem daartoe (d.w.z. tot het verplaatsen van de tragedie
van de aarde naar de hemel G.K.) in staat stelden. Vanaf de eerste regels, met die
engel, waarvan het heet: “Hy steigert steil, van kreits in kreits op ons gezicht”, verricht
Vondel het in de wereldliteratuur zeldzame kunststuk de lezer te doen geloven aan
een bovenaardse sfeer. Vijf bedrijven lang acteren bovenmenselijke wezens, in een
heelal, anders en hoger dan het onze, en nergens verraadt hun tongval dat een mens
hen spreken leerde’3.
Moet men, aldus bewonderend, kritiekloos tegenover de Lucifer staan? Geenszins.
Aan de Lucifer is veeleer te demonstreren wat reeds bij de Gysbreght is opgemerkt,
hoezeer Vondel essentieel-dramátische noties miste. Het scherpst is het hoofdtekort
geanalyseerd door J. van

1

2
3

Over de Lucifer W.A.P. Smit, Van Pascha II, 54-180; oudere studies in de editie van B.H.
Molkenboer in de Zwolse Herdrukken; verder Heinz Haerten, Vondel und der deutsche
Barok, 1934; A.A. Verdenius, Vondels Lucifer en Vergilius, Vondelkroniek VII, 1; G.
Kazemier, Vondels Lucifer en de leer van de praedestinatie, Ni Tlg 30 (1936), 185; dez.,
Vondel, Lucifer en Luther, Vondelkroniek VII, 49; W. Kramer, Een stilistische interpretatie
van Lucifer, Ni Tlg 34 (1940), 145 en 203; dez., De sententies in Vondel's drama's,
Vondelkroniek XI, 224; dez., De ‘inventio’ in Vondels dramatische kunst, Ni Tlg 35 (1941),
289; M.S.B. Kreitzinger, Die opstandsmotief bij Vondel, Pretoria, 1930; Gab. Vanherpe, Het
Grieks-christelijk dualisme in Vondel's Lucifer, Menen, 1951. Belangrijk om de inleiding is
de uitgave van Lucifer door W.J.M.A. Asselbergs, Zwolle, 1954, daarna diverse herdrukken.
Van Pascha II, 69.
J.G. Bomhoff, Vondels drama, Amsterdam, 1950, 131. Over Lucifer in thematisch verband
zie Watson Kirkconnell, The celestial cycle. The theme of Paradise Lost in World Literature
with translations of the major analogues, Toronto, 1952. - Vgl. verder Hugo Bekker, The
religio-philosophical Orientations of Vondel's ‘Lucifer’, Milton's ‘Paradise Lost’ and Grotius'
‘Adamus Exul’, Neophilologus 44 (1960), afl. 3.
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der Kun, als hij erop wijst1, hoe Vondel faalt in de verwerkelijking van wat alle tragici
van de oudste tijden tot op onze dagen als ‘dramatisch’ begrepen, nl. het centrale
richtpunt van alle spanningen als moment van gebeuren in het drama-zelf te realiseren.
In heel dit spel worden alle spanningen gestuwd naar één hoofdgebeuren, dat door
zijn anticiperende werking aan heel het verloop van het drama zijn gestalte geeft: de
strijd der hemelse legioenen. Op het moment echter, dat deze te gebeuren staat en
Lucifer gebiedt: Zo volgt ons op dit teken, valt het doek en krijgen de bezoekers de
gelegenheid zich wat te diverteren: in de pauze strijden de hemelse legioenen hun
drama wel uit. Als het doek weer opgaat, is de strijd achter de rug. Vondel faalt juist
in datgene wat blijkens materiaal-onderzoek typisch-dramatisch is: de uitbeelding
van een ontroerend gebeuren door het dramatische gebeuren-zelf. En dit is
wezenlijk-vondeliaans: uitermate belangrijke momenten beeldt hij niet door het
dramatische gebeuren-zelf uit, maar hij beschrijft ze - men denke ook aan de
Gysbreght - in een episch verhaal-achteraf2. ‘Zou Vondels meesterwerk zelf - aldus
J. van der Kun - er niet op wijzen, dat hij de kracht zijner tragedies elders zocht dan
in dien wonderen bouw van handelingen en gebeurtenissen, die aan het drama als
gebeuren zijn emotionele gestalte geeft, elders dan in het onontkoombaar
voortschrijden naar den ondergang, dat in dien ondergang zelf culmineert; zocht hij
niet, onbewust althans, zijn kracht in de, zich aan de voordrachtshandelingen van
het drama vrij en machtig ontplooiende dichtkunst?’

15
In het jaar na de Lucifer werd het nieuwe stadhuis op de Dam voltooid, hetgeen
Vondel aanleiding geeft het bouwwerk in een groot gedicht Inwydinghe van 't Stadhuis
t' Amsterdam (1655) te behandelen. Het bouw-

1
2

J. van der Kun, Handelings-aspecten in het drama, Nijmegen, 1938, 79 vlg.
Hierbij twee opmerkingen:
a. het bedoelde dramatische gebeuren is een uitwendig gebeuren, het was Vondel vóor alles
begonnen om innerlijke problemen, situaties, ontwikkelingen; maar het blijft waar, dat de
aandacht van de lezer (toeschouwer) wel erg nadrukkelijk gericht wordt op dit uitwendig
gebeuren (waarbij men zich af kan vragen, of aan een - toevallig - militair verloop zoveel
betekenis mag worden toegekend);
b. het was niet mogelijk dit uitwendig gebeuren - veldslagen, belegering en inname van een
stad (in de Gysbreght) - op het toneel te brengen.
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werk van Van Campen zelf, alle andere grote hoofdgebouwen van Amsterdam
waaronder de schouwburg, maar ook de grootheid en welvaart van Amsterdam, staan
in dit gedicht vereeuwigd ten bewijze van Vondels liefde voor Amsterdam, ten
bewijze ook van zijn sterk buitenwaartse gerichtheid. Vondel is, zijn leven lang,
vervoerd door het zichtbare in de wereld en bekoord door het actuele; waar zich dit
in Amsterdam liet synthetiseren, geraakte hij in bewondering: schilderijen, tekeningen,
marmerbeelden, de magistraten en schilders, de zeevaarders en toneelspelers, de
grachten en de bouwwerken bekoorden hem meer dan wat ook ter wereld. Hoe
gelukkig moet hij zich niet gevoeld hebben, toen hij in oktober 1653 door schilders,
poëten en liefhebbers dier kunsten in verzen van Thomas Asselyn op het ‘Jaargetij
van St. Lucas’ gehuldigd werd door Apollo-zelf, en het jaar daarop kon deelnemen
aan de stichting en feestelijke tot stand koming van een ‘Broederschap der
Schilderkunst’, toen hij later kon medeadviseren inzake het aanbrengen van
wandschilderingen in het raadhuis1.
Na twee opvoeringen werden verdere vertoningen van Lucifer door het heftige
verzet van de Amsterdamse predikanten onmogelijk gemaakt. Een financiële tegenslag
van betekenis voor degenen die de kosten voor de decors - en het toneel speelt nog
wel ‘in den hemel’! - hadden gemaakt. Om deze decors toch nog bruikbaar te maken,
stelde Vondel een ander stuk ter beschikking van de schouwburgregenten: Salmoneus.
Het schijnt mogelijk te zijn geweest dit stuk al in 1654 te vertonen; in werkelijkheid
werd het waarschijnlijk 1657. Salmoneus is de heidens-mythologische parallel van
de bijbels-christelijke Lucifer, parallel en tegenstelling in zover het toneel in Lucifer
zich afspeelt ‘in 't gezalight licht’, in Salmoneus in ‘nacht en duisternis’: de
geschiedenis met Lucifer is dan ook waarheid, echt gebeurd, die met Salmoneus
‘gedichtsel’.
Men acht Salmoneus een knap-geconcentreerd stuk, getuigenis van Vondels
vakmanschap. W.A.P. Smit2 heeft nadrukkelijk de aandacht gevestigd op de ironische
inslag, ja zelfs de ironie als element dat de

1

2

Ook Rembrandt werd (1660) uitgenodigd om voor een wand een schilderstuk te vervaardigen.
Het werk wordt de samenzwering van Claudius Civilis, een der mooiste doeken die Rembrandt
ooit vervaardigde; het werd prompt uit het raadhuis verwijderd. Het lag niet in de toenmaals
officiële smaak, die, mét Vondel, een voorkeur had voor de vermenging van barok en
klassicisme, welke in Rembrandts doek gemist werd.
Van Pascha II, 225-32.
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opbouw van het stuk bepaalt. In principe is het opgezet als dualiteitsdrama, met als
merkwaardig verschijnsel echter, dat niet - als in Lucifer - de titelfiguur de
middenpositie tussen beide groepen inneemt, maar de bevelhebber van de koninklijke
lijfwacht Bazilides. Het gevolg is volgens Smit een zodanige ontwrichting van het
dualiteitsdrama, dat het resultaat vrijwel een karikatuur genoemd kan worden: een
bijfiguur verdringt de titelheld van de centrale plaats; en deze bijfiguur is geen speelbal
in de strijd der partijen, maar de handige speler die de situatie uitbuit: de gewetenloze
opportunist triomfeert, en krijgt dan nog prijzende woorden te horen ook. W.A.P.
Smit ziet het werk dan ook als ‘een uit verontwaardiging geboren, meesterlijk
gehanteerde ironie’, waaraan echter een ondergrond van ernst niet ontbreekt.
Opmerkelijk is in dit stuk de symbolische naam van koningin Filotimië (Philotimia):
eerzucht, staatzucht; de koningin wordt daardoor in zekere zin een allegorische figuur,
personificatie van de hoogmoed die Salmoneus drijft; d.w.z. ‘de hoogmoed die zijn
lot beheerst, leeft niet in hem, maar is in de gedaante van zijn vrouw zichtbaar naast
en buiten hem. Dat herinnert aan de situatie in de sinnespelen’, - naar Smits mening
weer een vorm van ironie: Vondel was in zijn karakterdrama Lucifer deze vorm van
schrijven allang voorbij.
Konden de predikanten al bewerken dat de opvoering van de Lucifer na twee
vertoningen werd stopgezet, dit betekende weinig bij de algemene erkenning die
Vondel ten deel viel als autoriteit en als dichter. In één jaar (1660) werden van Vondel
achttien werken herdrukt! Maar anderszins spaarde de misère Vondel niet: het
wangedrag van zijn zoon Joost, die tenslotte naar Indië gezonden moest worden om
niet in de gevangenis te belanden, kostte Vondel zijn vrij aanzienlijk vermogen1.
Door bemiddeling van Anna van Hoorn, de vrouw van de burgemeester Kornelis
van Vlooswijk, verwierf hij de functie van boekhouder aan de bank van lening (1657),
een geenszins oneervolle noch zware betrekking, waardoor hij, als men er het inkomen
van zijn dochter Anna bij telt, een ‘zeer behoorlijk burgerinkomen’ genoot. ‘Een
donkere nevel van wereldsche moeilijkheid’ toch, al met al, de geschiedenis van
deze jaren, die hem nu toch wel, al was het maar korte tijd, remt in zijn
scheppingskracht. ‘Indien ik de troost en ver-

1

Hierover uitvoerig J. Melles, Joost van den Vondel, Utrecht, 1957, 133-70. Zie over dit boek
W.A.P. Smit, Ni Tlg 51 (1958), 87-95.
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quikking der Psalmen niet hadde, ik verging in mijn elende’, tekende Brandt uit zijn
mond op. De verkwikking der psalmen zocht hij niet alleen door passief lezen, maar
ook door actief vertalen: Koning Davids Harpzangen (1657) is het blijvend resultaat1.
Maar wanneer eenmaal het leed geleden is, voltooit hij snel een aantal belangrijke
werken: het achtste decennium van zijn leven is van een bijzondere vruchtbaarheid.
Na de juist genoemde Harpzangen volgen niet minder dan elf oorspronkelijke
treurspelen, die inzetten met de Jeptha (1659) dat nog tot deze dramatische periode
hoort.

16
Naar inhoud en strekking beantwoordt dit stuk nauwkeurig aan de titel die Vondel
het gaf: Jeptha of Offerbelofte. Stellig is de figuur van Ifis met kennelijke voorkeur
door Vondel uitgebeeld; liever gezegd, de dichter slaagde er bijzonder goed in het
gevoel van wereldonthechtheid waardoor Ifis bezield is, tot uitdrukking te brengen,
kennelijk omdat dit gevoel zijn bijzondere voorkeur genoot. Toch is Ifis niet, zoals
vroeger wel gesteld werd, de centrale figuur die het stuk draagt. De centrale figuur
van het ‘treurspel’ is aangewezen door Vondel in de titel en door het stuk zelf in de
figuur met de wezenlijke problematiek2. De eerste twee bedrijven voeren de bij het
geval betrokken personen ten tonele en schetsen situatie en problematiek. In het
derde bedrijf wordt de problematiek essentieel, nadrukkelijk en bij herhaling gesteld;
het is het centrale bedrijf, dat ook in lengte aanzienlijk afwijkt van alle andere. In
drie opeenvolgende golven wordt in dit derde bedrijf het probleem identiek gesteld:
eerst door de hofmeester, dan door de hof-priester, gesecondeerd door de wetgeleerde,
en tenslotte door de verwijzing naar de hogepriester die als priester en als rechter
geacht wordt middelaar tussen God en de mens te zijn. In elk van deze golven verwijst
de discussie naar de priester en diens macht om Jeptha van zijn belofte te ontheffen.
Drie maal ook weigert Jeptha zich te onderwerpen aan de uitspraak van de priester,
zelfs aan die van de hogepriester, omdat hij zich door zijn eigen geweten gebonden
acht. Hij is niet be-

1

2

Van 1658 dateert Maeghdepalm voor Anna Bruining; uitvoerige commentaar op dit gedicht
in Vondels Maeghdepalm, literair-historisch toegelicht door P. Maximilianus, Rotterdam,
1961.
Over de Jeptha uitvoerig J.G. Bomhoff, a.w., 67-108; vgl. ook G. Kazemier, Over de
psychologie van Vondels Jefta, Ni Tlg 33 (1939), 18-29.
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reid zijn persoonlijke overtuiging, de inspraak van zijn eigen geweten, dat naar zijn
mening door God geïnspireerd is, op te geven, noch voor argumenten, noch voor een
uitspraak van aartspriester en hogepriester. Vondels oordeel over Jeptha's houding
is duidelijk. Uiteraard moest hij als toneelschrijver in Jeptha's subjectieve
gedachtengang treden en deze tot op zekere hoogte aanvaardbaar kunnen maken;
objectief oordelend echter veroordeelt Vondel in de tekst èn daarbuiten (in het berecht)
Jeptha's gedachtengang en handelwijze volledig, - wat ook Jeptha-zelf doet in het
slotbedrijf wanneer hij tot inzicht in de betekenis van zijn daad gekomen is. Jeptha
was in Vondels oog de incarnatie van de religieuze hoogmoed. Stellig is hij in deze
hoogmoed en de starre consequentie ervan niet als onmenselijk ten tonele gevoerd:
zijn starheid vindt een duidelijk tegenwicht in zijn menselijke ontroerbaarheid. Het
tragische is juist gelegen in het feit dat hij in een soort geestelijke hybris boven deze
menselijkheid wil uitstijgen, wil handhaven wat hij als goed ziet, en daaraan zelfs
een ander mens ten offer brengt. In en door deze hybris wordt hij de hoogmoedige,
‘die zich binnen de ongenaakbaarheid van het persoonlijke geweten terugtrekt,
wanneer Gods priester toch verzekert de rechter van zijn moorddadige eed te kunnen
ontslaan’1.
In vers 1138:
Godt is mijn Burgh, en vaste toeverlaet...

hoort de lezer een reminiscentie aan het bekende lied van Luther. Ligt aan dit stuk,
heeft men zich afgevraagd, ten grondslag enigerlei vorm van polemiek tegen het
protestantisme, en heeft Vondel in Jeptha de protestantse houding, die de voorkeur
geeft aan het rechtstreeks zich richten van de ziel tot God, willen wraken ten bate
van de katholieke, die de priester erkent als middelaar tussen God en de mens? Dat
Jeptha in zijn hardnekkig vasthouden aan de beslissing van het eigen geweten getekend
zou zijn als symbool van het protestantisme, zoals L. Simons gesteld heeft, lijkt niet
verdedigbaar. Jeptha is stellig niet het ‘treurspel van het zeventiende-eeuwse
protestantisme’. Vondel heeft, zoals hij in toenemende mate gewoon werd te doen,
een bijbels gegeven dat hem aansprak, ten tonele willen brengen, en wel dit bijbels
gegeven zoals het in de loop van de eeuwen en met name in de onmiddellijk aan hem
voorafgaande tijd geïnterpreteerd werd. In dit gegeven speelde het

1

Gerard Brom, Vondels Geloof, 323.
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probleem van geweten en priestergezag de hoofdrol. Dit probleem had de
belangstelling van Vondels eigen tijd, maar stellig niet van die tijd alleen. Het is een
probleem dat zich in tal van perioden der geschiedenis heeft voorgedaan en altijd
opnieuw kan voordoen. Vondel heeft het dan ook, in de algemeen symbolische geest
die hem bezielt, als een algemeen probleem gesteld. Dat bij hij de behandeling van
het probleem de opvatting van protestanten (liever nog: die van een excessieve groep
onder de protestanten, nl. die Vondel al veel eerder als ‘Geestdrijvers’ had aangeduid1)
en katholieken voor ogen gehad heeft, de protestantse verwerpend, de katholieke
huldigend, is niet alleen mogelijk, maar waarschijnlijk. Daardoor echter wordt het
toneelstuk nog niet verengd tot een zeventiende-eeuwse polemiek tegen het
protestantisme; het geeft de behandeling van een ‘eeuwig’ probleem, waarvoor
Vondel de stof ontlenen kon aan het oude testament, en bij welks beoordeling hij het
katholieke standpunt aanvaardde onder verwerping van het protestantse.
Vondel wilde van Jeptha een modeltragedie maken. Dat betekende, in het oog van
zijn tijdgenoten, vooral het hanteren van de renaissancistische esthetica, haar regels
en voorschriften. Het was - en ook dat gold in de ogen van zijn tijdgenoten als een
positieve waarde - duidelijk een imitatio van George Buchanans Jepthes sive votum
(1554). Gerard Vossius had in zijn De Imitatione (1647) alles bij elkaar gezet wat
men weten en doen moest om een werk van een bewonderd voorganger na te bootsen
en daarmee te gaan wedijveren (de emulatio), misschien al wedijverend het zelfs te
overtreffen2. Wat Vossius nodig achtte, déed Vondel3; hij bestudeerde ook de andere
renaissancistische poetica's die over de materie handelden4.

1
2
3
4

Van Pascha II, 359-60.
Over Vossius' De Imitatione, C.S.M. Rademaker, Gerardus Joannes Vossius, Zwolle, 1967,
255.
Vgl. Van Pascha II, 248-90.
Aristoteles' Poetica, Horatius' De arte poetica en de commentaren op deze auteurs, vooral
wel de Institutiones poëticae van Vossius (1647) en Heinsius' De tragoediae constitutione
(1611). Zie Van Pascha II, 290-7. - Voor wat deze ‘bestudering’ betreft, valt op te merken,
dat de in de tekst genoemde auteurs niet altijd de onvervalste Aristoteles gaven, maar de
theorie van de Griek, getoetst o.a. aan de praktijk van Seneca. Dientengevolge sloop langs
een omweg Seneca weer binnen in Vondels toneelopvattingen; zo kunnen ook verklaard
worden de afwijkingen tussen Vondels beschouwingen over Aristoteles en diens leer. Vgl.
W.M.A. van de Wijnpersse, Vondelkroniek III, 167-8.
Vondel gebruikte verder nogal wat uit de voorrede van Hugo de Groot op de door De Groot
vertaalde Fenisse van Euripides (1626), (o.a. de volstrekte eenheid van plaats en - maar dat
staat buiten het spel zelf, al motiveert het heel wat ook uit dit spel - de compositie van zijn
Berecht vóor het stuk).
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In zijn Berecht legt Vondel rekenschap af van de eisen waaraan een stuk dat als
model van klassiek toneelspel zou moeten fungeren, dient te voldoen. ‘Het eerste en
voornaamste blijkt nog steeds te zijn het grondbeginsel van de
Hoog-Renaissancistische Vondelstijl: de harmonie, die is een onwankelbare eenheid,
waartoe alle verscheidenheid der bedrijven en omstandigheden geschikt worden. De
ziel van een treurspel is het samenschikken van verscheidenheid tot een eenheid.
Uiterlijk wordt de eenheid gesymboliseerd door de eenheid van plaats. Binnen deze
eenheid van ruimte speelt zich een veelkleurig, geschakeerd spel af. In een treurspel
moet grote beroering heersen, die aangrijpend moet zijn doordat strijdende krachten
zich richten op personen die door edele gevoelens aan elkaar verbonden zijn: dus
hevige tweestrijd in de boezem der personen. De held mag geen volmaakt maar ook
geen volkomen slecht wezen zijn. Niet tot het wézen, maar tot de voornaamste
sieraden van een treurspel horen de staatsverandering en de herkenning, vervolgens
episoden, karaktertekening, zedespreuken, verheven taal, klare, beknopte,
geloofwaardige stijl’1.
In overeenstemming met deze eisen is Jeptha, de hoofdpersoon, noch geheel
deugdzaam, noch geheel slecht; hij verliest door zijn verblinde godsdienstijver, zijn
ongehoorzaamheid, het overtreden van de wet en zijn vaderlijke plicht, de naam van
algehele deugdzaamheid. De peripetia of staatverandering is aanwezig zowel bij de
moeder, wier mateloze blijdschap omslaat in diepe droefheid, gramschap, wraaklust
en zinneloosheid, als bij Jeptha, wiens ijverzucht omslaat in bijna tot radeloosheid
voerend naberouw. Beiden komen ook tot de agnitio of herkennis (het komen tot
kennis of tot erkenning,) de een van het ongeluk van haar dochter, de ander van zijn
verblinding. Vader, moeder, dochter en de andere figuren van het spel voltrekken de
handeling op een sterk geconcentreerde plaats: het plein voor het huis van Jeptha,
terwijl alles zich afspeelt op één dag. Zo is het een sluitend geheel geworden, waarbij
alle onderdelen strak gericht zijn op de centrale handeling, terwijl alle personen zijn
uitgebeeld naar hun ouderdom, stand en levensomstandigheden.
Dit alles betekende echter niet, dat Vondel slaafs en strak Buchanan

1

Th. de Jager, Vondel of de Majesteit, 147.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

377
en de wetgevers volgde. Hij gaf zich de nodige vrijheid in het bewerken van de stof,
met als gevolg, dat hij ‘het vreemde gemaakt heeft tot iets eigens’. Hij deed dit door
Buchanans stof zelfstandig te behandelen. Hij deed dit door ervan af te wijken, o.a.
door een andere interpretatie, motivering en beoordeling van Jefta's daad te geven
dan de Schotse humanist, daartoe steunend op de commentaren van Serarius en
Salianus die hij kennelijk goed bestudeerd had1.
Hij schreef het stuk niet in de voor het treurspel welhaast stereotype alexandrijn,
maar in versregels van tien en elf lettergrepen, omdat ‘de edele heer Ronsard, de
vorst der Fransche dichteren, deze dichtmaet hooghdraevender oordeelt, en beter van
zenuwen voorzien, en gesteven dan d'Alexandrijnsche’. Deze versregels verzekeren
het gedicht een aangename, lichte gang, een meer poëtische zwier dan de in
alexandrijnen geschreven drama's. Zo nadert dit gedicht met zijn rijke muzikaliteit
het lyrisch zangspel2.
Jeptha is niet meer - dit voor het eerst sinds 1640 - gebouwd op enig
dualiteitsbeginsel; de persoon Jeptha staat dan ook niet tussen twee elkaar bestrijdende
groeperingen: hij staat veeleer alléen, met zijn eigen problematiek. Door deze
problematiek houdt het stuk zijn exemplarisch karakter: men heeft zich aan Jeptha
te ‘spieglen’ (vs. 1962), aan zijn eigenzinnigheid en eigengerechtigheid, met name
op godsdienstig gebied. Een overigens minder ‘universeel’ gegeven dan de wellust
(Salomon) en de hoogmoed (Lucifer), hetgeen de ‘les minder pregnant en minder
essentieel maakt. Zij hoort er nog wel bij, maar de tragedie werd kennelijk niet meer
voor een belangrijk gedeelte daarom en daaruit geschreven’. Einde van een
ontwikkelingsperiode, voorbereiding op een nieuwe!3.

1
2

3

Van Pascha II, 268-90.
De mening van Albert Verwey (in zijn Vondels Vers, Santpoort, 1927, 111-2), dat Vondel
de kortere versregel, de vijfvoetige jambe kiest als hij tot zichzelf inkeert en door sterke
gemoedsaandoeningen bewogen wordt, wordt door W.A.P. Smit, Van Pascha II, 371-7,
afgewezen. - Het spreekt vanzelf, dat in ons oog de waarde van het stuk (een stuk) niet
bepaald wordt door literair-histórisch waardeerbare kwaliteiten als bijvoorbeeld het feit dat
het getrouw regels en voorschriften opvolgt en een opzettelijke constructie kent. De waarde
van de Jeptha vloeit voort uit het feit dat Vondel, al schrijvend aan zijn stuk, bevlogen werd
door de creatieve geest en een organische schepping tot stand bracht, zoals ook W.A.P. Smit
aangeeft, Van Pascha II, 305-6 en 370-1.
Van Pascha II, 356-60 en 379.
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Zevende periode 1660-1668
17
Jeptha (1659) sloot de vorige dramatische periode af. De nieuwe, zevende valt in
veel opzichten samen met andere cesuren in Vondels leven en werken.
Alvorens Vondels toneelarbeid uit deze jaren te behandelen, dient eerst de aandacht
gevestigd op enkele andere grote werken waarmee hij zich in deze periode bezighoudt.
Daar is allereerst zijn laatste pleidooi voor het goed recht van het toneel Tooneelschilt
of Pleitrede voor het Tooneelrecht (1661), vooral gericht tegen Ds Wittewrongel,
die zijn aanvallen op Vondels bijbelspelen, met name de Lucifer, had hervat.
Vroeger reeds ('46) had Vondel Vergilius in proza bewerkt; nu ('60) verschijnen
Vergilius' werken in dichtvorm vertaald, een geheel nieuw oeuvre, en niet slechts
een berijming van zijn vroegere proza-vertaling1.
In deze jaren ontstaan verder drie grote, episch-didactische werken. Het
belangrijkste is wel Bespiegelingen van God en Godsdienst (1662), een theologisch
werk, waarin hij allereerst Gods noodzakelijkheid betoogt, vervolgens Gods
eigenschappen uiteenzet, daarna Gods werken schildert; na een beschouwing van
godsdienst en Godsverering volgt tenslotte de behandeling van de godsdienst in het
bijzonder: de christelijke kerk.
Dit werk is vooral merkwaardig als de eerste regelrechte bestrijding van de leer
van Spinoza, die toen, hoewel nog niet gepubliceerd, grote opgang maakte. Vondels
betoog contra de leer van Spinoza werd minder een meeslepend gedicht dan een
scholastiek betoog in dichtvorm2. Groot is de eraan bestede denkkracht. Maar deze
geestelijke energie stempelt Vondel niet tot een groot, oorspronkelijk denker3.
Studerend, heeft hij zich ingedacht in de bestaande gedachtenstelsels, evengoed in
die van de klassieke sofisten als Epicurus en Lucretius als in die van Thomas en
Suarez4. Maar hij komt niet tot de schepping van een eigen systeem, waarin hij zich
als een vis in het water beweegt, los, lenig en

1
2
3
4

A. Verwey, Vondels vers, 125-128
G. Brom, Vondels Bekering, 372-403.
Vgl. Geerten Gossaert, Bij Vondel's Graf, 11, in Essays, 10; G. Brom, Vondels Bekering,
394, 400.
B.A. Schipper, Vondel en Thomas, De Beiaard VII, eerste deel, 207-66; Jos. Cools, Was
Vondel thomist?, De Beiaard VIII, eerste deel, 456-67.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

379
beweeglijk. Integendeel, min of meer krampachtig klampt hij zich vast aan de regels
van de tekst, met het gevolg dat deze leerdichten eer moeizame betogen dan bewogen
dichtwerken genoemd moeten worden. Het hersenwerk eist alle aandacht en energie
voor zich op; het gemoed kan geen ruimte en plaats vinden om in beweging te komen,
de verbeelding blijft schraal en ‘wetenschappelijk’. Vondels werkwijze ‘verschilt
werkelijk van Dante, bij wien gedachte en gevoel organisch tot één nieuw wezen
gekristalliseerd staan’1.
De Bespiegelingen blijven dus vooral belangwekkend, inzover zij de eerste
openbare kritiek leverden op het werk van Spinoza, dat snel opgang gemaakt had in
het zeventiende-eeuwse Amsterdam. Wel had de synagoge hem in 1656 reeds
veroordeeld om zijn pantheïsme, en was de wijsgeer, op aandringen der predikanten,
rond 1661 verbannen uit de stad, maar daarmee was zijn leer niet publiek bestreden
en weerlegd, noch de invloed ervan te niet gedaan. Dit te doen, mitsgaders de
bestrijding van een aantal christelijke groeperingen, stelde Vondel zich ten doel. Is
hij geslaagd? Mogelijk heeft Spinoza, in een brief aan zijn medestander Lodewijk
Meyer, de oprichter van Nil volentibus arduum, op Vondel gedoeld, toen hij
adviseerde niet te reageren op publikaties van dat ‘mannetje’, van wiens opmerkingen
hij zei zich niets aan te trekken. Feit is, dat in Amsterdam het spinozisme vrij snel
verliep; na 1668 hadden geen bijeenkomsten ter behandeling van de leerstellingen
meer plaats. Aan Spinoza's sterfbed (21 februari 1677) stond alleen Lodewijk Meyer.
Wellicht heeft Vondels werk zijn deel gehad aan dit opheffen van Spinoza's invloed,
tijdelijk, in Amsterdam. In latere eeuwen zal de Spinoza wijsgeer wereldvermaard
worden...2.
Het is niet zeker dat Vondel Spinoza persoonlijk heeft gekend; indien hij hem
ontmoet zou hebben, kan dit gebeurd zijn bij een wederzijdse vriend, de Latijnse
scholarch Franciscus van den Enden, Antwerpenaar van geboorte, die in 1645 naar
Amsterdam was gekomen. In 1652 stichtte hij - die had gestudeerd bij de jezuïeten
en aan de Leuvense universiteit - een Latijnse school. Bij opvoeringen door

1
2

G. Brom, Vondels Bekering, 400.
Voor deze uiteenzettingen over Spinoza werd gesteund op Th. de Valk, Spinoza en Vondel,
De Beiaard VI, 2e deel, 440-458 en Molkenboers aantekeningen in W.B. - Zie verder A.
Zijderveld, Heeft Vondel Spinoza bestreden? TNTL 56, 37; B.H. Molkenboer, Heeft Vondel
Spinoza niet bestreden?, Vondelkroniek VIII, 26; verder Vondelkroniek, mei 1937, 13, en
juli 1937, 30; E.A. Leemans, Vondel en Spinoza, VMA, 1937, 701.
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leerlingen van die school blijkt, o.a. in 1654, Vondels vertaling van de Aeneis gebruikt
te zijn. Een van Van den Endens oudere leerlingen was Spinoza. Onder Van den
Endens leerlingen komen verschillende jongere vrienden van Vondel voor: Antonides,
Jacob Linnich de Jonge, een Rijnsburgs collegiant en behorende tot de ‘intieme
familiekring van Vondel’, Albert Coenraads Burgh (de kleinzoon van de gelijknamige
Burgh die Vondel geraden had de Palamedes te dichten, die huisgenoot van Spinoza
was, maar later katholiek werd) en anderen; het is dus niet onmogelijk, dat Vondel
en Spinoza elkaar hebben gekend. Maar zekerheid hieromtrent hebben wij niet1.
Joannes de Boetgezant (uit hetzelfde jaar 1662) is een bijbels epos2. De invloed van
Tasso is duidelijk waarneembaar. Tasso had ingrijpende wijzigingen aangebracht in
de epostheorieën van zijn tijd, die gebaseerd waren op de heldendichten van Homerus
en vooral Vergilius. Tasso deed dat vooral door het epos te verchristelijken. Hij legde
zijn ideeën neer in zijn theoretische werken Discorsi dell' arte poetica ed in
particolare sul poema eroico (1587) en Discorsi del poema eroica (1594), en bracht
ze in praktijk in zijn epos Gerusalemme liberata (1580).
Zijn invloed is, aldus W.A.P. Smit, niet alleen bijzonder groot geweest in Frankrijk,
waar zijn voorbeeld een ware ‘fièvre épique’ veroorzaakte, maar hij is ook
waarneembaar in de Nederlandse letterkunde. Immers, Tasso inspireerde Vondel tot
het schrijven van Joannes de Boetgezant, dat men kan beschouwen als een ‘epos in
optima forma’, omdat het voldoet aan alle eisen die de zeventiende-eeuwse poetica
stelde aan een christelijk epos. Joannes de Boetgezant is echter meer dan een
vergiliaans-tassoniaans epos. Het is ook een vondeliaans heldendicht, omdat Vondel
door het schrijven van dit werk het genre verder heeft ontwikkeld. Dat deed hij vooral
door de christelijke held te vervangen door een bijbelse, nl. Johannes de Doper, en
het eposelement oorlog door dat van geestelijke strijd, die bestaat in ‘waecken, en
gebeên, en vasten, en gedult, en waerheit’.
Vondels liefde voor de kerk kwam tot uiting in zijn grote dichtwerk De Heerlijkheid
der Kerke (1663), waarin hij in weidse episch-didactische beeldingen het ontstaan
van de kerk behandelt, haar verschijning in de

1
2

J.F.M. Sterck, Het leven van Joost van den Vondel, 179-183.
Hierover W.A.P. Smit, La vogue de l'épopée, Etudes Germaniques, 19e jrg. (1964), 337-348,
herdrukt in Twaalf Studies, Zwolle, 1968, 99-111, en W.A.P. Smit, Vondel en het epos, Ni
Tlg 59 (1966), 405-418.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

381
wereld en haar verdere geschiedenis (met name de strijd tegen de dwalingen en
ketterijen). Een aantal passages is vrij zwak, maar het geheel legt toch een getuigenis
af van Vondels onverzwakt bezielde scheppingskracht.

18
Deze scheppingskracht heeft Vondel echter het nadrukkelijkst uitgevierd in de
toneelspelen uit deze jaren.
Jeptha, zagen wij, sloot de vorige dramatische periode af. De overgang naar de
zevende dramatische periode (1660 tot 1667) wordt opnieuw gemarkeerd door de
vertaling van een Sophocleïsche tragedie, namelijk Koning Edipus (1660)1. Kennelijk
heeft het effect van vooral één element daarin, namelijk van de ‘staetveranderinge’
(peripeteia), zulk een indruk op Vondel gemaakt, dat hij in de volgende drama's
minder de ontwikkeling van een volledige tragedie geeft, maar vooral de laatste fase
van zulk een ontwikkeling: de ondergang, inclusief de staatverandering en de
herkenning, waarvan zijn Leeuwendalers reeds eerder dankbaar gebruik maakten.
Vondel legt er zich nu op toe ‘de uitbeelding van de “staetveranderinge” zo
aangrijpend mogelijk te maken door het “vóór” en het “na” fel-contrasterend tegenover
elkaar te plaatsen. Alles wordt daaraan ondergeschikt gemaakt... Het dwingt hem tot
ingrijpende wijzigingen in de structuur van zijn drama, maar wellicht juist daardoor
leidt het een tweede periode van meesterschap in, waarvan de beide Davidspelen en
Adam in ballingschap de hoogtepunten zijn. - Langzamerhand zien wij echter de
dominerende positie van de “staetveranderinge” weer wat verzwakken, tot in Noah
(1667) op waarlijk magistrale wijze, zowel ideëel als structureel, een synthese wordt
bereikt die het emblematisch-exemplarische [...] harmonisch doet samengaan met
de “staetveranderinge” [...]. In dit opzicht is de Noah niet alleen Vondels laatste,
maar ook zijn meest verrassende tragedie’2.

1

2

Van Pascha I, 27-28. Van belang is natuurlijk te weten hóe Vondel de Griekse auteurs
verstaan en vertaald heeft. Daarover uitvoerig J.D. Meerwaldt, Vormaspecten, 's-Gravenhage,
1958, 36-65, kort samengevat door W.A.P. Smit in Van Pascha II, 385-6. Meerwaldt ziet in
de wijze van bewerking een transpositie (door Vondel) van ‘klassiek’ naar ‘barok’, - dit tot
stand komend uiteraard krachtens Vondels eigen aard, maar ook onder invloed van Seneca.
Van Pascha I, 28.
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Duidelijk onder invloed van zijn vertaling van Sophocles' Koning Edipus schreef
Vondel Koning David in ballingschap (1660). Hij zag in het gebeuren met David
(diens verdrijving door Absalom en zijn ballingschap) een parallel van ‘d'avonturen
van Edipus’, ook en vooral voor wat betreft elementen daarin als de peripeteia (‘dien
schichtigen omme-zwaey van staet’) en agnitio. Op agnitio en peripeteia, beide
verdubbeld in Koning David en door contrastwerking als het ware rijker gemaakt,
spitste Vondel, Sophocles ‘imiterend’, zijn dramatische opbouw toe, zelfs in die mate
dat hij op grond daarvan een vijfde bedrijf schreef dat eigenlijk als zelfstandige
episode náast het gebeuren in de vier voorgaande kwam te staan, nog wel met
opoffering van de eenheid van handeling. Vondels groeiende belangstelling voor
dramatische aspecten (als parallellie en antithese, agnitio en peripeteia) heeft in dit
stuk zelfs tot gevolg, dat daaraan het bijbelverhaal ‘te veel ondergeschikt’ gemaakt
werd, zodat het resultaat ‘weinig bevredigend’ was: maar het principe wees in een
nieuwe richting als dramaturg1.
Zijn Koning David herstelt (1660) schreef Vondel, kennelijk de tekortkomingen
ziende waaraan zijn voorgaand stuk mank ging2, als complementerend drama zowel
voor wat de motieven betreft als voor wat betreft de opzet van het geheel. Ook in dit
stuk staat de peripeteia centraal; de in ballingschap levende David wordt triomfantelijk
in zijn koningschap hersteld. Daarmee gaat gepaard de ondergang van zijn zoon
Absalom, zelfs diens dood, waardoor de overwinning voor David een uiterst bittere
nasmaak krijgt: de koning overwint, de vader treurt over de dood van zijn zoon.
Essentieel echter acht Vondel de ‘herstelling’ van de koning, wat intussen duidelijker
tot uitdrukking komt in de Opdracht dan in de tekst-zelf: de tekst geeft nogal eenzijdig
de jammerende vader, -wat Van Lennep deed spreken van ‘oud wijfs-getreur’3. Voor wat de omgang met de bijbel betreft blijkt Vondel zich in 1660 een grotere
mate van vrijheid te veroorloven: verschillende details en motieven berusten niet
meer op de bijbel noch op de commentaren van de bijbel: Vondel past het
bijbelverhaal aan bij de eisen die het drama stelt, met name door de eisen der
contrastwerking4. En dit zal
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Over dit alles Van Pascha III, 9-58.
Daarover Van Pascha III, passim over Koning David in ballingschap, 9-58.
Deze opdracht brengt ook tot uitdrukking, dat Vondel het spel ‘leerzaem’ acht, demonstrerend
‘d' onbestendigheit van het beloop der weerelt’, demonstrerend ook ‘dat er heden niets zoo
vremt voorvalt, of het is al van outs gebeurt’.
Van Pascha III, 59-111.
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zo blijven tot en met Noah: een voortdurend groter wordende vrijheid tegenover de
bijbel, met name ten aanzien van ‘'t geen Gods boeck niet zeit’1.
Eveneens uit 1660 dateert Samson; W.A.P. Smit is ervan overtuigd, dat het
geschreven werd ná de beide David-spelen: het is z.i. daarop ‘een weerklank’. Samson
had, door het verraad van Dalilah, mèt zijn kracht zijn Richterschap verloren; God
maakt hem echter opnieuw, door hem zijn kracht terug te geven, tot Richter. Zijn
‘wraak’ is dan ook ‘heilig’, d.w.z. door God geïnspireerd en Gode welgevallig.
Weerklank op de beide David-spelen is Samson door bewuste herhaling van hetzelfde
motief. Alleen: wat Vondel met betrekking tot David in twéé spelen gedaan had,
behandelde hij nu met betrekking tot Samson in één spel. Opnieuw dus een spel van
‘staetveranderinge’, al zien wij de verwoesting van de tempel niet op het toneel: wij
horen erover vertèllen. Een ander bezwaar tegen het karakter van ‘spel’ is het feit,
dat ‘sommige scènes door te grote uitvoerigheid enigszins aan dramatische kracht
hebben ingeboet’2. Gerard Brom acht, zoals W.A.P. Smit aanhaalt3, Vondels ‘schools
systeem, dat een rij producten uit de gietvorm levert, weinig rijk aan
scheppingskracht’4. W.A.P. Smit acht deze stelling onjuist. Wel is het waar, zoals
Smit zelf met betrekking tot Samson aantoont, dat Vondel teruggrijpt op (of
herinneringen oproept aan) verschillende vroegere spelen van hemzelf5, maar dit
moet gezien worden als een ‘soort aemulerende imitatio van zichzelf: een poging
om het gelukkige resultaat, dat hij indertijd met een bepaald motief of met de opzet
van een scène bereikt had, in een geheel ander verband variërend te herhalen en zo
mogelijk nog te overtreffen’6. In de gedachtengangen van de renaissance was de
creativiteit ‘nu eenmaal in de eerste plaats gericht op ‘Variation oder Neuformung
vorgegebener Elemente’7.
Opmerkelijk in dit stuk is de vrijmoedigheid waarmee Vondel bijbelse gegevens
overvloedig aanvult8, is ook de terugkeer van de duivel-
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Van Pascha III, 563.
Van Pascha III, 147.
Van Pascha III, 149.
Gerard Brom, SpdL 3 (1959), 300-1.
Van Pascha III, 148-9.
Van Pascha III, 149.
Ibidem.
Van Pascha III, 146-7.
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en geestesverschijningen naar het model van Seneca. In afwijking van anderen, die
in dit laatste een hernieuwde invloed van Seneca zagen, acht Smit het gebruik van
deze verschijningen voortzetting van wat Vondel uit de senecaanse traditie wist, een
twintig jaar niet meer gehanteerd had, maar nú in bepaalde gevallen uit de opzet van
het drama (en dat zal ook in volgende zo zijn) deed voortvloeien; m.a.w. niet een
senecaanse techniek is de oorzaak van het optreden van een dergelijke scène, maar
een bepaalde scène brengt het optreden van die techniek als vanzelfsprekend gevolg
mee. Vondel zal er zich bewust van geweest zijn, dat hij dus doende afweek van de
tot voor kort als meer ideaal gehuldigde opvattingen, maar kennelijk laat hij de
belangen van het drama prevaleren boven de ‘ideale’ theorie (zoals hij ook om
dezelfde belangen een ‘lossere’ houding was gaan innemen tegenover het
bijbelverhaal)1.
Smit meent, dat Vondel met Samson zijn meesterschapsproeve als dramaturg van
de staetveranderinge heeft geleverd, zij het dat het exceptionele karakter van Samson
de direct aansprekende menselijkheid mist van de beide David-spelen2.
Voor de hedendaagse lezer is Adonias3 uit 1661 vooral boeiend om de figuur van
Abisag. W.A.P. Smit heeft terecht ‘haar’ lof gezongen4; zij is misschien wel de meest
aantrekkelijke van Vondels vrouwengestalten. Men zou de op haar betrekking
hebbende teksten bijzonder fraaie ‘lyrische’ elementen in dit spel kunnen noemen
(zoals ook andere lyrische gedeelten, waarin de alexandrijn plaats maakt voor
viervoetige kwatrijnen, opvallen door hun melodie en charme). Naar de bedoeling
werd het stuk opgezet als het spel van Adonias die zijn oudere
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Van Pascha III, 150-5. - Eveneens opmerkelijk in dit stuk is een discrepantie tussen het spel
zelf en een in de opdracht gesignaleerd aspect. In de opdracht wordt o.a. Simson als prototype
van Christus aangeduid, terwijl de episode met Dalila de jeugd moet waarschuwen o.a. ‘om
wulpsche zinnen in te tomen van alle ongeregeltheit’; in het spel zelf komen deze aanwijzingen
niet tot ontwikkeling. Aldus W.A.P. Smit, Van Pascha III, 156-160. Men kan zich afvragen
of ‘lessen’ wel tot ontwikkeling móeten komen in het drama.
Van Pascha III, 168. - Voor het Samson-motief in de thematische context zie Watson
Kirkconnell, That invincible Samson. The Theme of ‘Samson Agonistes’ in World Literature
with Translations of the Major Analogues, Toronto, 1964 (zie W.A.P. Smit, Ni Tlg 58 (1965),
337-40).
Adonias werd uitgegeven door L. Strengholt in de reeks Klassieken uit de Nederlandse
Letterkunde, Zwolle, 1963.
Van Pascha III, 219.
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broer Salomon van de troon wil stoten. Deze poging wordt in verband gebracht met
Adonias' pogingen Abisag voor zich te winnen. Koning Salomon ontmaskert het
plan en ‘de beooghde bruiloft verandert in een bloetbancket’. Ook hier dus weer de
peripeteia, nog versterkt door de ommekeer die zich voltrekt met betrekking tot
Abisag, Abjathar en Joab, - versterking die tot gevolg heeft een verzwakking van de
gang van zaken: de hierop betrekking hebbende elementen vertragen niet alleen deze
gang, maar leiden ook de aandacht af. Bovendien worden Abjathars en Joabs
bestraffing zichtbaar uitgebeeld, de hoofdgebeurtenissen daarentegen - Adonia's
dood en Abisags ontreddering - worden slechts door een bodeverhaal bekend.
Nog op andere wijze ondergroef Vondel een solide opbouw van zijn stuk, doordat
hij namelijk een tweede element in het geding bracht en zelfs aanzienlijke aandacht
schonk, nl. de verheerlijking van Salomon, die steeds duidelijker accent kreeg.
Salomon moet hier als overwinnende vredevorst het prototype van Christus worden1.
Batavische Gebroeders (1663) staat tegenover Adonias als een geval van onrecht
tegenover een geval van recht. Ten onrechte immers wordt Claudius Civilis' broer
Julius Paulus door de Romeinen gedood.
In dit spel is dit onrechtelement beter verweven met het figureren van de
hoofdpersonen2 dan zulks in Adonias het geval was. De uitbeelding der figuren echter
acht Smit minder genuanceerd dan in Adonias, gevolg van de omstandigheid, dat
Vondel vooral het heroïsche aspect van personen en gebeurtenissen wilde accentueren,
- dit in overeenstemming met het algemeen gevoelen uit zijn tijd, dat de Nederlanders
de rechtstreekse nakomelingen waren van de Batavieren, waarbij het

1

2

Al te nadrukkelijk wordt weliswaar op dit figuraal aspect niet de aandacht gevestigd;
voldoende duidelijk echter, doordat Vondel Salomon de ‘vredevorst’ en ‘voorbeelt van den
toekomenden Messias in zijne heerlijckheit’ noemt (Opdracht). - Smit acht het stuk verder
min of meer exemplarisch als ‘geval van recht’ krachtens de zorgvuldige behandeling van
de rechtzaak ten aanzien van Adonias; Van Pascha III, 169-232.
W.A.P. Smit, Van Pascha III, 265, ziet ook in dit spel de peripeteia de hele tragedie beheersen;
zij openbaart zich het meest direct en spectaculair in het lot van Burgerhart en Julius, meent
hij, die op één dag respectievelijk hun vrijheid en hun leven verliezen. - Men zou kunnen
opwerpen, dat al onmiddellijk bij het begin van het stuk de sfeer somber en dreigend is; de
beide broers wéten zich duidelijk bedreigd. W.A.P. Smit handelt hier zelf over op de
bladzijden 266 vlg. - Een meer algemene sententie lijkt het stuk tot uitdrukking te brengen
in de regels 1869-70:
Het wilt geval bestuurt den weereltlijcken staet.
Zoo zienwe hoe 't een op, het ander onder gaet.
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verzet van Claudius Civilis tegen de Romeinen een parallel vond in dat van de ‘eigen
tijd’ tegen Spanje1. Dit nationaal gevoelen kwam in deze jaren ook tot uitdrukking
in de decoratie van het Amsterdamse stadhuis, waarvoor Vondel bijzondere interesse
had2.
Faëton (1663) is door W.A.P. Smit geïnterpreteerd als drama, waarin de verhouding
tussen schuld, straf en recht centraal staat. Beeldde Adonias een geval van recht uit,
Batavische Gebroeders een geval van onrecht, Faëton stelt een geval waarin recht
en onrecht niet zo gemakkelijk te onderscheiden vallen, terwijl de straf niet alleen
op de bewijsbare schuld kan worden gebaseerd: Jupiter heeft rekening te houden met
de omstandigheden waartoe een, op zichzelf betrekkelijk geringe, schuld geleid heeft.
Dit centrale probleem wordt uitvoerig behandeld in het derde en vierde bedrijf; het
kwam als zodanig niet voor in Ovidius' Metamorphoses, en is een wezenlijke
toevoeging van Vondel, die daardoor dit drama van staetveranderinge krachtens de
erin behandelde problematiek aan de beide voorgaande toevoegde, zodat een soort
trilogie ontstond.
Successievelijk werden dus diverse aspecten in de verhouding tussen straf en recht
verwerkt in drama's, die hun stof ontleenden aan respectievelijk een bijbelse, een
nationaal-historische en een mythologische stof. In tegenstelling met veel voorgangers
acht Smit Faëton de best geslaagde tragedie uit de trilogie, al boeit het, althans in
eerste instantie, minder, als gevolg van de mythologische fabula3.

19
Van een jaar na Faëton dateert de verschijning van Adam in Ballingschap (1664),
wellicht Vondels meest poëtische, meest arkadische dichtwerk. Hierin leeft de droom
van de gouden eeuw in het verrukkelijke aards paradijs, waar twee stralende mensen
als getuigen verschijnen van Vondels laatste en hoogste opvatting van de ideale
mens: de har-

1

2
3

De hypothese van J.D.M. Cornelissen, Vondel en de vrijheid in 1662, Historisch Tijdschrift
18 (1939), 321-55, dat Vondel met zijn stuk een toespeling bedoelde op de politiek rond de
Prins van Oranje wordt door Smit onhoudbaar geacht; Van Pascha III, 276-8. In zijn artikel
Egmont en Hoorne model voor de Batavische Gebroeders? sluit L. Rens, Ni Tlg 62 (1969),
425-40, zich aan bij Smits opvatting; hij adstrueert zijn mening uitvoerig.
Voor Batavische Gebroeders zie Van Pascha III, 233-81.
Van Pascha III, 282-345.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

387
monische, wiens zielekrachten in volledig evenwicht zijn, levend in een ideaal-schoon
lichaam, ‘bekleet met zuivere gewaeden Van hemelsche Erfrechtvaerdigheit’ (vs.
480). Een man die een vrouw bemint, en met haar opstijgt van aardse liefde tot
goddelijke. Maar van de aanvang af vallen over deze paradijselijke schoonheid en
liefelijkheid de sombere slagschaduwen van het demonische: Lucifer, Asmodee en
Belial spannen samen om ín de mens de Onaanraakbare te treffen. Hun opzet slaagt
voorzover zij Eva bewegen van de verboden vrucht te eten: Belial brengt haar ten
val, en wel door haar snoeplust te wekken; daarop komt Adam ten val door zijn liefde
voor zijn bruid, een in theologisch opzicht moeilijk verdedigbare voorstelling van
zaken, meent W.A.P. Smit1, daar het bijbelverhaal er geen twijfel aan laat bestaan,
dat het verlangen om ‘als God (te) wezen, kennende het goed en het kwaad’ (Genesis
3:5 b) bij de zonde een beslissende rol heeft gespeeld.
Deze val is wel de meest indrukwekkende staetverandering die Vondel bij mensen
waarneembaar achtte: stralend, bijna bovenwerelds geluk stort ineen; uiteindelijk is
in dit stuk van de oude Vondel alles ondergang. De idylle van de bruiloft, alle geluk
en alle vreugd speelt zich af, ingeklemd tussen de demonische inzet van Lucifer in
het eerste bedrijf en de val en vervloeking in het laatste, waar alles duisternis en
verschrikking is tot in de laatste woorden die geen uitzicht op verlossing laten (als
wel het geval was in de Lucifer):
Wij scheiden, zonder hoop van immer u te zien,
O lusthof paradijs! ô schoot van ons geboorte!
Wat baet het ommezien! ons wort gebôon dees poorte
Te ruimen, om een dorre en dorstige landou
Te zoecken, in elende. ô knaegend naberou,
O zweetende arrebeit, ô endeloze elenden!
Geleitme, volghtme na, met heele kommerbenden.
Hier heeft de zomer uit. de winter klamptme aen boort.
Godts slaghzwaert volght ons op de hielen. spoenwe voort.

Adam in Ballingschap is door Vondel opgezet ‘nae het voorbeelt van... Huigh de
Groot’, d.w.z. naar diens Adamus Exul (1601)2; het is inderdaad duidelijk een imitatie,
zoals Jeptha dat was van Buchanans Jepthes. Maar wel weer een emulerende: de
voorganger volgend in wat waardevol was, zijn eventuele fouten vermijdend, en door
toevoegin-

1
2

Van Pascha III, 421.
Over de navolging van De Groot, Van Pascha III, 352-79.
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gen, weglatingen en wijzigingen de imitatio tot iets eigens makend, heeft Vondel De
Groots jeugdwerk wezenlijk verrijkt: zowel de overeenkomsten als de verschillen
kunnen uit deze tactiek verklaard worden. Verbeteringen in Vondels oog waren o.a.
zijn vervanging van elementen die in Grotius ‘senecaans’ aandoen door opvattingen
uit de sophocleïsche tragedie. Deze vervanging resulteerde ook in een andere ‘toon’
van het drama: de senecaanse cerebraliteit is vervangen door een meer lyrische toon,
het betoog door verheerlijking in lofliederen. W.A.P. Smit schrijft hieraan ook toe,
dat in de verleidingsscènes een verstandelijke overweging bij Eva en een principiële
discussie tussen haar en Adam moesten plaatsmaken voor meer emotionele en zelfs
sensuele overwegingen (de snoeplust bijv.); de zucht naar ‘kennis van goed en kwaad’
werd sterker gerelativeerd dan bij Grotius het geval was1.
Een interessante interpretatie van Adam in Ballingschap gaf P. King in zijn artikel
Twee symbolische allegorieën in Vondels Adam in Ballingschap2. Hij ziet in Eden
de twee aan elkaar tegengestelde krachten van goed en kwaad gesymboliseerd in
enerzijds de zon, het licht, en, anderzijds, de duisternis; tal van op het eerste gezicht
op zichzelf staande symbolen versterken deze grote symbolische allegorie. Deze
tegenstelling is als het ware objectief. - Naast deze tegenstelling ziet King een
subjectieve; hij ziet namelijk dezelfde tweestrijd tussen Goed en Kwaad binnen de
mens, in wie de tegenstrijdige krachten zijn samengevat, in dit geval zelfs: in één
mens. King komt, op grond van deze visie, tot de volgende interpretatie: Eva is het
symbool voor het lichamelijke in (van) de mens, en Adam van de ziel. King verwijst3
naar de reeds bij L. Simons4 voorkomende vrijwel gelijkluidende symbolische
‘duiding’. Hij meent de verleiding van eerst Eva en dan Adam te kunnen beschouwen
als de ontwikkelingsgang van de verleiding van de twee elementen, lichaam en ziel,
in één mens5. Eva, de ‘child bride’6, is gemakkelijker geneigd tot zinnelijke
verrukkingen, geneigd zelfs geestelijke extase als zinnelijke verrukking te ervaren,
Adam moet weerstand bieden

1
2
3
4
5
6

Van Pascha III, 420-2.
TNTL 72, 201-31.
T.a.p., 218.
L. Simons, Vondels dramatiek in Vondels werken, W.B. III, 85.
P. King, t.a.p., 229.
Karakteristiek van Th. Weevers, aangehaald door P. King, t.a.p., 227.
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aan Eva, d.w.z. aan dit element in zich. Als dat mislukt blijkt, houdt hij de zijde van
het lichaam (Eva).
W.A.P. Smit wijst deze tweede symbolisch-allegorische interpretatie af1. In de
eerste ziet hij een grote kern van waarheid.

20
Ook in deze jaren blijft Vondel een levendige belangstelling koesteren voor al wat
leeft in stad en land. Met name de grote gebeurtenissen op staatkundig gebied vragen
zijn aandacht. De deelname van de Staten aan de oorlog tussen Zweden en
Denemarken en de slag en overwinning in de Sont (1658), - de bezoeken van
buitenlandse vorsten, als, in 1660, van de zuster van de Engelse koning, - de oorlog
met Engeland vooral (1663-'67) waarin de grote zeeslagen en overwinningen van
De Ruyter en Tromp, en de tocht naar Chattam vielen, zijn hem even zoveel
aanleidingen tot lyrische ontboezemingen2.
Aan de hand van een hem ter beschikking staande Latijnse vertaling van de Griekse
tekst vertaalde Vondel Euripides' Ifigenie in Tauren (1666), vertaling die als zodanig
weinig gunstig beoordeeld wordt. Hij deed dit wellicht, omdat in de voorgaande jaren
Sophocles zóveel nadruk had gekregen dat het gevaar dreigde van een overwaardering
ten nadele van Euripides, die hij toch hogelijk bewonderde; hij bewonderde hem
omdat in diens werk o.a. ‘het bewegen der hartstoghten’ en zijn wijsheid zozeer tot
hun recht kwamen. In dit werk van Euripides viel bovendien een gelukkige combinatie
van agnitio en peripeteia op, een kwaliteit die hij ook bij Sophocles bewonderde.
Voortzetting dus in dit geval van de traditie, met één afwijking slechts: waardering
zonder meer voor het optreden van de ‘Deus é machina’3.
Zungchin (1667) behandelt de omverwerping van de Mingdynastie in China (1644)
en de dood van de laatste keizer uit dit geslacht. Vooral na 1650 bestond ook in ons
land een groeiende belangstelling voor China, die o.a. veroorzaakt werd en tot uiting
kwam in tal van

1

2
3

Van Pascha III, 427-8. - Uitvoerig over Eva A. Donker, Eva en de dichters, Amsterdam,
1958, en P. King, Eva en de dichter [Vondel, Grotius, Milton], SpdL 3 (1959), 195-224.
Over Adam in Ballingschap in thematisch verband het bij de Lucifer aangehaalde werk van
Watson Kirkconnell.
B. van de Eerenbeemt, Vondel en Engeland, Vondelkroniek VI, 56, 113, 156.
Van Pascha III, 432-48.
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publikaties. De ondergang van de Mingdynastie heeft Vondel gezien als een drama
van staetveranderinge1, dat zich niet alleen voltrok aan de hoofdpersonen, maar een
heel rijk in de val meesleept: uiterst indrukwekkend dus2.
Naast dit dramatisch element van de staetveranderinge kent dit stuk ook het element
van de dualiteit zoals Vondel dat vroeger kende, in dit geval de tegenstelling tussen
geloof en ongeloof en de daaruit voortvloeiende uiteenlopende reacties op de
dramatische gebeurtenissen (bij de christenen overgave aan Gods wil en innerlijke
rust, bij de Chinezen verwarring en radeloosheid). Door de aangebrachte combinatie
van staetverandering en dualiteit krijgt naar W.A.P. Smits mening Zungchin een
bepaald karakter: het gebeuren bevat een zin die dit gebeuren boven het incidentele
verheft; de reacties van de beide partijen op de staetveranderinge moesten de
superioriteit van een der partijen (de christenen) bewijzen. Op zich bewondert Smit
deze opzet van Vondel om een nieuw experiment te ondernemen; hij stelt echter, dat
Vondel niet geslaagd is in de verwerkelijking van de opzet: wèl compositorisch,
maar het is hem níet gelukt de opzet in de stof uit te werken: de opvattingen der
Chinezen komen niet uit de verf, de problemen van de christenen zijn niet te
vergelijken met die van de Chinezen. Het ‘grandioos experiment’ - de synthese van
peripeteïsch en ‘emblematisch’ drama - is mislukt, maar om de opzet is het stuk ‘een
mijlpaal in de ontwikkelingsgang’ van de dichter3.
In 1667 verscheen nog een tweede spel: Noah of ondergang der eerste wereld.
Noah is het treurspel van de ondergang van de eerste, in zonden vervallen, wereld,
waarin in fel contrast tegenover elkaar staan de Godsgezant Noë, die de dreigende
ondergang voorzègt, en vorst Achiman met vorstin Urania en haar joffers, die het
wellustige aardse leven tot zijn zwijmelend toppunt voeren. Noë is de machtige,
onverzettelijke Godsgezant die geen twijfel of problematiek kent. Achiman kent de
strijd en de ondergang, o.a. in het belangrijke toneel met Urania,

1
2

3

Al is ook hier, evenmin als in Batavische Gebroeders, de tegenstelling voor en na de katastrofe
sterk.
Over Vondels bronnen en het ontstaan van het werk, Van Pascha III, 452-63. Zie ook P.
Minderaa, Het treurspel zungchin belicht vanuit zijn vermoedelijke groei, TNTL 79 (1962),
115 vlg., herdrukt in Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd 1948-1956, Zwolle,
1964, 97-117.
Van Pascha III, 491-8 en 505-6. Voor de vergelijking met Antonides van der Goes' Trazil,
Van Pascha III, 450-2 en 502-4.
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waarin Achiman overwonnen wordt door zijn liefde voor deze vrouw. Zoals de
optredende figuren demonstreren, ligt aan het stuk de dualiteit van goed en kwaad
ten grondslag, of, als men wil: gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan God, met
als markante antithetische figuren Noah en Urania in hun strijd om de figuur tússen
hen beiden: Achiman. Aan Achiman voltrekt zich dan de staetveranderinge, die leidt
tot de straf van God. Ook dit spel was in Vondels oog een voorbeeld ‘van Godts
rechtvaerdige oordeelen, ten nutten spiegel der aenschouweren’, het demonstreert
Gods wrekende gerechtigheid1.
Smit meent dat Vondel in dit spel realiseerde wat hem in Zungchin nog niet lukte:
een synthese van drama van staetveranderinge èn emblematisch dualiteitsdrama2, met overigens als negatief gevolg dat de karaktertekening minder geslaagd is dan in
voorgaande drama's van staetveranderinge: het dualiteitsmotief heeft er mogelijk toe
geleid, dat de figuren ‘typisch dragers, soms haast personificaties, van één
dominerende eigenschap zijn’3.
Voor wat de compositie van verschillende scènes betreft heeft Vondel zich gericht
naar zijn Adam in Ballingschap4. Kennelijk heeft hij ermee willen aangeven, dat in
de ‘(voor)geschiedenis van de zondvloed de Paradijshistorie zich op een essentieel
punt herhaalt’, o.a. dat de vrouw instrument in Satans hand is om de man tot
ondergang te voeren5.
Vondel heeft Lucifer, Adam in Ballingschap en Noah in zeker opzicht
samengegroepeerd: zij behandelen alle drie de verhouding tussen zonde, straf en
Gods genade, zij het met verschillende ‘nadruk’6: en wel Lucifer de grootste, Adam
iets minder, Noah nog iets minder.
Hiervóór zijn de bezwaren genoemd die W.A.P. Smit maakt o.a. met betrekking
tot de karaktertekening in Noah. Desondanks toont Vondel zich in dit toneelstuk
nogmaals in zijn volle grootheid als toneeldichter: met volledige beheersing van zijn
taal- en verskunst ontwerpt hij het beeld van de zondige mensheid die, in de macht
van het

1
2
3
4
5
6

Van Pascha III, 514 en 547-50.
Van Pascha III, 550 en 567.
Van Pascha III, 553.
W.A.P. Smit heeft, Van Pascha III, vanaf 519, de overeenkomsten tussen de beide spelen
na elke door hem besproken scène aangegeven.
Van Pascha III, 507.
Smit heeft Vondels term nadruk verklaard (Van Pascha III, 510) als: omvang van de gevolgen.
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kwaad, zich overlevert aan bedwelmend zingenot. Men staat verbaasd over het
vermogen van deze tachtigjarige al de aantrekkelijke aspecten van het aardse leven
zo genuanceerd tot uitdrukking te brengen. En daartegenover zijn begrip van de
machtige strijder Gods, de ware held die geen aarzeling kent. Vondel was geen
uitgebluste natuur toen hij zijn Noah schreef!

Achtste periode 1668-1679
21
Op 10 augustus 1668 kreeg Vondel ontslag aan de bank van lening; hij werd eervol
ontslagen met ‘levenslang’ behoud van zijn volle bezoldiging. Op deze wijze eerde
de stedelijke overheid van Amsterdam haar grote zoon.
Dit ontslag betekende geenszins een ‘otium cum dignitate’. In 1668 verscheen een
vertaling van Euripides onder de titel Feniciaensche, overwegend vertaald naar de
overzetting in het Latijn van Hugo de Groot (Phoenissae); men acht deze bewerking
bedoeld als een hulde aan De Groot, die dit stuk zeer bewonderde en in het Latijn
vertaalde. Door het stuk op te dragen aan burgemeesteren en raden van Amsterdam
bracht Vondel wel zijn erkentelijkheid tot uitdrukking voor de gunstige wijze waarop
zij hem ontslag hadden verleend. - Sophocles' tragedie over de dood van Herkules
werd in hetzelfde jaar in vertaling uitgegeven als Herkules in Trachin, weer vertaald
naar het Latijn (van Vitus Winsemius), maar met duidelijke gebruikmaking van ook
de Griekse tekst. Vondel bewondert blijkens zijn opdracht vooral het feit dat de
Griekse tragedies steeds ‘hunne natuurlijke stem bewaeren’, m.a.w. deze vertalingen
demonstreren opnieuw zijn actuele voorkeur voor de Griekse tragediedichters boven
de mentaal overwonnen Seneca en diens ‘declamatorenrhetoriek’1, zijn ‘luit roepen
en stampen’, zoals Vondel schrijft in de opdracht. De Grieken vertalend, huldigt
Vondel dus en passant de geleerden die hem op deze Grieken hadden geattendeerd.
Interessanter intussen dan wat Vondel bewust tot vertaling bracht, is wat hem
(onbewust wellicht) dreef. Daarover verderop2.
Uit deze laatste periode van Vondels leven dateren overigens nog

1
2

J.D. Meerwaldt, W.B. X, 546.
Over beide stukken Van Pascha III, 571-87.
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verschillende zoal niet alle even belangrijke, dan toch merkwaardige geschriften.
Aan kennissen en vrienden blijft hij, ook in zijn dichtkunst, volle aandacht
schenken; terecht beroemd werd zijn Uitvaert van Maria van den Vondel van 1668,
de lijkklacht bij het sterven van zijn twintigjarige kleindochter. Ook groter werk
voltooit hij, als laatste grote dichtwerk de vertaling van Metamorphoses van Ovidius
onder de titel Herscheppinge van P. Ovidius Naso (1671); Vondel was toen
vierentachtig jaar oud. Het jaar daarop neemt hij het pleit op ‘Ter eeuwige
gedachtenisse van den Heer Joan de Witt’:
Verdient hun trou en deught den naem van lantverraeders?

Zijn laatste bruiloftsgedichten dateren van 1674, en hebben betrekking op het huwelijk
van zijn nicht Agnes de Block en Sybrandt de Flines. Met haar hield hij dat door
Brandt bewaarde, merkwaardige gesprek:
‘Op een anderen tijdt zeide hij tegen zijn nicht Agnes Blok, ik heb geen zin in den
doodt, en als zij vraagde: Hebt gij wel zin in 't eeuwigh leven? was zijn antwoordt:
jaa daar heb ik lust toe: maar ik wilde er wel als Elias naar toe vaaren. Doch nu begon
hij somwijl tot haar te zeggen: “Bidt voor mij, dat Godt de heer my uit dit leven wil
haalen”, en als zij hem vraagde: Wilt gij dan nu, dat die leelijke prij koome? zeide
hij in 't lest: Ja, dat ze koome, of in langer wachte, Elias waagen zal toch niet koomen,
men moet den gemeenen wegh in’1.
Hij is ‘den gemeenen wegh’ ingegaan. Zijn oude dag werd verlicht door de
vriendschap van jongeren als Vollenhove en Antonides van der Goes. Hij had
bewondering voor Reyer Anslo en Jeremias de Decker, ‘dichters van cierlyke netheit’
zoals hij ze roemde. Veertien dichters en liefhebbers van de dichtkunst droegen hem
ten grave, nadat hij 5 februari 1679 in de Heer was overleden.

Slotopmerkingen
22
Schmidt Degener heeft Vondel, de uit Antwerpse ouders te Antwerpen geborene,
eigenlijk als on-Hollands van het vaderlandse erf willen verbannen. ‘Vaderlands’
betekent hier dus Hollands in de engste zin

1

G. Brandt, Leven van Vondel, uitg. E. Verwijs, Amsterdam, 21905, p. 120.
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van het woord, Holland op z'n smalst. Men zou de stelling kunnen wijzigen en zich
afvragen of Vondel niet door wat in die jaren in Holland bij voorkeur inheems was,
gecorrumpeerd is geworden. Naar geboorte en aanleg hoort Vondel thuis in het
zuiden-met-zijn-groter-gemoeds-bewogenheid; door omstandigheden en naar vrije
wil echter leeft hij zich in het noorden-met-zijn-groter-geesteshartstocht in. Van
nature is Vondel barokmens, door gewenning en toeleg verwierf hij zich
humanistisch-renaissancistische eigenaardigheden. Dit laatste heeft het eerste beheerst.
Men dankt er de voordelen aan, maar men wijte het ook de nadelen.
De voordelen: door zijn humanistisch klassicisme temde en beheerste Vondel de
barok. Aan scholing in de geleerdheid van zijn vrienden dankt Vondel dat hij niet
de mateloze zwijmel van opgewonden gevoelens uitvierde, maar een evenwicht
bereikte tussen gevoel en rede, al blijft zijn hele leven duidelijk, dat Vondel van
nature een gevoelsmens is.
De nadelen: zijn tenslotte ál te eerbiedig buigen voor de grootheid van de oudheid,
heeft hem, als Erasmus, in het voetspoor van anderen doen lopen, althans verhinderd
volstrekt eigen wegen in te slaan, zichzelf te zijn. De klassieken hebben hem niet
bezield tot wezenlijk zelfstandige schepping, maar bewogen tot navolging van hun
voorbeeld, opvolging van hun ‘wetten’. Met enige overdrijving zegt Huet, dat Vondel
‘in niet één zijner scheppingen het keurslijf van het bastaard-klassicisme te eenemaal
heeft afgelegd’1. Om Vondel te verstaan moet men hem maar al te vaak ‘vertalen’,
de (klassieke) beeldspraak interpreteren om daarachter het menselijk wezen te lezen.
Het klassicisme heeft van Vondel de geleerde dichter gemaakt, die al te vaak zijn
fraaiste gemoedsbewegingen deed schuilgaan achter een scherm geleerdheid, en hem
drong zijn concepties te vormen naar het beeld en de gelijkenis der klassieken.
Is dit de uiteindelijke oorzaak van zijn falen als toneelschrijver?
Voor wat dat ‘falen’ betreft, worde niet zozeer gedacht aan het door J. Worp al
geconstateerde feit, dat ‘Vondel's beteekenis voor de verdere geschiedenis onzer
tooneellitteratuur van weinig waarde is geweest’. Terwijl de drost van Muiden zijn
navolgers bij tientallen kent, moet Vondel met een enkele volstaan. W.A.P. Smit
stelde vast, dat Vondel met name na omstreeks 1640, na zijn afwending dus van de

1

Cd. Busken Huet, Litt. Fantasien en Kritieken I, 34.
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Senecaanse traditie en zijn overhellen naar de Griekse tragici, een weg insloeg ‘waarop
zijn tijdgenoten hem niet zijn gevolgd’1; en hij kwam daardoor met zijn werk vrijwel,
als men het zo noemen wil, geïsoleerd te staan, buiten een in breder kring aanvaarde
esthetische theorie. Dit bleef zo, ook na de doorbraak van het Frans klassicisme, dat
hem critiseerde inzover hij van de Fransen afweek. Door dit alles, meent Smit, ‘is
Vondel als tragediedichter even eenzaam als groot in onze literatuur’2. Maar of een
auteur al dan niet wordt nagevolgd, zegt weinig of niets over zijn grootheid, zijn
belangrijkheid als auteur. Alleen over dit laatste ‘gaat’ het.
Even eenzaam als groot. Van welke aard is deze groot-heid? Is hij ook groot in de
zin waarin een Shakespeare nog altijd geacht wordt groot te zijn? Zijn de intrinsieke
kwaliteiten van zijn toneelwerk van dien aard, dat hij nog altijd graag gelezen wordt?
Vondel had cultuur genoeg om niet, als Jan Vos, te offeren aan de smaak van het
schouwburgpubliek van zijn dagen. Aan de andere kant echter ‘stond hij als beeldend
kunstenaar niet hoog genoeg om de menigte de scheppingen van zijn dichtergemoed
met de onweerstaanbare macht van het erkende wereldgenie te doen aannemen’3.
Vondels psychologie was vrij primitief, berustte meer op theorie en leerstelligheid
dan op intuïtie, mensen- en wereldkennis; ook hij wist, dat de mens een redelijk dier
was, maar zijn belangstelling bleef beperkt tot het redelijke, hij kende onvoldoende
het dier. Vondels psychologie, kan men stellen, is eenvoudig, ‘te eenvoudig’4. Zoekt
men naar de verklaring, dan is informatief de opmerking van Noë, dat de
transcendentale kant van de zonde de door en door eenvoudige en godsdienstige
gevoelsmens die Vondel was, te zeer bezig hield dan dat hij bovendien nog veel oog
kon houden voor de gevarieerde menselijke verschijningsvormen van die zonde5.
Vondel is wezenlijk christensymbolist. Hij moet niet benaderd worden vanuit de
gezichtshoek die ons interessant voorkomt, de psychologische, maar men moet hem
begrijpen naar zijn eigen begrip: het symbolische. Men moet, om een
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Van Pascha III, 592.
Van Pascha III, 594.
H.J. Polak, Seneca Tragicus, De Gids, 1892, IV, 110.
J. Noë, a.w., 103.
J. Noë, a.w., 120. Wij zullen verderop aan de hand van J.G. Bomhoff zien, hoe nog andere
verklaringsgronden kunnen worden aangevoerd.
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voorbeeld te noemen, Jefta niet allereerst zien als een psychologisch geval; Jefta
staat in Vondels spel van die naam allereerst als het symbool van de man die tot het
bittere einde een eenmaal gedane gelofte gestand wil doen. Ifis, in ditzelfde stuk, is,
symbolisch, de offerbereide; zij is dat zonder meer; van modern-psychologische
problematiek die zou kunnen voortvloeien uit de verhouding dochter-vader zoals de
moderne tijd die kent, is ternauwernood sprake1.
Met name, maar stellig niet alléen in zijn bijbelstukken, treft deze transpositie, een symbolisering in de regionen van het morele en/of religieuze. Historische en
individuele gevallen en personen worden aangelegenheden en typen van algemene
strekking. Hierin kunnen incidentele gevoelens van Vondel, voortvloeiend uit actuele
ervaringen, worden opgeslorpt, maar men zou Vondels weidse, veralgemenende visie
tekort doen door zijn stukken te reduceren tot de expressie van het incidentele en
actuele2. Veeleer sublimeerde hij actuele geschiedenis of persoonlijke ervaring tot
algemener waarden. Hij hield het bijbelverhaal in zijn objectieve waarde, maar
interpreteerde het naar de opvattingen van zijn tijd vaak in symbolische zin3.
Evenals de drama's van de Grieks-Latijnse oudheid en die van het middeleeuwse
mysterie- en zinnespel gebaseerd zijn (ook) op een religieuze conceptie, zo zijn ook
die van Vondel daarop gegrondvest. De overgang van de spelen der rederijkerskamers
naar het klassieke drama van een auteur als Vondel acht Bomhoff dan ook
hoofdzakelijk een kwestie van andere vormgeving, anders dan bij Shakespeare, voor
wie de mens veeleer naar zijn individuele eigenaard en met zijn individuele
eigenschappen op het toneel gezet wordt. Door deze laatste kwaliteiten is het
Shakespeariaans toneel voor ons gemakkelijker herkenbaar dan dat van Vondel, in
wiens gestalten ‘het verstaan veel meer op het her-
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J.G. Bomhoff heeft, a.w., na Koopmans, opnieuw de aandacht gevestigd op het symbolisch,
niet-psychologisch aspect van Vondels werk.
Men doet Vondels bedoeling tekort als men - zoals gedaan is - de Lucifer interpreteert als
een bijbelse inkleding ten bate van enigerlei actuele politieke hekeling; eenzelfde tendens
met betrekking tot Batavische Gebroeders (1663) en Faëton (1663) werd door W.A.P. Smit
gewraakt. Ongetwijfeld kunnen persoonlijke gevoelens ertoe bijgedragen hebben Vondels
weergave en uitbeelding van het bijbelverhaal glans en gloed te verlenen, en dit als tot levend
ervaren werkelijkheid te maken, maar dit betekent niet dat deze bijbelstof er was om
persoonlijke gevoelens te objectiveren.
J. Noë, a.w., 93, 99.
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kennen hunner symbolische betekenis berust’1. Heel de concrete wereld wilde Vondel
overigens doorzichtig, transparant maken. Het optreden ervan heeft tot effect gehad
dat de toeschouwer minder tot identificatie van eigen lot met dat van de held (als bij
Shakespeare) komt, maar veeleer op een typisch religieuze wijze betrokken is bij de
wederwaardigheden van de hoofdpersonen. De psychologie van de hoofdpersoon is
veelal ondergeschikt aan de symbolische betekenis, wat overigens niet uitsluit dat
Vondel bij herhaling de mens gaf ‘staande voor de grote gewetensbeslissingen als
persoon in zijn existentiële nood’2.
Bovendien beoogde Vondel door zijn symboliek te dienen: hij was didacticus.
Duidelijk worden Vondels spelen op tal van plaatsen gedragen door de spontane,
echte bezieling die over hem vaardig was (of werd) als hij schreef, maar ‘de eigenlijke
dramatiek blijft vaak in gebreke’3. Het was Vondel niet allereerst, althans zeker niet
alléén, te doen om dramatische spanning, maar om ‘belering’4. Dit belerende zoekt
zijn uitweg in het omstandig betoog dat de epicus, die Vondel wezenlijk was, zo
bijzonder lag. Hij voelt zich gemakkelijker thuis in het breed-uithalend vertellen dan
bij de explosies van hartstochten. Misschien meer nog dan door directe gevoelens
wordt Vondels dramatiek gekenmerkt door de voorkeur van de hoofdpersonen voor
het breeduit vertellen van hun belevenissen; ook de drama's bezitten daardoor een
duidelijk epische stijl. Deze stijl was Vondel aangeboren. Hij werd versterkt door
de lezing van auteurs waarvoor hij belangstelling had. Als de Gysbreght een duidelijk
episch karakter draagt, kan dit voor een overgroot deel verklaard worden uit de bron,
de Aeneis. Maar het is toch Vóndel die deze bron volgde. En hij volgde die, omdat
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J.G. Bomhoff, a.w., 39-40.
J.G. Bomhoff, a.w., 42-3.
J. Noë, a.w., 89.
J. Noë, a.w., 102. Vandaar dat de agnitio bij hem zulk een opvallende plaats inneemt. Terwijl
andere toneelschrijvers in hun theorie hierover zwijgen en in de praktijk de agnitio terzijde
laten om de spanning zo lang mogelijk te handhaven, speelt bij Vondel het eigenlijke drama
zich af in de drie middelste bedrijven; de agnitio krijgt een volle eigen waarde en nadruk in
het ten volle daaraan gewijde laatste bedrijf: ‘We moeten Jephta's agnitio zien, d.i. in casu
hem zien tot inkeer komen en zien boeten, we moeten omstandig het verhaal aanhoren van
Lucifers val en zijn schrikkelijke ellende die er op volgt, wij moeten David horen klagen, de
volledige straf zien van zijn zonde, we moeten omstandig de verwoesting horen vertellen
van Dagons tempel in de Samson, de volvoering van de wraak’. J. Noë, a.w., 102.
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het wezenlijke in Vondels aard zich bij het epische thuis voelde. De wezenlijke
oorzaak van het episch karakter van Vondels werk ligt in Vondels eigen aard, in zijn
‘bespiegelende’ en didactische natuur die minstens zozeer tot dit epische geneigd
was als tot het dramatische. Vandaar dat hij niet ongaarne het handelende element
voor het beschrijvende, en in plaats van de karakteristiek bespiegeling geeft.
Vondel schiep dan ook geen eigen dramavorm, maar nam deze, zoals ook Hooft en
de Franse Pléiade gedaan hadden, over van het drama van Seneca, wiens persoonlijke
geaardheid zeer met die van Vondel overeenkwam; in de bedding van de eenheden,
de vijf bedrijven, de reien, de vertrouwelingen, de monologen en dialogen vlijt Vondel
zijn toneeldicht rustig neer. En hij handhaafde deze bedding óok, toen de Griekse
tragici hem tot een meer persoonlijke, van die van zijn tijdgenoten afwijkende,
innerlijke toneelvorm bewogen hadden.
Vondels begrip van toneel beantwoordt - resultaat van al deze factoren - maar tot
op zekere hoogte aan dat van de hedendaagse schouwburgbezoeker. Hij wilde als
laatste middeleeuwer-in-renaissance-enbarokvermomming wel niet precies zeven
bliscappen uitbeelden tot lering en stichting volgens goed-christelijke opvatting,
maar toch wel enkele malen ‘zeven’ bijbelse en andere daarvoor in aanmerking
komende stoffen. En hij deed dit met een uitgesproken didactische bijbedoeling. Dat
deze bewerking naar de uiterlijke vorm en de daardoor beïnvloede structuur
geschiedde volgens de regels van de renaissancistische esthetica wijzigt allerminst
de wezenlijke structuur van middeleeuws katholiek (als men wil: meniste)
rederijkerstoneel met didactische bedoeling.

23
W.A.P. Smit heeft zich in Van Pascha tot Noah op duidelijk bepaalde wijze opgesteld;
hij heeft zich systematisch afgevraagd wat Vondel bedoelde, welke ‘voorschriften’
hij wilde inwilligen, welke ‘regels’ hij wenste te volgen, welke bedoelingen hij met
zijn werk voorhad, - en welk effect dit alles gehad heeft op de tot stand koming en
realisatie van zijn werk. Vóor alles dus een benadering van het werk in het perspectief
van de bedoelingen die de auteur expliciet formuleerde. W.A.P. Smit heeft daartoe
alle daarop betrekking hebbende gegevens uit voorberichten e.d. verzameld en getoetst
aan het werk. Aldus han-
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delend, heeft deze geleerde dus vóoral de denkbeelden en opvattingen die leefden
in Vondels bewustzijn (om het woord ratio te vermijden) opgespeurd, en getracht
het resultaat ervan in het werk terug te vinden. Echter: dat een auteur om bepaalde
redenen een toneelstuk vijf bedrijven wil laten tellen is een toevallige, historisch
bepaalde, op theoretische overwegingen berustende voorkeur; het is de moeite waard
te constateren dat hij zijn doel bereikte; maar het feit op zichzelf, dat hij in zijn
bedoelingen slaagde (het stuk in vijf op bepaalde wijze opgebouwde bedrijven schreef)
bepaalt op zich op geen enkele wijze de waarde van het stuk. En zo verder. Uiteraard
zijn deze ‘buitendichterlijke gegevenheden’1 historisch van aanzienlijk belang, zij
dienen vermeld en behandeld, maar daarnaast geldt wat Vondel met instemming in
1620 al citeerde uit Montaigne naar aanleiding van een uitnemend ‘Poeetisch Werck’:
La bonne la supreme la divine, est au dessus des regles de la raison2.
Het is dan ook - omdat het werk ligt ‘au dessus des regles de la raison’ - niet alleen
gewenst, maar ook noodzakelijk het werk zoals het daar voor ons ligt, als gegeven
object te bestuderen, te analyseren, te waarderen. Bomhoff wilde ‘Vondel lezen alsof
hij zonder genealogie was’3. Hij herinnerde aan het ‘aloude onderscheid tussen wat
een schrijver bedoelt en wat hij zegt’4; Bomhoff wil weten door welke immanente
wetten het kunstwerk geregeerd wordt; hij wil via de vorm doordringen tot de ‘diepere
inhoud’, om zo uitzicht te krijgen op de ‘wezenlijke, quasi-tijdeloze betekenis van
Vondels kunstwerken’5; hij wil de schoonheid of de poëzie of de menselijke
belangrijkheid van een tekst achterhalen6.
J. Poulssen, in dezelfde gedachtengang, beoogt in zijn publikatie een onderzoek
naar7 ‘het geheel eigene van de dramatisch-dichterlijk-structurerende verbeelding’;
door dit geheel-eigene van de verbeelding
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J. Poulssen, Tragiek van Vondels glans. Bijdrage tot de beschrijving ener dichterlijke
eigenheid, Raam, nov. 1963, 37.
J. Poulssen, a.w., 37.
J.G. Bomhoff, Vondels drama. Studie en Pleidooi, Amsterdam, 1950 (Leids proefschrift),
X.
J.G. Bomhoff, a.w., 34.
J.G. Bomhoff, a.w., 36.
J.G. Bomhoff, a.w., 31.
J. Poulssen, a.w., 1-140.
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immers kan een geheel eigen dichterlijke structuur ontstaan, die onafhankelijk is van
de opzet der rationele conceptie1.
W.A.P. Smit kent dit ‘geheel eigene’ even goed als andere critici; ook hij heeft
op verschillende plaatsen in zijn boek getracht het werkzelf zo volledig mogelijk
voor zichzelf te doen spreken, overtuigd als hij is van de aanwezigheid van het
fluïdum van een eigen poëtisch vermogen, ‘dat alles doordringt en van binnen-uit
levend maakt, dat ons meesleept en overtuigt, dat ons deel doet hebben aan de
grootsheid van Vondels visionaire verbeelding’2.
Er is dus geen sprake van miskenning door W.A.P. Smit van het meest-eigene van
Vondel, en al studerende in Vondel ontmoet hij ook dit meest-eigene. Maar W.A.P.
Smit beoogt toch niet primair dít meest-eigene te ontdekken; primair stelt Smit een
nauwkeurig onderzoek in naar Vondels (bewuste) bedoelingen en naar de
literair-historische problemen met betrekking tot het werk: hij volgt voor alles de
literair-historische tóegangsweg tot Vondels werk.
Anderen zijn van mening dat deze toegangsweg het zicht op het werk-zelf
gemakkelijk kan blokkeren of belemmeren, en dat in elk geval een rechtstreeks
onderzoek naar het ‘meest eigene’ noodzakelijk is. Dat wil zeggen, dat het nodig is
een systematische analyse te geven van die eigenheid, van het geheel eigene van
Vondels werk, lòs van alles wat een dichter bedóeld heeft; de ‘waarde’ van een
kunstwerk, ook dat van Vondel dus, wordt uiteindelijk bepaald door wat het werk
zoals het daar ligt, ‘waard’ is, wat het op grond van zijn eigen structuur waard is3.
Dit boven de regels, en als het ware in de diepte onder de oppervlakte van de tekst
gelegene verborgen eigene dient in het werk opgezocht4.
Zulk een analyse van het kunstwerk in zijn totaliteit zoals het daar ligt, veronderstelt
een analyse van de laag van de woordklanken (de
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Deze eigen verbeelding kan uiteraard de rationele conceptie opnemen, zodat deze laatste in
het werk aanwezig is ‘in functie van en geïntegreerd in het geheel eigen kader der dichterlijke
conceptie’; J. Poulssen, a.w., 33.
W.A.P. Smit, Van Pascha II, 180.
Vgl. hierover R. Ingarden, Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, Tübingen, 1968,
168-9.
Daarbij is het dan op een gegeven ogenblik in het geheel niet meer van belang, of in dit
eigene al dan niet door de auteur aanvaarde precepta zijn opgenomen of verwerkt. Dan doet
het er zelfs niet toe, wat de auteur bedóelde - vgl. wat Poulssen, m.i. overigens aanvechtbaar,
hierover zegt op p. 42 -, maar wat de werken-zelf te verstaan geven, - en dat bedoelt Poulssen
ook!
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klankelementen), de woorden en al wat stilistisch met de woorden als zodanig gedaan
wordt, de laag van de betekeniseenheden die opgeroepen wordt door de ‘zin’ van de
zinnen, elk op zich en in samenhang met elkaar, de laag van de door de zinnen
opgeroepen voorwerpen (mensen, dingen, handelingen enz.), de laag van de aspecten
waaronder deze voorwerpen worden waargenomen. In dit verband zijn van belang
aspecten als ruimte, tijd en licht in Vondels werk1: (‘een onderzoek naar het wezen
van de tijd in het Vondelse drama met zijn eigen versnellingen en vertragingen,
geboden door de aanschouwde en beleefde voortgang van de dramatische handeling,
opent altijd nog andere vergezichten dan de vlakke praat over de “eenheid van tijd”
in Aristotelische zin’2). Tenslotte een onderzoek naar de metafysische aspecten die
in Vondels wereld worden uitgedrukt. Het kunstwerk bestaat als polyfone harmonie
van al deze lagen, een polyfone harmonie, die resulteert in de esthetische waarde die
men waarneemt3; in deze harmonie komen ook alle esthetisch relevante waarden van
alle lagen tot hun recht.
Met de volledige analyse van al deze lagen, hun esthetisch relevante waarden en
de samenhang ervan in één grote polyfone harmonie is hoogstens een - overigens
toch wel duidelijk - begin gemaakt. Het stilistisch ontleden van Vondels teksten op
hun klank- en ritme-elementen, hun woordkeus, beeldende en beeldspraakelementen,
hun stijl, de erin opgeroepen wereld en die van de aspecten waaronder deze wereld
opgeroepen wordt, een stelselmatig onderzoek hiernaar4 over een breder aantal teksten,
moet voor een groot deel nog worden gedaan.
Hieronder5 volgt een summiere opgave van een aantal studies dat
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J.G. Bomhoff, a.w., 45.
J.G. Bomhoff, a.w., 54. Belangrijk is in dit opzicht J.I.M. van de Kuns Handeling-aspecten
in het drama, Nijmegen, 1938, 21970.
R. Ingarden, Vom Erkennen, 156.
Even stelselmatig als W.A.P. Smit zijn onderzoek met betrekking tot de literair-historische
benaderingswijze opzette!
Men denke aan de studies van al wat oudere auteurs als Albert Verwey, Een inleiding tot
Vondel, Amsterdam, z.j. [1892]; dez., Vondels Vers, Santpoort, 1927, (inleiding tot zijn
Vondeluitgave), Amsterdam, 1937; (over Het beeld van Vondel bij Verwey, zie A. van
Duinkerken, De Gids, 1937, IV, 197 vgl., herdrukt in Verzamelde Geschriften III, Utrecht,
1962, 441-82); J. Koopmans, Letterkundige Studieën. Hooft als allegorist. Vondel als
christen-symbolist, Amsterdam, 1906; Cyriel Verschaeve, Uren van bewondering, Leiden,
1920 (door J.G. Bomhoff, a.w., 150, noot 63 terecht geroemd); Th. de Jager, Vondel of de
majesteit, Roeping, Tilburg, 1937; W. Kramer, Vondel als barokkunstenaar,
Antwerpen-Utrecht, 1946, en zijn artikel De sententies in Vondels' drama, Vondelkroniek II
(1940), (hierover ook J.G. Bomhoff, a.w., 51-2); De ‘inventio’ in Vondel's dramatische kunst,
Ni Tlg 35 (1941), 289-306. Van belang voor het inzicht in Vondels werk is ook de dissertatie
van J.I.M. van der Kun, Handelings-aspecten in het drama, Nijmegen, 1938, 21970.
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zich met diverse aspecten van dit onderzoek heeft beziggehouden. Van bijzonder
belang zijn wel, naast overigens veel belangrijke oudere studies, die van Bomhoff
en Poulssen, het boek van Johannessen, en de artikelen van P. King.

24
Van principieel belang is het proefschrift van J.G. Bomhoff in zijn opzet door te
dringen tot het ‘wezenlijke van het kunstwerk’1. Zulks veronderstelt het nemen van
de barrière die de weg tot dit verstaan verspert, te weten de zozeer tijdgebonden
vorm. Deze barrière eenmaal genomen hebbende, kan de lezer trachten door te dringen
tot de immanente wetten, waardoor de vorm geregeerd wordt, tot de diepere inhoud.
a. Bijzonder waardevol zijn de bladzijden die Bomhoff schreef over Vondels
verskunst als zodanig. Vondel, stelt hij, is geen dichter die drama's schreef, maar een
dramaturg die verzen schreef. Vondel bedoelt niet primair een ‘poëtische’ tekst te
vervaardigen die door markante klank-, ritme- en beeldende waarden een dáardoor
opgeroepen esthetische emotie teweeg brengt, die dus werkt als ‘bezweringsformule’.
In zijn toneelstukken beoogt Vondel niet allereerst poëtisch te ‘bezweren’; hij bedoelt
veeleer te betogen, uiteen te zetten, daden en gevoelens uiteen te zetten in hun verband
(vaak universeel verband), en als middel daartoe hanteert de retor Vondel niet
‘bezwerende poëzie’, maar de versvorm. Deze versvorm vervult dus - in zijn drama
- in zekere zin een ondergeschikte functie, namelijk zo duidelijk mogelijk verstaanbaar
maken wat hij uiteen te zetten heeft (uiteenzetten: niet nuchter theoretisch, maar
dramatisch bewogen). De versregel dient dus tot ‘verhoging der verbale expressie’.
Het gebruik van de versregel voorkomt ook dat het tragisch lijden zou afglijden ‘tot
ordinair pathos’; hij dwingt de uitstorting van het gevoel tot ‘beheerste, gestileerde
zegging’2.

1
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Dat wat R. Ingarden, Vom Erkennen, de idee van het werk noemt.
J.G. Bomhoff, a.w., 56-54. - Men zou eraan kunnen toevoegen dat door het gebruik van de
stilerende alexandrijn het gevoelsexplosieve element bij Vondel gemakkelijk in het gedrang
kwam om plaats te maken voor een omkleden van de ‘explosie’ met de woordenpraal van
de alexandrijn. De alexandrijn vráágt ook onafgebroken om opvulling. De epicus - zie
verderop - voldoet graag aan de vraag!
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Heel Vondels dramatiek wordt gekenmerkt door deze neiging tot beheersing en
stilering, die het realistisch detail niet nodig had, noch dat wat in de traditionele zin
onder ‘actie’ verstaan wordt. Vondel handhaafde bij voorkeur een statisch toneelbeeld,
en op het statisch toneel een statisch tijdsbeeld. Hij gaf de voorkeur aan de
niet-alledaagse taalvorm, het niet-alledaagse gesprek, aan de lange monoloog om de
innerlijke bewegingen van de persoon tot uitdrukking te brengen.
b. Aandacht trok ook de beeld-spraak (beeld-spraak in breedste zin1) in Vondels
werk. Vooral die met betrekking tot licht-en-donker was onderwerp van studie. Na
de opstellen van King vestigde J. Poulssen er de aandacht op in zijn studie. Poulssen
komt tot de conclusie dat Vondels beeld-spraak gekenmerkt wordt door een typisch
aan maniërisme en barok eigen visie op de tegenstelling tussen licht en donker,
waarbij het licht globaal staat voor het goddelijke, het donker voor het niet-goddelijke.
Daarbij is God het absolute, volstrekte licht. Maar een licht dat zich meedeelt aan
het door Hem geschapene, zowel engelen als mensen en aarde. In dit geschapene is
het licht in het duister (Adam in Adam in Ballingschap, vs. 429 begroet de engelen
als ‘'t licht in onze duisternissen’) of duister dat licht in zich draagt (krachtens het
goddelijke element dat ook het aardse als door God geschapen waarde bezit). Lucifer
(in Lucifer) zondigt als hij zijn eigen geschapenheid (dus zijn ‘slechts’ geschapen
licht zijn) niet wil aanvaarden en streeft naar het absolute enkel-licht, dat echter het
licht van de Godheid is; hij doet dit met name wanneer hij vreest dat door de
menswording van God een ‘vermenging van licht en aperte duisternis een definitieve
belemmering dreigt te worden voor de vervulling van zijn heimelijke aspiratie’2; hij
ziet ook niet dat in de duisternis het licht des te scherper en heerlijker uitkomt3. - In
Adam in Ballingschap herkent Poulssen

1
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3

Vgl. Warren-Wellek, Theory, hoofdstuk 15.
J. Poulssen, a.w., 103. Poulssen wijst ook in andere spelen vergelijkbare
lichtduisternis-kwalificaties aan; zie a.w., 108-109.
J. Poulssen vraagt zich af (110-116) of Vondel (onbewust?) in het verlangen van Lucifer een
eigen ‘dichterlijke hoogmoed’ heeft onderkend, nl. het gevaar niet te willen beantwoorden
aan de complexe eigenheid van zijn dichterlijke verbeelding (klassiek-maniëristisch) en
alleen ‘klassiek’ te willen zijn.
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een vergelijkbare situatie: hij ziet in het aanwijzen van déze boom als de boom welks
vruchten niet gegeten mogen worden, een concreet en als zodanig aangewezen
symbool van Gods overal in het verborgen lichtende aanwezigheid. De mens heeft
dit goddelijk licht te eerbiedigen, hij moet niet pogen de ‘sluier te verwijderen: een
te willen worden met de absolute lichtkern Gods’; Eva's eten van de vrucht is dan
ook een ‘daad van uiterste hoogmoed’, en betekent volgens Poulssen een begeerte
zich te verenigen met het absoluut onverhulde licht der Godheid1.
Vondel zou, op deze wijze denkend en ervarend, het duistere ook als geheim,
geheimzinnig ervaren hebben, voor de ‘rede’ ongrijpbaar en moeilijk aanvaardbaar.
Maar de mens moet leren aanvaarden, dat men het mysterie (God) slechts verhuld
te zien krijgt; hij heeft de verhulling te erkennen als - waardevol - raadsel en mysterie;
men moet God niet rechtstreeks willen kennen, men moet ook niet willen God zijn
(zich niet willen ‘verenigen met een innerlijk goddelijk licht’2), maar zich neerleggen
bij het mysterie, het verborgene erkennen en daarin het licht, maar dan gesluierd3.
Poulssen meent, op deze wijze een wezenlijk aspect van Vondels eigen dichterlijke
visie blootleggend, te moeten concluderen dat Vondels dichterschap ‘eer klassiek
dan maniëristisch’ is (p. 88), maar dat aan zijn ‘klassiek’ wezenlijk inherent is het
maniëristische; hij is maniëristisch in zijn gebruikmaking van een voor het
maniëristisch complex zo karakteristieke visie van correllerend licht en duister,
maniëristisch in zijn streven ‘om het licht te doen opstralen in de duisternis’. Hij
wilde echter dit maniërisme bedwingen, en deed dit (niet klassiek-rationeel, maar)
op klassicistisch-rationaliserende wijze; dit zou inhouden ‘een geforceerd streven
naar absoluut helder licht, met veronachtzaming van een wezenlijke duisternis’4.
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J. Poulssen, a.w., 128-9. Vgl. Adam in Ballingschap, vs. 1173: ‘Deze appelschel beschaduwt
Godt’ en vs 1176: ‘Een Godtheit, in uw' mont te storten’, nl. door het eten van de appel.
J. Poulssen, a.w., 132.
J. Poulssen, a.w., 132-5.
J. Poulssen, a.w., 99. Bedoeld is denkelijk: Vondel streefde ernaar zijn werk volmaakt helder
en doorzichtig te bouwen en alle problematiek (duisternis) op te helderen.
De gedachtengang dat Vondel tot het maniërisme zou behoren werd reeds eerder uitgesproken
door Sirius in zijn artikel in De Nieuwe Standaard (Brussel) van 12 juni 1949, waarin de
eerste druk van dit handboek besproken werd. Hij geeft toe dat er veel voor te zeggen valt
Vondel als typisch barokdichter te beschouwen, zoals hier gebeurt. Dan echter vervolgt hij:
‘En toch: ook hier lijkt mij voorzichtigheid geboden. Als men nu eenmaal bij de historische
situering der literatuur vergelijkingen wil maken met de beeldende kunst, dan ware het hier
m.i. niet ongegrond zich de pogingen te herinneren, in de jongste decennia door verschillende
kunstgeleerden gedaan om van het Maniërisme een zelfstandige kunststijl te maken, die
grosso modo in te lassen is tussen de Renaissance en de Barok en met figuren als Bruegel,
Tintoretto, El Greco op zijn minst evenwaardig aan deze. Men weet bovendien, dat deze
cultuurhistorici hun begrip van het Maniërisme insgelijks uitbreiden tot het ganse gebied
van het geestesleven en inzonderheid in de wereld der letteren een Cervantes, een Shakespeare,
een Rabelais tot de maniëristen rekenen. Wel, in dit licht gezien, staat Vondel wellicht ook
dichter bij het Maniërisme dan bij de Barok. Hij ware dan te zien als een late Maniërist, in
volle XVIIe eeuw een voortzetter van een stijl die de verdedigers der nieuwe theorie
kenmerkend voor de XVIe achten, ofschoon m.i. deze laatste er toch ook wel niet geheel
door gedekt kan beschouwd worden’.
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Een bevestiging van de grote lijn van Poulssens gedachtengang1 kan men vinden in
het betoog van J.D. Meerwaldt naar aanleiding van Vondels laatste vertalingen. De
Griekse stukken die Vondel aan het eind van zijn leven vertaalde, blijken móeizaam
vertaald; zij vertonen veel duistere en gewrongen plaatsen; maar zij vertonen verder,
naar J.D. Meerwaldt heeft vastgesteld, een typisch Senecaans-getint
intensiveringsaspect, een ‘barokke’ bewogenheid in een ‘klassiek’ evenwicht.
Meerwaldt spreekt dan ook over twee stijltendenties die in deze vertalingen werkzaam
zijn: ‘de ene overwegend bewust, en gesterkt door bewondering voor Vergilius en
de Griekse tragici zich richtend op het klassiek harmonische, de ander onbewust
aandrijvend op een nochtans aan 't Senecaans exces tot om- en inkeer gekomen
barok’. Hij acht Vondels vertalingen dan ook een composietprodukt2.

1

2

In SpdL 12 (1969-70), 81-175 publiceerde L. Rens een uitvoerige studie over het door
Poulssen ter discussie gestelde thema onder de titel Het clair-obscur in Vondels drama (hier
nog niet verwerkt).
J.D. Meerwaldt, Vormaspecten, 's Gravenhage, 1958, 37-40; het citaat op p. 67. - In één
opzicht lijkt de gedachtengang van Meerwaldt juister dan die van Poulssen, nl. inzover hij
het composietprodukt van Vondel een combinatie acht van barokke bewogenheid en klassiek
evenwicht. Wat Poulssen maniëristisch noemt, lijkt inderdaad niet zozeer maniëristisch als
wel barok. Poulssen gaat uit van de licht-donker-tegenstelling in Vondels werk. Deze
licht-donker-tegenstelling is echter typisch juist voor de barók (‘the ultimate baroque
resolutions and transformations were attained by color and light’; en daaronder dan vooral
weer ‘light’. Vgl. W. Sypher, Four stages, 247-50: Resolution by light. Vgl. hier de inleiding
p. 21). Vondel lijkt duidelijk een barok-auteur (met inbegrip van de in de barok ingesloten
klassiek) te zijn geweest. Vgl. W. Sypher, Four Stages, 219-24. Poulssen noemt - p. 88 barok ‘een tot het klassicisme bekeerd maniërisme’. Men kan daar wel mee akkoord gaan,
maar dat betekent niet noodzakelijk dat een barokkunstenaar-zelf eerst maniërist geweest
zou moeten zijn.
Een uitvoerige beoordeling van de studie van Poulssen gaf W.A.P. Smit, Ni Tlg 58 (1965),
91-9; de ‘scherpzinnigheid’ van Poulssen ‘bewonderend’, meent Smit dat Poulssens betoog
‘te veel op hypothesen en eventuele mogelijkheden gebaseerd blijft’.
K.L. Johannessen, Zwischen Himmel und Erde; eine Studie über Joost van den Vondels
biblische Tragödie in gattungsgeschichtlicher Perspektive, Zwolle, 1963, behandelt Vondel
vanuit het gezichtspunt van de barok zoals hij (Johannessen) die ziet, nl. als poging de
tegenstellingen tussen hemel en aarde te verzoenen: ‘der Mensch bleibt zwischen zwei Welten
hängen, zwischen Himmel und Erde, die er instinktiv zu vereinigen sucht’ (108); deze poging
tot synthese had dus betrekking op een ándere tegenstelling dan die van de middeleeuwer,
die primair de tegenstelling tussen hemel en hel (goed en kwaad) zag. - Er zijn nogal wat
bezwaren ingebracht tegen deze these van Johannessen (zie W.A.P. Smit, Ni Tlg 58 (1965),
19-30), wat niet wegneemt dat de terzake belangstellende lezer heel wat belangwekkend
materiaal in Johannessens werk kan vinden, met name voor wat betreft de bespreking van
werken (als die van Lawet, de Hasseltse Spelen, Abraham de Koning en Van Nieuwelandt)
die aan Vondels werk voorafgingen.
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c. Aanzienlijke aandacht is besteed aan de door Vondels taal opgeroepen wereld en
de daarin vervatte metafysische kwaliteiten, uiteraard voorzover deze esthetisch
relevant blijken te zijn. In het voorgaande zijn deze ‘wereld’ en de erin uitgedrukte
metafysische kwaliteiten al bij herhaling aan de orde geweest. Speciale vermelding
verdient de beschouwing die Bomhoff wijdde aan het tragische als literaire categorie.
Hij situeert Vondel in het opzicht van de hantering van het tragische door vergelijking
met Shakespeare en Racine. Shakespeare noemt hij de tragicus van het eenkennige
individu, Racine de tragicus van de eenkennige hartstocht, Vondel de tragicus van
het eenkennige standpunt. Vondel wordt beheerst, meent Bomhoff, door een
intellectuéle hartstocht, ‘hij is een disputeerzieke geest. Zijn hartstocht voor de
waarheid disponeert hem tot zijn existentiële nood’. In zijn drama's is het de strijd
der ideeën die vlees en bloed krijgt. Vandaar dat alleen degene die belangstelling
heeft voor de in zijn drama's behandelde probleemstelling en strijd voor deze stukken
wezenlijke interesse kan opbrengen1.
Vondel is een vóor alles bespiegelende geest, bespiegelend, geneigd tot symbolisme
en didactiek. Vandaar dat Vondel zich niet zozeer bezig hield met wat met de mens
toevallig aan de orde was of wat

1

J.G. Bomhoff, a.w., 23-4.
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hem toevallig bewoog of ontroerde, maar met datgene wat op beslissende momenten
in hem omging.
Vooral zijn bespiegelende aard en zijn symbolistisch schouwen, gevolg van zijn
katholieke geloofsovertuiging die alle gebeuren in één groots geordend verband zag,
verklaart, dat Vondel ‘dikwijls, ondanks zijn opzet, een tragisch stuk te schrijven,
aan de tragiek zelf niet toekwam. Er is nu eenmaal een tegenstelling tussen ernst en
tragiek. De gewilde duisterheid, de tragische schemering over het menselijk lot werd
door hem vaak voorbarig opgeheven door een lichtend geloof in de goddelijke
schikking’1.
Het tragische, meent Bomhoff, was ‘in wezen tegengesteld aan zijn diepe natuur
van ernstig mens’2. De ‘ernstige’ mens wil zekerheid, uitsluitsel (ja òf nee, goed òf
kwaad, licht òf donker). Dat wilde ook Vondel, en zijn geloofsovertuiging, gebaseerd
op de schrift en de kerk, assisteerde hem in het bereiken van die zekerheid. Hij vond
daarin een strak gesloten theologische levens- en wereldbeschouwing. Vondel
aanvaardde die van het katholicisme als het laatste woord.
Deze aanvaarding van enige zekerheid3 betekende praktisch de on-

1
2
3

J.G. Bomhoff, a.w., 118.
J.G. Bomhoff, a.w., 120. Voor het volgende de uiteenzetting van Bomhoff, t.a.p.
Vondel vond zich thuis in het rooms-katholicisme; hij achtte dit de kerk wier universaliteit
een der kenmerken van haar waarheid was, zoals Hugo de Groot hem had leren zien. Rijst
de vraag hoe iemand wiens natuur van ernstig mens in wezen tegengesteld was aan het
tragische, er toe kwam zoveel dràma's te schrijven. Men kan daarvoor de geest van de tijd
aansprakelijk stellen die nu eenmaal een voorkeur had voor het dramatische genre. Men kan
ook, zoals J.G. Bomhoff deed, dieper graven en stellen, dat óók de ernstige mens die meent
de zekerheid gevonden (verworven) te hebben, toch telkens weer twijfelt of wat hij gevonden
(verworven) heeft, juist was. Stáat de zekerheid wel zo vast? Dat is, aldus Bomhoff, de
verklaring van het feit dat de in wezen ontragische mens telkens weer naar de tragedie grijpt.
‘Wars van het vlotte compromis en wars ook van een grillige keuze van 't een boven 't ander,
ligt hier juist voor de ernstige mens een eindeloze bron van tobben en zelfkwelling. Als hij
dan tenslotte toch, door het leven gedwongen, aarzelend de keuze gedaan heeft, overziet hij
nog eens het slagveld en de tegenovergestelde slagorden der argumenten en schrijft zijn
drama om zich te bevrijden en te getuigen. En ja, dan kan het gebeuren, dat nochtans de
verworven zekerheid niet zo zeker is. Wat had Jefta moeten doen? Naar de priesters luisteren
of de stem van zijn geweten volgen? Wie durft Jefta veroordelen? Dan wordt deze ernstige
mens door het tragische overmand. Het tragische besef moge anders, dieper (daarom niet
beter in ethische zin!) zijn dan de levensernst. Het is er niet ver van verwijderd, het ligt steeds
op de loer en is daarom zo aantrekkelijk voor de ernstige mens, omdat het aan zijn neiging
naar bescheidenheid beantwoordt: tragisch besef is zelfverzaking, zo volstrekt als maar
mogelijk, is prijsgeven van eigen oordeel en eigen visie en blinde aanvaarding van het lot.
De diepe droefheid aller dingen overvalt op zo'n moment onverhoeds de ernstige mens’.
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mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een toneelschrijver wiens werk gekenmerkt zou
worden door de aspecten die het tragische kenmerken: onzekerheid, twijfel, angst,
onwetendheid (inzake God of de goden). De tegenstelling met Shakespeare is ook
hierdoor duidelijk: Vondel ‘kende’ de goddelijke wijsheid; van daaruit kreeg alles
(ook lijden en dood) zijn zekere plaats; Shakespeare kende de ménselijke wijsheid,
dat wil zeggen hij begreep déze wereld als tragedie van onzekerheden - en hij kon
daarover spotten en lachen, (maar ook vertwijfeld zijn). Vondel lacht en spot niet dat is het voorrecht van de onzekere mens -, Vondel is ernstig.
Ter verdere verklaring van het feit dat Vondel desondanks naar het drama greep,
kan gelden dat Vondel bepaalde elementen van het tragische stellig heeft onderkend.
‘Invalspoort der tragiek’ heeft Bomhoff1 de dood genoemd, en hij voegt daaraan toe
de door Anton van Duinkerken al eerder gesignaleerde merkwaardige voorkeur van
Vondel voor grote branden die alles verwoesten. Branden die gezien moeten worden
als symbool van een algemener idee van ondergang, ondergang ook van de (alle)
schoonheid2. Dood, brand en ondergang zijn echter geen typisch concreet-individueel
menselijke ‘onzekerheden’, maar kunnen voor ieder mens onzekerheid wórden,
indien en voorzover zij tot de mens doordringen (dat wil zeggen: tot zijn concreet
bewustzijnsleven en dit existentiëel beïnvloeden)3.
Ondanks dit alles blijft duidelijk, dat Vondel het leven in wezen niet wezenlijk
constant tragisch4 onderging, als gelovig christen bij wijze

1
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J.G. Bomhoff, a.w., 121.
Anton van Duinkerken, Verz. Geschriften III, Utrecht, 1962, 273-7; hierop werd later weer
de aandacht gevestigd door Elida M. Szarota, Ni Tlg 59 (1966), 73-88.
Voor wat het aspect de ‘dood’ betreft en het daardoor óók voor Vondel opgeroepen tragische
element, zie J.G. Bomhoff, a.w., 121-2.
Polak omschreef, in zijn meergenoemde studie, het tragische als volgt: ‘Ik erken het tragische
daar, waar een volmaakte kunst ons onder huiverend genieten doet gevoelen dat een hoogere
macht, men noeme haar voorzienigheid, noodlot, 's werelds beloop, haar onafwendbaren
wagen van Jaggernaut drijft dwars door en over al het menschelijke, meest over de trillende
aandoeningen dier wezens, die onze belangstelling hebben weten gaande te maken door het
ongewone, het boven de alledaagsche maat uitstekende hunner hartstochten ten goede of ten
kwade, ze verpletterend gelijk in de oude fabel de mensch de hem lastig vallende mieren
verplettert’.
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van spreken ook niet tragisch kón ondergaan. Met zijn bewust geestesleven hanteerde
hij zekerheden die hem niet toelieten de onzekerheden die de tragische levenshouding
constitueren, ‘de duisterheid, de tragische schemering over het menselijk lot’1, tot
‘zekerheid’ te verheffen2.
Daar kwam bij - misschien ten dele als effect van dit alles - dat

1
2

J.G. Bomhoff, a.w., 118.
Al eerder werd opgemerkt, dat Vondel het katholicisme waardeerde om zijn universaliteit.
Niet alleen echter om die universaliteit waardeerde Vondel het katholicisme. Het verschafte
hem ook het samenvattend inzicht in en de afdoende verklaring van de samenhang der dingen.
P.N. van Eyck meent, dat Vondel in het katholicisme niet de meest harmonische oplossing
gevonden heeft voor de tweeslachtigheid die hem intrigeerde, maar dat ‘de eenheid van de
drift naar God en de drift naar de wereld breukloos had kunnen zijn’, indien hij ‘“het ware
katholieke geloof” van het Spinozistisch Christendom’ had omhelsd (Alg. Hbl., 14 nov. 1937,
ochtendblad). In het spinozisme zou Vondel, aldus Van Eyck, óók bevrediging hebben kunnen
vinden voor zijn drift naar de wereld, zijn verlangen naar de genieting der schone aardsheid,
- een bevrediging waarin hij door het katholicisme min of meer belemmerd werd. Deze
mening van Van Eyck berust, dacht ik, op een misvatting van het katholicisme, een misvatting
die door Vondel en zijn werk afdoende weerlegd wordt. Vondel zou, als hij Van Eyck had
kunnen lezen, geantwoord hebben dat hij als katholiek al het geschapene volledig waardeerde
en liefhad, ook als eigen (intermediair) doel. Van Eyck wil het genot van schone aardsheid,
dat zijn doel uitsluitend in zichzelf draagt. Geen schepsel, zou Vondel zeggen, heeft zijn doel
alléén maar in zichzelf, onderworpen (gericht) als het uiteindelijk is op een hoger doel. Dat
betekent echter volgens deze leer niet dat een schepsel uitsluitend als middel tot het hogere
(hoogste) doel beschouwd zou moeten worden; het kan namelijk ook als doel (goed) met
eigen aard beschouwd worden, (zij het een intermediair doel). Vgl. Handboek I, 318 vlg.
Vondel, met zijn behoefte aan een synthetisch-omvattend orde-begrip, handhaaft echter bij
voorkeur bewust zijn visie op het intermediaire karakter van de natuur als Gods dochter; de
geschapenheden zijn hem altijd óók duidelijk scheppingen Gods; door het geschapene straalt
God de mens toe met zijn wezen (Bespiegelingen I, 374), dat wil zeggen door de mededeling
van zijn Zijn aan het schepsel (Bespiegelingen II, 697 en noot). God openbaart zich in zijn
schepping, die daarom Vondels overdadige bewondering geniet. Hij ziet de schepping als
het goddelijke, dat aan God-zelf doet denken, maar hij weet dat zij ook op en om zichzelf
als ‘goed’ genoten en bewonderd mag worden (G. Brom, Vondels bekering, 383-393). Door
deze duidelijke waardering ook van de natuur heeft Vondel eenzijdigheden in dit opzicht
gewraakt, zoals hij, anderzijds, door zijn scherpe scheiding van God en natuur het (komende)
pantheïsme wraakt en, door God als persoonlijke schepper te erkennen, het atheïsme bestrijdt.
Afgezien intussen van de vraag of een spinozistisch christendom Vondel ‘breuklozer’ zou
hebben doen leven, ook dit spinozistisch christendom zou voor wat betreft het ontbreken
van het aspect van het tragische geen verandering teweeg gebracht hebben. Veeleer in P.N.
van Eycks gedachtengang: het tegendeel, en wel omdat het ‘alles’ ‘bevredigend’ zou hebben
opgelost. Als spinozist zou Vondel in het geheel geen ‘tragisch’ auteur hebben kunnen zijn,
hij had dan alleen een ànder (nog strakker gesloten) theologisch concept gehanteerd dat alles
bevredigend verklaarde.
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Vondel niet eigen was het specifieke vermogen dat de oude Grieken, een Shakespeare,
een Goethe wel eigen was: persoonlijkheden te scheppen, ‘levende, individuele en
toch ideale gestalten’ die in de herinnering van het mensdom blijven voortleven
(Hamlet, Faust, Cid en Gretchen, Othello en Ophelia)1. Het ging zijn macht te boven
personen, handelend krachtens de diepste driften van hun wezen, tegenover elkaar
te stellen; aan de uitbeelding van zulk een individualiteit kwam hij niet toe; hij wilde
dat ook niet; hij gaf liever het ideeën-conflict, hij gaf ook liever het dichterlijk verhaal
en de lyrische bespiegeling. Vondel is er zonder twijfel in geslaagd, bepaalde situaties
levendig voor te stellen, levendige tonelen te schetsen, pikante dialogen te schrijven,
eerder dan te komen tot schepping van autonoom levende gestalten, in hun conflicten
en verwikkelingen iets ontraadselend van het diepste drijven en gedreven worden
van de onzekere en onzeker blijvende mens. Slechts nu en dan schiep hij gestalten
die onze belangstelling weten gaande te maken door het ongewone, het boven de
alledaagse maat uitstekende van hun hartstochten ten goede of ten kwade, door het
strikt persoonlijke, onvervankelijke van hun aandoeningen en sensaties. Nog minder
schenkt hij ons het adembeklemmend gevoelen, dat deze gestalten staan opgenomen
in 's werelds duister beloop dat op zeker ogenblik deze mens meesleurt in ondergang
of extase2.

1
2

Naar de opmerking van H.J. Polak, Seneca tragicus, De Gids, 1892, IV, 106; over Vondel
en Shakespeare, Jos J. Gielen, De Gids, 1937, IV, 162-76.
J. Huizinga was van mening, dat Vondel een man was van grenzeloze naïveteit met een
beminnelijk tekort aan wereldwijsheid, een man van uiterst primitieve psychologie (J.
Huizinga, Nederland's beschaving in de 17e eeuw, Haarlem, 1941, 116). Men heeft de thema's
in zijn werk herleid tot de volgende vier: de fatale invloeden die de vrouw van nature uitoefent
op de man; de familietragiek, de rampzalige uitwerking van de heerszucht en van de uit
zwakheid afgelegde overijlde belofte (B. Verhagen, Vondelkroniek IX, 85-118). Natuurlijk
is het mogelijk deze grondgedachten in onsterfelijke kunstwerken te incarneren, maar de
auteur moet daartoe kunnen beschikken over een meer genuanceerd, ‘moderner’ psychologisch
begrip, of liever: aanvoelingsvermogen van de mens dan Vondel ter beschikking stond.
Vondels opvatting van de tragische held evolueert voortdurend, maar zijn behàndeling van
deze held blijft slechts matig interessant. Beperkt mag men zijn begrip vooral noemen,
voorzover Vondel verband zoekt tussen het lijden en de daaraan voorafgaande schuld. Maar
ook daar waar hij lijden erkent zonder schuld, blijft Vondels levensaanvoeling te beperkt
van intensiteit.
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Zoals aan het begin van dit onderdeel werd opgemerkt, zullen de esthetische
kwaliteiten van alle vier de lagen (Ingardens ‘Schichten’) uit Vondels drama
systematisch onderzocht moeten worden voordat een definitief, alzijdig gemotiveerd
waardeoordeel geformuleerd kan worden. Als dat gebeurd is, staat men nog voor de
reeks moeilijkste opgaven: onderkennen hoe deze kwaliteiten van de vier lagen elkaar
wederkerig modificeren, nagaan hoe de samenklank van deze kwaliteiten ‘geleed’,
in de meer strikte zin van het woord gestructureerd is, onderzoeken of en hoe uit
deze modificering een nieuwe totaalkwaliteit - die van het werk in zijn geheel optreedt, een kwaliteit die deze samenklank uiteindelijk bepaalt. Deze constituering
van een gestructureerde, gelede kwalitatieve samenklank met een laatste, het geheel
bepalende kwaliteit bij benadering te ‘vatten’ is de grote, uitermate moeilijke opgave.
Pas als dit (bij benadering!) gelukt, is een definitief waarde-oordeel mogelijk1. Wat
dan ook nog verder opgemerkt wordt, is niet meer dan een voorlopig oordeel.

25
Als Vondel een van onze grote dichters is, is hij dat om ándere motieven dan Hooft.
Hooft is in de meer strikte zin artiest. Elke regel van Hooft is op zich een fijn
geciseleerde verseenheid, fraai van ritme en val, artistiek en persoonlijk van
dichterlijke woordkeus. Bij Vondel is dit niet het geval. Ook als men de talrijke regels
berijmd, verstandelijk of eloquent proza der leerdichten buiten beschouwing laat en
zijn beste geschriften voor zich neemt, treft Vondel niet door het persoonlijk artistieke
van zijn vers, maar veeleer door wat Huet genoemd heeft ‘de volle muziekale toon’2.
Deze warme muzikaliteit van Vondel is het, die telkens weer de lezer meesleept en
vervoert. Vondel is, in zijn beste passages, een vervoerend en ontroerend dichter
door eigen edele gemoedsbewogenheid, erfdeel van zijn Brabantse ouders. Waar hij
het klassicisme loslaat en spontaan zijn bewogenheid uitzingt op muzikale toon in
zijn breed of fijn ritme, formuleert hij op hoogst treffende wijze. Hooft is de typische
dichter van het prachtige vers, Vondel die van de majestueuze volzin.
Daarnaast is Vondel groot als dichter van de verbeelding. Niet zo-

1
2

R. Ingarden, Vom Erkennen, 212-5.
Cd. Busken Huet, Lit. Fant. en Krit. I, 39.
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zeer als schepper van onvergankelijke mensengestalten, meer als uitbeelder van
historische visioenen en verbeelde taferelen. In de wijde uithaal en barokke pracht
van zijn pralende volzin, gedragen door het zwellende ritme van zijn meegesleept
gemoed, voert hij de lezer mee in contreien waar Hooft ons nimmer binnenleidde.
Het volstaat de namen te noemen van Lucifer, Adam in Ballingschap en Noah om
de meest karakteristieke, meest bewonderenswaardige hoogtepunten van Vondels
verbeeldingskracht te noemen en te roemen.
En tenslotte, toch ook, is Vondel groot als denkkrachtig dichter. Het is maar al te
duidelijk dat geleerdheid en dichterschap niet identiek zijn, zoals de zeventiende
eeuw wilde, en ook, dat de ballast van de geleerdheid Vondels opvlucht als dichter
- in zijn leerdichten - zeer belemmerde. Toch vormen deze leerdichten een wezenlijk
bestanddeel van Vondels dichtwerk, niet alleen, omdat hij daarmede op zijn wijze
deelnam aan de strijd der geesten in zijn tijd en op zijn wijze ertoe bijdroeg verbroken
evenwicht te herstellen, maar ook, omdat hij - al studerende en schrijvende aan deze
grote werken - de edele wijsheid verzamelde waarvan de existentiële essentie later
op het onverwachtst doorbreekt in kleiner werk van hoog dichterlijk gehalte.
Deze aldus begaafde man - begaafd met een meer dan normale denkkracht, een
weidse verbeelding, een warme gemoedsbewogenheid, die resulteren in een scherp
onderscheidend formuleren, in machtige volzinnen en zwellende ritmen - heeft als
het ware heel de wereld naar zich toe getrokken, bemind of afgestoten, en, al
beminnend of afstotend, uitgebeeld of uitgevloekt in zijn werk. Wat al boeide hem
niet in stad en land, in Europa en wereld, positief of negatief! Voor hymne en
schimpdicht is gelijkelijk plaats als voor Frederik Hendrik en Maurits, voor Hugo
de Groot en Smout, voor bruilofslied of ketterjacht. De kleinste schelp heeft hij
geliefkoosd zoals hij Papenheim vervloekte. Al wat de wereld van zijn tijd te
aanschouwen bood leeft in zijn werk, op een of andere wijze. Want Vondel was een
‘ernstig’ man, die zijn houding bepaalde. En hij bepaalde deze houding krachtens
een diep doordachte innerlijke, vaak na moeizame strijd verworven overtuiging. Het
is deze ‘naar binnen gerichte aandacht’1 die de tweede bron voor zijn stof was; heel
de gedachtenrijkdom van oudheid en kerkvaders, van scholastieke geleerdheid en
moderne wijsbegeerte had hij in zich opgenomen en verwerkt, niet om een eigen,
oor-

1

P.N. van Eyck, Alg. Hbl., 14 nov. 1937, ochtendblad.
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spronkelijk nieuw stelsel op te bouwen, wel om naar de mate van zijn krachten mee
te bouwen aan de nieuwe christenheid. Eerst als leerling, dan als medestander van
Hugo de Groot, zal hij strijden voor de eenheid der christenen. Later zal hij het pleit
opnemen tegen Spinoza en diens voorgangers onder Grieken en Romeinen, Lucretius
zelfs als dichter verwerpend, wijl hij hem als filosoof verderfelijk achtte - om in
machtige bespiegelingen over God en godsdienst het pleit te voeren voor de ene,
ware God en de heerlijkheid van diens kerk.
Daarnaast richtte zijn binnenwaartse aandacht zich op het menselijk leven, dat hij
breed uitbeeldde in zijn treurspelen. Het drama van de held heeft hem zijn leven lang
geboeid, zij het dat hij in een al te simpele schematisering (goed dat beloond en
kwaad dat gestraft wordt), een uitgangspunt nam dat de werkelijkheid nogal
vereenvoudigde.
Vondel heeft als geen ander heel het leven van zijn tijd en van eigen rijke geest
en warm gemoed op de wijze van een dichter in beeld gebracht. Veel is er in dat
machtig beeld, dat ons alleen om historische redenen boeien kan, maar alles blijft
bewonderenswaardig als de levende uitspraak van een uitzonderlijke en harmonisch
begaafde persoonlijkheid.

Proza tot 1647
Naast het proza, dat door Hooft en Vondel geschreven werd, leverde de zeventiende
eeuw nog vrij wat prozageschriften op. Het overgrote deel ervan is echter meer uit
cultuurhistorisch dan uit letterkundig oogpunt van belang. Wij zullen enkele van de
meest beoefende soorten noemen en kort karakteriseren; voor de verdere behandeling
zij verwezen naar de uitvoerige geschiedverhalen.
Het meer volksaardig proza van deze eeuw is in veel opzichten een voortzetting
van dat van de zestiende. Kende de zestiende eeuw diverse reisverhalen, de
zeventiende, met haar talloze ontdekkingsreizen en avontuurlijke tochten leverde
een bonte hoeveelheid, door de eenvoudige zeelieden toch soms in al hun
ongekunsteldheid boèiend vertelde, verhalen. Boeiend om de stof die zij behandelen,
boeiend om de manier waarop mannen als Bontekoe - om één uit de velen te noemen
- tegen het leven aankeken. Hun moed en ondernemingsgeest, hun taaie volharding
in het overwinnen van eindeloze moeilijkheden, hun roem- en winzucht, hun
eenvoudig geloof, hun zin voor humor vinden hun weerslag in deze relazen, die niet
zelden, wanneer de schrijver ge-
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troffen wordt door hem imponerende feiten, toestanden of gebeurtenissen, aardige
beschrijvingskunst opleveren. Deze lieden ontdekten de meest gevarieerde nieuwe
werelden, zij zagen die met jonge ogen, fris en verwonderd, en gaven met bekoorlijke
eenvoud hun indrukken weer.
Anders is het karakter van een tweede groep prozageschriften die onze aandacht
vraagt: de pamfletten. Zijn de reiskronieken door hun verhalend karakter uiteraard
beeldend, de pamfletten zijn meer verstandsuitingen in hun betoog, redenering of
polemiek. Waar het hierbij blijft, kan van kunst moeilijk sprake zijn. Het wordt dit
pas, waar het gemoed markant mee gaat formuleren in verontwaardiging of
bewogenheid. De zeventiende eeuw nu gaf heel wat (groepen van) personen aanleiding
zich verontwaardigd te tonen, al waren het alleen maar de godsdiensttwisten, die
Willem Meerman een der beste pamfletten van deze tijd in de pen gaven: Comoedia
Vetus of ... Bootsmans praetgen (1612); in zeemanstaal haalt hij hierin de kerkelijke
twisten van die tijd over de hekel. Groter bekendheid nog dan Meerman verwierf
Paschier de Fyne (1588-1661), de remonstrantse predikant, zoon van om den gelove
uit Vlaanderen gevluchte ouders, die op zijn beurt, - toen ‘het Calvinische Lammeke
tot Dordrecht wel gemest was, ende hoornen hadde gekregen’ - uit huis, ambt en
land gedreven werd. Hij keert echter terug en blijft, zwervend en achtervolgd, preken
en schrijven, tòt de vervolging luwt en hij te Haarlem weer een vaste standplaats
krijgt. Hij schreef geen lange, wel vele tractaatjes, eenvoudig, maar klemmend van
betoog, vaak levendig en onderhoudend, in zuivere taal.
Ook in een geschiedenis der letterkunde dient nadrukkelijk gewag gemaakt van
het monumentale meesterwerk van vertaalkunst der zeventiende eeuw: de Statenbijbel,
vervaardigd tussen 1626 en 1637 in opdracht der Staten-Generaal door een Commissie
van Translateurs en Reviseurs uit alle delen der Nederlanden, waardoor dit werk in
niet geringe mate heeft bijgedragen tot de vorming van de algemene Nederlandse
taal. Het munt uit door zuiverheid van taal, door kracht en verhevenheid van stijl,
eigenschappen die geenszins de normale kenmerken zijn van de meeste preken van
die tijd.
De belangrijkste prozaschrijver van deze periode - buiten Hooft en Vondel - is
wel JOAN DE BRUNE (1589-1658). Wij spraken al over hem bij De Zeeuwsche
Nachtegael, waaraan hij meewerkte1, en volstaan hier

1

Handboek II, 292-3.
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met de vermelding van enkele werken van zijn hand: na enkele bundels, waarvan er
een in 1636 verscheen, maakte hij, in de avond van zijn leven, - en daarmee gaan
wij de grens van dit tijdvak te buiten - zijn groot prozawerk gereed: Bancket-werck
van Goede Gedachten (1657), in zijn sterfjaar (1658) gevolgd door een tweede. In
deze werken vindt men hem in zijn volle kracht.
Lang voor De Brune stierf, ging over naar betere gewesten zijn neef JOAN DE
BRUNE, DE JONGE (1616?-1649). Hij werd opgevoed ten dele onder de leiding van
zijn oom Franciscus Junius in Engeland, ten dele onder die van Vossius in Amsterdam.
Hij woont in 1642 met zijn moeder en zusters te 's-Gravenhage, waar hij als jurist
gevestigd was. Aanvankelijk met weinig succes de dichtkunst beoefenend, schijnt
hij onder invloed van zijn oom tot het proza te zijn overgegaan: hij geeft althans in
1643 het eerste deel uit van zijn prozawerk Wetsteen der Vernuften, waarvan het
tweede deel na zijn dood, in 1659, verscheen. De werken vonden - blijkens de
herdrukken - een gunstig onthaal bij het publiek, dat zonder twijfel vermaakt kan
zijn door de luimige geest die eruit spreekt, en zich verdiept kan hebben in de novellen
die ingevlochten zijn. Maar ook de meer ernstige kant kan geboeid hebben: de
beschouwingen over allerlei onderwerpen. Men mag echter in dit laatste opzicht de
jonge De Brune niet zonder meer naast zijn oom stellen: de wijsheid en
levenservaringen waren niet - en kònden ook niet zijn - het deel van de betrekkelijk
jong gestorvene, die ook als stilist niet tot de hoogte van zijn oom reikt1.

1

Over Joan de Brune, de Jonge, J.A. Worp, Jan de Brune de Jonge, Oud Holland VIII (1890),
81 vlg.
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Tweede tijdvak (1647-1669)
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Inleiding
Het eerste geslacht zeventiende-eeuwers heeft onze grote renaissance-kunst geschapen.
Daarmee schijnt, literair gesproken, de enorme scheppingskracht van de gouden
eeuw ten einde. Ook in de tweede helft van de eeuw, na de dood van Hooft, blijven
Vondel en Huygens toonaangevende figuren; naast hen maken de jongeren de indruk
creatief minder sterk begaafd te zijn. Anders dan de schilderlijke aandrift die heel
de eeuw door tot steeds rijker ontplooiing komt - men denke aan figuren als
Rembrandt, Vermeer, Van Ostade, Jan Steen, Ruysdael, Frans Hals, Willem van der
Velde en zovele anderen - verzwakt de dichterlijke scheppingsdrift. De hele periode
is een tijdvak van gisting, waarin men onzeker raakt over de te volgen wegen, gevolg mede van het met steeds groter nadruk naar voren treden van belangrijke
‘nieuwe’ stromingen op wijsgerig en godsdienstig terrein.
Jan Vos brengt de romantische school tot ongekende ‘roem’ en ziet zich
aanvankelijk gevolgd door Lodewijk Meyer. Een persoonlijke vete echter brengt
Meyer in het kamp van de Frans-klassicisten. De laatste stroming zal de overhand
behouden en in Nil Volentibus Arduum een hecht bolwerk vinden.
Op verschillende figuren uit Nil Volentibus Arduum wordt een sterke positieve
invloed uitgeoefend door het wijsgerig en godsdienstig denken van Baruch de Spinoza,
over wiens ‘contact’ met Vondel hiervóor al gesproken werd.
Van grote betekenis werd de beweging der Collegianten; de Collegianten beginnen
al in het begin van de eeuw te praktizeren, en beïnvloedden in de tweede helft in
hoge mate het literair leven.
Dit alles, voorzover het in de letterkunde zijn neerslag vindt, wordt thans nader
beschouwd. Daarbij dus te bedenken, dat in dit tijdvak actief blijven auteurs als
Vondel en Huygens, wier werk echter hiervóor samenvattend - ter wille van de
overzichtelijkheid - behandeld werd. Wie telkens synchrone doorsneden in het
diachronisch verloop zou willen maken, zou in die doorsneden ook hun werk noeten
opnemen. Dat zou dan een demonstratie leveren van de ‘gelijktijdigheid van het
ongelijktijdige’, maar tevens een onoverzichtelijk geheel opleveren. De voorkeur
werd gegeven aan de overzichtelijkheid rond de figuren.
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Het tweede geslacht
De oudsten onder de figuren van het tweede geslacht zeventiende-eeuwers zijn
jongere tijdgenoten van de jongsten der eerste generatie, geboren als zij werden
tussen ca. 1600 en ca. 1610. Zij zijn overwegend navolgers van de grote voorgangers,
met betrekkelijk weinig eigens.
Voortzetting van de petrarkistische minnelyriek vormt een deel van het werk van
DANIEL JONCTIJS (ca 1610-1654). Allereerst om zijn bundel Rosaliins Oochies
ontleedt (1639). Van de negenenvijftig gedichten zijn er dertig vertalingen of
bewerkingen van de Ocelli van Janus Lernutius (Jean Lernout) uit Brugge, verschenen
in 1579. Tussen deze vertalingen heeft Jonctijs negenentwintig andere gedichten
geplaatst. Op den duur niet alles even boeiende lectuur: de rol van de ogen in de
liefde was overbekend. - Een eigenaardige belichting intussen krijgt deze bundel
door de speelse inleiding, waarin aan de ene kant de stelling verdedigd wordt dat
‘liefde is trek tot schoonheid’, maar anderzijds nogal ironische schamplichten op de
liefde en de haar toegewijden vallen. -Jonctijs' Hedensdaegse Venus en Minerva of
Twistgesprek tusschen diezelfde (1641) laat in dichtvorm Venus en Minerva hun
pleidooien houden ten bate respectievelijk van de liefde en de wijsheid, hetgeen
insluit aantijgingen aan het adres van de activiteiten van de ‘tegenstander’. G.A. van
Es meent, dat in dit gedicht Jonctijs niet, zoals soms gesteld wordt, de liefde aanbeval
en wetenschap voor ijdelheid hield, maar een feitelijke toestand in de wereld
constateerde. Overigens kwam Jonctijs enkele jaren later in oppositie tegen Johan
van Beverwijks betoog Van de Wtnementheyt des vrouwelicken Geslachts (1639)
door het schrijven van zijn prozavertoog Der Mannen Opperwaerdicheyt (1646). De
vrouwen bleven hem intussen interesseren: na zijn dood verscheen een verzameling
verhalen en vertogen als Tooneel der Jalousijen (1666). Op geheel ander terrein lag
het betoog van deze door de rationalistische en kritische beschouwingen van Descartes
gegrepen medicus Verhandelingh der Tooversieckten (1638) en zijn vertoog tegen
de pijnbank (1651)1.
In hetzelfde jaar als Jonctijs' minnelyriek verscheen van JAN DE BRUNE (DE JONGE)
minnelyriek onder de titel Veirzjes (1639), minder geprononceerd dan die van Jonctijs
zowel wat betreft de aard der uitgedrukte gevoelens als wat de verskunst betreft. Ook
deze De Brune is belangrijk om zijn proza.

1

G.A. van Es, G.L.N. V, 108-15, ook voor verdere bibliografie.
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Navolging vindt men ook in het werk van JACOB WESTERBAEN (1599-1670), die in
1624 debuteerde met een bundel Minnedichten. Het succes van deze Minnedichten
- in de Gedichten van 1657 werd een deel ervan ten derde male afgedrukt - kan voor
een deel zeker worden toegeschreven aan de gemakkelijke verstaanbaarheid ervan,
gevolg van het feit dat in deze minnelyriek (met soms verhalende elementen) sprake
is van een verburgerlijking, soms banalisering van de oorspronkelijke aristocratische
opvattingen (zoals in Verhuysinge van Cupido), Westerbaen was misschien te
verstandelijk, te weinig echt door een rijker emotionaliteit en geestescultuur
geïnspireerd om de grote voorgangers te evenaren. G.A. van Es spreekt van onechtheid
en surrogaat1. In de bundel Minnedichten vindt men zijn, in navolging van Huygens
geschreven, gedicht 't Nood-saeckelick Mal, in de strofevorm en syntactische
structuren van het Voorhout; het noodzakelijk mal is de verliefdheid, een niet alleen
noodzakelijk, maar ook in alle tijden optredend ‘mal’. Westerbaen handelt over de
dwaasheden waartoe de liefde de mensen brengt, vooral over de verblinding die er
de vrijers toe brengt de lichamelijke gebreken der fraai uitgedoste juffertjes niet te
willen zien; met enig realisme worden deze onder het oog gebracht. Als om zijn
kritiek goed te maken, voegde Westerbaen aan dit gedicht een ander toe, Het
Vrouwen-lof, waarin hij pleit voor de vrouwen en hun kwaliteiten. - Niet de zwakste
kant van Westerbaens letterkundige activiteit is die in het satirisch-polemische genre.
Zijn publikaties in dit genre hebben o.a. betrekking op het conflict tussen Arminianen
en Gomaristen, waarbij hijzelf in zijn jeugdjaren sterk betrokken was (aan de zijde
van de Arminianen), verder op de leer over de eucharistie zoals Vondel die in
Altaergeheimenissen (1645) had uiteengezet. Westerbaen reageerde hierop in Kracht
des Geloofs (1648), maar hij reageert tevens op het feit dat Vondel van remonstrant
katholiek geworden was2.
Van 1654 dateert het grote gedicht Ockenburg (1654), dat handelt over de plannen
voor zijn buitengoed-in-aanleg van die naam bij Loosduinen en over wat hij daarmee
zoal in verband kon brengen, met name zichzelf: het geeft dan ook vóor alles een
beeld van Westerbaen-zelf. Met veel uitweidingen overigens. Het geheel is
geïnspireerd op

1

2

Een beknopte bloemlezing uit Westerbaens minnedichten bezorgde S.F. Witstein, Jacob
Westerbaen-Minneliederen, Amsterdam, 1956, met vrij uitvoerige, de hele Westerbaen
karakteriserende inleiding.
J. Westerbaen, Kracht des geloofs van den voortreffelijcken ende vermaerden Nederduytschen
poeet Joost van den Vondel, Schiedam, 1648.
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Hofwijck, maar haalt niet het niveau daarvan1. Op latere leeftijd vertaalde Westerbaen
talrijke, vooral klassieke teksten2.
Huygens' Voorhout vond niet alleen in Westerbaens Ockenburg navolging. Waar
dit aan de orde kwam, werd en wordt erop geattendeerd. Verschillende andere auteurs
die in min of meer verwíjderd verband met dit soort dichtwerk genoemd kunnen
worden (R. Opperveldt, De Roy, Jacob van der Does) zijn door G.A. van Es3
behandeld onder het opschrift ‘Locaal realisme’. Van der Does, die overigens later
publiceerde (vanaf 1661) wordt door Van Es gekenschetst als ‘den fatsoenlijken en
bedaarden Hagenaar’4, dit in schrille tegenstelling met MATTHEUS GANSNEB
TENGNAGEL (1613-ca. 1652) die een ‘onbeheersten Amsterdammer’ heet. Tengnagel
volgde naar de techniek graag Huygens na, maar toon en geest verschilden aanzienlijk
van die van de Hagenaar, tenzij men denkt aan Trijntje Cornelis. In zijn anoniem
verschenen Amsterdamsche Mane-schyn van 1639 (snel gevolgd door Amsterdamsche
Sonne-Schyn) worden van dik hout planken gezaagd; ook in zijn Klucht van Frick
in 't Veur-huys (1640)5. Tengnagels voorkeur ging uit naar het luchthartige, loszinnige,
zoals hij dat waarnam in achterbuurten en kroegen; en niet daar alléén, zoals
D'onbekende Voerman van 't Schou-burgh bewijst; ook de namen van welbekende
lieden schroomt hij niet te vermelden, althans voldoende duidelijk aan te duiden. Op
Brederoiaanse wijze schetst hij vlot en levendig de tafereeltjes, waarmee hij zich
kennelijk bijzonder vermaakte6.

1
2

3
4
5

6

Voor Ockenburg zie P.A.F. van Veen, De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt
met de boucken; het hofdicht als tak van een georgische literatuur, Den Haag, 1960.
Jacob Westerbaen, Gedichten, 's-Gravenhage, 1657; later in drie delen, 's-Gravenhage, 1672;
uitvoerig over Westerbaen, G.A. van Es, G.L.N. V, 125-46; J.A. Worp, Jacob Westerbaen,
TNTL 6, 161-224; J. Koopmans, Westerbaen's ‘Ockenburg’ en haar toepaden, Groot
Nederland XV, II, 96 vlg., herdrukt in Vijf letterkundige Studiën over de 17de en 18de eeuw,
Zwolle, 1958, 69-108.
G.L.N. V, 151 vlg. Is met De Roy bedoeld Henricus de Roy, Nw. Biogr. Wdb. X, 842?
G.L.N. V, 158.
Aan Tengnagel werden pamfletten toegeschreven, waaraan hij geen deel had; dit werd al
vastgesteld door Izak Prins, Amsterdamsche schimpdichters vervolgd. I. Het proces tegen
Matthaeus Gansneb Tengnagel (1640), in Dertigste Jaarboek van het Genootschap
Amstelodamum, Amsterdam, 1933, 189-219; vgl. J.J. Oversteegen, Merlyn 4 (1966), 95-7.
Uitg. van Mattheus Gansneb Tengnagel, Alle werken, waarin opgenomen de paskwillen die
ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn, ingeleid en van aantek. voorzien door J.J.
Oversteegen, Amsterdam, 1969, in de reeks Nederlandse Klassieken. Over deze uitgave
TNTL 86 (1970), 267-79.
Over D'onbekende Voerman J.J. Oversteegen, Zes hoofden rollen in Tengnagels Onbekende
voerman van 't Schou-burgh, Merlyn 4 (1966), 95-119; het gedicht werd daar ook afgedrukt.
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In één opzicht komt JOAN SIX VAN CHANDELIER (1620-1695) met Tengnagel overeen:
een scherp observatievermogen, ook voor het kleinste detail. Maar daarmee houdt
de overeenkomst ook ongeveer op. Six' aandacht werd geboeid door andere objecten,
in overeenstemming met zijn meer gematigde aard en natuur; minnedichten,
reisindrukken, gelegenheidsgedichten (waaronder ook nogal wat politieke), enkele
godsdienstige gedichten in sonnetvorm maken het hoofdbestanddeel uit van zijn
enige bundel gevariëerde dichtkunst (in 1674 verscheen nog een bewerking van de
Psalmen). De bundel Poesy (1657) zet de traditionele renaissancistische, ook
barokpoëzie van voorgangers voort. Maar toch met iets zeer eigens, dat weliswaar
in zijn minst gunstige vorm tot gekunsteldheid leidde (G. Kalff zegt dat Six de door
hem bewonderde Huygens ‘over-Huygenst’1), maar in zijn beste gedichten een
duidelijk besef van de betekenis van de vormaspecten van het gedicht demonstreert.
Six wist, hoezeer de literaire waarde van het werk bepaald wordt door de wijze
waarop geformuleerd wordt; een markante woordkeus, een genuanceerde syntaxis
in verband met de strofebouw, persoonlijke hantering van de dichtvorm doen Six
van Chandelier behoren tot de belangrijker dichters na de groten van de eeuw, - ook
al gaf hij ‘maar’ één bundel uit2.
Aanzienlijk minder gelukkig was de in Gelderland, te Vaessen, wonende predikant
CONRADUS GODDAEUS (1612-1658), die in 1656 een bundel rijmloze gedichten
uitgaf, en om deze eigenaardigheid van enig belang is voor de geschiedenis van de
Nederlandse dichtkunst. Maar daarnaast wenste hij opbouw van de versregel ‘naa
de Griexe en Latynse Dichtmaten’, dat wil zeggen: naar de lengte der lettergrepen
met verwaarlozing van de klemtoon der woorden. Dit laatste leidde tot forcering van
het karakter van het Nederlandse vers.
Slechts twee figuren uit dit tweede geslacht zijn van groter betekenis dan de
voorgaande, nl. de katholieke priester Adriaan Poirters, die wij

1
2

G. Kalff, G.N.L. IV, 453.
Over Tengnagel en Joan Six van Chandelier, G.A. van Es, G.L.N. V, 158-80. In de Zwolse
Drukken bezorgde Van Es een bloemlezing Poësy van Joan Six van Chandelier, Zwolle,
1953 (zie L.C. Michels, Nader commentaar op Six van Chandelier, Filol. Opstellen IV,
Zwolle, 1964, 174-211).
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verderop (zie p. 590-4) behandelen, en JEREMIAS DE DECKER. De Deckers vader, uit
een oud en aanzienlijk geslacht in 1582 te Antwerpen geboren, vaandrig tijdens de
verdediging van Oostende tegen de Spanjaarden, verhuisde later naar
Noord-Nederland: te Dordrecht werd, in 1609, zijn zoon Jeremias geboren. Daarna
trok het gezin naar Amsterdam, waar Jeremias later als kruidenier de kost zal
verdienen. In veel opzichten herinnert zijn levensloop aan die van Zuidnederlandse
geloofsgenoten en tijdgenoten. Ook de degelijke godsdienstige opvoeding die Jeremias
ontving, ligt in dezelfde lijn, en men behoeft er zich niet over te verwonderen bij de
overigens zachtmoedige man een aantal krasse uitlatingen aan het adres van Rome
aan te treffen. In deze lijn ligt ook mede de verklaring van zijn contact met
Westerbaen, met wie hij rond 1660 in correspondentie stond, o.a. over theologische
onderwerpen. Deze polemische poëzie is overigens niet het belangrijkste aspect van
zijn werk. Dat is ook niet het grote gedicht Goede Vrydag, ofte het Lijden onses
Heeren Jezu Christi (1651)1. Dit gedicht is wellicht uit literair oogpunt het meest
opmerkelijk als barok werkstuk. De schrijver heeft zich ernstig verdiept in Christus'
lijden, en wijdt daaraan treffende beschouwingen; hij betrekt daarbij telkens de
mensheid - de lezer, de schrijver-zelf, bepaalde personen of groepen van personen in dit lijden, hetgeen een reeks vrij gemakkelijke antithesen oplevert. Een vrome
lijdensmeditatie, met onmiskenbare vaardigheid berijmd. Berijmd, - want een werkstuk
blijft het. Men mag niet zeggen, dat de schrijver-zelf niet bewogen was toen hij zijn
gedicht neerschreef, maar het gedicht brengt de eventueel aanwezige aandoening
niet over. Ten dele vindt dit zijn oorzaak in de barokstijl die De Decker aanwendde,
en die hem, met name wanneer hij in de trant van deze stijl zintuiglijk-voorstelbare
zaken beschrijven wil, tot gechargeerde expressie verleidt. Over Christus aan het
kruis schrijft hij als volgt:
Helaes, waer wend hy sich? wat raed in desen nood?
Hy rookt van heeten angst, hij voelt zyn ingewanden
Van binnen braên en branden
Als in een' ovengloed,
Van buyten smilt hij weg in tranen, sweet en bloed.

Met voorkeur maakt hij gebruik van een aantal stijlfiguren die binnen dit barokkarakter
vallen, met name van de repetitie en de aanspre-

1

Goede Vrydag werd uitgegeven door W.J.C. Buitendijk, Zwolse Drukken, Zwolle, 1958.
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king (‘Ghij hebt, halstarrig saed...’). Zo past dit gedicht om zijn stijl geheel in de
vondeliaanse baroksfeer, zij het dat de zuiverheid en bewogenheid die Vondels barok
kenmerkt, in dit gedicht van De Decker ontbreekt; het maakt veeleer een tamelijk
retorische indruk1.
Van groter betekenis is een aantal kleinere verzen van De Decker dat verscheen
in zijn bundels Gedichten. Deze dateren van 1656, 1659 en 1726. En dan denke men
niet zozeer aan de zogenaamde huiselijke poëzie die hier het eerst voor den dag
komt2, maar aan gedichten als De tot God wakende siele, Aen mynen sterfdag, Ter
gedachtenisse van myns vaders broeder. Naar het grondgevoel stammen deze verzen
geheel uit de sfeer van de bijbelse piëtisten3. Ook De Decker treft door een waarachtige
innerlijkheid, edele religieuze bezinning en fijne natuuraan-voeling. De poëtische
vormgeving van deze gedichten kent opnieuw de voorkeur voor de stijlfiguren van
de barok; verder is de invloed van Huygens onmiskenbaar; maar De Decker spreekt
toch met eigen stem; de stem van iemand uit de tweede helft van de zeventiende
eeuw, wie niet zozeer de vreugde van de renaissance over de rijkdom en de pralende
schoonheid van het leven bezielt als wel de ingetogen rust van de avond, de sfeer
van stilte, vrede en eenzaamheid; in het sfeervol oproepen van enkele grote,
suggestieve beelden ligt de kracht van deze poëzie. Vóór Poot, bestaat reeds in De
Deckers gedichten het beeld van de nachtelijke stilte en eenzaamheid:
De gramme zee ligt stil en als een vaeck verkracht;
Met vlercken houd de nacht
De fackelen beset,
Die 't blaeu der Hemelen doorgaen met stillen tred.
All wat sich hier om leeg op 't drooge land onthoud,
All watt' er leeft in 't sout,
All wat de locht doorswiert,
Ververscht met vochten slaep sijn geesten, rust en viert.
Maer ick, och armen! ick en werd geen' rust gewaar,...4

1

2
3
4

Vgl. echter G.A. van Es, G.L.N. V, 284, die Goede Vrydag rekent ‘tot de schoonste
voortbrengselen van de protestantse barok’. Vgl. ook het oordeel van W.J.C. Buitendijk,
uitg. Goede Vrydag, Zwolle, 1958, 47.
G. Kalff, G.N.L. IV, 445.
Vgl. W.J.C. Buitendijk in zijn inleiding op zijn uitgave van Goede Vrydag, 46.
Over De Decker, J. Karsemeijer, De dichter Jeremias de Decker, Amsterdam, 1934; K.H.
de Raaf, Jeremias de Decker, De Nieuwe Gids, 1911, I, 68 en G.A. van Es, G.L.N. V, 268-291.
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Het derde geslacht
Meer oorspronkelijks levert de derde generatie op, die van de auteurs geboren tussen
ca. 1620 en ca. 1630, al staan diverse figuren ook van dit geslacht onder de invloed
van het eerste. Navolging bespeuren wij vooral bij Vos, Anslo en Brandt. Vos werd,
om daar1 genoemde redenen, reeds eerder behandeld.
Navolger van Vondel en sterk beïnvloed door Hooft was de Amsterdammer REYER
ANSLO (1626-1669). Anslo heeft Vondels vers geheel in zich opgenomen, en kon in
1650 een Afscheid van Amsterdam schrijven, dat zuiver de vondeliaanse klank- en
ritmenval bezit. Hij schreef dit Afscheit op reis naar Italië toen hij het jubeljaar te
Rome ging vieren. Reyer Anslo was een bekeerling, als Vondel: van oorspronkelijk
doopsgezind werd deze zijdelakenhandelaar katholiek. Zijn hart ging toen uit naar
Italië, waar hij verder verbleef, met name te Rome. Hij is in Perugia gestorven2.
Als derde figuur uit deze kring verdient aandacht de Amsterdammer GEERAERDT
BRANDT (1626-1685). Zijn drama De veinzende Torquatus opende de zeventienjarige
horlogemaker het huis van professor Barlaeus, wiens dochter Susanne hij naderhand
huwde, namelijk toen hij zijn theologische studies tot een goed einde had gebracht.
Hij komt in relatie met Westerbaen, de dichters-predikanten Vollenhove en Sluiter,
wordt beroepen te Hoorn, en later te Amsterdam: in 1667 vestigt hij zich daar, om
er tot zijn dood te blijven. Als dichter kan hij bezwaarlijk tot de grote figuren gerekend
worden, al roemde Vondel hem als een goed epigrammatist3; van meer betekenis is
hij als prozaschrijver en biograaf. Over dit deel van zijn werk nader onder het
hoofdstuk over het proza4.
Buiten de groep der collegianten en reformateurs die wij nog te behandelen hebben,
is een der zuiverste dichters Heiman Dullaert, aan wie wij dan nu ook iets uitgebreider
aandacht besteden.

1
2

3
4

Zie hier p. 355-60.
H.H. Knippenberg, Reyer Anslo, zijn leven en letterkundig werk, Amsterdam, 1913; K. Vos,
Reyer Anslo's overgang, De Gids 1906, II, 317-328 (kritiek hierop: Te Winkel, Ontw. IV,
123 noot); R. Anslo's Poezy, uitg. J. de Haas, Rotterdam, 1713. Een uitgave van Parysche
Bruiloft bezorgde H.H. Knippenberg, Zwolle, 1958.
Over Brandt uitvoerig G.A. van Es, G.L.N. V, 248-53.
Zie hier p. 539.
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Bevriend met de acht jaar oudere collegiant Oudaan, wijkt HEIMAN DULLAERT
(1636-1684) in enkele opzichten toch wel sterk van de reformateur af. Het polemische
ontbreekt, evenals het verstandelijke, dat er de grondslag van is. Dullaert was leerling
van Rembrandt, en aan zijn aanleg voor het visuele danken wij het, dat ook zijn
gedichten dat element van door de zintuigen waargenomen schoonheid bezitten als
kenmerkend bestanddeel van zijn kunst. In veel opzichten herinnert Dullaert zelfs
aan de renaissance-kunstenaars, namelijk in zijn aandacht voor de
zintuiglijk-waarneembare schoonheid. En het ligt geheel in de lijn, dat hij over de
mannen van het tweede en derde geslacht heen, teruggrijpt naar figuren als Du Bartas
en Du Bellay, die hij met veel smaak en fijnheid vertaalde of bewerkte. Als bij de
meeste dichters uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, valt zijn vers losser en
soepeler dan dat van Vondel, om van Hooft maar niet te spreken; ook zijn terecht
bekende sonnetten mengelen door de kracht die deze dichtvorm a priori veronderstelt,
een aangename souplesse, die deze gedichten gemakkelijker en aangenamer leesbaar
maakt dan die van beroemde voorgangers. Dullaert heeft, als Oudaan, Vondel
bewonderd, hij heeft, als Vondel, Davids psalmen vertaald, maar hij deed het meer
in de lichte, ijlere geest van de vroege renaissance.
Dullaert wordt gekenmerkt door een alzijdige levensliefde; hij schreef
bruiloftsliederen in kuiser toon en trant dan zijn tijdgenoten gewoon waren, hij is
verrukt over de ‘Vooreilanden van Amerika’ die hij toch alleen maar met geleende
ogen had gezien; hij huldigde onze zeehelden en beschreef de kunstige bouw van
een vogelnest. Maar wanneer wij denken aan zijn Lyk- en Grafdichten, aan zijn
Geestelijke Gedichten en sonnetten, o.a. met betrekking tot de gebeurtenissen uit
Christus' lijdensweek, herinneren wij ons die andere trek van zijn persoonlijkheid,
zijn waarachtige vroomheid. De grondtoon van zijn wezen is ernst, maar die ernst
sluit levensliefde geenszins uit. Vóór alles is deze dichter christen, en ongetwijfeld
heeft zijn religieuze overtuiging hem gesteund in zijn moeilijk leven: gekweld door
zware hoofdpijnen, wist hij, betrekkelijk jong nog, dat zijn leven langzaam maar
vroegtijdig neigde naar de dood: hij zag in de haast gebluste vlam van zijn kaars het
levend zinnebeeld van zijn leven dat verdwijnt. Maar anders dan de kaars die smoort
in duisternis nu zij haar licht gaat missen, weet hij door de dood uit de duisternis op
te gaan in het onuitblusbaar licht dat in de hemel schijnt. ‘Slechts in weinig
Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw treffen wij zulk een harmonische
versmelting aan van
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Christelijke vroomheid met de geest en de kunst der Renaissance’1, maar ook afgezien
van deze historische belangrijkheid behoudt zijn werk waarde om de schoonheid van
een aantal gedichten.
Het dichtwerk van Dullaert werd pas lang na zijn dood, namelijk in 1719,
uitgegeven door zijn vriend en bewonderaar David van Hoogstraten.
Vooral na de tweede wereldoorlog werd nogal aandacht geschonken aan de
dominee-dichter van Eibergen WILLEM SLUITER (1627-1673)2. Deze aandacht heeft
er niet toe geleid hem een meer dan bescheiden plaats in onze literatuur toe te kennen:
men blijft de gereformeerd-piëtistische Sluiter zien als een dichter van enkele fraaie
liederen en een groter aantal middelmatige. Daardoor werd hij overigens in brede
kring bekend, misschien mede als gevolg van de omstandigheid dat zijn poëzie een
calvinistisch-piëtistische voortzetting van de doperse liederen uit de zestiende eeuw
zou zijn. Met zijn ‘vrije liederen’ verbrak Sluiter de ban van het beginsel dat het
noodzakelijk was létterlijk te berijmen; hij schreef dan ook geestelijke volksliederen
die gemakkelijk gezongen konden worden.
Men meent in het werk van Sluiter de periode tót 1660 te kunnen onderscheiden
van die nà 1666 (tussen deze jaren ligt zijn korte huwelijksgeluk van 1662 tot 1664,
en zijn vlucht voor de Munsterse troepen en het daarbij aansluitend verblijf in Holland
in 1665-67): het werk in de eerste periode wordt gekenmerkt door een zekere literaire
allure, de auteur streefde een woord- en klankcultuur na volgens de smaak van de
tijd: ‘persoonlijke woordvorming en een semantisch spel, waarbij het ene woord zijn
betekenis als het ware aan het andere doorgeeft’3, typisch marinistische trekken; in
het látere werk ontbreken deze. - Men onderscheidt de hier genoemde verschillen
als twee lagen in

1

2

3

G. Kalff, G.N.L. IV, 489. Op Dullaert werd voor het eerst weer de aandacht gevestigd door
Albert Verwey, Tweem. Tijdschrift, jan. 1897, 447-455, (herdrukt in Stille Toernooien,
Amsterdam, 1901, 175-88); H.J.A. Ruys, Oud-Holland 31, 170-81; A. van Duinkerken, Bij
het derde eeuwfeest van H. Dullaert, De Gids, 1936, I, 247; de belangrijkste publikatie over
Dullaert is die van J. Wille, Heiman Dullaert, Zeist, 1926; verder G.A. van Es, G.L.N. V,
317-28.
Allereerst door G.A. van Es, G.L.N. V, 336-45, en door K. Heeroma in diverse artikelen.
Toen door de uitgave van F.C. Kok, Willem Sluiters Buiten-leven, Zwolle, 1958 (daarin
uitgebreide bibliografie; over deze uitgave het artikel van K. Heeroma, Ni Tlg 52 (1959),
74-80); tenslotte door de dissertatie van C. Blokland, Willem Sluiter, Assen, 1965 (hierover
P.J. Meertens, TNTL 83 (1967), 307-10).
Hierover K. Heeroma, Sluiters Buitenleven, Ni Tlg 52 (1959), 74-80; citaat p. 76.
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zijn Buiten-leven: de oudere passages moeten voor of in 1660 geschreven zijn (en
verraden ook duidelijk literaire invloeden: van Joan de Brunes Bancket-werck van
1658, van de Statenbijbel e.d.); jongere werden na 1666 toegevoegd1. Buiten-leven
verscheen in 1668.
Vondel zou, volgens Brandt, van JOHANNES VOLLENHOVE (1631-1708) gezegd
hebben: ‘Daar is een groot licht in dien man, maar jammer dat hy een Predikant is’.
Als Vondel dat gezegd zou hebben, deelt het nageslacht geen der beide uitspraken.
Dat hij predikant was, hindert niemand; het ‘groot licht’ dat in hem zou stralen, is
voor de hedendaagse lezer moeilijk meer te zien2. De citaten die Kalff over Vollenhove
aanhaalde, zijn moordend3 en G.A. van Es onderneemt geen poging tot rehabilitatie4.
Vollenhoves werk - en daarom verdient het vermeld in een geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde - is een markant voorbeeld van de ontwikkeling der
Vondeliaanse taal tot de hoogdravende retoriek, de befaamde Parnastaal. Volgens
Kalff heeft Vollenhove dit woord in onze taal geïntroduceerd toen hij schreef:
Leer Vondels taal, Parnastaal, spreken.

Steeds meer is Vollenhove zich gaan interesseren voor grammaticale en stilistische
kwesties (o.a. taalzuiverheid), waarover hij met vakgenoten correspondeerde; in dit
opzicht naderde hij de sfeer van Nil Volentibus Arduum.
Hij bundelde zijn Poëzy in 1686; na zijn dood werd een (gedeeltelijke) herdruk
bezorgd in 1750.
Verder is daar MATHYS VANDE MERWEDE, heer van Clootwijck, geboren ongeveer
1625, die van een reis naar Italië (met o.a. Nicolaes Heinsius) meebracht een bundel
Uytheemsen Oorlog ofte Roomse Mintriomfen (1651), minnepoëzie van overdadige
en brutale zinnelijkheid; opmerkelijk is het werk ook om de verdediging van het
uitleven van de hartstochten als een gehoorzamen aan de ingeschapen levensdrang;
de min is ‘even naturelijk ende lichamelijk als andre werken ende bewegingen van
ons lichaem’. Er staan niet onverdienstelijke verzen in deze bundel. De publikatie
ervan bracht een nogal sterk schokeffect teweeg, zó hevig dat de auteur er toch niet
tegen bestand bleek en

1
2
3
4

K. Heeroma, t.a.p., passim.
Dat was al de mening van G. Kalff, G.N.L. IV, 502.
Ibidem, 497, 502.
G.A. van Es, G.L.N. V, 246-8. Kalff wist nog enkele waardeerbare strofen te citeren.
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‘bekeerde’ tot het schrijven van Geestelyke Minne-vlammen (1653)1.
Een aantrekkelijke figuur onder de laat-zeventiende-eeuwers is de medicus-dichter
WILLEM GODSCHALK VAN FOCQUENBROCH (ca 1630-1675). Hij werd geboren rond
1630 te Amsterdam, en promoveerde in 1662 te Utrecht in de medicijnen; daarna
woonde hij weer te Amsterdam. Zijn dokterspraktijk leverde niet op wat hij er van
verwachtte. Zijn liefhebberijen: ‘roken, wijndrinken, vrijen, fluitspelen, vioolspelen,
lange gesprekken voeren en dichten’, waren namelijk ten dele niet de liefhebberijen
die de cliënten van hun dokter verwachtten. Diep in de schulden, gekneusd door een
ongelukkige liefde waarmee hij de spot drijft, laat hij zich, in 1667, werven door de
W.I.C. als fiscaal op een der meest desolate plaatsen van Afrika's Westkust, 't ‘helsch
Del Mina’; hij stierf daar - onder welke omstandigheden is niet bekend - in 1675.
Van Focquenbroch is de eerste Nederlandse auteur die - op het voetspoor van Franse
schrijvers als Scarron - de boertige wijze van dichten in zwang bracht die de Fransen
het ‘burleske’ noemen. Ernst en verhevenheid worden met geest geparodieerd, de
lach blijft over. De waardigheid die tot zinledige deftigheid ontaardde, lokte deze
krachtige reactie uit bij de nazaten van de om hun ietwat boerse gezondheid
opvallende zeventiende-eeuwers. Zó verfijnd was de tweede helft van de zeventiende
eeuw toch niet of voor ruigheid en spot bleef plaats, ook voor het platte, boertige,
koddige.
Dat ging - om Focquenbroch te citeren - in déze trant:
‘Laas! zal mijn onluk dan zijn wreetheid nimmer staaken?
Zal dan myn smart dus lang gerezen in den top
Nooit dalen? zal mijn ramp dan nimmer houden op,
Maer steeds volharden in op mij 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.

Scarron had goden en helden uit de oudheid als moderne schurken voorgesteld die
straattaal spreken in prachtige verzen van acht lettergrepen. Focquenbroch volgt hem
na b.v. in zijn bewerking van ‘de Aeneas in syn Sondaeghs-pack’ (Le Virgile travesti),
en ook in zelfstan-

1

Over Mathys vande Merwede, G. Kalff, G.N.L. IV, 489-495; verdere literatuuropgaaf aldaar
p. 517, noot 6, en G.A. van Es, G.L.N. V, 124.
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dige burleske gedichten. Deze travestieën vielen, blijkens de acht herdrukken van
Focquenbrochs werken, zeer in de smaak van het toenmalige publiek, dat
klaarblijkelijk ook zijn andere navolgingen (naar Molière, Lucianus en Ovidius)
waardeerde.
Nochtans ligt niet op dit terrein voor de hedendaagse lezer Focquenbrochs
aantrekkelijkheid. Deze is veeleer gelegen in het karakter van zijn ‘dichterlijke’
persoonlijkheid zoals dat spreekt uit kleine lyrische gedichten. Blijkens zijn uitlatingen
en liefhebberijen is Focquenbroch een nogal rauwe klant, een echte rabauw geweest,
die met de lach van Gargantua door het leven ging. Maar hij was méér dan dat: hij
was een pessimist aan wie het ijdelheid der ijdelheden zeer wèl bekend was: de
onbestendigheid van het geluk is een regelmatig terugkerend thema in zijn lyriek,
gesecondeerd door klachten tot het noodlot. Hij ziet ‘zijn luk in 't eeuwige te moed,
en dat 's bestendig’. Is een grote meerderheid van de zeventiende-eeuwse lyrici hoofs
en bespiegelend, geneigd het sierlijk gebarenspel van de voorname wereld, liefst
klassiek geïnterpreteerd, volkomen te aanvaarden en de ‘edele’ gemoedsbewegingen
der mensen bij voorkeur te bedichten, - Van Focquenbroch is een cynicus, hij laat
zich geen knollen voor citroenen verkopen, neemt de mensen voor wat ze doorgaans
zijn, scheldt Amsterdam ‘geltzuchtig’, camoufleert geen lage instincten onder
idealistische namen, en draagt de dichtkunst niet de taak op een sluier over de
werkelijkheid te werpen.
Integendeel: hij onthult deze zo naakt mogelijk. Ook de werkelijkheid van zijn
eigen hart, waarvan een der typisch moderne grondtrekken is: de radeloosheid. Hij
weet vaak niet waar hij zich in zijn wanhoop wenden zal en klaagt dan het noodlot
aan. Dit geschiedt dan niet met het pathos dat vrijwel alle lyriek uit vroeger eeuwen
eigen is, maar met een galgenhumor en zelfspot die volkomen uit de toon van de
verheven gouden-eeuwse dichtkunst valt. Focquenbroch, en dat is zijn boeiende
aantrekkelijkheid geweest, was een vitaal, alzijdig levend mens: die de liefde, ook
de vaderlandsliefde, kent en zich niet schaamt zijn stemmingen eerlijk te belijden,
ermee lachen kan en erom in tranen uitbarst, een pessimist die uren kan schateren,
een cynicus die alleen de zekerheid van God kent. Het meest Focquenbroch is hij
wanneer hij uitersten in één gedicht verenigt; hij preludeert dan ‘waardig’ op Heine.
Focquenbroch heeft niets van de hoofse, angelieke dichter, hij zingt ‘met Harp,
noch Luit, noch Orgel, Noch met een kunstig maatge-
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zang, Maar met een half verroeste Gorgel’ over wat hij meemaakte als bijster heftig
mens, levend ook in de lagere regionen des levens, zodat men meende te moeten
spreken over werken van een ‘platheid en een vuilheid, die in onze literatuur zelden
geëvenaard zijn’1.
Verwant aan de burleske Focquenbroch waren auteurs als de Hagenaar Aernout
van Overbeke, de medicus Salomon van Rusting, een ‘drekpoëet’ volgens Langendijks
karakteristiek, wiens parodieën van klassieke sagen en mythologie echter als
Vol-Geestige Werken in 1798-99 voor de derde maal werden uitgegeven, verder Dirk
Schelte, en P.J. Beronicius, over wie men Kalff e.a.2 moet nalezen.
Een inhoudelijk min of meer samenhangende groep geestelijke dichters ontstaat uit
de activiteiten van collegianten en reformateurs3; een

1

2
3

Eerste uitgave van de werken van W.G. van Focquenbroch, 1696. Een bloemlezing uit zijn
werk door W.F. Hermans, Amsterdam, 1946, een latere door Bert de Corte, in de serie Erfdeel.
Van Focquenbrochs bewerking van Molières Sganarelle, ou le cocu imaginaire (1660), nl.
De verwarde jalousy, verscheen, naar de Amsterdamse druk van 1663, een nieuwe uitgave,
ingeleid en geannoteerd door J.C. Feller, Gorinchem, 1968.
Over hem verder J.A. Worp, De Gids, 1881, III, 499-532; J. te Winkel, Ontw. IV, 277-280,
Henri Boontje, in: Vandaag 12, Utrecht, 1966, 34-50, en B. de Ligt, Ni Tlg 63 (1970), 249-60.
Het aangehaalde citaat aan het slot, G. Kalff, G.N.L. IV, 580.
G. Kalff, G.N.L. IV, 583-4; Nw. Ned. Biog. Wdb 8, 88.
De uitvoeriger opmerkingen over deze min of meer achteruitgezette groeperingen protestanten
in de vorige drukken van dit boek mogen hier achterwege blijven: zij dragen niet al te veel
bij tot verheldering van inzicht in literáire zaken. Verduidelijking van enkele termen volsta:
collegianten: zo genoemd naar de colleges of samenkomsten, door van hun predikanten
beroofde remonstranten en ook doopsgezinden belegd in de plaats van de gewone, door
predikanten geleide godsdienstoefeningen; ieder die zich hiertoe gedrongen voelde, kon het
woord nemen; een befaamd college was het door de familie Van der Kodde te Rijnsburg
gestichte, de Rijnsburger collegianten; aanvankelijk betrekkingen met de remonstranten (o.a.
met Paschier de Fijne); later scheidden zij zich af; geestverwanten: Camphuysen en zijn
vriend dominee Geesteranus. Een centrale figuur onder de doopsgezinde collegianten was
de als Galenus bekende Galenus Abrahamsz de Haan (1622-1706), een belangrijk leider van
het Rijnsburgercollege was Adam Boreel (1603-ca. 1666) die alleen het evangelie als
geloofsregel erkende (geen confessie of kerkgenootschap). Een van Boreels relaties was Jan
Zoet;
reformateurs (een term uit onze tijd): die gelovigen (ook uit de vorige groepering) die hun
onvrede met het bestaande lieten blijken en dit wilden hervormd zien; in religieus opzicht
betogen zij onwaarde van de leer, verwerping van het in de kerk hooggehouden gezag van
traditie, synoden, catechismi en formulieren; geloof en liefde jegens Christus waren in hun
oog alleen dan echt wanneer zij berustten op eigen inzicht en overtuiging.
Over Boreel de in noot 2 genoemde werken; verder J. Koopmans, Jan Zoet, Ni Tlg 11 (1917),
245; A.C.M. Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier (diss. Utrecht),
Groningen, 1952, 241-5 (dit werk wordt verder aangehaald als K. Meeuwesse, Jan Luyken).
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belangrijke stroming, ook voor de dichtkunst, was die van het piëtisme, waarbij
vooral werd aangedrongen op ontwikkeling van het innerlijk godsdienstig leven1.
Waren reformateurs en piëtisten het in sommige opzichten niet eens, in dit laatste
vonden zij elkaar: allen waren van mening, dat de zelfstandige ontwikkeling van het
godsdienstig gemoedsleven hoofdzaak was, een ontwikkeling die bevorderd kon
worden door overpeinzing in eenzaamheid. Jan Luiken, Van Lodensteyn en andere
dichters leggen van deze overtuiging metterdaad getuigenis af. Deze overtuiging
heeft ook voor de letterkunde belangrijke gevolgen gehad; zij heeft tegenover de
humanistisch-geleerde, sceptische, filosofische stromingen die in de eerste helft van
de eeuw domineerden, een meer ingetogen, ascetische, een eenvoudiger, aan
gemoedsbeleven ontsprongen dichtkunst in het leven geroepen. Meer ingetogen
althans dan de exuberante, op genietende bewondering van de aarde en haar
heerlijkheid ontsprongen renaissancekunst; ascetisch in haar afgewendheid van aardse
genietingen, uit gemoedsbeleving voortgevloeid, meer dan uit verstandelijk
doordenken; eenvoudig, in zover zij zich richtte tot de gemeente, ook tot de
eenvoudigen van harte2.
De eerste auteur uit deze sfeer aan wie aandacht geschonken moet worden is de
herbergier-dichter-theoloog J A N Z O E T († 1674). Naar de leeftijd zou Zoet eerder
tot het tweede geslacht te rekenen zijn, doch als karakteristiek vertegenwoordiger
van de reformateurs, als hoedanig hij zich vooral in de tweede helft van zijn leven
actief toont, heeft Kalff hem bij het derde geslacht ondergebracht.

1

2

Een belangrijke figuur uit deze kring was de Utrechtse hoogleraar Gijsbert Voet (1585-1676),
die met Lodensteyn en Anna Maria Schuurman bewerkte dat de protestant geworden jezuïet
De Labadie te Middelburg als Waals predikant beroepen werd. Later ontstond onenigheid
toen de nieuwe ‘messias’ stelde dat de kerk alleen geheel gezuiverd kon worden als zij zich
volkomen van de wereld afscheidde.
Een (ten dele beredeneerde) Bibliografie van het Nederlandse Pietisme in de zeventiende en
achttiende eeuw verscheen in Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, vanaf nr. 3.
C.B. Hylkema, Reformateurs, Haarlem, 1900-1902, 2 delen; J.C. van Slee, De Rijnsburgsche
Collegianten, Haarlem, 1895; W.J. Kühler, Het Socinianisme in Nederland, Leiden, 1912;
J.C. van Slee, De Geschiedenis van het Socinianisme in de Nederlanden, 1914; K.O. Meinsma,
Spinoza en zijn kring, 's-Gravenhage, 1896.
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Zoet hield een herberg ‘De zoete rust’ te Amsterdam, waar hij zijn gasten placht te
ontvangen en te stichten; voor onbehoorlijke bezoekers was in zijn huis geen plaats!
Daarnaast hield hij zich onledig met de schone letteren: zijn oudste ons bekende
werk dateert van 1636, en toont invloed van werk van Huygens, Bredero en Cats.
Met Vondel heeft hij deels ingestemd, deels gepolemiseerd. Hij schreef een klucht
en een paar ernstige toneelstukken, bewerkte anecdoten en verhalen, en schreef heel
wat gedichten waaronder die op Oranje een belangrijke plaats innamen. Zoet was
overtuigd Orangist, en verwoed tegenstander van de De Witts en de in zijn oog slappe
statenpolitiek, alsmede van de corruptie in het staatkundig en economisch leven, die
hij een gevolg van De Witts staatkunde oordeelde1. Omstreeks 1662 bestond rond
Zoet een kring of dichtgenootschap, een ‘Konstschoole der Deugd’, waar men ‘de
leedighe uuren zou besteeden tot het scharpen van het verstand en tegelijk zoowel
te stichten als te vermaken’. Het resultaat van de activiteit van deze kring - die ten
onrechte De Wijngaardranken genoemd wordt - was de publikatie van een bundeltje
gedichten Parnassus aan 't Y (1663)2. Zoet stelde, als vroeger bij de rederijkers het
geval was, vragen vooral van zedenkundige aard, die beantwoord werden door de
overige leden, waaronder bekende figuren uit deze tijd waren, o.a. Jacob Steendam3.
Het boterde echter op den duur tussen de heren niet best, en vóór 16674 is de kring
als organisatie al uiteengegaan. De gedichten die Zoet schreef, zullen niemand
bewegen hem tot onze grote dichters te rekenen, maar een ‘gelukkig meesterschap
over de taal’ (Koopmans) kan men hem inderdaad niet ontzeggen5.
1
2
3

4

5

J.D.M. Cornelissen, Johan de Witt en de Vrijheid, Nijmegen, 1945.
Parnassus aan 't Y, uitg. Amsterdam, 1663.
Over deze kring: J.C. v.d. Does, Ni Tlg 24 (1930), 258, vooral echter K. Meeuwesse, Jan
Luyken, 236-271 en 306-11; verder passim in het hoofdstuk over Luiken en Ant. v.d. Goes,
272-303.
K. Meeuwesse, Jan Luyken, 265, meent dat de kring haar organisatorisch verband reeds
geruime tijd vóór 1667 verloren had, maar dat er aanleiding is ook daarna te spreken over
de meer losse kring van Zoet, die hij als het ‘milieu’ van Zoet wil aangeduid zien (p. 266).
Het meest curieus echter is deze dichter om de rol die hij in de tweede helft van zijn leven
speelde in het godsdienstig leven van zijn tijd. Hij is nl. een van onze meest vooraanstaande
reformatoren. Zoet deelt de anticonfessionele inzichten van Boreel; de scheiding in gezindten
verstoort z.i. de christelijke eenheid. De belijdenis vervalle dus, en met haar een geordend
leraarsambt. Hij verfoeit het, onverdraagzaamheid veroorzakende, prediken in de kerken.
Men moet ophouden met dopen. Hij is tegen het kerkelijk huwelijk (sommige uitlatingen
suggereren, dat hij voor de vrije liefde zou zijn). Hij beoogt alleen onderlinge stichting in
vrije bijeenkomsten door de ‘tong’, die zich door de onmiddellijke inwerking van de
‘extraordinaire gaven des H. Geestes’ laat leiden. Hun gevoel van vrijheid is de enige band
die deze onafhankelijken leidt, alsmede de eerbiediging van elkaars overtuiging. - Maar
anders dan Boreel, was Zoet geen man van overgrote passiviteit. Dit hing samen met zijn
chiliasme, dat een apostolische tint droeg: hij achtte de wederkomst van Christus met al wat
daarmee samenhangt, als aanstaande. Hij zelf zou, aangedaan met het kleed der
onsterfelijkheid, de dood mee helpen overwinnen en nog op aarde het eeuwige leven beërven.
Hij zag de komst van liefde en vrede dus wel op zeer concrete wijze, en vanuit deze zienswijze,
die hem dierbaar was en de doodsvrees had helpen overwinnen, streed hij voor zijn
verwachtingen, waarin hij, de lang om Christus' wil verdrukte, met de neergedaalde Messias
heersen zal, de duizend jaren lang. Boreel rekende hem deze verwachtingen als ‘dwaasheid’
aan; zijn tegenstanders verweten hem de schrift te verdraaien en zich op heiligschennende
wijze in eigendunkelijke hoogmoed ‘priester van God’ en ‘Koning met den Messias’ te
achten. De dood heeft vergeten met Zoets chiliastische verwachtingen rekening te houden:
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Sympathie konden de reformateurs ook koesteren voor een man als de predikant der
heersende kerk JODOCUS VAN LODENSTEYN (1620-1677), en wel om de vele idealen
die deze piëtist met hen gemeen had. Joost, later Jodocus, studeerde te Utrecht o.a.
onder Voetius; na eerst op enige andere plaatsen predikant geweest te zijn, werd hij
in 1653 te Utrecht beroepen, waar hij tot zijn dood in intieme omgang met piëtistische
geestverwanten verkeerde. Een omgang die overigens gekenmerkt werd door grote
soberheid, gelijk men niet anders verwachten kon van de ongehuwde vegetariër en
onthouder, de man die het gehele jaar door om vier uur opstond, zijn hartstochten
en aandoeningen volmaakt beheerste, en zijn dagen doorbracht in godvruchtige
gesprekken en eenzame overpeinzingen over Gods algenoegzaamheid en 's mensen
nietigheid. Van zijn gemeente verwachtte hij wel niet hetzelfde ascetisme, maar toch
zeker een grote mate van zelfbeheersing en versterving. Hij werd om zijn
boetpredikaties een gevierd voorganger, al ondervond hij ook veel bestrijding en
hoon.
In zijn dichtwerk treft dezelfde geest. Tussen de jaren 1651 en 1660

ook hij ging de weg van alle vlees en stierf in 1674. Met hem overleed een der voornaamste
letterkundige propagandisten van de reformateurs.
Over Zoet, J. Koopmans, Ni Tlg 11 (1917), 231-252, K. Meeuwesse, Jan Luyken, 237-271,
G.A. van Es, G.L.N. V, 207-21; in de daarop volgende bladzijden (221-6) handelt Van Es
over de ‘kring’ van Zoet (Jacob Steendam, Pieter Rixtel, Henrick Bruno), daarna over
‘moralisatie door het emblema’ (226-35) en stichtelijke poëzie (240-6).
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schreef hij een vrij groot aantal gedichten van stichtelijk karakter, dat hij in de bundel
Uytspanningen (1676) bijeenbracht. Een groot dichter onthult zich daarin niet. Maar
de beste gedichten vallen op door een eigenaardige mengeling van een zekere
ascetische wereldafgewendheid, een rigoureuze, strakke hardheid èn tegelijkertijd
een grote innigheid van godsdienstig gevoelsleven. Toch domineert het ascetische
element, ook in de bouw van de gedichten, die met grote zorg voor de techniek
geconstrueerd zijn. De later door Bilderdijk beroemd gemaakte strofevorm (in
Afscheid) heeft Van Lodensteyn o.a. in Eensaamheyd met God met groot succes
toegepast:
Al mijn trachten,
mijn verwachten
is na U mijn Godt alleen;
Want de klare
segen-a'ren
scheyden sig uyt U van een.
O heylig eensaam!
Met Godt gemeensaam!
Was ick maar met U gemeen.

Is het gemeen - in een andere zin! - te vermelden, dat enkele van de aardigste strofen
die deze asceet schreef, geïnspireerd zijn door het gewraakte ‘wereldse’ leven?:
De wereld segt, Ick sal U cleden
Met sijd en costelijck gewaad,
Dat na de mood' Uw soete leden
En jonge jaren voeg'lijck staat.
Ick deck uw wang met losse locken;
Ick maack uw arm ter elboog naackt:
Ick koord' en boord' uw sijde rocken:
En herstell' al wat u mismaackt;
Ick prang uw schouders in balijnen,
In doecken en in diere kant:
En doe in soet verschiet verschijnen
Aan hand en borst den Diamant1.

1

Over Lodensteyn, J.C. Trimp, Joost van Lodensteyn als piëtistisch dichter, Groningen, 1952
(over dit boek W.A.P. Smit, Ni Tlg 46 (1953), 159 vlg.) en G.A. van Es, G.L.N. V, 345-57;
oudere lit.: P. Jzn. Proost. Jodocus van Lodensteyn, Amsterdam, 1880; S. Gorter, Lodensteyn's
Liederen, Letterk. Studiën I, 131; G. Brom, Perk en Lodensteyn, Ni Tlg 23 (1929), 147.
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Een alleszins merkwaardige figuur, merkwaardig ook als dichter, is JOACHIM OUDAAN
(1628-1692). Zijn vader was bakker te Rijnsburg, een welluidende naam in de
geschiedenis der collegianten; zijn moeder was ene Van der Kodde, de geleerde
landbouwers die het Rijnsburger College in het leven riepen. Alle voorwaarden waren
dus vervuld om van Joachim een goed collegiant te maken. Toch hebben op zijn
geestelijke vorming ook andere invloeden ingewerkt: te Leiden volgde hij de Latijnse
school; een tijdlang lag hij daar thuis bij de in die jaren oudgeworden Petrus
Scriverius: talen, geschiedenis, oudheidkunde en theologie bestudeerde hij met
kritische geest. Deze geest en zijn reformatische gezindheid bepalen zijn mentaliteit.
Hij deelt de afkeer van de reformateurs van een ‘wereldsgezinde’ kerk, maar acht
haar toch geenszins zó verdorven dat hij zich geheel van haar distantieert; integendeel,
enige tijd was hij zelfs diaken van de Waterlandse doopsgezinden. Sectegeest en
onverdraagzaamheid verfoeit hij, om ervoor in de plaats te stellen verdieping van
het eigen gemoedsleven. Geheel in de lijn van de opvattingen uit die dagen is de
geest van het gedicht Op een heremyt, dat de lof zingt van de eenzaamheid en
ingetogenheid van een kluizenaar. Meer nadrukkelijk prees hij in Aandachtige
Gedachten over de eenzaamheid en afgescheidenheid de eenzaamheid als ‘dat zacht
en lieff'lijk suizen, Daar God in woont’ om in een vergelijking met de slaap, die toch
nog verwarrend laat dromen, de stille werkzaamheid van de ziel te prijzen. Deze
werkzaamheid bestaat in de aandacht voor hoge en heilige gedachten, die overigens
steeds onder het bestuur van de rede blijven:
O eenzame afgescheidenheid,
Gij hebt noit iemant ingeleid
In uw geheim der heiligheden,
Of hebt uw heil hem meegedeelt,
't Geen d'Eeuwige Erff'nis hem verbeeld
In glans en voorsmaak hier beneden.

Weinig verwonderlijk dat Oudaan grote bewondering koesterde voor een dichter als
Camphuysen, wiens woord: ‘Met Christus erft geen mensch dan die eerst met hem
lydt’ hij op zijn sterfbed aanhaalt, als men zijn lijden beklaagt.
Reformateur, collegiant, chiliast ook1 mocht Oudaan zijn, hij was het niet
kritiekloos. Daar stonden zijn opleiding en geestelijke aanleg

1

Over Oudaan als chiliast, J. Karsemeijer, Ni Tlg 37 (1943), 231-7.
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borg voor. Deze aanleg helde zeer sterk over naar het verstandelijke, en uitte zich in
een duidelijke voorkeur ook voor een dichter als Huygens, wiens Trijntje Cornelis
hij echter verfoeide. In zijn dichtkunst spreekt zich deze aanleg duidelijk uit: een
gedicht als Op Pomona en Vertumnus is modern van plasticiteit en etsachtig scherp
getekend1. Om zijn volkomen gemis aan sentimentaliteit, zijn directe formulering,
zijn open helderheid behoort het tot de merkwaardigste uitingen van menselijkheid
in deze periode. Maar Oudaan kende ook de bewogenheid van ziel die zich in
versmuziek van hoger orde openbaarde en zijn vers een meer vondeliaanse klank
geeft2. Aanvankelijk had Oudaan sterk onder invloed van Vondel gestaan; hij roemt
hem als de dichter bij uitstek, voor wie Hooft moet wijken. Toch zijn er markante
gedichten van Oudaan die eer aan Hoofts stoere kracht doen denken dan aan ‘d'eedle
rustigheid van 't mollige bewegen’. Hoezeer Oudaan mocht zijn ingenomen met de
dichter in Vondel, diens overtuiging verfoeide hij hartgrondig. Een van zijn oudste
werken, het treurspel Joanne Grey (1648), werd uitgegeven ‘tot geen ander einde
als om een tegenstel te maken van Maria Stuart, door V O N D E L twee jaren tevoren
met den tytel van “gemartelde Majesteit” in het licht gebracht’, en ‘om het onderscheit
der lere van de Roomsche Kerke en hare zwakke bewijsredenen door de kracht der
waarheit... te doen ophalen’3. In dezelfde lijn ligt zijn Koning Konradyn van een jaar
later (1649), waarin hij het had ‘geladen op de te onrecht aangematigde macht der
Pausen, de gruwelen hunner opgeblazenheit’. Zijn Servetus (1655) hekelde de
onverdraagzaamheid, Het verworpen Huis van Eli (1671) beklemtoonde ‘den kranken
toeverlaat op het uiterlijke en plechtige van den Godsdienst’. Ook in zijn overige
gedichten4 blijkt Oudaan een groot polemist, tegen het katholicisme, tegen Spinoza5,
tegen de ‘onbeschofte Hobbes’, tegen de moord op de gebroeders De Witt (anders
dan Zoet

1
2
3

4

5

Aangehaald Keuchenius-Tinbergen, Nederl. Lyriek III, 179.
G. Kalff, G.N.L. IV, 480.
Over Oudaans gedicht bij het overlijden van Vondel, zie J.D.P. Warners, Ni Tlg 46 (1953),
177 vlg.; over Het lofdicht van Oudaen op Antonides' Ystroom, zie A. van Mourik, Ni Tlg
54 (1961), 17-23.
Oudaen's Poëzy verscheen in drie delen te Amsterdam, 1712; achter het derde deel zijn leven
door David van Hoogstraten. Verdere gedichten gaf Poot uit in 1724 te Delft. - A. van
Duinkerken schreef over Joachim Oudaen in de Vasten, De Gemeenschap VI, 131, 191.
J. Meijer, Oudaen contra Spinoza, LT, 1957.
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was Oudaan namelijk fanatiek republikein). Toch heeft zijn laatste levensbeschrijver
hem het best menen te kunnen kenschetsen als ‘heraut der verdraagzaamheid’1.

Proza tot 1669
In de zeventiende eeuw is heel wat proza geschreven. Een groot deel ervan kwam
hiervóor al ter sprake bij de afzonderlijke behandelde auteurs. Rest thans samenvattend
te handelen over verschillende vormen van gemakkelijker leesbaar proza.
Eind zestiende en zeventiende eeuw bestaat de prozaliteratuur die in Nederland
van de drukpers rolt, voor een groot deel uit vertalingen uit het Italiaans, maar vooral
het Spaans en Frans, ook wel Engels2. In ander verband - met het toneel vooral kwamen de Amadis- en Palmerijnromans al aan de orde; zij werden gretig gelezen.
Daarnaast echter komen de pastorales in de belangstelling, alsook de Griekse
liefdesverhalen, die geleid hebben tot de galante romans uit de zeventiende eeuw.
De pastorale heeft, zowel in roman- als toneelvorm, de zeventiende-eeuwer sterk
geboeid, al was zij geen produkt van eigen bodem. Het strookt met de oververfijning
van vooral de tweede helft van de eeuw, dat zij zich gaarne verdiept in de wereld
van galante herders en herderinnen, gedwarsboomd in hun liefde, maar eindeloos
trouw, een wereld van precieuze en fijnzinnige salonhelden, die met de klassieke
figuren die zij heten voor te stellen, doorgaans alleen de namen en het uitwendig
verloop van de gebeurtenissen gemeen hebben.
Deze, vooral uit de Italiaanse en Franse literatuur tot ons gekomen fantasiewereld
wordt in onze contreien opgevangen in stoerder, gezonder, soms plomper geest, die
ònze ‘precieuzen’ erfden van hun weinig precieuze voorvaderen. Daardoor ontstaat
een mengvorm, die van de ene overdrijving: de charge van het precieuze tot het
sentimentele, vervalt in de andere: de charge van het gezonde, natuurlijke tot het

1

2

J. Melles, Joachim Oudaen, heraut der verdraagzaamheid, 1628-1692, Utrecht, 1958 (over
dit boek W.A.P. Smit, Ni Tlg 52 (1959), 111-2). Het werk van Melles is overwegend
biografisch. Verder over Oudaan G.A. van Es, G.L.N. V, 291-317 met uitvoerige bibl.
gegevens op 331-4, en C.C. de Bruin, J. Oudaan in de lijst van zijn tijd, Groningen, 1955
(rede).
Hierover J. te Winkel, Ontw. IV, 290 vlg., en G.J. Geers, G.L.N. III, 519 vlg.
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grove, plompe, onbehouwene. En dan deze beide uitersten contamineert!
Een van de vermaardste vertalingen was die van de L'Astrée (1607-1627) van
Honoré d'Urfé. In dit werk, op zich weer een imitatie van de Diana Enamorada
(1542) van de Spaanse schrijver Georges de Montemayor, was het ideaal van de
hoofse galanterie en wereldse beschaafdheid op kennelijk ideale wijze geformuleerd.
Het boek wekte de Europese geestdrift voor de pastorale roman. Het werd in het
Nederlands bij stukken en brokken overgezet, een bewerking die de hele periode tot
1671 in beslag nam. Gedeelten werden vertaald door Johan van Heemskerck. Die
vertaalde eveneens gedeelten van Sir Philip Sidneys herdersroman; Felix de Sambix
vertaalde het hele werk: D'Engelsche Arcadia van de Gravinne van Pembrock
(1639-40). En zo was er, als aangeduid, veel meer.
Tot bijzonder veel oorspronkelijk werk heeft deze activiteit intussen niet geleid.
Het belangrijkste werk in dit genre was wel het boek van Mr. JOHAN VAN
HEEMSKERCK (1597-1656). Zijn Batavische Arcadia (volledig: Inleydinghe tot het
ontwerp van een Batavische Arcadia) van 1637 is een produkt, waarin navolging
van buitenlandse voorbeelden tot betere resultaten leidde dan wat uit nationale koker
komt. Zeer zeker uit de nationale koker komt schrijvers doelstelling: de lezers ‘onder
't zoet van Minnepraatjes al spelende te (doen) komen tot kennisse van (hunne)
Vaderlandsche gelegentheeden daar niemand een vreemdeling in behoort te zijn’.
Dus: een culturele historie des vaderlands, gekruid door ‘Minnepraatjes’. Of: een
liefdesgeschiedenis(je), vertraagd door uitvoerige gesprekken en verhandelingen
over de meest uiteenlopende onderwerpen. De tijdgenoot heeft de nuttige wetenschap
ongetwijfeld hogelijk gewaardeerd, in overeenstemming met de toenmaals geldende
opvattingen; maar hij heeft stellig ook en passant de pikante saus van de
liefdesgeschiedenissen geproefd. Deze liefde is de hoogdravende, hoofse liefde uit
de school van de Italianen, verteld in de estilo alto, die de lezers klaarblijkelijk zozeer
bevredigde dat in 1708 een zesde - zeer uitgebreide - editie verscheen1.
Deze estilo alto valt ook te bewonderen in andere navolgingen van de Franse
liefdes- en avonturenromans, waarvan De Doolhof van So-

1

Over Johan van Heemskerck, D.H. Smit, Johan van Heemskerck 1597-1656 (diss. Utrecht),
Amsterdam, 1933 (over dit boek Ni Tlg 28 (1934), 128-32); verder R.W. Zandvoort, Johan
van Heemskerck als vertaler en navolger van Sidney, Ni Tlg 37 (1943), 17-24; G.A. van Es,
G.L.N. IV, 213-9.
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cia (1643-1646) een typisch voorbeeld is. Een ‘seecker Vrou-Persoon’ klaagt in een
groot bos aan een paar samengegroeide bomen haar droefheid over het missen van
een jongeling in dezer voege: ‘O lieflijcke Boomtjes, hoe gheluckigh doet de aerde
u lieden vereenighen en my dus onschuldigh afscheyden van d'aldermanlijckste ende
soetste Cleotan? gewisselijck, indien de transformatie van Ovidio my mochte
ghebeuren, soe soude ick geern gheplant staan by u eenicheyt: maer, Neen, neen
mijn Lieff! het schijnt dat ons scheyden moet een Tragedie maecken van de eertijdts
vermaeckelijcke kusjes en om-helsingen... Nae dese woorden, soudt ghij ghemeynt
hebben dat de wateren waren t'samen gheloopen, om uyt haer ghesichte gedistilleert
te worden’.
Kondigt zich in proza van deze toonaard niet reeds Feith aan?
In deze trant en stijl - mengeling van avonturen en hoofsgalante discoursen,
klachten, minnebrieven en lyrische exclamaties - zijn in de tweede helft van de
zeventiende eeuw door Samuel van Hoogstraten (1627-1678), Baltes Boekholt en
anderen nog diverse romans geschreven, sommige verdienstelijk in hun soort, maar
zonder bepaald nieuwe aspecten, tenzij dat met het vorderen der jaren zinnelijkheid
overgaat in zwoelheid, en de estilo alto een cultus van de sentimentele stijl wordt.
Een tweede genre dat in de zeventiende eeuw tot ontwikkeling komt is de
schelmenroman. Ook hier aanvankelijk vertalingen, zoals die van Vida y aventuras
de Guzmán de Alfarache van de Spanjaard Mateo Aleman (1547-ca 1614). Dit boek,
dat onmiddellijk in een groot aantal talen vertaald werd, heeft mede de stoot gegeven
aan de ontplooiing van de pikareske roman. De Vida werd ook in het Nederlands
vertaald. Maar vóór in het Nederlands oorspronkelijke werken in dit genre geschreven
werden, moet gewacht worden tot de tweede helft van de eeuw.
Graag gelezen proza vormden in deze tijd ook de reisverhalen. Zij bevredigden het
verlangen van de lezers om kennis te maken met vreemde en exotische landen; zij
konden dit ook gemakkelijk, doordat zij doorgaans geschreven waren in de eenvoudige
taal die het volk verstond. Het oudste boek dat de werkelijkheid over verre landen
bracht was de Intinerario van Jan Huygen Linschoten (1563-1611). Het werd in 1594
van octrooi voorzien, was in 1595 - met medewerking van Bernard ten Broeke
(Paludanus) - voltooid en verscheen in 1596. Linschoten geeft beschrijvingen van
de zeevaart naar Indië, de Oosterse zeeën en Ame-
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rikaanse kusten. Hij beoogt ook een praktisch doel: door nauwkeurige beschrijving
een gids te zijn voor zeelieden. - Linschoten hield verder de journalen bij van de
tochten om de Noord (in 1594 en 1595).
De eerste tocht van de Hollanders om de Kaap (1595-97) onder leiding van Cornelis
de Houtman, vond o.a. een neerslag in het reisverslag van Willem Lodewijcksz
Historie van Indien, de tocht om de wereld (1598-1601) in Beschrijvinghe vande
Voyagie, ghedaen door Olivier van Noort: vertrokken met vier schepen ‘om te gaen
door de Straet Magellanes, ende voorts de gantsche Cloot des Aertbodems om te
zeilen’, keerde de admiraal met één schip terug in Rotterdam. Gerrit de Veer
boekstaafde de poging om de Noord naar China en Indië te varen, poging die vastliep
in de overwintering op Nova Zembla (1596): overwintering in de Poolnacht. Vermaard
bleef de Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyze
van Willem Ysbrantsz. Bontekoe, niet het verhaal dus van een ontdekkingstocht,
maar meer van een zakelijk opgedragen reis, die duurde van 1618 tot 1625; het relaas
zag overigens pas in 1646 het licht. Maar binnen een jaar werd het driemaal herdrukt,
gevolgd door ‘talloze’ andere drukken.
Deze vermaard gebleven relazen werden door vele latere gevolgd, te veel om op
te noemen. Zij hebben - in tegenstelling met wat we in de achttiende eeuw zullen
zien gebeuren - alle gemeen dat ze het verslag geven van de meest ‘echte
werkelijkheid’. Maar een werkelijkheid soms zó dramatisch dat ze de lezers geboeid
heeft om de van de ‘Hollandse’ werkelijkheid afwijkende situaties. G.A. van Es heeft
erop gewezen1, dat deze verhalen boeien door hun sterk individueel karakter. In veel
opzichten komen deze verhalen met elkaar overeen voor wat betreft de aard van de
stof; maar de landen die bezocht werden, de avonturen die men beleefde en de reacties
daarop wijken zozeer van elkaar af, dat daaruit dit individueel karakter te verklaren
valt; ook nog uit de aard en persoonlijkheid, de taalvaardigheid en stilistische
begaafdheid van de auteurs.
Uit de tweede helft van de eeuw dateert een Javaense Reyse, anoniem uitgegeven
1666, mogelijk van R. van Goens; in elk geval is de auteur een man met sterk
ontwikkeld gevoel voor de schoonheid van het Indische landschap (hij zelf zegt,
sprekend over de berg Marbabou, ‘op des Selfs schoonheyt soo verlieft te wesen,
dat ik lust had die te gaen besichtigen’); verder de uit drie boeken bestaande
Oost-Indische

1

G.A. van Es, G.L.N. IV, 237.
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Voyagiën (1676) van Wouter Schouten, waarin ‘het kroniekachtig reisverhaal (is)
uitgegroeid tot een goed verzorgd, boeiend boek voor het groote publiek’. Schouten
is duidelijk een alweer ‘moderner’ mens dan zijn voorgangers, meer ‘auteur’, met
een ‘doordringenden, zelfstandigen kijk op de menschen’, schrijvend soms in de
vormen van de barokstijl1; maar dit zijn uitzonderingen op de regel van de meer
eenvoudige verteltrant.
Deze reisverslagen duiden de overgang aan van journaal naar verhaal2.

1
2

Ibidem, 239.
G.A. van Es, Reisverhalen, G.L.N. IV, 220-41, met literatuuropgaven op 241.
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‘Achttiende’ eeuw 1669-1766
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Inleiding
De geestelijke stromingen
Hoe snel de wijziging van Nederlands positie te midden der mogendheden zich
voltrok, kan niet beter gekenschetst worden dan door een herinnering aan twee, door
Kalff reeds gecombineerde1 feiten: in 1668 vaart onze vloot naar Engeland; Willem
III neemt daar, versus Lodewijk XIV, als voorvechter van het protestantisme de
leiding van de Westeuropese staten op zich; - in 1713 wordt te Utrecht onderhandeld
‘de la paix chez vous, pour vous et sans vous’.
De benen waren niet sterk genoeg geweest om de weelde te blijven dragen: na de
stoere zeventiende eeuw teren de slapend rijk geworden kleinkinderen en
achterkleinkinderen op de schatten die hun voorvaderen vergaarden. Men hield de
handelsbetrekkingen die waren aangeknoopt, in stand, maar breidde ze niet uit. Liever
dan zich te realiseren door eigen energieke krachtsontplooiing trachtte men zijn bezit
te conserveren door rijke huwelijken en voordelige regeringsposten. Men was rijk,
men kon baden in weelde, men wilde volop genieten. Men had er de tijd voor, leefde
in prachtige buitenplaatsen, waar uitheemse gewassen en exotische dieren het minst
curieuze deel vormden van de verzamelwoede die de achttiende-eeuwers kenmerkte:
met insecten, schelpen en vlinders, kostbare boeken en curiosa trachtte men de tijd
door te brengen, indien men het althans niet deed door uitspattingen, die althans de
aanvang van dit tijdvak stempelden tot de in moreel opzicht laagst gedaalde periode
van onze geschiedenis2. Het godsdienstig leven heeft zijn felheid verloren en
ontwikkelt zich in twee richtingen: een meer mystieke, piëtistische, naast en tegenover
een meer rationalistische, de laatste geheel in overeenstemming met de geest van de
tijd. Eveneens in overeenstemming hiermee bloeit nog altijd de beoefening van de
wetenschap en trekken, in de eerste helft van deze periode, de Nederlandse
universiteiten nog altijd buitenlanders als toehoorders.
Sterk uiteenlopende richtingen kenmerken de ‘achttiende’ eeuw in onze letterkunde3,
de periode die loopt van ongeveer 1669 (het jaar waar-

1
2
3

G. Kalff, G.N.L. V, 428.
J. te Winkel, Ontw. IV, 395.
Op 12 oktober 1968 is opgericht de ‘Werkgroep Achttiende Eeuw’, die primair beoogt het
leggen van interdisciplinair contact tussen degenen die zich op enigerlei wijze met de
bestudering van de achttiende eeuw bezig houden. De Werkgroep geeft een Documentatieblad
uit. Voorzover tot nu toe duidelijk is, houdt de Werkgroep zich aan de ‘achttiende eeuw’ in
de letterlijke zin van het woord.
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in Nil Volentibus Arduum werd opgericht) tot ongeveer 1766 (het tijdstip waarop
de romantiek begint door te breken, het jaar waarin de ‘moderne’ essays van Rijklof
Michaël van Goens verschijnen).
Wanneer wij eerst echter enige aandacht schenken aan de belangrijkste
geestesstromingen die deze tijd kenmerken, gebeurt dat, omdat deze stromingen een
aanzienlijke invloed op deze letterkunde hebben uitgeoefend.
Dat de rede, le raisonnable - en in haar artistiek gevolg: de evenzeer vereerde (goede)
smaak - een steeds groter invloed krijgt, behoeft weinig te verwonderen. Zij is reeds
inherent aan de renaissance-zelf (in engere zin), zij viert in toenemende mate haar
triomfen in de wetenschap, met name in de natuurwetenschappen. Zij legt zich
tenslotte aan veel geesten als onontkoombare heerschappij op.
Dat dit zo is1, kan gevoeglijk verklaard worden uit het feit dat de intelligentsia in
toenemende mate in het onzekere geraakt was ten aanzien van het systematisch
wereldbeeld dat eeuwenlang als zekerheid de geesten had beheerst. In het vacuum
dat dan ontstaat, kan worden voorzien ofwel door te trachten een nieuw gesloten
wereldbeeld te scheppen (theologisch of wijsgerig), ofwel - bij ontstentenis van een
ander regulerend beginsel - door een beroep te doen op de rede. Beide wegen worden
bewandeld. Wanneer wij abstraheren van de theologische bemoeiingen, zien wij
twee soorten activiteiten ten aanzien waarvan het nuttig is de door C. de Deugd
aangegeven2 onderscheiding zorgvuldig in het oog te houden:
1. het technische rationalisme als methode, dat de rede als autonoom, abstract
redenerend vermogen erkent, als zuivere rede die via syllogismen steeds verder
redeneert o.a. met de bedoeling uiteindelijk een

1

2

Over dit onderwerp bestaat een uitgebreide literatuur; vgl. o.a. P. Hazard, La crise de la
conscience européenne 1680-1715, Paris, 1935; Francis Gallaway, Reason, Rule and Revolt
in English Classicism, New York, 1940; Walter Jackson Bate, From Classic to Romantic,
premises of taste in Eighteenth-century England, Cambridge, 1946; P. Hazard, La pensée
européenne au 18me siècle, de Montesquieu à Lessing, Paris, 1946.
C. de Deugd, L.T., juni 1961, 329-38. - Over ‘zes belichtingen’ van Het Rationalisme zie
het aldus genoemde werkje, Den Haag, 1960 (dat overigens in een inleiding niet aangeeft
wat onder deze term precies te verstaan valt).
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synthetisch wereldbeeld te be-‘denken’: het werk van wijsgerige systeembouwers,
filosofen als Descartes, Spinoza, Leibniz. - Dit rationalisme staat recht tegenover
een ander belangrijk aspect van deze tijd, inzover het in principe afwijzend staat
tegenover het empirisme1, het zintuiglijk waarnemen. Spinoza houdt vast aan de
stelling, dat de ervaring, het experiment en de daarop gerichte waarneming géén
betrouwbare kennis verschaffen; deze kennis moet niet verkregen worden door middel
van de imaginatie, maar door middel van de ratio. Een chemisch experiment - aldus
de gedachtengang van Spinoza, als hij een voorbeeld noemt - ‘is niet gericht op het
wezen der dingen en levert geen bewijzen; het houdt zich niet op met ideeën doch
met de onderlinge verhouding waarin dingen tot elkaar staan en is daarom slechts
een zaak van uitwendigheden, niet van essenties. In Spinoza's ogen is slechts de
wiskunde voorbeeld voor de wetenschap; niet door experiment en inductie, maar
alleen door het deduceren vanuit premissen die de evidentie in zichzelf dragen kan
de mens doordringen tot het wezen der dingen’2. Spinoza wil niet empirisch-inductief,
maar rationalistisch-deductief vanuit evidente premissen te werk gaan. Rationalisten
en empiristen staan doorgaans duidelijk tegenóver elkaar3.
1

2
3

Het empirisme loopt overigens betrekkelijk snel uit op scepticisme en twijfelzucht, waardoor
het enthousiasme en optimisme van de zeventiende eeuw aanzienlijk slinken. Zo reeds bij
Locke († 1704) en, sterker, bij Hume († 1776).
C. de Deugd, t.a.p., 334.
Descartes (1596-1650) leefde uit de overtuiging dat het menselijk denken inderdaad vermag
waarheid te schenken, dat dit denken zelf rechter is over de waarheid. Descartes acht de
methode van Bacon waardevol inzover zij feiten verzamelt, maar hij verwijt haar de analyse
door de ratio te verwaarlozen; hij ziet in de wiskundige zekerheid het ideaal van alle
menselijke kennis, in haar methode de enig bruikbare. Hem staat als ideaal voor de geest een
mathesis universalis, en hij gelooft dat de menselijke geest deze uit zichzelf ontwikkelen
kan. Zij kan dit uit zichzelf via de weg van de twijfel. Deze twijfel is echter niet radicaal,
omdat aan alle denken als eerste fundamentele werkelijkheid voorafgaat dát ik denk. Van
dit denken-in-ons moet de mens uitgaan; waar is, wat ik duidelijk en helder inzie krachtens
de onmiddellijke evidentie van het denken. Descartes heeft niet de leer verkondigd van de
ideae innatae, de aangeboren begrippen, - maar wel gesteld dat de menselijke aanleg van
nature bepaalde faculteiten meebrengt (bijvoorbeeld de aanleg om God te kennen). Daarom
mag men hem de grondlegger achten van de rationalistische richting in strikte zin, d.w.z.
inzoverre het rationalisme gericht is op het kennen der waarheid.
Al vóor Descartes was de nadruk gelegd op de mathematica als belangrijk kenmiddel.
Allereerst in de natuurkunde, maar volstrekt niet daar alleen. ‘Het ware boek der filosofie,
zegt Galilei, is het boek der natuur, dat steeds opengeslagen voor ons ligt; het is echter met
andere letters geschreven dan die van ons alfabet; haar letters (dus die der natuur) zijn
driehoeken, vierkanten, cirkels, bollen, kegels, pyramiden en andere wiskundige figuren’
(vgl. W. Banning, Europese geest, Arnhem, 1948, 233). Het boek der natuur kan derhalve
door de wijsgeer alleen gelezen worden met behulp der wiskunde. Galilei's beginsel luidt
dan ook: alles meten wat meetbaar is, en meetbaar maken wat het nog niet is. Hiermee echter
was een inzicht gegeven dat aan de ervaring vooráfgaat, - een inzicht dat aan een aanzienlijk
deel van de zeventiende-eeuwse beschouwingen op talrijke terreinen ten grondslag ligt, en
uitging van de overtuiging dat het heelal een geheel van logisch-mathematische verhoudingen
was. Men treft het aan op ethisch terrein bij Spinoza, in Hugo de Groots opvattingen over
recht - een merkwaardige verbinding van de mathematische denkwijze met de juridische -,
bij een uitgesproken empirist als Hobbes (vgl. W. Banning, a.w., 233, 236, 248). Met
bijzondere kracht werkt deze opvatting o.a. door in de Nederlandse bouw- en schilderkunst
uit de tweede helft der zeventiende eeuw. Vergelijk de ondertitel van De Lairesses
Grondleggingen der Teekenkunst van 1701: ‘een korte en zekere weg om door middel van
de geometrie of meetkunde de Teekenkonst volkomen te leren’; vgl. J.G. van Gelder,
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2. Van dit rationalisme en rationalistische onderscheide men het rationele, de
redelijkheid. Deze al in en door het klassicisme beoefende, maar met name door de
achttiende-eeuwers gepraktizeerde activiteit van de geest beoogt het gebruik maken
op de juiste wijze van het verstand, van de common sense, van ‘wetenschappelijke’
oriëntatie. De rationeel-denkende mens wil de werkelijkheid niet door middel van
speculatie en syllogisme benaderen, maar door observatie, door waarneming, om
dan, voorzichtig, die werkelijkheid te beoordelen. De redelijkheid is een modus
vivendi voor wie geen systeem of geloof erkent.
Binnen het kader van dit rationele zich verhouden tegenover de werkelijkheid
ontwikkelt zich in de natuurwetenschappen en ook in de kunst het zoeken naar
enigerlei systeem of wetmatigheid, - niet op grond dus van enig apriorisme of axioma,
maar op basis van het door de zintuigen waargenomene en door de rede geïnduceerde.
Men meent dat op den duur de redelijke wetenschap (niet b.v. Gods woord of de
theologie) de verklaring zou kunnen geven van de wetten waaraan het heelal
gehoorzaamt. In de natuurwetenschappen had men (met behulp van telescoop,
thermometer, barometer, enz.) een opvallende wet en regelmaat ontdekt. Taak der
wetenschap wordt nu: de wetten te ontdekken waaraan godsdienst, maatschappij,
zeden en gewoonte, recht, en óók de kunst gehoorzamen. Zou men eenmaal deze
wetten gevonden hebben, dan zou ook een verklaring gegeven kunnen worden van
heel de wereldorde. Daarbij zou men niet blijven staan; men zou ook leiding kunnen
geven aan de mensenmaatschappij op grond van de gevonden

Rembrandt en de zeventiende eeuw, De Gids, juni 1956, 398, 413. De Lairesse trad in 1669
met Pels toe tot Nil Volentibus Arduum.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

449
verklaringen. ‘Uitgaan van de feiten, de natuur analyseren en langzamerhand
opklimmen tot de wetten; van het bizondere voorzichtig en critisch voortgaan tot het
algemene - zo ontdekt de menselijke wetenschap langzamerhand de eenheid, d.w.z.
de algemene wetmatigheid van de natuur’1.
Op gelijke wijze beoogde men in de letterkunde eventueel door ‘wetten’ op te
sporen, genres te onderscheiden, te beschrijven, hun verschillen te definiëren, de
structuur van het fenomeen (het kunstwerk) aan te tonen en de werking ervan (op de
lezer) te onderzoeken en zo nodig door kunstmatige ingrepen te reguleren. C. de
Deugd citeert de befaamde Engelse klassicist Thomas Rymer, die en passant onjuiste
opvattingen over Aristoteles corrigeert: ‘The truth is what Aristotle writes on this
Subject are not the dectates of his own magisterial will or dry deductions of his
metaphysicks: But the Poets were his Masters, and what was their practice he reduced
to principles’.
De rede fungeert dus als individueel vermogen, als éigen gezond verstand, dat alle
overgeleverde waarden toetst op hun intrinsieke betekenis voor hier en nu2. Men
maakt de begrippen los uit vroegere synthesen; dit geldt met name voor de begrippen
natuur, maatschappij, rede en gevoel, die als autonome begrippen naar voren treden.
En men onderzoekt, of gevormde begrippen ‘stimmen mit der Wirklichkeit’.
Overigens hanteerde men welbewust enkele restricties. Allereerst hield men zich
voor ogen dat het nieuwe beeld niet per se objectieve geldigheid bezat; men achtte
het geldig en juist voor de man die het hanteerde. Vervolgens wist men ter dege, dat
de rede geen absolute geldigheid bezat in deze zin dat haar hanteren per se betekende
ernaar léven. Ten aanzien van haar efficaciteit kent de verlichting een grote
verscheidenheid van meningen. Naar veler oordeel is de rede het enige middel dat
de mens in staat stelt zijn ervaringen te ordenen en een oordeel over die ervaringen
te vormen. Naar veler oordeel ook is de rede het middel bij uitstek om de maatschappij
te verbeteren. Welis-

1
2

W. Banning, Europese Geest, 232.
‘Le temps est venu où il faut l'appliquer (la raison)... à tous les objets de la morale, de la
politique et de la Société, aux Rois, aux Ministres, aux Grands, aux Philosophes, aux principes
des sciences, des Beaux-Arts, etc. Sans quoi on restera dans la médiocrité’ (Chamfort). Over
dit alles het boek van Ph. de Vries, Tussenspel der redelijkheid, Amsterdam, 1948. Het citaat
uit Chamfort, p. 44.
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waar leeft het overgrote deel van de mensen in duisternis, geeft het zich over aan
bijgeloof, hanteert het wrede en mensonwaardige praktijken. Maar de optimisten
onder de zeventiende- en achttiende-eeuwse verlichten achtten het volstrekt niet
‘natuurlijk’ dat de mens zo is en leeft; zij achten hem van nature ‘goed’, maar
bedorven door de omstandigheden, de religieuze opvattingen bijvoorbeeld of door
de samenleving. Men wijzige dus de omstandigheden en voere de mens naar het licht
en het geluk. Dit laatste dient te gebeuren door zijn gezond verstand te ontwikkelen;
ziet de mens in wat goed voor hem is, dan zal hij, indien hij althans ‘vrij’ is, dit goede
ook doen, dan zal hij in de praktijk omzetten wat hij verstandelijk inziet, dan kan hij
de wereld ‘ontwikkelen’ tot een gelukkig, steeds verder vervolmaakbaar paradijs
voor welvarende, tevreden, verdraagzame, vrije en goede mensen1.
Tegenover deze optimisten kent de achttiende eeuw tal van rationalisten met, op
den duur, een uitgesproken pessimistische visie: de rede ‘wordt nergens ter wereld
gehoord of gehoorzaamd’2. Bijzonder duidelijk spreekt Frederik de Grote zijn
opvatting uit in een brief aan Voltaire: ‘Le vulgaire ne mérite pas d'être éclairé’.
‘Vous faites bien de combattre contre l'erreur; mais croyez-vous que le monde
changera? L'esprit humain est faible; plus des trois quarts des hommes sont faits

1

2

De Verlichting in haar optimistische aspecten is dan ook utilitaristisch: zij streeft ernaar
anderen voor te lichten, te onderrichten om zo veel mogelijk ‘nut’ te stichten ten bate van al
die men bereiken kan. Zij is ook filantropisch in haar streven te helpen, te verbeteren, de
liefdadigheid te beoefenen (Van Alphen en Tollens demonstreren het in onze letterkunde).
De Aufklärung gaat dus in deze sector uit van de goedheid der menselijke natuur, - van de
noodzakelijkheid der vrijheid voor de mens, opdat hij het goede in zich kunne ontwikkelen,
- van de suprematie der rede als het noodzakelijk middel om individu en mensheid te kunnen
ontwikkelen en 's mensen plaats in de wereld te kunnen bepalen.
Zij komt daardoor op godsdienstig gebied tot het deïsme en atheïsme; op staatkundig gebied
tot haar opvattingen over de vrijheid en gelijkheid der mensen, tot haar antimonarchale en
burgerlijk-liberale theorieën en praktijk (parlementair stelsel en deling der machten); op
maatschappelijk en economisch gebied tot de vrijheidsopvattingen inzake arbeid, de liberale
theorie over vrije concurrentie, over vrijheid van gedachte, kortom tot het liberalisme; op
opvoedkundig gebied tot het rationalistisch onderwijs; op artistiek gebied tot de burgerlijke
kunst.
Hoe de verlichting op al deze terreinen actief was, werd in de vorige drukken uitvoerig
behandeld (Handboek II2,3,4, 2-4,80-4), maar wordt hier als slechts zijdelings de letterkunde
rakend, terloops in deze noot vermeld. Uitvoerig hierover o.a. W. Banning, Europese geest,
Arnhem, 1948.
Aldus Helvetius; aangehaald Ph. de Vries, a.w., 21.
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pour l'esclavage du plus absurde fanatisme. La crainte du diable et de l'enfer leur
fascine les yeux, et ils détestent le sage qui veut les éclairer... Le gros de notre espèce
est sot et méchant. J'y recherche en vain cette image de Dieu, dont les théologiens
assurent qu'elle porte l'empreinte. Tout homme a un bête féroce en soi’1.
En wie het niet zo kras bezag gaf toe, dat ‘het gevoel en alles wat daarmee
samenhangt sterker zijn dan de leer, doch dat men niettemin moet trachten ervan te
maken, wat ervan te maken is, als beschaafd mens in een beschaafde maatschappij’2.
Primair hanteren de verlichte geesten de rede dus als het instrument bij-uitstek om
de mens te waarderen in zijn stoffelijke en geestelijke afhankelijkheid van de materiële
wereld; het metafysisch gedeelte van de filosofie, dus ook het Godsbegrip, liet men
als ontoegankelijk voor het gezond verstand liever buiten beschouwing. De ‘natuur’
der dingen, met name die van de mens, is het object van zijn studie en waarneming,
- dit met de bedoeling voor zoveel mogelijk mensen het licht van de rede te laten
schijnen over die ‘natuur’, opdat zij daarnaar kunnen leven.
In zijn uiterste consequenties kan dit rationele denken, deze heerschappij van de
rede, negatief, het ontzag voor alle niet volledig en uitsluitend in de rede gefundeerd
gezag (oudheid, kerk) te niet doen; positief kan zij opwekken tot wat men noemt
navolging van de ‘natuur’ en het steunen op eigen kracht van de rede. Welnu, als dit
alles gebeurt, als dit in zijn duidelijke consequenties ertoe leidt dat men de rede
verheft tot uitsluitend beginsel van levensbeschouwing en levensleiding, is de periode
van de Verlichting aangebroken3.
En het effect ervan werkt dóor in de letterkunde. Steunend op de natuur en op de
rede heeft men in deze periode de bijna onpersoonlijke, evenwichtige, in heldere,
weloverwogen stijl geschreven literatuur van de achttiende eeuw gecreëerd.
Hoe zich aanvankelijk binnen de overheersing van de rede de sentimentaliteit
ontwikkelde zullen wij verderop zien4.

1
2
3

4

Ph. de Vries, a.w., 52.
Ph. de Vries, a.w., 35.
In Neue Beiträge zur Erforschung der Aufklärung, L.T., sept. 1969, 488-94, behandelt J.
Schneider een aantal publikaties over de (Duitse) Aufklärung. Over de Franse vooral
Europäische Aufklärung. Herbert Dieckmann zum 60. Geburtstag, München, 1967.
Handboek II, 462-3.
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De literaire stromingen
1
De Nederlandse letterkunde1 munt in dit tijdvak niet uit door bijzonder grote
oorspronkelijkheid. J. te Winkel heeft een groot deel van de publikaties erin geschetst
als ‘in het beste geval weemakend door zoetelijk gefemel, in het slechtste ergerlijk
door lasterlijk schandaalbejag, walgelijk door flauwe of vuile geestigheid of
aanstootelijk door talentlooze schildering van grove ontucht’2. Een beter deel lijdt
aan de zucht tot zedenprekerij of aan al te angstvallige ingetogenheid, - gevolg van
de bespiegelende neiging van de auteurs ervan. Het beste deel wellicht ontstond
onder invloed van de Franse auteurs uit de juist voorafgegane periode, dat wil dus
zeggen binnen het kader van ons Frans-klassicisme.
Ons Frans-klassicisme is een variant van het Frans-klassicisme, waaraan terwille
van een goed begrip van de zaak enige aandacht besteed moet worden.
In Frankrijk zegeviert de ‘âge classique’ rond 1650, na welhaast een halve eeuw
van voorbereiding. Zij bouwt voort op de verworvenheden van de renaissance, en
trekt het statig bouwwerk van het Frans-klassicisme op3. In dichtkunst en drama zet
deze richting de renaissancistische traditie voort en perfectioneert die.
Maar tegelijkertijd betekent zij óók de geleidelijke afbraak van bepaalde aspecten
van het renaissancistische, en het zoeken van eigen, nieuwe vormen4. Ronsard en
zijn Pléiade hebben afgedaan; in plaats van naar hen wordt opgezien naar François
de Malherbe († 1628), op wiens voetspoor geleerdheid en latinisme, en de daaruit
voortvloeiende duisterheid, gezochtheid en onnatuurlijkheid, in de eigen literatuur
worden verworpen ten bate van duidelijkheid, helderheid, regelmatigheid,
taalzuivering en taalregeling. Dit nieuwe klassicisme geeft alzijdig

1
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3

4

Enkele bloemlezingen uit deze letterkunde: Van Rokoko naar Romantiek, bezorgd door Rob.
Antonissen, Klassieke Galerij, Antwerpen, en De wereld heeft twee aangezichten, door R.
Nieuwenhuys, Amsterdam, 1959 (proza en poëzie van 1700 tot 1880, met speciale aandacht
voor documentair materiaal).
Ontw. IV, 402.
Vgl. René Bray, La Formation de la Doctrine Classique en France, Paris, 31961. Uiteraard
is voor deze periode voor Nederland ook van belang A.G. Hamel, Zeventiende-eeuwsche
opvattingen en theorieën over literatuur in Nederland, 's-Gravenhage, 1918.
J. te Winkel, Ontw. IV, 402.
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de voorkeur aan uitbeelding van wat men noemt de natuur, dat wil zeggen: aan de
werkelijkheid zoals de waarneming die verschaft. Overeenstemming met de
werkelijkheid acht men een middel bij uitstek om te behagen. Daarvandaan de afkeer
van hoogdravendheid, van àl te grote verfijning en van opsiering die de werkelijkheid
misvormen. De ‘waarheid’ is het ideaal, zowel voor wat betreft het onderwerp, als
voor wat aangaat de stijl waarin dat onderwerp behandeld is. Voor deze laatste zet
zich met name de Académie Française in, terwijl Corneille zich geleidelijk aansloot
bij de theorieën van François de Malherbe, zowel in de praktijk van zijn toneelstukken
als in theoretische verhandelingen. Boileau (met name door zijn op Horatius steunende
L'art poétique (1674)), La Fontaine, Molière en Racine schenken deze nieuwe
kunstrichting, die van het Frans-klassicisme dus, de alleenheerschappij1.
Het Frans-klassicisme waardeert de klassieken en de oudheid (meer Vergilius en
Horatius dan de Grieken overigens)2, maar met de bewondering ervoor die in
navolging ervan het hoogste ziet, is het toch wel gedaan. Men wil de eigen (Franse)
zelfstandigheid bewaren.
Geleidelijk gaat men zich evenwaardig aan de klassieken gevoelen; op den duur
zelfs meent men de Oudheid in de traditionele genres overtroffen en nieuwe erbij
gevonden te hebben. Dit werd in 1688 met evenzoveel woorden betoogd door Charles
Perrault in zijn Parallèles des Anciens et des Modernes, tot ergernis overigens van
Boileau en anderen; de beroemde strijd tussen het oudere en het nieuwere klassicisme,
de querelle des anciens et des modernes was er het gevolg van3.
Hoezeer het gezag der ouden geleden heeft, blijkt ook uit de veranderde wijze,
waarop men in de gevallen waarin men zijn objecten ontleent aan de klassieken, deze
transformeert tot ‘moderne’ persoonlijkheden. Had de renaissance het moderne in
een klassiek keurs gestoken, thans gaat men de klassieke onderwerpen in een modern
keurs steken4.
Het diepe ontzag voor de ouden, dat de renaissance in haar eerste

1
2
3
4

Voor de invloed van Boileau in Nederland zie H.J.A.M. Stein, Boileau en Hollande,
Nijmegen-Utrecht, 1929.
Vgl. Gilbert Highet, The classical tradition, greek and roman influences on western literature,
Oxford, 1949.
Emile Deschanel, Boileau, Charles Perrault, Paris, 1888; Hippolyte Rigault, Histoire de la
querelle des anciens et des modernes, Paris, 1856.
J. te Winkel, Ontw. V, 410.
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periode kenmerkte, sterft dus thans geleidelijk af. Men wil nog wel leren van de grote
klassieken, maar de nieuwe leermeesters - natuur en rede1 - gaan ook in de letterkunde
steeds overmachtiger heersen. ‘Point de fantaisie capricieuse, point d'imagination
rêveuse, de mystères troublants: on n'aime que la raisonnable, le juste, le sain’2.
Onze auteurs hebben de grote Franse toneelkunst uit de onmiddellijk voorafgaande
periode grondig bestudeerd, en volgen haar na als getrouwe leerlingen. Hierdoor
ontstaat per saldo een klassiciteit in het kwadraat: men bestudeerde Franse auteurs,
die op hun beurt weer, ten dele althans, steunden op de klassieke oudheid. Ten dele:
immers, de voornaamste Franse auteurs ontleenden wel hun stof voor een groot deel
aan de klassieke geschriften, maar de opvatting, waarmee zij deze stof bewerkten,
is wel zeer sterk die van hun eigen persoonlijkheid, zoals deze gevormd werd door
tijd en omstandigheden. Onze Nederlandse schrijvers hebben wel vooral gestudeerd
op Corneille en Racine, twee auteurs van volmaakt verschillende psychische structuur.
Corneille schept heroën, ideaalmensen, in wie de wilskracht tot heldhaftigheid is
geworden, heldhaftigheid die hen in het conflict de overwinning doet behalen op
menselijke zwakheid en gebrek. - Anders Racine. Hij beeldt niet de mens zoals hij
moest zijn, maar de mens zoals hij is, met zijn hartstochten, het tragische individu
dat wordt meegesleept en tegen de eigen wil, doch met medewerking daarvan, tot
een willig werktuig van de eigen ondergang wordt gemaakt. Dit tragische is - naar
Th. Maulnier heeft uiteengezet - bij Racine haast altijd een geërfde vatbaarheid voor
hevige hartstochten. Het is met deze concepties, dat Corneille en Racine3 hun aan de
klassieken ontleende stoffen tot nieuw leven wekten. Inderdaad léven. Zelfs in een
van dit Franse toneel afgeleide dramaturgie als de Nederlandse, heeft men bij de
beste auteurs - men denke vooral aan Rotgans - de stellige indruk met levende mensen,
en niet met hoog-literaire figuren (als bij Vondel) te doen hebben. Dit is tot op zekere
hoogte vreemd genoeg, daar onze achttiende-eeuwers toch geenszins wars zijn van
de plechtige statig-

1
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Paul Hazard, La pensée européeenne au 18ième siècle; de Montesquieu à Lessing, Paris,
1946.
P. van Tieghem, Précis d'histoire littéraire, Paris, 1925, 85.
Voor Corneille zie Bernard Dort, Pierre Corneille, dramaturge, [Paris, 1957]; voor Racine
Th. Maulnier, Racine, Paris, 1935; J.C. Lapp, Aspects of Racinian tragedy, Toronto, 1955.
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heid die zo gemakkelijk tot onwezenlijkheid leidt. Maar deze plechtige statigheid is
niet zozeer een ‘literaire’ als wel een ‘dramaturgische’; zij declameren, maar zij
declameren niet zozeer fraaie verzen als wel toneel. Zij ontlenen dit aan de zozeer
in de precieuze Franse hofsfeer gedrenkte Franse kunst met haar gekuiste taal en
haar hoffelijke omgangsvormen, met haar gevoel voor maat en evenwicht, dat ertoe
leidt tenslotte altijd de hartstochten te beheersen: de voorname wezens die voor een
aanzienlijk publiek ten tonele gevoerd worden, dienen onder alle omstandigheden
dragers te zijn van de hoogste cultuur en het hoogste bewustzijn. Vandaar ook, dat
op dit toneel gruwelijkheden en bloederigheden, zelfs al te drukke beweeglijkheid
niet zijn toegelaten. Men declameert geen ‘literatuur’, men speelt deftig voor het hof,
in Nederland voor het schouwburgpubliek. En deze instelling heeft er toe bijgedragen
de toneelstukken uit deze periode ‘menselijker’ te doen schijnen dan die van de grote
zeventiende-eeuwers.
Geheel in overeenstemming met de Europese geest van de tijd, en gestimuleerd
door de typisch-Nederlandse mentaliteit van deze eeuw, ontwikkelt zich in ons land
deze kunst van, althans uiterlijk, hoogbeschaafde dames en heren. Zij komt tegemoet
aan de neiging tot perfectionisme, de Nederlander sinds zovele eeuwen eigen, die
ertoe leidt, de lessen van Boileau als voor ons land geschreven te aanvaarden. De
kunst van deze eeuw streeft niet allereerst naar de spontane uitdrukking van krachtige,
heftige of aangrijpende gevoelens of verheven, grootse gedachten, niet naar een kunst
die behaagt èn ontroert, doordat zij de dramatische emotionaliteit der figuren (en
eventueel óók de eigen gevoelens van de kunstenaar1) via de door hem gebruikte
artistieke vormen2 overdraagt op de toeschouwer zodat ook deze ‘bewogen’ wordt de kunst van Rembrandt -; men streeft in déze periode naar het scheppen van een
kunst die primair behaagt. Het midden van de zeventiende eeuw had in deze de
ontwikkeling doorgemaakt die Rembrandt deed vervreemden van zijn tijdgenoten:
op het voetspoor van Franse theoretici ging men het element der ontroering als doel
der kunst (delectare et permovere hominem) steeds meer elimineren3. Kort voor
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Dit was het tweede novum - voor het eerste zie de volgende noot - van Rembrandt, waarin
Huygens Rembrandt, die hij overigens zeer bewonderde, niet volgen kon.
Bij de jonge Rembrandt bijvoorbeeld door ingenieuze contrastwerking, zoals Huygens
blijkens zijn biografie zo snel herkende.
Sommigen menen dat Rembrandt in zijn bekende mededeling aan Huygens over twee
schilderijen waarin ‘die meeste ende die naetureelste beweechgelickheyt geopserveert is’,
met deze beweeglijkheid bedoelt dit permovere, dit ontroering verwekken. Aldus H.E. van
Gelder, Oud-Holland, 1943, 148-151 en J.G. van Gelder, De Gids, juni 1956, 406. Anders
F. Schmidt-Degener, Rembrandt, Amsterdam, 1950, 1-26: hij meent dat Rembrandt hiermee
bedoelt de eigenaardigheden van zijn barokstijl, de uiterlijke beweging op het schilderstuk.
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1639 al was Huygens teruggekomen van zijn vroeger standpunt dat het permovere
in een kunstwerk diende te overheersen, o.a. onder invloed van zijn muziekvriend
Mersenne1 en van Descartes. Descartes achtte de leer van het ‘verheugen en bewegen’
te retorisch. Het verlangen het accent wederom op het delectare te leggen komt
volkomen overeen met Descartes' rationalistische instelling en het neo-klassicisme,
dat na 1630 de bouw- en versieringskunst in ons land gaat beheersen met zijn voorkeur
voor het meetbare, voor strenge orde, eenvoud en regelmaat, - uitvloeisel van de
intrede der wiskunde in de natuurwetenschap, van de mathematisering van het
wereldbeeld2.
Indien dan ook in de kunst van de tweede helft zeventiende en in die van de
achttiende eeuw krachtige, heftige of aangrijpende gevoelens of verheven, grootse
gedachten tot uitdrukking gebracht worden, gebeurt dit op de wijze van deze tijd:
fraai, sierlijk, bevallig, statig. Het bewogene moet geordend zijn in de helderheid en
de rust van geest en gemoed, vóór het aanspraak kan maken op de formulering die
de wijze der achttiende-eeuwse kunst is. De achttiende-eeuwer ziet in het kunstwerk
dan ook niet allereerst een resultaat van zelfexpressie, maar hij ziet het als een
objectief waardeerbare uiting van kunst en kunstvaardigheid, van schoonheid. De
kunstenaar brenge niet tot uiting de barning der hartstochten, een krachtige innerlijke
emotionali-
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Mersenne formuleerde zijn opvatting als volgt: ‘Les airs ne se font pas pour exciter la colère
et plusieurs autres passions, mais pour resjouir l'esprit des auditeurs’... De taak van de muziek
was uitsluitend ‘charmer l'esprit et l'oreille et nous faire passer la vie avec un peu de douceur’.
Aangeh. De Gids, juni 1956, 406.
Zie hier p. 447-8. Over de hier behandelde overgang van het delectare-et-permovere naar
het delectare-alleen zie J.G. van Gelder, Rembrandt en de zeventiende eeuw, De Gids, juni
1956, 397-413. Geheel in overeenstemming met deze tendens is de aanvaarding opnieuw
van de oude Horatiaanse, van Aristoteles stammende, ‘ut pictura poesis’-theorie, volgens
welke de schilderkunst de natuur niet diende na te volgen zoals zij zich voordoet, maar zoals
zij behoort te zijn, daarbij uitrijzend boven alles wat toevallig, uitzonderlijk en ongewoon
was; - deze theorie van de verbeterde natuur, de ideale schoonheid ligt thans opnieuw ten
grondslag aan de leer van de opbouw der compositie, maar nu volgens de kennis der
zeventiende-eeuwse geometrie, het lichtperspectief en de kleurenleer.
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teit of een gespannen geestelijke activiteit, maar handhave zich in rustig zelfbezit.
Zijn toneelhelden mogen de grootste conflicten doorleven, de uiting ervan blijve
beschaafd, gecultiveerd en misse de ‘barbaarsheid’ van Shakespeare.
Daartoe moest deze kunst ook voldoen aan hoge eisen van uiterlijke
vormvolkomenheid; taal, spelling en stijl werden, op het voorbeeld der Fransen,
gecodificeerd. Heerste in de taal de grammaire raisonnée - een heerschappij die zich
ook uitbreidde over het kunstwerk -, in de stijlleer werd gelijkerwijs een geheel
systeem van regels en voorschriften ontworpen waaraan men te gehoorzamen had.
Puntsgewijs volge hier een opsomming van enkele voorname voorwaarden, waaraan
het letterkundige werk in deze gedachtengang te voldoen had1.
1. Een groot deel ervan vloeit voort uit de eis dat het werk uitbeelding dient te
geven van wat men noemt de ‘natuur’, dat wil zeggen de werkelijkheid zoals de
waarneming die verschaft. Anders was ‘behagen’ niet wel mogelijk.
2. In het middelpunt van de belangstelling stond de ‘natuur’ van de mens, niet zeer
verwonderlijk, als men bedenkt hoezeer de mens, zijn rechten (‘natuurrechten’), zijn
samenlevingsvormen en al wat daar aan sociale en politieke beschouwingen mee
samenhangt, in deze tijd de aandacht trokken2. Ook in de letterkunde bestudeert men
de mens, minder naar zijn uiterlijke verschijningsvorm, zijn lichamelijk voorkomen,
zijn kleding, etc., meer naar zijn ziel en wezen3, de menselijke

1

2
3

Uiteraard, opnieuw, te raadplegen R. Bray, La Formation de la Doctrine Classique en France,
Paris, 31961; A.G. van Hamel, Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over literatuur
in Nederland, 's-Gravenhage, 1918.
Zie hier ook p. 450-1.
De tijd van Descartes is ‘sous l'influence du christianisme épuré extrêmement spiritualiste...
Mais le lecteur ou le spectateur ne s'intéresse pas à toute sorte d'hommes: on lui montrera
l'homme contemporain, noble ou bourgeois, suffisamment cultivé, l'homme de la société; on
y joindra quelques Grecs et Romains, avec qui la tradition scolaire l'a rendu familier, parce
que l'homme civilisé est à peu près le même à toutes les grandes époques. La littérature
classique ne fait donc presque aucune place au sauvage, au barbare, au paysan, à l'enfant,
ébauches ou épreuves manquées de cette oeuvre d'art qu'est l'homme. Elle néglige
délibérément le costume, le décor, la couleur locale...
Mais on n'observe pas l'homme moral pour le plaisir de le bien connaître ou de le bien peindre;
ni l'analyse scientifique, ni l'art pour l'art, ne règnent dans l'âge classique. Tout écrivain digne
de ce nom se propose une fin morale; même l'auteur dramatique ou le romancier n'étudient
l'homme que pour lui apprendre à se connaître afin de s'améliorer. Surtout en France et dans
les pays protestants, cette préoccupation morale est dominante. De là aussi cette impersonnalité
qui isole si nettement l'âge classique entre la Renaissance et le Romantisme. Non que les
écrivains ne parlent pas d'eux; mais leur personne littéraire est seule admise à se présenter
au lecteur; celui-ci n'a que faire de leur être intime, avec ses faiblesses ou ses mystères. La
littérature est une conversation agréable, mais utile et décente, où ilseraitdéplacé de se raconter
et de se confesser. Tous ces traits réunis donnent une impression d'équilibre et de santé
morale, obtenus au prix de simplifications et de limitations que l'âge suivant supprimera’.
Aldus P. van Tieghem, Précis d'Histoire littéraire de l' Europe depuis la Renaissance, Paris,
1925, 83-84.
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natuur, en men bedoelt daarmee de natuur in haar algemeenheid, niet de speciale
bijzondere gevallen.
3. Bijzondere belangstelling geniet de liefde; niet alleen dat zij een
‘algemeen-menselijke’ emotie is, zij kan ook gemakkelijk aanleiding geven tot het
ontstaan van psychische conflicten, conflicten met anderen, maar ook conflicten in
de mens zelf, waarbij de verhouding tussen liefde en plicht, liefde en eer, liefde en
rede, regelmatig terugkerende problemen zijn. De uitbeelding van deze problematiek
is een van de voornaamste doeleinden die het toneel in deze tijd zich stelt.
4. Dicht bij de voorkeur voor de ‘natuur’ staat die voor de waarschijnlijkheid; wat
vertoond wordt, mag de toeschouwer niet ongeloofwaardig voorkomen. Niet alleen
voor wat betreft de algemene stand van zaken, maar evenzeer voor wat betreft de
verhouding tussen interne elementen van de persoonlijkheid: taal, houding, e.d. van
een persoon moeten in overeenstemming zijn met geslacht, leeftijd en karakter.
5. ‘Behagen’ bracht ook mee dat hoogdravendheid vermeden moest worden,
eveneens schokkende gebeurtenissen, moordpartijen (op het toneel),
massagroeperingen, maar ook al te grote verfijning en opsiering die de werkelijkheid
misvormen.
Waarheid (natuur) en waarschijnlijkheid gelden niet alleen als eisen voor de inhoud
van een tekst, zij gelden ook voor de vorm (stijl). Voor deze vorm zette zich in
Frankrijk met name de Académie Française in, terwijl, als gezegd, Corneille zich
geleidelijk aansloot bij de theorie-en van Malherbe; hij deed zowel in zijn eigen
praktijk als in zijn theoretische verhandelingen, o.a. in zijn ‘trois discours’, drie
verhandelingen over de theorie van het drama.
6. De laatste ervan handelt over de drie eenheden, de ‘trois unités, d'action, de
jour et de lieu’.
7. Bij deze wenselijk geachte strenge innerlijke samenhang van met
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name het toneelstuk sloot aan de wens een duidelijke ‘liaison des scènes’ tot stand
te brengen, een verbinding van de ene scène aan de andere, bijvoorbeeld door in
elkaar overlopende tekstdelen, door minstens één persoon uit de voorgaande scène
in de volgende te laten optreden, enz.
8. Opkomst en vertrek van personen dienen gemotiveerd te zijn, zo mogelijk te
worden aangekondigd.
9. Een bedrijf moet liefst midden in een situatie beginnen om de continuïteit die
het ‘werkelijke’ leven kent te suggereren.
10. Vertrouwelingen brengen op de hoogte van wat elders gebeurt en veroorzaken
een dialoog (de monoloog wordt vermeden).
11. Men wenst strenge scheiding van de genres, hetgeen impliceert
12. verwerping van de reien1 (men wil geen lyrisch element in een dramatisch
geheel).
13. De tragedie dient hooggeplaatste personen ten tonele te brengen, liefst uit de
historie, met name uit de klassieke oudheid of mythologie (voor eenvoudige personen
blijft de komedie voorbehouden).
14. Wel vermijde men de deus ex machina, alle bovennatuurlijk ingrijpen, als
zijnde in strijd met de wens waarschijnlijkheid te suggereren.
Het zijn vooral Boileau, La Fontaine, Molière en Racine geweest die in Frankrijk
de nieuwe kunstrichting van het Frans-klassicisme tot heerschappij gebracht hebben;
het zijn ook deze auteurs geweest die in Nederland bewonderend werden nagevolgd.
Reeds in Nil Volentibus Arduum beoefende men de kunst op deze wijze: men put
uit de kunst van bewonderde dichters en uit de theoretische verhandelingen over die
kunst een aantal nauwkeurig omschreven regels met betrekking tot de compositie
van het werk (waarheid, waarschijnlijkheid, de drie eenheden, monologen, enz.),
maar ook met betrekking tot prosodie, maat, rijm, strofenbouw, spellingkwesties en
spraakkunstige regels, en gaat die hanteren als maatstaf bij de beoordeling van
letterkundig werk. Deze regels werden voorschriften. Onder invloed hiervan wordt
dichten en toneelstukken componeren in het oog van sommigen een kwestie van
technische vaardigheid, van inachtneming van allerlei voorschriften en wetten. Men
ziet veelal

1

G. Kamphuis, De ondergang van de rei in het Nederlandse treurspel, Ni Tlg 40 (1947), 8-13
en 63-9.
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van deze, sinds Nil in de achttiende eeuw heersende, tendens de negatieve gevolgen,
maar vergeet vaak ten onrechte dat deze drang naar polijsten in de beste kunstenaars
de uiting is van een streven naar vormvolmaaktheid, dat tot zijn volle recht gekomen
is in de schepping van het moderne Nederlands. Een auteur als Boileau ontkent
volstrekt niet, dat men de kus der Muzen ontvangen moet hebben om dichter te
kunnen zijn, maar kritiek moet de aanleg ontwikkelen. Ook zelf-kritiek volgens de
beroemd-beruchte regels:
Pollissez-le1 sans cesse et repolissez,
Ajoutez quelquefois et souvent effacez.

Het nuttig effect van dit ‘polijsten’ kent ook onze letterkunde: er ligt een grote afstand
tussen taal en stijl van Vondels laatste werken en Rotgans' toneelstukken, die toch
betrekkelijk kort na elkaar geschreven werden. Taal en stijl van de achttiende-eeuwer
doen aanzienlijk moderner aan dan Vondels werk. Voor een groot deel vindt dit zijn
oorzaak in de wijze waarop taal en stijl bewust gehanteerd en ‘beschaafd’ werden.
Anderzijds zijn deze taal en stijl uiteraard uiting van de grondgedachte en het
grondgevoel, waaruit het werk voortkwam. Deze nu is van het ‘hoogdravende’ van
Vondel verschoven naar het ‘natuurlijke’, rustig-beheerste van de achttiende-eeuwer,
die het algemeen-menselijke, zoals de Fransen dat zagen, tot uitdrukking wil brengen.
Is Vondel op de eerste plaats een mens met affecten en een daaraan beantwoordende
uitingsvorm, Rotgans is meer intellectualist en stilist.
Dit alles geldt uiteraard allereerst voor de kunstvormen van het Frans-klassicisme.
Dit Frans-klassicisme doet zich het nadrukkelijkst gelden in het drama en het episch
genre. In het treurspel kent de ‘achttiende’ eeuw het Frans-klassieke treurspel, dat
zich nauw aansluit aan het Franse en de toneelwetten ervan; maar ook in het komisch
drama kent deze periode - naast de representanten van de oudhollandse klucht - een
Frans-klassiek blijspel, met name in het werk van Pieter Langen-dijk.

2
De invloed van de rede, die in het Frans-klassicisme al zo sterk is, zal

1

Le: votre ouvrage.
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zich in de achttiende eeuw steeds nadrukkelijker doen gelden, als de Verlichting door
deze rede wordt geïnspireerd en haar idealen verkondigt, als Engelse atheïsten en
Franse auteurs (als Montesquieu en Voltaire) invloed krijgen, en de Duitse esthetica
van Lessing en Riedel ook in ons land doordringt. Zij krijgt dan vooral invloed op
het proza en het essay, het filosofisch betoog, de roman en het burgerlijk toneel.
De idealen van de Verlichting (vooruitgang, de mensheid gelukkiger maken door
redelijk inzicht, filantropie) vinden, behalve bij de intellectuele elite, vooral ingang
bij de burgerij, die in de achttiende eeuw steeds machtiger wordt. De kunst van de
verlichting draagt dan ook een typisch burgerlijk en ‘redelijk’ karakter. Men verwerpt
het strenge klassicisme, de stijl van de vorsten uit de zeventiende eeuw, en tracht
een eigen, burgerlijke letterkunde te scheppen.
In deze tijd ontstaan, het eerst in Engeland en Frankrijk, later ook bij ons, als
uitingen van verlichting en sentimentaliteit het essay, de burgerlijke roman en het
burgerlijk toneel.
a. De Verlichting kent de meeste waarde toe aan de rede; dit heeft tot gevolg, dat de
belangrijkste letterkundige produkten van deze tijd vooral tot stand kwamen in die
genres, waarin de rede de voornaamste plaats inneemt. Dat zijn dus allereerst de
verschillende vormen van het essay: kritiek, betoog en beschouwing1.
Bekend zijn de Engelse Spectatoriale geschriften van Steele en Addison
(1711-1712); in Frankrijk schrijft Montesquieu zijn Lettres persanes (1721), die
eveneens veel invloed uitoefenden op Van Effen. Van grote betekenis was ook het
werk van Voltaire, Diderot, de Encyclopedisten en Rousseau. Bij ons wordt een en
ander nagevolgd door Justus van Effen (1684-1735).
b. In deze tijd ontstaat ook de moderne roman. Deze vertoont niet veel
overeenkomst meer met de middeleeuwse roman; hij lijkt eigenlijk nog het meest
op de picareske en avonturenroman. Geleidelijk echter worden de avonturen bijzaak,
en wordt het belangrijkste: de ontleding van het gedachten- en gevoelsleven van
niet-vorstelijke, burgerlijke personen.
In dit verband moet vermeld worden de ontwikkeling, binnen het

1

Over de voorgeschiedenis van het essay zie Peter M. Schon, Vorformen des Essays in Antike
und Humanismus, Wiesbaden, 1954; dit werk bouwt gedeeltelijk voort op P. Villey, Les
Sources et l'Evolution des Essais de Montaigne, Paris, 1933.
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kader van de réde, van de sentimentaliteit1. Dat wil zeggen: de sentimentaliteit zoals
die in 1753 begrepen wordt. Als Richardson in dat jaar een briefschrijvende dame
laat zeggen: ‘I am too sentimental’, is dit woord een afleiding van sentiment, een
typische term van de Verlíchting, met een veel sterker intellectuele en morele
connotatie dan de huidige weergave met gevoel of gevoelen impliceert. ‘Sentimental
is engaged in moral reflections, moralizing, sententious’. Het bezit een sterk rationele
waarde. Pas na 1760 - het gaat dus allemaal wel snel in deze jaren - als namelijk de
bron van deugd en zedelijkheid niet langer geacht wordt in het hoofd te liggen, maar
in het hart, krijgt het woord een emotioneler lading; dan ligt er ook geen notie van
moreel oordelen in opgesloten. Dat is al duidelijk het geval in Sternes A Sentimental
Journey through France and Italy (1768), die voor een snelle verbreiding van het
woord over Europa heeft gezorgd. Maar dat betekent niet, dat in Sternes werk de
redeneerlust verdwenen is; alleen: deze lust redeneert nu over het gevoel, met zin
voor humor en zelfspot overigens. ‘Sentimental’ heeft bij Sterne betrekking op de
hele scala van het gevoel, zowel fysiek als psychisch. Sterne heeft zijn term geladen
onder invloed van het iets eerder optredende Franse sentimentalisme, dat overigens
gekenmerkt wordt door een grotere ernst dan Sternes luchthartige benaderingswijze;
men denke aan Rousseau.
Voor wat Nederland betreft wordt de term pas bekend in het laatste kwart van de
achttiende eeuw. Wij komen er bij de behandeling van de literatuur in de tijd van de
romantiek nader op terug.
Maar in andere Westeuropese literaturen ontwikkelt deze nieuwe romankunst zich
al eerder. Beroemd werd de ontleding van een hartstoch-telijke liefde in Manon
Lescaut (1731), (volledig: Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut)
door Antoine-François Prévost. De Engelsman Samuel Richardson, die met enige
voorkeur moraliserende brieven aan vrouwen schreef, publiceerde uitvoerige
romans-in-brie-

1

Over het sentimentele E. Erämetsä, A Study of the Word ‘Sentimental’ and of other linguistic
characteristics of eighteenth century Sentimentalism in England, Helsinki, 1951. Het
hiernavolgende steunt vooral op M.C. van den Toorn, Sentimentaliteit als grootheid in de
literaire terminologie, Ni Tlg 57 (1964), 260-71. Voor Nederlandse letterkunde speciaal zijn
van belang M. Langbroek, Liebe und Freundschaft bei Klopstock und im niederländischen
empfindsamen Roman, Purmerend, 1933; F.L.M.W. Buisman-De Savorin Lohman, Laurence
Sterne en de Nederlandse schrijvers van c. 1780-c. 1840, Wageningen, 1939; alsook Karl
Menne, Goethe's Werther in der niederländischen Literatur, Leipzig, 1905.
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ven, o.a. Clarissa Harlowe (1748), dat beschouwd kan worden als het prototype van
het werk van Wolff-Deken; de roman in brieven Julie, ou la nouvelle Héloïse (1761)
van Jean Jacques Rousseau bevat de ontleding van een liefdesgeschiedenis, maar
dan zulk een waarin de deugd overwint; verlichtingsaspecten dus; maar daarnaast
kennen deze boeken ook de kenmerken van het nieuwe: sentimentaliteit en ontleding
van hartstochten.
Een geheel ander soort boeken is dat van schrijvers als Fielding en Sterne (± 1750),
waarin naast realistische waarneming en hevige sentimentaliteit humor haar spel
speelt. Eerst eind achttiende eeuw en in de negentiende eeuw vindt deze burgerlijke
romankunst weer-klank in ónze letterkunde.
c. Het derde genre, dat van het burgerlijk toneel, bezit dezelfde idealen als de
burgerlijke roman: uitbeelding van burgers, niet meer van voorname, vorstelijke
personen.
Men onderscheidt:
1. de ernstige spelen, die men nu doorgaans ‘toneelspelen’ noemt; deze hebben
zich als het ware uit de klassieke ‘tragedie’ ontwikkeld, doordat men de vorstelijke
personen en heldhaftige figuren verving door minder hooggeplaatste, zij het nog
altijd aanzienlijke personen;
2. de comédie larmoyante: aanvankelijk overheerste hierin het komische element,
maar geleidelijk wijkt dit geheel terug voor het sentimentele (dat ontroert om de
deugd die belaagd, maar later beloond wordt). Uit deze comédie larmoyante
ontwikkelt zich
3. het burgerlijk drama: het typische drama van de burgerstand en de problemen
van die stand.
Geleidelijk vloeien het eerste en het derde genre dan in elkaar.
Deze burgerlijke dramatiek heeft zeker in Nederland geen werken van blijvende
waarde opgeleverd en kon dat ook moeilijk: men zag de mens niet groot, in de
raadselachtigheid van zijn wezen, waarin goed en kwaad, karakter en lot
dooreengevlochten zijn; men zag hem di-dactisch-verstandelijk. Door trouw de rede
te volgen, leerde men, zouden de mensen steeds volmaakter en gelukkiger worden.
Maar zó eenvoudig is het met de mens niet gesteld.
Overigens komt dit toneel, evenals de roman, in Nederland pas nà deze periode,
na 1766 dus, tot ontwikkeling. Vandaar dat het pas in het volgend deel behandeld
wordt.
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Al diverse malen is in verband met de door deze tijd gepraktizeerde redelijkheid het
woord natuur gevallen. Als de meeste begrippen in deze tijd, kan ook dit woord
velerlei betekenissen hebben.
Het kan betrekking hebben op de mens (de natuur van de mens), het kan betrekking
hebben op de natuur die wij buiten ons waarnemen.
Voor wat de natuur van de mens betreft, gaat men graag terug naar de (al dan niet
als werkelijkheid veronderstelde) natuurstaat van de mens; in deze natuurstaat heerste,
nam men aan, de rede, de natuurlijke rede1. In die staat leefde de mens ‘natuurlijk’,
leefde hij met ‘het complex van eigenschappen, die de mens eigen blijven wanneer
men hem ontdoet van alles, wat geschiedenis en cultuur van hem gemaakt hebben’2.
Op deze natuur doelt ook het Frans klassicisme als het de mens volgens zijn natuur
(en niet volgens de toevallige omstandigheden waarin hij leeft of naar de toevallige
eigenaardigheden van zijn persoon) wil uitbeelden.
Daarnaast kende de ‘achttiende’ eeuwer evenzeer belangstelling voor de natuur
buiten zich. Dat is geen novum; ook de zeventiende eeuw ‘kende’ de natuur. De
achttiende zet deze kennismaking voort, maar zal haar geleidelijk modificeren. Als
voortzetting van de traditie is interessant de door J.D.P. Warners3 opnieuw in het
licht van de belangstelling geplaatste Bernard Nieuwentyt (1654-1718).
Deze geleerde liet in 1715 zijn groot werk verschijnen Regt gebruik der
Wereltbeschouwingen, ter overtuiginge der ongodisten en ongelovigen aange-toont.
Op het titelblad ervan wordt de filosoof afgebeeld met een blinddoek: hij immers
heeft nooit uit zijn ogen gekeken, hij heeft gedachten-spinsels geconstrueerd op basis
van theoretische veronderstellingen.

1

2
3

De ‘echte’ (Voltairiaanse) achttiende eeuwer denkt niet zo onverdeeld gunstig over de
natuurstaat; met het vorderen van de jaren ziet men hoe de rede bepaald een cultuurprodukt
is, dat dus niet iedereen ten deel valt!
Ph. de Vries, a.w., 27.
J.D.P. Warners, Een verwaarloosd aspect van de achttiende eeuw, 's-Hertogenbosch, 1968,
13-16. Deze tekst van Warners is voor heel dit derde hoofdstukje van belang. A.N. Paasman
vestigde naderhand de aandacht op soortgelijk werk van J.F. Martinet (Ni Tlg 63, 1970, 1-14),
maar dit werk is pas van 1777-79; wij komen er in deel III op terug. Vgl. ook J.C. Brandt
Corstius, Verschijnselen in onze literatuur aan het einde van de 18e eeuw in verband met
veranderde opvattingen omtrent geloof en natuur, Ni Tlg 44 (1951), 242 vlg., en P. van
Tieghem, Le sentiment de la nature dans le Préromantisme Européen, Paris, 1960.
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Een afwijzing dus van het rationalisme. Natuurkunde rukt hem de blinddoek af,
d.w.z. hij moet leren denken door observátie. Hij wil geen ‘versierde
veronderstellingen, maar een waarnemen der dingen zelf’. Een pleidooi voor
observatie, empirisme, rationeel te werk gaan. Maar: deze door observatie verworven
kennis staat onder het goddelijk licht. En: de zuivere natuurbeschouwing zal het
bewijs leveren van de waarheid van de bijbel.
Warners heeft ook gewezen op de Belijdenis des geloofs der gereformeerde kerken
in Nederland, zoals die in 1618 en 1619 te Dordrecht werd opgesteld, die op de vraag
‘door welke middelen God van ons gekend wordt’ antwoordt: ‘Wij kennen Hem
door twee middelen. Ten eerste, door de schepping, onderhouding en regering der
gehele wereld; overmits dezelve voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk
alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen
Gods geven te aanschouwen, namelijk, Zijn eeuwige kracht, mogendheid en Godheid
als de Apostel Paulus zegt, Romeinen 1:20; Welke dingen alle genoegzaam zijn om
de mensen te overtuigen, en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede, geeft Hij
Zichzelven ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn Heilig en Goddelijk
Woord te weten, zo veel als ons nodig is in dit leven, tot Zijn eer en de zaligheid der
Zijnen’. In deze gedachtengang gaat overigens een bekend topos uit de (late)
middeleeuwen schuil; het wordt zowel bij oudere katholieke als bij humanistische
schrijvers gevonden. Stammend uit deze traditie wordt het dus opgenomen in de
Nederlandse Geloofsbelijdenis1. De enorme, door deze belijdenis uitgeoefende
aandrang, te lezen in het boek der schepping om daaruit en daardoor God te kennen
- als éérste middel genoemd vóor de bijbel -, deze aandrang tot observatie,
waarneming van de natuur (met dit verheven doel) heeft in aanzienlijke mate
bijgedragen tot de ontwikkeling van het natuurgevoel in zeventiende en achttiende
eeuw. Een natuurgevoel dat niet op en om zich bestond, maar in functie van de
godsdienst. De natuurgevoeligheid werd erdoor verdiept, kreeg er een dimensie bij
die haar voor de gelovigen bijzonder waardevol maakte. Het empirisme dienstbaar
aan de godsdienst, bewijzen leverend ook

1

W.J.C. Buitendijk ziet in het gebruikte beeld een aanwijzing dat ‘Calvijn en de toenmalige
calvinisten ook niet vrij waren van de tijdgeest’. Hij voegt daaraan toe, dat de leer van de
openbaring Gods in natuur en geschiedenis door Karl Barth en vele andere moderne theologen
‘terecht’ verworpen wordt; Weekblad leraren v.w.o., 2 mei 1969, 1175.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

466
voor de waarheid van de bijbel. Deze natuurgevoeligheid handhaaft zich heel de
achttiende eeuw door, om tot volle ontplooiing te komen in de in die tijd in weidse
dimensies zich ontwikkelende opvatting over ‘the great chain of being’, de visie van
de kosmos als een machtig verband, een grootse orde van een oneindig getal planeten,
elk bevolkt door levende wezens van verschillende soort. Deze door het Opperwezen
in bestaan geroepen kosmos, deze schepping kent een hiërar-chisch geordende
totaliteit, de ‘keten der wezens’ ‘van worm tot seraf’. Het principe van orde en
systematiek dat aan deze kosmos ten grondslag ‘lag’, boeide de rationele verlichting
niet minder, zij het anders, dan naderhand de preromantiek, waarin het voortleeft1.
Naast deze als het ware theologische of natuurwetenschappelijk gefundeerde
opvatting ontwikkelt zich in zeventiende en achttiende eeuw een gevoeligheid voor
de natuur op en om zich. Juist bij degenen die niet meer leefden in een theologisch
of wijsgerig systeem geeft de natuurgevoeligheid krachtens de ‘volkomen
oorspronkelijke verhouding’ waarmee de achttiende-eeuwer zich tegenover de natuur
verhield, de maatschappij van die tijd kleur en beweging2.
Tot volle ontplooiing komt deze natuurgevoeligheid in een iets verder gevorderd
stadium dat als preromantiek gelden kan. Het volstaat voor wat Frankrijk betreft de
naam te noemen van Jean Jacques Rousseau; zijn invloed in de Nederlanden komt
echter pas in het laatste deel van de achttiende eeuw tot haar recht.

4
Naast het Frans-klassicisme, de heerschappij van het ‘raisonnable’ en de aandacht
voor de natuur handhaven zich in dit tijdvak, zeker van 1669 tot 1740, traditionele
stromingen.
Een daarvan is de Vondeltraditie waarover wij uitvoeriger te spreken komen. Maar
dit is invloed van één kennelijk voor velen indruk-wekkende dichterlijke
persoonlijkheid.

1

2

Vgl. Arthur O. Lovejoy, The great chain of being, Massachussets, J.C. Brandt Corstius,
Idylle en realiteit, Amsterdam, 1955, hoofdst. VI, en P.J.A.M. Buynsters, Tussen twee
werelden, Assen, 1963, 201 vlg.
Ph. de Vries, a.w., 33. - Een specifiek aspect van de natuurgevoeligheid is de waardering
van het leven-op-het-land; over de wijze waarop deze waardering van positief naar negatief
verloopt zie B. Dedner, Topos, Ideal und Realitätspostulat. Studien zur Darstellung des
Landlebens im Roman des 18. Jahrhunderts, Tübingen, 1969.
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Invloed van Vondel, die naderhand versterkt werd door wat in de Franse letterkunde
op dit terrein gepresteerd werd, vindt men ook in uitingen in het epische genre.
Dit genre leent zich bij uitstek tot het in vorm brengen van de achttiende-eeuwse
mentaliteit met haar zin voor bespiegelende rust en orde. Men bouwt in deze tijd bij
voorkeur aan het grote epische gedicht, waarin de ‘rustige, objectieve fantasie zich
ontplooien kan, zonder tot dramatische of lyrische spanningen te geraken’. Zo ontstaan
de bijbelse en andere heldendichten, de lofdichten en stroomdichten, waarvan
Hoogvliets Abraham de Aartsvader (1727) wel een hoogtepunt betekent.
Daarnaast echter handhaaft de ‘achttiende’ eeuw een aantal stromingen die men
traditioneel - stammende uit de traditie - kan noemen, maar die, merkwaardig genoeg,
tegelijkertijd tot de bronnen hebben behoord waaruit mede de romantiek zal
voorkomen: mystiek, piëtisme, hermetisme, natuurgevoeligheid. Daaruit vloeien
geestes- en gemoeds-houdingen voort die typisch achttiende-eeuws zijn, als
bijvoorbeeld het rococo, - èn zij veroorzaken in het laatste kwart van de eeuw mede
de romantiek. Iets nader over deze stromingen.
a. Een van de grootste en meest markante dichters uit deze periode is Jan Luiken, de
dichter van inkeringsmystiek. Noch met het Frans-klassicisme, noch met de
heerschappij van de rede heeft hij veel te maken. Hij handelt over andere zaken.
Menende dat de Godheid ‘ver’ woonde,
in eenen troon, hoogh boven maen en sterre

ervaart hij de zelfopenbaring Gods ‘in den gronde van myn gemoet’. De verre God
blijkt de mens plotseling zeer nabij; hij is geen heerser ‘hoogh boven maen en sterren’,
maar is (ook) de mens inwendig. De gelovige vindt God in de natuur, hij vindt hem
ook in zichzelf.
Nauw verwant met dit mystiek beleven is de golf van het piëtisme die in deze jaren
ook over ons land gaat en in de letterkunde zijn weerslag vindt. Dit gebeurt rond
1650, maar ook nog vele tientallen jaren daarna (in het werk van verwante geesten
als Jodocus van Lodensteyn en Joachim Oudaan).
In verband met mystiek en piëtisme dient ook vermeld de nog weinig onderzochte
invloed van de hermetische filosofie (ten dele mystiek) die als bron heeft het Corpus
Hermeticum, een verzameling dialogen die toegeschreven wordt aan Hermes
Trismegistus. Het werk kreeg in de
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Renaissance een enorme invloed op de wijsbegeerte en de kunst door de vertaling
van Ficino (gedrukt 1571). We komen erop terug bij Willem van Swaanenburg, de
enige auteur wiens werk geheel bepaald wordt door het hermetisme1.
b. Uit de traditie stamt ook de natuurgevoeligheid die de achttiende eeuw kenmerkt.
Wij handelden daarover in ‘geestelijke stromingen’, paragraaf 4. Belangrijke aspecten
ervan vindt men in wat hierop volgt.
c. De in de beide vorige paragrafen genoemde, de ‘achttiende’ eeuw kenmerkende,
eigenschappen - mystiek, piëtisme, ontvankelijkheid voor de natuur - liggen alle in
de sfeer van het gevoelsleven van de mens. In dit verband kan ter sprake gebracht
worden de eigenaardige stroming die in de achttiende eeuw aan de orde is: het rococo.
De term wordt nogal eens gebruikt ter kwalificatie, de zaak-zelf is weinig onderzocht.
Voor wat de Nederlandse letterkunde betreft moet men steunen op het artikel van
C.M. Geerars, Rococo in de Nederlandse letterkunde?2. In de Duitse literatuur stelt
men het rococo als periode in zijn ruimste omgrenzing in de jaren 1715-1789, in zijn
beperktste van 1745-1760; voor onze letterkunde wijst Geerars een dergelijke
rococo‘periode’ af: hij meent zelfs, dat het rococo geen grote rol gespeeld heeft.
Geen grote rol. Dus wel een bescheiden rol.
Om het rococo te herkennen stelt men het - en Geerars doet dat ook - tegenover
het ordenende, normaliserende, dogmatiserende, het rationele denk- en levenspatroon
van de tijd. Dit had geleid tot depersonalisatie. Hiertegen rijst verzet, in diverse
vormen die wijzen op streven naar ‘binding’. Geerars wijst op het piëtisme, de
integratie van de natuur in het eigen leven, de drang naar liefde en vriendschap, en
dan op wat in het rococo tot uiting komt: ‘de basis waarop deze
rococo-gees-teshouding is gesteld in paganistisch en hedonistisch; het genot wordt
nagestreefd zonder dat de mens zich gebonden acht aan welke religieuze, morele,
ethische of sociale principes ook. Wel is ook zij een ver-zetshouding tegen het
klassicisme en het rationalisme, tegen de depersonalisatie van de mens. De
rococomens is egocentrisch, maar uit zijn

1
2

C.M. Geerars, De hermetische filosofie en Willem van Swaanenburg, Ni Tlg 62 (1969),
177-86.
Ni Tlg 55 (1962), 193-9. Verder aangehaald als C.M. Geerars, Rococo? - Over Barok en
Rococo zie het aldus geheten boekwerk in de serie Kunst en beeld, Amsterdam, 1969.
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geschriften blijkt, dat hij zich van zijn niet alleen rationeel bepaalde, zijn geheel
bijzondere eigenheid, soms een ‘singularité effrontée’, bewust is. Naast het
exemplarisch individualisme van de renaissance, zouden wij hier kunnen spreken
van een distinctief individualisme. De mens wordt een zichzelf reflecterende mens.
Het zich openbarende gevoelsleven, de zich baanbrekende fantasie en dat, wat de
18de eeuwer genie zal gaan noemen, worden nog verstandelijk gesublimeerd, maar
zij dienen zich aan. De innerlijke mens wordt verborgen achter een façade van vaak
nog traditionele uiterlijkheid, de rococomens draagt een masker en bij voorkeur
draagt hij dit in gezelschap: het rococo is sterk sociaal georiënteerd. In een nog in
hoge mate verstandelijk spel van galante, gracieuze vormen worden ironisch en
sceptisch de nieuwe gevoelens weggespeeld. Er is nog geen persoonlijke overgave,
geen betrokken-zijn. Het is beslist onjuist hier reeds van een tragisch dualisme te
spreken.
Een der opvallendste kenmerken van het rococo is een sensuele erotiek, een
voortdurende aandacht voor het amorele zingenot, evenwel steeds in beheerste, d.i.
galante en kokette vorm, een half verhuld spel van zinnelijke tactiek.
De onzekerheden van het leven poogt men in een sociaal gericht utilarisme en
opportunisme te bezweren, maar men gelóóft niet altijd in het evolutie-ideaal van de
verlichting en in de schoonste aller werelden; de menselijke zorgen, ouderdom, ziekte
en dood worden verdoezeld, het huwelijk verworpen, de vrije liefde uitgeroepen, het
is een doen-alsof, een schijnoptimisme, een façade, waarachter veel dat later uit zal
breken, verborgen gaat, er is een distantie tussen leven en gespeelde kunst.’
Vandaar een groeiende voorkeur voor een geïdealiseerde fantasie-wereld, een
vlucht in de geïdealiseerde zinnelijkheid van de arkadische poëzie en roman1.

1

W.J.C. Buitendijk ziet het rococo met zijn ‘zachte en lichte pasteltinten’ in de tijd dat het
Franse klassicisme oppermachtig was, staan tegenover de ‘donkere pompeuze pathetiek van
de barok’, tegenover de ‘grand goût’ met haar tumultueus, visionair, vaak triomfantelijk
karakter. Galanterie is niet het enige kenmerk van het rococo; ‘naast het hoofse rococo was
er ook een intiem-naturalistische vorm; naast het mondaine, een burgerlijke smaak voor het
kleine, lieflijke’. Het meest typische voor alle rococo acht hij ‘het spel met de natuur, de
getemde, beheerste natuur en de harmonieuze, intieme sfeer waarin men dat spel speelt’.
Alles is van die sfeer doortrokken. Wellekens is z.i. een der voornaamste representanten van
het rococo. Aldus SpdL 3, 314.
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In het citaat uit C.M. Geerars leest men de opmerking, dat de rococomens een masker
draagt. Men zal willen achterhalen wat zich achter dat masker schuilhoudt, maar een
levenshouding die zich graag achter een masker schuilhoudt, zal een kunst scheppen
waarin ‘de eigenlijke bedoelingen achter het ornament, de decoratie, achter de
hyperverfijnde speelvormen’ verborgen worden1. Daarin is veel uit traditionele
stijlvormen bewaard, ook uit ‘marinisme, gongorisme, euphuism en préciosité, maar
met verwerping van de daarin nagestreefde symmetrie’2.
Als hoofdgenres vallen volgens Geerars te beschouwen: de anacreon-tische
dichtkunst, de herderspoëzie, de arcadische roman, de dichterlijke vertelling en het
verhalend lied, het ‘genre mêlé’ - proza dat afgewisseld wordt met poëzie -, vooral
beoefend in de idylle, het reisverhaal, de kleine roman in briefvorm, de
‘Graziendichtung’ (zoals de Duitse literatuur haar noemt), het blijspel, het zangspel;
verder is kenmerkend de voorkeur voor enkele kleine genres, ‘poésies fugitives’, het
epigram, het frivole korte verhaal, de novelle, en (niet de fabel, maar) het sprookje.
Misschien moet men zeggen dat het rococo zich in deze (ook voor àndere doeleinden
gehanteerde) genres kan uitdrukken.
Het rococo kent ook een eigen aanwijsbare vormcultus3.

1
2
3

C.M. Geerars, Rococo?, 197-198.
C.M. Geerars, Rococo?, 198.
‘De vormencultus van het rococo onderscheidt zich van voorafgaande stromingen door een
individueler taalhantering en een grote vrijheidszin. Proza en poëzie wisselen elkaar af binnen
hetzelfde werk. In de poëzie gaat de voorkeur uit naar het korte, lichte vers, in het
anacreontische genre vooral de triolet, het rondeel en de madrigaal. Naast het strofische
gedicht treedt het vrije vers naar voren, doch mengvormen zijn niet ongewoon. De lengte
van de versregels is niet gelijk, jamben en dactylen komen naast elkaar voor in eenzelfde
gedicht. Het rijm is vrij: rijmende versparen staan naast rijmloze verzen, de rijmschema's
tonen grote variëring; voor het rijm-loze vers is er een duidelijke voorliefde. De vormgeving
is verstandelijk doorzichtig, maar met de verrassing van de pointe, die de voornaamste
stijlvorm van het rococo is genoemd. De stijl is steeds wisselend, een kaleidoscopisch,
kameleonachtig variëren, een stijl van amoreuze overredingstactiek, een spel van aantrekken
en afstoten, van tegemoetkomen en ontwijken, dynamisch, aanduidend, verhullend, maar in
de pointe verrassend openbarend. Het rococo heeft ongetwijfeld de lyriek vernieuwd, de
taalhantering dynamischer, gevoeliger en individueler gemaakt’. Aldus C.M. Geerars,
Rococo?, 198. Hierop volgt in Geerars' studie de reeds vermelde opmerking dat in onze
letterkunde het rococo geen grote rol heeft gespeeld. Ik maak er nochtans nogal uitvoerig
melding van, omdat een en ander zo weinig onderzocht is en nader onderzoek mogelijk meer
aan het licht brengt. Geerars meent, dat in Frankrijk de rococo-elementen het overwicht
hebben, in de Germaanse landen de gevoelige, o.a. de natuurgevoeligheid (t.a.p., 197).
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d. De in deze paragraaf genoemde menselijke en artistieke componenten hebben er
stellig toe bijgedragen naast het raisonnabele in deze tijd het gevoelsleven levendig
te houden; zij kunnen ertoe hebben bijgedragen het sentimentele van een op
verlichtingsopvattingen steunende (intellectuele en morele) aangelegenheid tot de
sterk gevoels-matige te doen evolueren, waardoor de latere achttiende eeuw zozeer
gekenmerkt wordt. Deze belangstelling voor het gevoelige, het sterk gevoelige, het
overgevoelige vaak, hangt samen met de belangstelling voor de menselijke
persoonlijkheid, die leidde tot ontleding van de gevoelens en stemmingen van die
persoonlijkheid. Men vindt dit sentimentele element dikwijls terug in het werk van
auteurs die typisch tot de verlichting behoren (Van Effen, Wolff en Deken, Feith).
Maar niet pas bij deze latere auteurs. W.J.C. Buitendijk formuleerde wat sommigen
intuïtief aanvoelden zonder het te kunnen formuleren: ‘Een man als Zeeus, en ook
Poot trouwens, is geen Vondel meer en nog geen Feith. De techniek van het dichten,
de navolging der regels kan hier buiten beschouwing blijven: zij maskeren slechts
een diepere werkelijkheid. De overgang schuilt in de persoonlijkheidsopenbaring
van de dichters. In zekere zin zijn Hooft, Vondel, Cats en de meeste andere
17e-eeuwse dichters voor ons ondoorgrondelijke persoonlijkheden, psychisch
ontoegankelijk voor de moderne mens. Wie zich echter door de rijstebrijberg van
Zeeus’ werk heeneet (deze 32 jaar geworden dichter liet een oeuvre na van 840 blz.
poëzie!) ontdekt een levend mens, een artiest. Zoals Poot in de stille nacht impressies
had, die nog niemand vóór hem in Nederland had uitgesproken, zo staat Zeeus voor
ons als een mens, gekweld door zielsdepressies, geteisterd door melancholie en
levenswalg in een wereld die aan zijn diepste wezen vijandig was: zoals gezegd, een
typische angry young man.
Ongetwijfeld zullen er vóór hem ook wel velen zo geweest zijn, maar hun ‘lijden
aan de tijd’ werd verhuld door een streng objectivisme, ondoordringbaar. Zeeus
belijdt zijn wee en sterft eraan, zo niet fysisch, dan in elk geval psychisch'1.
Het vormt, met de andere elementen uit deze meer conservatieve geestes- en
gemoedshoudingen (mystieke, piëtistische, hermetische, rococo-achtige), een
voedingsbodem waarop in de tweede helft van de achttiende eeuw de vroege romantiek
kan ontkiemen.

1

W.J.C. Buitendijk, Ni Tlg 57 (1964), 400-1.
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Eerste tijdvak (1669-1740)
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De Vondeltraditie
Binnen het kader van de traditionele stromingen in het tijdvak van 1669 tot 1740
trekt allereerst de aandacht de stroming die men, om de centrale plaats van de
Vondelwaardering en -navolging erin, die van de Vondeltraditie kan noemen.
De aanhangers van het Frans-klassicisme zetten in allerlei opzichten de
renaissancistische traditie voort; zij voelden zich echter de modernen. Dit in
tegenstelling tot de vertegenwoordigers van de Vondel-traditie. Zij beschouwden
zich als de conservatieven. En terecht. Immers, hun voornaamste streven was erop
gericht, de verworvenheden van de zeventiende-eeuwse bloeitijd te behouden. Ze
hadden, behalve voor Vondel, ook nog belangstelling voor Hooft en een groot aantal
neolatinisten als Van Baerle, Heinsius, De Groot enz. De latere vertegenwoordigers
van deze richting legden bovendien een grote bewondering aan de dag voor de
vroegste vertegenwoordigers van de Vondeltraditie als Antonides, Brandt, Vollenhove,
De Decker, Oudaan, Dullaert, Moonen en Anslo. Tot die latere vertegenwoordigers
kunnen vooral David van Hoogstraten, Frans de Haes, Petrus Rabus en Adriaan
Verwer worden gerekend. Nog later komt Joan de Haes, een tijdgenoot van Jakob
Zeeus en Hubert Korneliszoon Poot, welke laatsten geen echte vertegenwoordigers
van de Vondeltraditie te noemen zijn, maar die er door hun Vondelwaardering en
-navolging wel verwantschap mee vertonen.
De Vondeltraditie kon gedijen juist in dit tijdvak waarin het verval een interpretatie
van de renaissancistische imitatiogedachte in de hand werkte waarbij creatieve imitatio
en aemulatio loze kreten werden. Door het verval was de Vondeltraditie een lang
leven beschoren.
Men is geneigd, het Frans-klassicisme en de Vondeltraditie te zien als aan elkaar
vijandig. Men wijst vaak, vooral bij het bespreken van de beruchte poëtenoorlogen,
op de verschillen. Die waren er natuurlijk, maar de overeenkomst was groter. Deze
bestaat hierin, dat beide stromingen grotendeels voortbouwden op de verworvenheden
van de renaissance en tevens hierin, dat beide richtingen typisch achttiende-eeuws
waren in die zin, dat veel vertegenwoordigers ervan vaak niets anders deden dan
slaafs navolgen, kritiekloos herkauwen en grootse gedachten van voorgangers
omzetten in kunstwetjes. Niet het feit dat de ene groepering zich beriep op Vondel
en andere Nederlandse dichters, de andere op Franse schrijvers, is bepalend, maar
veeleer het feit
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dat beide het als de hoogste vorm van kunst beschouwden, als ze de uit het werk van
hun bewonderde voorbeelden gepuurde voorschriftjes en regeltjes zo nauwkeurig
mogelijk opvolgden.
Doordat beide richtingen werden beheerst door de geest van dezelfde tijd en de
theoretische grondslagen zeer veel gemeenschappe-lijks hadden, kon er, over de
literaire controverse heen, een onbewust adaptatieproces plaatsvinden, waarvan het
gevolg is geweest, dat er belangrijke overeenkomsten bestaan tussen de Vondeltraditie
en het Frans-klassicisme. Men zou zelfs kunnen beweren, dat de vertegenwoordigers
van deze beide stromingen dichter bij elkaar staan dan Vondel en de aanhangers van
de Vondeltraditie. Vondel is zeventiende-eeuws, de Vondeltraditie is evenals het
Frans-klassicisme achttiende-eeuws.
De invloed van de Vondeltraditie is vooral op twee terreinen werkzaam geweest: dat
van de lyriek en dat van de epiek. De invloed was het grootste in protestantse kringen
die op enigszins gespannen voet leefden met de orthodoxe kerk.
Wat de lyriek betreft kunnen we ons de situatie het best als volgt voorstellen. In
ons land en met name in Amsterdam en Rotterdam treffen we decennia lang schrijvers
aan die zich hoofdzakelijk bezighouden met gelegenheidsgedichten en wier werk
vooral gekenmerkt wordt door stichtelijkheid en vroomheid. Meestal behoren zij niet
tot de orthodoxe kerk. In literaire aangelegenheden zijn ze conservatief. Directe of
indirecte relaties niet zeventiende-eeuwers van naam, vooral Vondel, zijn meestal
aanwijsbaar. Ze sluiten zich aan bij de Nederlandse traditie van de zeventiende eeuw.
Dit alles bepaalt het wezenlijke van hun dichterschap. Ze bevinden zich op de grens
van de officiële en de niet-officiële literatuur. Door middel van hun imitaties trekken
ze zich op aan grote voorgangers en ze leggen daarbij voorkeur aan de dag voor
Vondel. Dat is geen toeval. In diens werk immers, treffen ze naast grote literaire
kwaliteiten allerlei andere zaken van hun gading aan, zoals een tamelijk begrijpelijke
taal, veel belangstelling voor bijbelstof, vroomheid, een heel arsenaal van
gelegen-heidspoëzie, enz. Door zich aan Vondel omhoog te trekken, krijgen ze het
gevoel, dat ze tot de ‘echte’ literatuur gaan behoren. Maar het aansluiten bij Vondel
behoort niet tot het wezen van hun werk; de overgave aan Vondel is ook nooit totaal.
Als Vondels werk door de poë-tenoorlogen als onuitputtelijke bron voor velen
wegvalt, vooral voor

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

476
diegenen die het literair gezien het verst gebracht hadden, krijgt hun dichterschap
wel een lelijke knauw, maar het tast het wezen ervan niet aan. De dichters gaan
gewoon door met het schrijven van vrome, stichtelijke gelegenheidspoëzie. Hun
werk wordt alleen wat minder beschenen door de bedrieglijke glans van de ‘echte’
literatuur.
Legio is het aantal gedichten dat in deze tijd werd geschreven bij verjaardagen,
huwelijken enz. Poëziebundels werden overladen met lofzangen. De schrijvers van
deze gedichten behoorden vaak tot de hierboven beschreven groep. Enkele namen
in dit verband zijn: de zonen en dochters van Brandt, David en Jan van Hoogstraten,
Frans en Joan de Haes en Jan Suderman.
De invloed van de Vondeltraditie treffen we niet alleen aan bij onbekende dichters,
maar ook bij lyrische schrijvers van naam. Men kan volstaan met het noemen van
Poot en Zeeus die in deze tijd de voort-zetters zijn van de Vondelaemulatio, zoals
die voor hen beoefend was door Oudaan, Dullaert, Antonides en vele anderen.
Op episch terrein is Vondels invloed gedurende het tijdvak 1669 tot 1740 zeer groot
geweest.
Met zijn Joannes de Boetgezant heeft Vondel de grote lijnen aangegeven voor het
genre van het grote epische gedicht over een bijbelse persoon. Onder zijn invloed
ging men grote epische werken schrijven met een bijbelse figuur als hoofdpesoon,
met innerlijke strijd, met een geestelijke triomf aan het eind, soms ook met een
hemelraad en een helleraad. Het genre heeft een enorme opgang gemaakt in de
Nederlandse letterkunde.

De lyrische dichters
Het Frans-klassicisme en de uitingen van de verlichting staan in deze eeuw uiteindelijk
globaal als oud en nieuw tegenover elkaar. Toch is er tussen beide stromingen één
voornaam punt van overeenkomst, dat de achttiende eeuw in àl haar uitingen
kenmerkt: een sterk geestelijk en intellectualistisch zelfbedwang, - vrucht van eeuwen
renaissance-cultuur. Dit element vindt men óók terug in het genre waarin men het
niet op de eerste plaats verwacht: in de lyriek. Ook de achttiende-eeuwse lyricus
stileert zijn gevoelsuitingen.
Voor wij echter de meer typisch ‘achttiende’-eeuwse lyrici behandelen, dienen
eerst ter sprake te komen de dichters van ‘het vierde
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geslacht’ uit de zeventiende eeuw, die immers binnen deze jaren vallen. Allereerst
de grootste dichter uit deze periode Jan Luiken.
JAN LUIKEN werd in 1649 geboren; zijn vader, Casper Luiken, was uit Essen
afkomstig, zijn moeder uit Zeeland. De vader ontmoetten wij reeds in de kring van
Galenus, en ongetwijfeld heeft hij zijn zoon opgevoed in de geest van reformateurs
en piëtisten: evangelisch-moralistisch, chiliastisch, piëtistisch en böhmistisch. Hij
liet hem zich bekwamen in de schilderkunst. De jongeman ontwikkelde zich in de
eerste periode van zijn leven in een richting die zeker niet gestrookt heeft met de
ascetische tendens in de kringen der piëtisten. Op de ervaringen uit deze periode
duiden diverse gedichten, die werden opgenomen in zijn eerste dichtbundel Duytse
Lier, in 1671 te Amsterdam verschenen.
Zoals A.C.M. Meeuwesse heeft uiteengezet1, staat de Duytse Lier in de
literatuurgeschiedenis ten onrecht alleen bekend als een bonte verzameling van voor
het merendeel sterk sensuele, erotische liederen en gedichten, waarin slechts een
enkel (het bekende Air b.v.) iets van een dieper levensbesef zou openbaren bij het
‘minziek dichtertje’, zoals Verwey de tweeëntwintigjarige jongeman heeft genoemd.
Deze voorstelling nu acht Meeuwesse onhoudbaar. Niet, dat er meninsgverschil
mogelijk zou zijn over het karakter van de meeste dezer liederen: daarvoor dringt
zich het sensueel-erotisch levensgevoel te ondubbelzinnig, met elementaire kracht
soms, aan de lezer op. Toen Luiken echter omstreeks 1671 zijn bundel sámenstelde,
bracht hij zijn liederen en gedichten bijeen in een nauwkeurig verzorgde thematische
samenhang; daarbij werd de strekking van het geheel een àandere dan de meest
bekende lósse gedichten van erotische aard suggeren. Luiken groepeerde ze in tien
zogenaamde ‘verdelingen’, die hij van een motto en (behalve de laatste) van een
prent voorzag; de prenten van de tweede tot en met de achtste verdeling kregen
bovendien (poëtisch nogal zwakke) theoretiserende bijschriften. De weloverwogen,
subtiele compositie van de bundel nu, voegt niet alleen de gedichten in min of meer
geordende verbanden samen, maar geeft ook een weliswaar eenvoudige, maar
belangrijke ontwikkelingsgang te zien, in welke evolutie het Air (‘Droom is 't leven,
anders niet’) uit de negende ‘verdeling’ van beslissende be-

1

A.C.M. Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse lier (prfschr. Utrecht), Groningen,
1952, 196-235. Over Zuidnederlandse invloed op Jan Luiken, A.C.M. Meeuwesse, Ni Tlg
61 (1968, W.A.P. Smit-nummer), 81-6.
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tekenis is. De weelderige zinnelust spreekt zich in driftig of kwijnend verlangen uit
in de eerste drie verdelingen; hij wordt in de derde, maar nog sterker in de beide
daarop volgende binnen het verband der zedelijke en kosmische ordening gebracht;
ondanks de wijze lering, de vermaning en waarschuwing van de didacticus en moralist
in de zesde en zevende verdeling bereikt hij over alle grenzen heen in enige der
laatste liederen van de achtste groep het hoogtepunt van verrukking. Maar in de uit
slechts twee (droom-)gedichten bestaande negende verdeling vindt deze brand der
zinnen haar onontkoombaar einde; het feest der zinnen wordt er als een fata morgana
erkend.
Luiken stelde zijn eerste bundel dus retrospectief samen, van het standpunt uit van
de dichter die een min of meer afgesloten periode overziet en op grond van zijn
nieuwverworven, geestelijk verdiept levensinzicht het geheel componeert. Hij bracht
de vele luchthartige en lichtzinnige minneliederen, de didactische en moraliserende
liederen, de gelegenheidsgedichten enz. zo goed en zo kwaad als het ging (met
opoffering soms van de poëtische kwaliteit) binnen het strenge kader van de
emblema-opzet. Hij gebruikte de anakreontisch en petrarkistische gedichten uit de
jaren voorafgaande aan de samenstelling van de bundel binnen het kader van een
meer vergeestelijkte visie1. De compositie demonstreert het verlangen naar een
schoonheid-inwijsheid, boven de zinnelijke aandrift uit.
Al is het dus wel niet zó, dat er een volkomen continuïteit bestaat in de ontwikkeling
van de Duytse Lier tot Jezus en de Ziel, de tot voor kort traditioneel aanvaarde breuk
tussen de perioden, door beide bundels aangeduid, ligt in ieder geval vóór Luiken
zijn Duytse Lier samenstelde, aangezien de bundel in zijn samenstelling reeds mede
van het nieuw verworven inzicht getuigenis aflegt.
Behalve door het grote, allesbeheersend motief van de liefde, wordt de Duytse
Lier óók gekenmerkt door een sterke natuurliefde. De liefde tot de natuur had zich
gedurende de zeventiende eeuw in stijgende lijn bewogen. Naast de moralistische
natuurbeschouwing, die de natuur vooral zag als schepping die haar goddelijke
schepper eert en verheerlijkt, haar waardeert om haar nut voor de mens, of om de
praktische lessen en stichtelijke gelijkenissen die aan haar te ontlenen vallen, had de
zuiver esthetische natuurbeschouwing in deze eeuw aan kracht ge-

1

Bij deze encadrering door middel van motto en bijschrift maakte hij, uiterst merkwaardig,
gebruik van erotisch geïnterpreteerde mystieke formuleringen en voorstellingen, ontleend
aan de geschriften van Jacob Böhme.
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wonnen. De grote doeken van onze landschapschilders leggen daar overvloedig
getuigenis van af, evengoed als de grote dichters in hun werk. Ook Luiken kent, in
zijn Duytse Lier, deze genietende bewondering van de schoonheid der natuur. Schilder
en etser, bezat hij het gescherpt oog voor de zichtbare werkelijkheid en haar
aantrekkelijke aspecten. Aan zijn liefde voor de natuur heeft deze dichter uiting
gegeven in verzen, die veel wat voordien in dit genre geschreven werd, overtreffen.
Doorgaans echter geeft hij niet de natuur om zichzelf, maar hij geeft die in verband
met de liefde, die zich in haar onweerstaanbare kracht toont binnen het kader van de
natuur. Wel gaan Luikens aan de natuur ontleende voorstellingen - rechtstreeks of
via Petrarca en de Petrarkisten - terug op de romeinse poëzie, die ze op haar beurt
ontleende aan de dichtkunst der hellenistische periode en de oude Griekse lyriek,
maar essentieel voor Luiken is het feit dat de dichter zich de ‘elementaire’ zin van
bepaalde traditionele beelden bewust was, zoals van het vuur, dat voor Luiken meer
dan alleen maar versierende kracht bezat: het is de verbeelding van de liefde-zelf1.
Beide motieven - zowel dat van de liefde als dat van de natuurschoonheid - elk
op zich of beide in elkaar vervlochten, heeft Luiken als dichter gestalte gegeven in
een vorm die opvalt door zijn bekoorlijkheid, betrekkelijk grote oorspronkelijkheid
en schoonheid. Luiken heeft afstand gedaan van het barok-overladene, dat in het
midden van de eeuw overheerste, en drukt zich uit in gedichten van zuivere,
doorzichtige schoonheid, natuurlijkheid en sierlijkheid, die, voor wat de natuurpoëzie
betreft, gesteld mogen worden naast die van onze grote zeventiende-eeuwers, deze
laatste vaak overtreffen.
De vergankelijkheid van het aardse leven erkennend, wraakt Luiken reeds in de
Duytse Lier de zorgeloosheid van de, zich aan het ‘schoon der ydelheid’ vergapende,
mens in korte, maar suggestieve trekken. Aan het eind immers staat de ondergang
van het lichaam, het staren van de ogen in de duisternis van de dood. Het is een
preludium op de volledige ommekeer die zich kort daarna in Luiken voltrekken zal:
‘In 't 26 jaar zijns Ouderdoms’, verhaalt zijn biograaf, ‘is hem de H E E R E op een
krachtdaadige wys aan zijn herte verscheenen... waarop hij,

1

Luiken stond, in de Duytse Lier reeds, ook in dit opzicht onder de invloed van Böhme, wiens
mystieke voorstellingswereld in de kring waarin Luikens vader leefde zeer goed bekend was.
Over Natuur en Eros bij Luiken vooral A.C.M. Meeuwesse, Jan Luyken, 165-195.
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vuurig door de Liefde Gods ontsteeken zynde, resolveerde om een geheel andere
manier van leven te leiden; zijn oud en slecht gezelschap verlaatende, voegde hij
zich by de vroomen van dien tijd, als Abraham Galenus, Petrus Serarius, en andere
meer’1. Hij voegt zich bij de piëtisten en reformateurs. Ongetwijfeld heeft Böhme2,
diens verzet tegen ‘das Babel der äusseren Kirche’ en zijn ‘smachten naar vereniging
met God, zijn zielehonger naar beter leven, zijn behoefte zich te verdiepen in
bespiegelingen van Gods wezen’ sterke invloed op Luiken uitgeoefend. Böhme stond
in deze tijd bij velen in het middelpunt der belangstelling; hij deed dat ook in de
kring waarin Jan Luikens vader verkeerde. Jans oudste broer Christoffel was uitgever
van werken van Böhme3. De invloed van Böhme in Luikens eerste, na zijn ‘bekering’
uitgegeven, bundel Jezus en de Ziel (1678) is duidelijk4.
De extatische belijdenis van de neofiet wordt gevolgd door een periode van
bezinning, waarin de verworven waarden worden geconsolideerd. Na verloop van
deze jaren volgt een meer bezonnen, dat wil in dit geval zeggen, ietwat meer
moraliserende dichtkunst: de stof die het dagelijks, soms zelfs het alledaagse, leven
biedt, grijpt hij aan om er lessen voor zichzelf en de lezer uit te puren. De vele bundels
waarin hij fraaie etsen van zijn zoon en van zichzelf - van de schilderkunst was
Luiken overgegaan naar de etskunst, waarin hij zich een meester toonde5 - van
bijschriften voorzag, verschenen vanaf 1677 tot zijn dood; ook daarna werden nog
enkele bundels uitgegeven. In deze meer moraliserende werken is Luiken in sterker
mate oorspronkelijk dan in zijn Jezus en de ziel, dat vertaalde of bewerkte poëzie
bevat. Noch-

1

2

3
4

5

A.C.M. Meeuwesse, Jan Luyken, passim, zie o.a. 196, meent, dat reeds in 1671, toen de
Duytsche Lier verscheen, de ontwikkeling tot wat in dit citaat Luikens ‘bekering’ wordt
genoemd, in volle gang was. - In het citaat uit Luikens biograaf is in elk geval de naam
Serarius ten onrechte geplaatst; deze was al vóór augustus 1669 overleden; zie Meeuwesse,
a.w., 39, noot 1. Moet men hieruit opmaken dat deze biografie ook op andere plaatsen, met
name in het juist geciteerde, onbetrouwbaar is?
J.C. van der Does, Joannes Luiken in zijn brieven en in zijn afhankelijkheid van Jacob Böhme,
Stemmen des Tijds 16, I, 137. Over een weinig bekende achttiende-eeuwse uitgave uit 1714
van 128 Geestelijke Brieven van Joannes Luiken, geschreven tussen 1685 en 1712, zie D.
van Unnik, Ni Tlg 40 (1947), 180.
Vgl. A.C.M. Meeuwesse, Jan Luyken, 15-18 en passim.
F. Reitsma, De oorsprong van Luyken's Jezus en de Ziel, TNTL 35 (1916), 202, alsook A.C.M.
Meeuwesse, Goddelycke Aandachten. Een teruggevonden werkje van Petrus Serarius. Een
voorbeeld van Luykens Jezus en de Ziel, Ni Tlg 43 (1950).
P. van Eeghen en J. Ph. van der Kallen, Het (ets-)werk van Jan en Gaspar Luyken, Amsterdam,
1905.
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tans mag de waarde van deze beroemde bundel niet lager geschat worden; Luiken
heeft de stof van anderen tot materie voor eigen gedichten gemaakt; hij heeft deze
opnieuw doorleefde stof eigen vorm gegeven. Wij maken van Jezus en de ziel dan
ook mede gebruik ter kenschetsing van de geestelijke wereld, waarin Luiken leefde,
een wereld, die ongetwijfeld de sfeer was van velen in deze periode.
Het duidelijkst heeft Luiken zijn theologie uitgedrukt in het gedicht De ziele spreekt
van haar wezen. Hij vergelijkt daarin de ziel, het edelste aller dingen die door de
wijsheid Gods het bestaan ontvingen, bij een wateroppervlakte die, onbewogen door
de wind, sierlijk en schoon het beeld van de zon in zich ontvangt. Zo lag de ziel als
een heldere spiegel voor het eeuwige aangezicht Gods. Het eeuwige, eindeloze Een
schouwde en vond zichzelf in een geschapen beeld, waarvan de gedaante God reeds
voor de schepping in zijn wijsheid voor de geest had gestaan.
Toen brak ‘de valse lust’ die klare spiegel; de zondeval van de eerste mensen in
het Paradijs heeft het kristal gevuld met de grofheid der zonde, de stille, zuivere
waterspiegel uit zijn evenwicht bewogen, en het edele beeld op jammerlijke wijze
geschonden. Sindsdien tracht de mens het verloren beeld weer in het hart te ontvangen.
Hij kan dit alleen doen met wee en pijn: een wil, die uitgaat van ‘het eeuwig
Zielenvuur’, drijve, als met een zweep, de ganse geschapen wereld met al haar beelden
uit, de mens doe tegenover de Godheid afstand van eigen neiging, opdat God in het
hart Zijn wil volbrenge.
Men herkent in deze conceptie veel van de oude, traditionele opvattingen der grote
mystici1 over de ziel als Beeld van God, stralende in haar oorspronkelijke schittering
en schoonheid. Men vindt er de christelijke leer van de zondeval. Men vindt er de
leer van de ascese, die in het afstand doen van eigen neigingen en in het beeldenloze
schouwen de oer-zuiverheid hoopt terug te vinden.
Een groot gedeelte van Luikens religieuze lyriek is gewijd aan deze ascese, aan
de streving van de ziel de loutere vereniging met God te hervinden. Zoals de waterdrup
die in rode wijn geplengd wordt, zichzelf geheel verliest voor wat de smaak en reuk
en kleur betreft, zó, en ook zo volkòmen, moet de ziel in God vergaan en tot in de
grond

1

Wat niet wil zeggen dat in Luikens mystiek geen ‘moderner’ elementen aanwezig zijn;
A.C.M. Meeuwesse, Jan Luyken, passim, vestigt vooral de aandacht op de sterk Böhmistische
inslag in Luikens mystiek.
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‘haar eigen wille sterven’. In plaats van deze eigen wil, moet God in de ziel heersen;
de ziel moet vervuld worden met het goddelijk wezen, opdat zij het beeld van de
Godheid drage, en het vlees, als een grove steen, het goud der vergoddelijkte ziel in
zich bevatte, totdat de dood het onreine bestanddeel zal verwijderen. Op deze wijze
wordt de mensheid door de Godheid weer vergoddelijkt en in haar eerste stand
hersteld en opgeheven. Gods koninklijke regering, die hemel en aarde schiep en
beheerst, maakt-zo de ziel weer heerser over het vlees, als God in haar regeert. Op
deze wijze spant de mens wederom de kroon boven al wat de eeuwige Wijsheid
schiep.
Luikens mystiek is, wat de theologie noemt, inkeringsmystiek1, de geestelijke
verdieping die afdaalt in de diepten van de eigen ziel om daar God te vinden. Hij
heeft dit zelf overduidelijk uitgesproken in het beroemde gedicht, waarin hij de ziel
de nabijheid Gods laat bespiegelen. Ook hij meende, dat de Godheid verre woonde,
in een troon, hoog boven maan en ster. Maar toen het God behaagde zich aan hem
te openbaren, zag hij, de dichter die spreekt, niets van boven neerdalen naar beneden:
in de grond van zijn gemoed echter werd het liefelijk en zoet:
Daar kwaamt gy uit der diepten uitwaarts dringen,
En als een bron mijn dorstig hert bespringen,
Zo dat ik u, ô God! bevond
Te zyn den grond van mynen grond.

Daarover is hij uitermate verheugd, nu hij ervaren heeft dat zijn ‘hoog beminde’ hem
nader is dan zijn naaste vrienden. En het verlangen leeft in hem in God weg te smelten
en één geest, één hemels vlees en bloed te worden.
De inkeringsmystiek heeft, als bij Jan van Ruusbroec, een verdieping in het eigen
zieleleven tot gevolg. Is deze bij de middeleeuwer ook wetenschappelijk georiënteerd,
zodat hij een compleet psychologisch systeem opbouwde2, bij Jan Luiken beperkt
zij zich tot een behandeling van de voornaamste zedelijke deugden, waarmee hij zijn
ziel vervolmaakt in de opgang tot de Godheid: liefde en zachtmoedigheid, nederigheid
en ootmoed, alle passieve deugden heeft hij verheerlijkt in zijn gedichten. Vooral
die van de ‘stilheid’ en wil-loosheid, waardoor Gods woord en Gods wil in hem
spreken en heersen. Het

1
2

Vgl. Handboek I, 258.
Vgl. Handboek I, 259.
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laten wegvallen van alle eigen beelden en van de eigen wil, zoals ook de grote
middeleeuwers leerden, moet de weg bereiden voor de inwoning Gods in de ziel.
Zeer bewust is hij zich van de noodzakelijkheid zich te onthechten aan alle aardse
dingen: hoe minder men zich troosten laat door alle dingen, hoe meer troost men
vindt in het Enig Goed. Het zichtbare is zeker niet het hoogste goed; het Rijk van de
Tijd, hoe groot en wijd het moge zijn, is te eng van palen: ‘alles wat men ziet, is mijn
beminde niet’. Maar dit verleidt hem er niet toe de aarde te minachten of zelfs maar
uit het oog te verliezen; integendeel: hij weet haar volop te waarderen, mits men de
grond in God ziet.
Vanuit dit gezichtspunt komt Luiken tot een samenvattende visie van de aarde en
haar schoonheid: de minnaar van de natuurschoonheid die in de Duytse Lier zo sterk
sprak, de minnaar der eenzaamheid, die de mogelijkheid schept tot zelfinkeer in de
vertrouwelijke omgang met de natuur, de minnaar Gods die het zichtbare ziet als
symbool van het onzichtbare, vallen hier samen: in de eenzaamheid van de
bewonderde natuurschoonheid vindt hij een overvloed van zinrijke symbolen: ‘het
werk pryst den meester’: de door iedereen geprezen bloemrijke beemd, wat is hij
anders dan een symbool van het paradijs; dat is de grond waaruit hij voortkwam.
Vandaar dat voor Luiken de zichtbare dingen, mits goed doorschouwd, geen ‘vreemde’
zaken zijn; de onzichtbare bovenzinnelijke grond beeldt zich uit door deze tijdelijke,
vergankelijke dingen zoals het in Gods wijsheid van eeuwigheid geschreven stond.
Deze wereldbeschouwing is voor Luikens dichterschap van grote betekenis geweest:
zijn suggestief-beeldend vermogen werd erdoor gestimuleerd. Zij heeft dit
dichterschap behoed voor de gevaren van verijling, waaraan het blootstond bij de
sterk binnenwaartse concentratie, die uit Luikens mystiek voortvloeide.
Naar de onderscheiding van P.N. van Eyck1, is Luikens kunst uit deze tweede
periode van zijn leven altijd ‘hoge’ kunst; zij is ook zeer dikwijls ‘grote’ kunst; achter
zijn beste gedichten straalt een zuiver licht, iets van het diafane licht dat later
Engelmans beste lyriek zal kenmerken. Hij weet dit licht te vangen in zuivere lyriek;
alle kenmerken van het lyrische zijn in zijn mooiste gedichten aanwezig. Met zuiver
dichterlijke middelen weet Luiken zijn effect te scheppen: een

1

P.N. van Eyck, Over Leven en Dood in de poëzie, z.u., 1938, 38.
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prachtige directheid, een poëtische woordkeus, een grote ritmische verscheidenheid
en gevarieerdheid van strofenbouw, een meesterlijke beheersing van het enjambement
en het binnenrijm, een gelukkig gebruik van de apostrofe en een niet-geforceerde
gedragenheid stempelen zijn beste gedichten tot de hoogtepunten van onze dichtkunst
in deze periode1.
Onder de tijdgenoten van Jan Luiken verdienen enkele namen nader vermelding.
Allereerst die van JOANNES ANTONIDES VAN DER GOES (1647-1684), iets (twee jaar)
ouder dan Luiken die hem aanvankelijk bewonderde: hij droeg hem zijn Duytse Lier
op2. Te Goes geboren, woonde hij praktisch zijn gehele leven in Amsterdam. Zeer
jong reeds stond hij volkomen onder invloed van Vondel, die, vrij kritiekloos
tegenover zijn navolgers en bewonderaars, in Antonides een der grootste dichters
van zijn tijd erkende. Antonides verstond het stellig welluidende verzen te schrijven
en Vondels en Hoofts trant na te volgen in een treurspel Trazil of Overrompelt Sina.
Hij nam vrij vlug, nl. in 1671, afstand van Nil, welks leiders hij hekelde in een satire
Marsyas3. Op eigen houtje, d.w.z. zonder Nil daaraan te laten deelnemen zoals
waarschijnlijk in de bedoeling lag4, gaf hij in dat jaar De Ystroom uit, een episch
‘stroomgedicht’, dat in vier boeken in statige alexandrijnen de stad Amsterdam
bezong en de koophandel die de stad tot grootheid had gebracht. Het werk verraadt
een bekwaam talent, maar dit talent hanteert soms bombastische overdrijving en
overladenheid, met veel parnastaal; in zijn mythologische overlading lijkt het meer
maakwerk dan spontane dichtkunst. W.A.P. Smit noemt het ‘weergaloos knap

1
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4

Over Jan Luiken verder: G.A. van Es, G.L.N. V, 358-71; Theun de Vries, Joannes Luyken,
De Stem 13, 941, herdrukt in Vox Humana, Arnhem; J.C. van der Does, Jan Luyken en de
middeleeuwsche mystieken, Stemmen des Tijds 16, II, 264; dez., Jan Luyken, in zijn
afhankelijkheid van Johannes Tauler, Stemmen des Tijds 18, I, 508; dez., Jan Luyken en de
vrienden van zijn jeugd, Stemmen des Tijds 20, II, 621; C.B. Hylkema, De nieuwlichter Jan
Luyken, De Gids, 1904, IV, 28; J. Koopmans, Jan Luyken en zijn nieuwlichterschap herdacht,
De Beweging, 1905, II, 252; J. van der Valk, Jan Luyken een mystiek Christen, Ons Tijdschrift
12, 587 en 665; J.P. van Melle, De ‘oude’ Jan Luyken, Rotterdam, 1912; R. van der Veen,
Jan Luyken en Frederik van Eeden, De Gids, 1906, II, 490.
Over de verhouding Luiken-Van der Goes, zie A.C.M. Meeuwesse, Jan Luyken, 272-303.
Over Marsyas, P. Minderaa, Antonides' satire Marsyas, TNTL 81 (1965), 241-60.
Vgl. A.J. Kronenberg, Het Kunstgenootschap Nil volentibus Arduum, Deventer, 1875; aangeh.
bij A.C.M. Meeuwesse, Jan Luyken, 284.
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van compositie’, maar in de uitwerking stelt het ons, aldus Smit, telkens weer teleur1.
Zijn ambtsbezigheden alsook zijn zwakke gezondheid zullen hem verhinderd
hebben na dit grote succesrijke werk nog veel te schrijven. Mogelijk ook nog meer
anderssoortige moeilijkheden bij de behandeling van de stof waaraan hij bezig was;
in 1671 reeds werkte hij bijvoorbeeld aan een epos over de apostel Paulus, maar hij
voltooide het nimmer: het dwong hem stelling te nemen in religieuze vraagstukken
waarover de meningen verschilden, en ‘het luste hem niet eenige schampere pennen
hier over af te wachten in een tydt, waer in men, als men met iets voor den dagh
quam, aenstonts wert aengevochten’2. Vermelding verdient nog zijn gedicht Oorspronk
van 's Lands ongevallen, dat de algemene verslagenheid en angst van 1672 vertolkte
en een van zijn beste stukken geacht wordt3.
JOAN VAN BROEKHUIZEN (1649-1707) was meer geleerde dan kunstenaar. Hij
maakte een grondige studie van de Latijnse klassieken, die hij verdienstelijk navolgde.
Zijn bewondering voor Antonides en zijn vriendschap voor andere kunstenaars zullen
hem ertoe gebracht hebben ook als dichter in het Nederlands zijn krachten te
beproeven. Zo kwam hij ertoe de modegenres van die dagen te beoefenen met het
gevolg, dat wij vooral uit de jaren 1676 en volgende een half dozijn herderszangen,
een aantal minnedichten en kleinere stukken van gemengde inhoud van hem kennen,
welluidende poëzie, meer sierlijk echter dan schoon, doorgaans bevallig, zelden
krachtig4. De meest opvallende gedichten zijn wellicht zijn minnedichten in zuiver
hooftiaanse trant en stijl, die ongetwijfeld zonder de grote voorganger niet geschreven
zouden zijn, maar die ook zonder eigen persoonlijke begaafdheid, - een begaafdheid
die een zekere congenialiteit met Hooft verraadt - niet tot stand gekomen zouden
zijn. Als neolatinist en als bewonderaar

1
2

3
4

W.A.P. Smit, Ni Tlg 48 (1955), 193.
David van Hoogstraten, Het Leven van Joannes Antonides van der Goes, Alle de Gedichten
van J. Antonides van der Goes, Amsterdam; aangeh. bij A.C.M. Meeuwesse, Jan Luyken,
302.
Uitgave van zijn Gedichten, Amsterdam, 1685. Verdere literatuur bij G.A. van Es, G.L.N.
V, 206; Van Es behandelt Antonides uitvoerig, 183-205.
G. Kalff, G.N.L. IV, 566. De gedichten tot 1677 werden door Jan Pluimer gepubliceerd in
Gedichten van J. van Broekhuizen en J. Pluimer, Amsterdam, 1677. In 1712 gaf D. van
Hoogstraten de gedichten van Van Broekhuizen uit met inleiding en levensbeschrijving,
Amsterdam, 1712. Verdere, ook bibliografische, gegevens bij G.A. van Es, G.L.N. V, 116-20
en 124, ook over zijn filologische en ‘Latijnse’ activiteiten.
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van de zeventiende eeuw behoort hij tot de traditionele richting van dit tijdvak.
Vermelding verdient hier nog de geestelijke poëzie van katholieke zijde die naamloos
verzameld werd in het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster ‘Mariëngraff’
te Grave. In dit liedboek zijn meer dan honderd zeventiende-eeuwse liederen
bijeengebracht, alle genoteerd in het laatste kwart van de zeventiende eeuw (na 1672).
Het bewaarde liedboek is een copie van een copie. De liederen hebben een eigen
klank van verheven ernst, innige vroomheid, een bijna stoere uitdrukking en toch
voorname eenvoud. De toon ervan is heel anders dan die van de middeleeuwen, en
wel als gevolg van de vernieuwing van levensbeschouwing, die nadrukkelijker dan
vroeger vroeg naar de essentie1.
De echte achttiende-eeuwer, werd hierboven opgemerkt, stileert zijn gevoelsuitingen.
Ook de echte ‘achttiende’-eeuwse lyricus doet dit. Hij doet het onder andere en
bijzonder graag in de fictie van het arcadische. Hij doet de lyriek baden in de
sprookjesglans van het pastorale. Het meest typische voorbeeld daarvan is wel de
dichter Wellekens.
JAN BAPTISTA WELLEKENS (1658-1726)2 werd geboren te Aalst in Oost-Vlaanderen.
Al jong vertrok hij naar Amsterdam om het goudsmidsvak te leren. Maar hij werd
schilder, en reisde op zijn achttiende jaar naar Italië, waar hij elf jaar bleef. Te Venetië
kreeg hij een beroerte, die hem de linkerzijde verlamde en zo slecht van gezicht
maakte dat hij noch de schilderkunst noch de edelsmeedkunst meer kon beoefenen.
Hij legde zich toen toe op de beoefening van de poëzie, waarin zijn natuurlijke
artistieke aanleg zich bekoorlijk kon ontplooien. Teruggekeerd in Amsterdam, leidde
hij een moeitevol leven, gekweld als hij bovendien nog werd door gewrichtspijn. In
zijn dichtkunst ontvluchtte hij het lijden door weg te dromen in een lieflijke
verbeeldingswereld.
In 1684, te Rome nog, schreef hij een herderszang op Italië en Ne-

1

2

Uitg. G. Th. M. Verhaak, Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster ‘Mariengraff’
te Grave, Zwolle, [1965], twee delen. Voor de beoordeling vgl. M.C.A. van der Heijden,
Brabantia 1964, 243-4, en A. Keersmaekers, L.B. 1966, 161-3.
R. Pennink, Silvander (Jan Baptista Wellekens) 1658-1726, Haarlem, 1957 (hierover W.J.C.
Buitendijk, SpdL 3 (1959), 311-4, S.F. Witstein, LT, 1958, 157-9 en C.M. Geerars, Ni Tlg
51 (1958), 174-6).
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derland, waarmee hij, naar het voorbeeld van Vergilius' Eclogae, een ‘nieuw’ genre:
het herdersdicht invoerde1. Later dichtte hij nog andere herders-, veld- en
visserszangen, die ‘niet alleen gracieus zijn, hun mijmerzieke dichter gaf ze den toon
van zijn eigen gekwetste natuur, waardoor zijn landschappen omwaasd schijnen van
een artificieële teederheid, die den versgevoelige treft, trots de betrekkelijke gladheid
van de reeds volop achttiende-eeuwsche verzen’2. Ongetwijfeld heeft Wellekens
betekenis als dichter in dit genre, dat hij uit Italie naar Nederland bracht; méér dan
de talrijke schrijvers die hem in de loop van de achttiende eeuw navolgden, blijft hij,
ondanks een zekere gemaniëreerdheid die het genre eigen schijnt te zijn, in de
natuurdichten zuiver en groot. - Daarnaast echter bezit Wellekens enige betekenis
als godsdienstig dichter. Hij was katholiek, maar werd jansenist, mogelijk verklaarbaar
uit zijn ziektetoestand die hem deed overhellen tot de strengste levensbeschouwing.
Nochtans betreurde hij het bestaan van kerkgeschillen, en in een kinderlijk gebed tot
Sint Willibrordus bidt hij om eenheid voor allen.
Zijn Dichtlievende Uitspanningen gaf hij in samenwerking met zijn vriend Pieter
Vlaming in 1710 uit. Daarop volgde in 1715 een vertaling van Tasso's Aminta, met
een verhandeling over het herdersdicht. Na zijn dood verschenen nog Verscheide
Gedichten, Bruiloftsdichten (beide 1729) en Zedelijke en Ernstige Gedichten met
een levensbericht van Pieter Vlaming (1737).
Naast Wellekens verdient zeker bespreking het werk van LUCAS ROTGANS
(1653-1710)3. Rotgans stamde uit een oud Amsterdams geslacht, maar de familie
verhuisde al vroeg naar Nijenrode aan de Vecht. De jonge Rotgans had bijzondere
voorkeur voor Grieks en Latijn, een voorkeur die zich in zijn later werk geldend
maakt. In 1672 nam hij

1
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3

Over de nieuwe pastorale, J.B. Wellekens' Verhandeling van het Herdersdicht achter zijn
vertaling van Amintas, herderspel van Torquato Tasso, Amsterdam, 1715, en het Leven van
Sannazaer, Amsterdam, 1730. Wellekens' Verhandeling van het Herdersdicht werd opnieuw
uitgegeven door J.D.P. Warners in de Utrechtse publikaties voor algemene
literatuurwetenschap, Utrecht, 1965. Ouder M.M. Prinsen, De idylle in de 18e eeuw,
Amsterdam, 1934.
A. van Duinkerken, Dichters der Contrareformatie, 103.
De geboortedatum 1653 wordt aangegeven door A.C.M. van Schaik-Verlee, Ni Tlg 61 (1968,
W.A.P. Smit-nummer), 87-93, op welk artikel ook een aantal andere, in mijn tekst verwerkte
biografische gegevens berust.
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dienst in het leger. Toen na twee jaar de promotiekansen te gering bleken, trok hij
zich weer in het burgerlijk leven terug. Hij vestigde zich, na eerst officieel inwoner
van Utrecht te zijn geweest, op het buitengoed Kromwijk, vlak bij Nijenrode, maar
aan de andere kant van de Vecht. Wanneer hij daar ging wonen, staat niet vast. In
1710 stierf hij er, volgens zijn levensbeschrijver François Halma - maar die is niet
erg betrouwbaar - aan de kinderpokken. Hij begon pas goed te schrijven toen hij in
1689 weduwnaar geworden was. Hij schreef Zedelessen uit d'oude Verdichtzelen,
Landgedichten, Zegezangen, en Eerezangen, en vervaardigde een heldendicht Wilhem
de Derde, een epos in acht zangen, dat ruim negenduizend verzen telt (het verscheen
1698-1700). Het zingt de lof van de koning-stadhouder; Rotgans zag de koning als
het werktuig Gods om het protestantisme te beschermen tegen het aan kracht winnen
katholicisme. Het werk is - afgezien van zijn betrekkelijk geringe letterkundige
verdienste - van belang als het eerste profane heldendicht in het Nederlands1. Het is
geschreven in de niet-onwaardeerbare parnastaal van die tijd, moderner van spraak
dan die van Vondel, zij het naar hedendaags gevoel rijkelijk overladen met
mythologische beeldspraak; maar deze beeldspraak was in die tijd de normale
uitingsvorm; men mag er Rotgans, die met zijn geest in de klassieke wereld leefde,
niet al te lastig om vallen. Deze klassieke wereld inspireerde Rotgans ook tot het
schrijven van een tweetal interessante treurspelen: Eneas en Turnus (1705) en Scilla
(1709), waarover wij elders uitvoeriger handelen.
Interessant werk ligt ook op een geheel ander terrein. Behalve de schrijver van
ons eerste heldendicht, is Rotgans namelijk ook de schrijver van het eerste boertig
heldendicht: de Boerekermis (1708). De titel geeft voldoende te verstaan over de
inhoud van het werk. Men heeft het reeds meermalen vergeleken met de
schilderstukken in dit genre van Van Ostade en Jan Steen. Het herinnert in toon en
trant sterk aan de passage uit Huygens' Hofwijck waarin Huygens de ‘ik’ aan de Vliet
der Vlieten een gesprek laat voeren met de voorbijvarende schipper en hem daarna
in zijn verbeelding laat nagaan wat deze schipper met zijn knecht wel kan bespreken.
Het ontstond uit dezelfde psychische

1

Naast (en na) Vondels Joannes de Boetgezant, ons eerste renaissancistisch-christelijk epos.
Aldus M.E. van Slooten, Ni Tlg 63 (1970), 197, die in zijn artikel nagaat hoe Rotgans voldeed
aan de eisen van waarschijnlijkheid en wonderbaarlijkheid, waaraan een renaissancistische
heldendicht ‘behoorde’ te voldoen. Rotgans' ‘epos’ dóet dat.
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gemoedstoestand die Huygens meesterlijk tot uitdrukking bracht: een ‘goedmoedige
opgeruimdheid en harmonisch-oolijke scherts’1. Deze gemoedstoestand doordringt
heel het gedicht en schenkt het zijn eenheid. En zo al wandelend langs de kermis,
ziet Rotgans de verschillende taferelen, die hij met grote levendigheid in een moderner
taal dan die van Huygens en met grote beeldende kracht beschreef. Rotgans-zelf
moge dit werk eigenlijk beneden zijn seigneurlijke waardigheid geacht hebben, het
verzekert hem een blijvende naam in de geschiedenis van onze realistische letterkunde.
Ook de jonggestorven LUCAS SCHERMER (1688-1711) is een typisch
vertegenwoordiger van de achttiende-eeuwse dichtkunst. De in deze tijd nog immer
inspirerende bewondering voor de klassieken bracht hem tot de vertaling van Juvenalis
en de Batrachomyomachia: op het voetspoor van Wellekens dichtte hij herders- en
visserszangen; als Antonides, de bewonderde, schrijft hij heldendichten. Ook naar
de opvatting is hij volop achttiende-eeuws; zijn kwijnende gezondheid dwong hem
de voorbereiding tot het predikantschap op te geven en de studie van de rechten ter
hand te nemen. Mentaal leefde hij in de rococosfeer met haar elegantie en maatvolle
evenwichtigheid. Hij schreef ook het drama Meleager en Atalante (1710), een
dramatisering van een episode uit het achtste boek van de Metamorphoses. Daarover
verderop.
Van geheel ander formaat was de uit Brabant herkomstige JACOB ZEEUS (1686-1718),
eveneens jong gestorven. Zoon van de burgemeester van Zevenbergen, keerde hij
daar - na in Dordrecht onder de invloed van de schilder-graveur Arnold Houbraken
liefde voor de dichtkunst te hebben opgevat - terug als landmeter. Maar hij vergat
de dichtkunst niet; hij vertaalde Corneilles treurspel Otho, ‘stijlloos’ zegt Huet, maar
hij vindt zijn eigen vorm in zijn hekeldichten. In 1706 verscheen zijn eerste
‘berispdicht’ De ongeblankette Waereld, dat in de trant van Juvenalis allerlei
ondeugden hekelde; in 1711 volgde De Wolf in 't Schaepsvel, dat wel het meest
bekend werd om zijn ongemeen heftige aanval op de priesterschap. Het hekeldicht
werd in Zeeus' tijd een nieuw, zeer veel beoefend genre, dat beschouwd werd als een

1

W. Kloos, Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid, Amsterdam, 1909, 33, in zijn opstel
over Rotgans, 15-49. Kloos was overigens niet de eerste die de aandacht weer op Rotgans
vestigde. Over Kloos' voorgangers, zie Aug. Vermeylen, Beschouwingen, Brussel-Rotterdam,
z.j., 108-122.
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dichtsoort welke men even goed beoefenen kon als treurspel of lierdicht. Zeeus'
‘Wolf’ is de huichelachtige, geveinsde priester; zijn wolfsaard doet hij schuil gaan
onder de witte schapenvacht van de priesterlijke kledij. Maar Zeeus heeft zich
voorgenomen hem te ontmaskeren, en hij vervolgt hem van de oudheid, van Troje
en Jeruzalem, tot de eigen tijd. Hij wil, verklaart hij uitdrukkelijk, de priesterschap
als zodanig niet honen noch de graven der godvruchtigen openkrabben, maar hij
geeft klaarblijkelijk uiting aan wat zijn levensbeschrijver noemt een ‘ingewortelden
haat en vijandschap tegen de zoogenaamde huichelaars en geveinsden’. Een bepaald
indrukwekkend gedicht is het overigens niet geworden, al bevat het in het eerste
gedeelte aardig vertelde passages1.
Om de rol die Zeeus als verdediger van Vondel heeft gespeeld in de poëtenoorlog,
maar vooral als voorloper van de preromantiek van de tweede helft van de achttiende
eeuw, verdient Zeeus meer aandacht dan hij tot nu toe heeft gekregen2.
Jacob Zeeus was een aanzienlijk met zichzelf ingenomen dichter, dit in tegenstelling
met zijn tijdgenoot, de veel rijker begaafde HUBERT KORNELISZ. POOT (1689-1733)3.
Zegt voorts dan hoe ik d'eerste was
Van al de Nederlantsche boeren,
Die 't Zanggodinnendom belas,
Dat het zich bij den ploeg liet voeren.

Aldus deze auteur over zichzelf, wanneer hij zijn dichterlijke gestalte tot stichting
van de gemeente wil opsieren met de tooi van het landbouwerschap. Want op ópsieren
kwam het wezenlijk neer: Poot was geen boer, die toevallig enkele gedichten schreef;
hij was - en wilde ook zijn - wezenlijk dichter, die toevallig en bijkomstig, op de
akker heeft gearbeid. Hij maakte van deze arbeid, in een tijd waarin de arkadische

1
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Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. 1, 94-103; W. Kloos, Een daad, 97-105; P. van
Valkenhoff, TTL 26, 227 vlg. Een levensbeschrijving van Zeeus vóór de uitgave van de
Overgeblevene gedichten, 1726. De Wolf in 't Schaepsvel is opnieuw uitgegeven en ingeleid
door C.W. van de Watering, Zwolle, 1963.
W.J.C. Buitendijk, Ni Tlg 57 (1964), 398-402.
H.K. Poot staat de laatste tijd opnieuw in de belangstelling, met name door de dissertaties
van C.M. Geerars, Hubert Korneliszoon Poot, Assen, 1954 (prfschr. Utrecht), en M.A.
Schenkeveld-van der Dussen, Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot, Assen, 1968
(prfschr. V.U. Amsterdam), hier aangehaald als M. Schenkeveld, Poot.
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poëzie in zwang was en men graag de herinnering ophaalde aan de tijden waarin
boerenbestaan en dichterschap samengingen1, dankbaar gebruik om de
aantrekkelijkheid van zijn dichterlijke gestalte te verhogen in de ogen van de stadslui,
die al picknickend zich naar Abtswoude begaven om hem achter de ploeg te zien;
maar tenslotte trok het bedrijf van zijn ouders, welgestelde boeren uit Abtswoude,
hem zo weinig aan dat hij melkemmers en ploegschaar praktisch de bons gaf, om
eerst in de muziek, daarna in de schilderkunst, tenslotte in de letterkunde zijn heil te
zoeken.
Maar vóor het zover was, had Poot zich al min of meer incidenteel met de
dichtkunst beziggehouden; aanvankelijk meende hij heil te vinden in de ‘aloude’
rederijkerskamers van de omliggende dorpen, maar al spoedig kwam hij terecht bij
Antonides van der Goes. Hij zag er echter betrekkelijk snel van af diens nadrukkelijke,
overdadige retoriek te volgen; liever laafde hij zich aan zuiverder bronnen: Huygens,
Vondel en Hooft. Door Vondel maakte hij kennis met het werk van Horatius, in
wiens geschriften hij de zelfironie, de stoïsche, geresigneerde levenshouding en de
aandacht voor het dichterschap bewonderde. Ook Ovidius trok zijn aandacht, zij het
in mindere mate. Uiteraard leidde deze bewondering van voorgangers tot imitatie2:
niet alleen toespelingen en verwijzingen, ook adaptaties van gedichten. Kennelijk
heeft met name de klassieke wereld voor Poot meer betekend dan alleen maar
ornament, zoveel zelfs, dat in zijn eerste tijd een conflict herkenbaar is tussen een
heidense en een christelijke levensvisie, waarbij de heidense een zekere voorkeur
geniet. Wel opent hij zijn (eerste) bundel Mengeldichten (1716) met vier bijbeldichten,
maar bijzonder inspirerend heeft de religieuze materie toch niet op hem ingewerkt.
Veel meer dan godsdienstige onderwerpen en zelfs de liefde blijkt Poot geïnspireerd
door het dichterschap-zelf en de poëzie. Vandaar de grote rol die de imitatie in zijn
werk speelt: ‘gedichten die hij bewonderend las, dreven hem ertoe zelf gedichten te
schrijven’3.
Van groot belang zijn intussen ook zijn minnedichten: zij vormen kwantitatief en
kwalitatief een zeer wezenlijk bestanddeel van zijn eerste bundel. Zij zijn
literair-historisch interessant om de plaats die zij innemen: hoezeer Poot Hooft
bewonderde, toch is van directe in-
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Over Poots opvattingen over het dichterschap, M. Schenkeveld, Poot, 88-98.
Vgl. het hoofdstuk Poot als imitator in M. Schenkeveld, Poot, 9-48.
M. Schenkeveld, Poot, 98.
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vloed van de zeventiende-eeuwer weinig te bespeuren. Poot sloot wel aan op diens
roemrijk verleden, nadat in de aan Poot voorafgaande periode de minnelyriek eigenlijk
in verval geraakt was. Poot kon dus bij wijze van spreken opnieuw beginnen. Maar
tegelijkertijd neemt Poot nogal eens afstand van de in minnelyriek aan de orde zijnde
gevoelens en gedachten, drijft hij zelfs de spot met traditionele elementen daarin.
De petrarkistische traditie voortzettend, zet hij tegelijkertijd in een deel van zijn
uitlatingen de antipetrarkistische voort. Maar dit laatste toch niet zó nadrukkelijk, of
Poots reputatie, d.w.z. in eigen omgeving1, werd gevestigd met name door zijn
liefdespoezie:
'k Heb 's vollex gunst door uwe gunst verkregen,
En leve en zweve op ieders tong.
Elk wyst me na, en zegt, tot my genegen:
Daer gaet hy die van Venus zong.
ô Heerlyk loon voor zoete mymeringen!

Voor het overige is, zoals door Geerars al werd gesteld, Poots minne-poëzie primair
‘literatuur’, hij schrijft het traditionele genre der minnelyriek2. Wat overigens niet
wil zeggen dat wat de ik-figuur in de gedichten zegt (denkt, voelt) op geen enkele
wijze op de dichter Poot betrokken zou kunnen worden; - het tegendeel is het geval,
met name in de derde groep3 gedichten4. Mevrouw Schenkeveld heeft deze poëzie
gekarakteriseerd als geestig, verfijnd, gepointeerd, maar zelden ontroerend, in
overeenstemming waarmee stijlelementen, woordspelingen, antithesen en allusie een
grote rol spelen5.
Het succes van Poots eerste bundel leidde ertoe dat hij min of meer als officiëel
letterkundige erkend werd en opdrachten kreeg6. De resul-

1
2
3
4
5

6

C.M. Geerars, a.w., 25-31.
Ibidem, 44-52.
Zie voor deze ‘groepen’ C.M. Geerars, Minnezangen van Hubert Korneliszoon Poot, Zwolle,
1964, 8-10, en M. Schenkeveld, Poot, 50-87.
Hierover M. Schenkeveld, Poot, 85-7.
M. Schenkeveld, Poot, 87. Een omstreden kwestie is de interpretatie van de drie mythologische
gedichten; C.M. Geerars heeft in Een hermetische cyclus, Ni Tlg 57 (1964), 24-31, deze
gedichten als weergave van Poots opvattingen over sexualiteit, inclusief een naar homo-erotiek
zwemende verhouding, geïnterpreteerd; M. Schenkeveld, Poot, 67-70 verwerpt deze opvatting,
evenals A.N. Paasman, SpdL 12 (1969-70), 227.
Voor Poots leven en werk in de periode na Mengeldichten, zie C.M. Geerars, a.w., 58-273,
voor zijn laatste levensjaren, t.a.p., 277-319.
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taten van deze opdrachten en andere zaken vindt men terug in zijn tweede,
omvangrijke bundel Gedichten (1722), waarin ook de eerste bundel (Mengeldichten)
opgenomen was. Het terrein van zijn belangstelling is aanzienlijk uitgebreider
geworden: geboorte-, minne-, bruilofts-, lijk- en grafgedichten nemen een aanzienlijke
plaats. Voor het eerst ook echte natuurgedichten (Morgenzang en Zomersche Avont).
Poot wil zich duidelijk distantiëren van het dichterschap der liefde; kennelijk kwam
hem dat te eng voor.
Dán volgen zijn moeilijke jaren. Hij gaat - mei 1723 - van Abtswoude naar Delft.
Dit met de bedoeling van de pen te leven. Feitama, een welgesteld man, had de
beoefening van kunst en wetenschap niet nodig om van te kunnen bestaan; bij Poot
lag dit wel geheel anders. Het gaan naar Delft ging mis. Hij kwam terecht in al te
vrolijk gezelschap, waardoor hij van de studie àf, en áan de drank geraakte. In april
1724 keerde hij weer terug naar Abtswoude. Een geloofscrisis en ziekte (‘het graveel
namentlyk, die overfelle plaege’) bezwaarden hem zozeer, dat zijn poëzie in deze
jaren schade leed. Hij schreef heel wat gelegenheidsgedichten die bij behoorlijk
vakmanschap weinig poëtische inspiratie verraden: dichten leek meer een hard labeur
dan aangename vormgeving of expressie. De resultaten van zijn dichterlijke
activiteiten in deze jaren werden gebundeld in Gedichten, Tweede Deel (1728), een
bundel die ‘geleerdheid’ demonstreert en aantoont dat Poot aansluiting blijft zoeken
bij de grote klassieke dichters, met een duidelijke voorkeur voor Horatius. Opvallend
is Poots neiging in deze bundel zijn eigen problematiek te verwerken in zijn poëzie.
In 1732 trouwde Poot met Neeltje 't Hart; daarmee ging een lang gekoesterde wens
in vervulling. Na zijn huwelijk ging Poot weer in Delft wonen, waar hij een
tabakswinkel dreef. Hij bleef letterkundig werk verzorgen, o.a. uitgaven van anderen
(Moonen1, Zeeus, Oudaan) en zette zich aan de bewerking van een omvangrijk
boekwerk, Het Groot Natuur- en Zedekundig Werelttoneel in drie foliodelen, een
werk dat ongeveer honderd jaar eerder (1644) door de bekende Amsterdamse
boekverkoper Dirk Pieterz. Pels uit het Italiaans vertaald en naderhand door de
classicus Ouwens bewerkt was. Het kan gekenschetst worden als een emblematische
historische encyclopedie van natuurkundige, ethische en esthetische begrippen en
zaken. Poot herschreef,

1

Over Moonen de monografie van J. Lindeboom, Arnold Moonen (1644-1711), Med. Ned.
Kon. Acad. Wetensch., 1958. Moonen heeft ook (vooral) betekenis als dichter over
godsdienstige onderwerpen in de vorm van herderszangen.
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voorzover het zijn aandeel betrof, dit werk in zijn eigen voortreffelijke stijl en maakte
daardoor en passant kennis met de schat wetenswaardigheden die erin opgetast lag1.
Dit, alsmede zijn studie van Vondel en Hooft, hield Poot in permanent contact met
de geliefde klassieke oudheid.
In 1733 werd zijn dochtertje Jakoba geboren; het overleed na dertien dagen. Vijf
maanden later stierf hij zelf, na een langdurig ziekbed. Vrienden, met name Jacob
Spex, bezorgden postuum de bundel Vervolg der Gedichten (1734). Wie deze bundel
vergelijkt met de eerste (Mengeldichten), ziet een aanzienlijke verandering die bepaald
niet uitsluitend positief te waarderen is.
De karakteristieke aandacht voor het dichterschap is vrijwel verdwenen: de
tegenslagen van het leven hebben hem kennelijk doen beseffen dat de dichtkunst
dáarvoor geen uitkomst bood. Als gevolg daarvan is ook het verlangen naar imitatio
verzwakt, zelfs klassiek materiaal wordt nog maar spaarzaam verwerkt: de klassieken
hebben duidelijk in zijn oog hun glans verloren. Hij heeft nu meer houvast aan zijn
geloof: de strijd tussen klassieke wereld en christendom is beslist ten gunste van dit
laatste.
Zijn creativiteit schijnt soms maar moeizaam op gang te komen; hij wordt vooral
geïnspireerd door zijn liefde voor Neeltje 't Hart, de natuur en de waardering van
anderen. Opvallend in deze bundel is de sterk geworden neiging tot zelfbespiegeling.
Door dit element onderscheidt dat deel van zijn werk waarin deze tot uitdrukking
komt (de door Geerars ‘Persoonlijke Verzen’ genoemde gedichten) zich van
vergelijkbare poëzie uit de zeventiende eeuw: zijn aandacht is niet, als toen, gericht
op het algemeen geldende, maar op het persoonlijk subjectieve. Dat blijkt als men
een vermaard gedicht als Op de Doot van myn Dochtertje vergelijkt met Vondels
Kinder-lyck2. Vervolg der Gedichten krijgt daardoor een ‘tot dan toe uniek persoonlijk
accent’, meent Dr. Schenkeveld, zonder daardoor overigens een getuigenis van
preromantiek te worden. Zijn verdiepte levenservaring verrijkte deze poëzie, aan
welke echter in deze ‘persoonlijke’ gedichten vaak de poëtische kracht en spanning
van vroeger ontbreekt.
Artistiek belangrijker is zijn natuurpoëzie. Natuurdichter in de zin,

1
2

Aan Poots aandeel in een vertaling van Ripa's Iconologia schenkt C.M. Geerars, a.w., uitvoerig
aandacht om het grote belang ervan voor de cultuur van de zeventiende en achttiende eeuw.
Hierover M. Schenkeveld, Poot, 168-78.
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dat hij bij voorkeur het landleven van een boer tot object van zijn gedichten gemaakt
zou hebben, is Poot zeker niet. Het landschap dat hij tekent, met zijn ‘bogtig dal’ en
de ‘vliet die van de rotsen schiet’, is soms tweedehands verbeeldingswerkelijkheid
van klassieke of Italiaans-klassieke oorsprong, meer dan Hollands realisme. In een
geheel andere zin is hij natuurdichter, maar in die zin is hij het dan ook op een, in
zijn tijd, hoogst merkwaardige wijze: de natuur heeft hem geboeid niet om de aspecten
die de boer aangenaam zijn; Poot immers verdroomde graag de uren als de schemering
viel en de nacht met heldere maan over de aarde lag. Zijn beste gedichten zijn uitingen
van de zeer subtiele ontroering die hem in zulke verdroomde, heldere, maandoorlichte
nachten aangreep. Er was dan een wondere samenklank tussen, enerzijds, deze sfeer
en stemming der natuur en, anderzijds, het geheimzinnig ontroerd-zijn in zijn innerlijk.
In deze gedichten is het gevoel voor de natuur vastgelegd op een zodanige wijze, dat
het eeuwen later de lezer als ‘modern’ boeien blijft. In Poots gedichten domineert
niet de scherp-waarnemende activiteit van onze zeventiende-eeuwers, die de dag en
zijn glorie vierden; Poot brengt óók graag tot expressie zijn visie op, zijn gevoel voor
de sfeervolle avond- en nachtstemming1. Dit gevoel ‘meer suggestief dan
heldersprekend’ te hebben uitgebeeld, is de betekenis van Poot; het stempelt hem tot
de typische

1

Dit mag ons echter niet uit het oog doen verliezen, dat Poot véél aspecten van de natuur met
bewondering waarnam en dat zijn visie in de loop van de jaren veranderde. In Mengeldichten
figureerde de natuur in Herdenking en De maen by Endymion, zij het als achtergrond; in
Gedichten I was, krachtens Zomersche Avont en Morgenzang, de natuur van de achtergrond
naar voren gekomen en tot belangrijk motief in het gedicht geworden, maar ook hier werd
zij uiteindelijk weer in een groter geheel opgenomen; in Vervolg der Gedichten krijgt het op
of door de natuur geïnspireerde gedeelte, naast een nadrukkelijker religieus aspect, de neiging
zelfstandig te worden, maar de neiging kan zich niet altijd doorzetten, met als gevolg dat het
geheel soms minder duidelijk een eenheid vormt. Nieuw is ook, dat Poot soms niet een
algemeengeldend beeld van een brok natuur meer geeft (als voorheen), maar één bepáálde
dag of nacht. In de meeste gedichten blijft Poot toeschouwer; hij geeft van buitenaf een beeld
van de natuur, gaat er niet in op, identificeert er zich niet mee. Reflectie speelt een minstens
zo grote rol als de aanschouwing. Uit deze periode dateert ook een van Poots beroemdste
gedichten, Nacht, waarin men de doorbraak naar een nieuw soort natuurpoëzie kan zien;
Mevr. Schenkeveld acht dit gedicht een teken van ‘op weg zijn naar de preromantiek’,
kennelijk omdat het in een fragment van dit gedicht tenslotte alleen om de dichter en de
natuur ging. Máar: op het persoonlijk-lyrische deel liet Poot weer een algemeen-meditatief
volgen. Voor dit alles M. Schenkeveld, Poot, 179-217.
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àchttiende-eeuwer, het maakt hem, in dit opzicht, ook tot de eerste moderne dichter1.
Dit geheel eigene van Poot vloeide voort uit de aard van zijn persoonlijkheid die
typisch ‘lyrisch’ was, en dus de voorbijgaande aspecten liet vallen terwille van de
ontijdelijke, blijvende. Vandaar ook dat Poot op zijn best is waar hij zich niet, zoals
hij in de talrijke gelegen-heidsgedichten gedwongen was te doen, moest vastklampen
aan een bepaald geval uit de nuchtere werkelijkheid, maar waar hij eeuwige motieven,
diepere gevoelens en tijdloze, telkens terugkerende stemmingen op zuivere wijze
kon formuleren. Deze gevoelens en stemmingen betroffen vooral de liefde, de dood
en de natuur. Hij reageerde hierop met het, de lyricus eigene, zékere vermogen de
stemming zuiver weer te geven, al is het Poots tekort geweest, dat hij zo zelden,
dikwijls zelfs niet eens binnen het bestek van één gedicht, zichzelf gelijk kon blijven;
hij blijft ook lyricus in het, dit mensentype eigene, ónzekere terugschrikken voor de
grote en vaste levensvormen2.
Ten onrechte hebben vroegere beoordelaars gemeend dat Poots poëzie maar matig
kenmerkend geacht kon worden voor de achttiende eeuw. Inderdaad; indien men de
achttiende eeuw gelijkstelt met de dichtgenootschappen en hun drang om te polijsten,
valt Poot buiten zijn tijd. Maar er leefde in de achttiende eeuw heel wat meer dan de
dichtgenootschappen; daar is, onder andere, die geheel zelfstandige ontwikkeling
van de lyriek die met Luiken een aanvang nam en eindigde met Smits, de lyriek van
de suggestieve natuurinvoeling; met deze lyriek preludeert de achttiende eeuw op
de moderne tijd3. Van deze lyriek, van dit preludium is Poot een der uitnemendste
vertegenwoordigers4.

1
2
3

4

Dirk Coster, De Ned. poëzie in honderd verzen, Arnhem, LX-LXII; J.C. Brandt Corstius,
Crit. Bull., sept. 1954, 356-8.
A. van Duinkerken, De Tijd, 29 jan. 1939, waar Van Duinkerken dit terugschrikken
constateert; het kan m.i. verklaard worden uit Poots lyrische geaardheid.
Vgl. Th de Jager, Roeping 6 (1927-28), 530; Dirk Coster, Ned. poëzie, LXII. J.C. Brandt
Corstius bestrijdt (Crit. Bull., sept. 1954, 357-8) de stelling van Van Duinkerken en Geerars,
dat Poot als een vroege voorloper van de romantiek beschouwd zou moeten worden.
Over Poot, behalve de reeds genoemde werken en studies, de uitgaaf van P. van Valkenhoff,
Bloemlezing uit de verzen van Poot, Zutphen, 1939; A. van Duinkerken, H.K. Poot en de
Paus, De Gemeenschap, 1939, 120 vlg.; Jos J. Gielen, Vondel en Poot, TTL 26, 113 vlg.;
Halbo C. Kool, Aanteekeningen bij H.K. Poot, De Gulden Winckel, febr. 1939, 1; C.M.
Geerars, Poot's Adversaria, Ni Tlg 57 (1964), 374.
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Een zeer originele figuur is WILLEM VAN SWAANENBURG (1678-1728). Deze
oorspronkelijk katholieke auteur liet zich naderhand als fel anti-papist heftig over
de katholieke kerk uit om een terugkeer naar het eerste christendom te bepleiten, dat
hij door Luther en Calvijn althans ten dele weer in zijn oude zuiverheid hersteld
achtte. Hij nam eveneens stelling tegen de verlichting en de gepolijste letterkunde
van zijn tijd. Van Swaanenburg is de regelrechte antipode van Sybrand Feitama.
Heftig en hartstochtelijk heeft hij alles wat naar klassicisme zweemde afgewezen,
veroordeeld, vervloekt. ‘Een heete wil is moeder van de Konst’, proclameerde hij,
de achteruitgang van de kunst toeschrijvend aan de geest van ‘Nil’ en deszelfs ‘loome
grammaticalisten’. Niet in likken en polijsten, maar in bezieling en inspiratie heeft
de dichter zijn heil te zoeken. Maar er zijn geen ware dichters meer, klaagt hij: er
zijn zielloze huispoëten, er zijn handige copiisten van de grote dichters; fantasie,
verbeelding, visionaire macht hebben het veld moeten ruimen voor nuchtere,
burgerlijke bedachtzaamheid; de grootse bewogenheid en luister van de barok worden
weggespot onder travestieën, en men voelt zich beter thuis bij de realistische klucht
en het blijspel; de man van de nuchtere verlichting wil met alle geweld met beide
benen op de platte grond blijven staan. Voor Van Swaanenburg komt het leven van
binnen uit: het ‘lumière intime’ in onszelf geeft de sleutel tot natuur, schriftuur en
de goddelijke geheimen. Hij is de man van de ‘scientia intuitiva’. Ook in de literatuur
behoort de scheppingskracht niet uit uiterlijke regels en voorschriften voort te vloeien,
maar uit de innerlijke bezieling. Deze innerlijke bezieling was bij Van
Swaanenburg-zelf zeer explosief. Met fanatiek temperament hieuw hij in op de
zelfvoldane burgerij van zijn dagen, die Van Effen door een vriendelijk betoog op
het pad van de deugd trachtte te brengen.
De vraag is uiteraard, waaruit dit alles voortvloeide1. Het werk van Willem van
Swaanenburg is pas duidelijk geworden nadat men heeft kunnen vaststellen, dat hij
in de leer is geweest bij de hermetische filosofen, ja zelfs de enige Nederlandse auteur
is wiens werk geheel bepaald werd door het hermetisme.
Uitgangspunt voor de filosofen van het hermetisme is geweest het Corpus
Hermeticum, een verzameling dialogen, die wordt toegeschreven aan Hermes
Trismegistus. De vertaling door Ficino (eerste druk 1471)

1

Het volgende berust op C.M. Geerars, De hermetische filosofie en Willem van Swaanenburg,
Ni Tlg 62 (1969), 177-86.
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oefende grote invloed uit op de filosofie en kunst van de renaissance. De werken van
Hermes Trismegistus hechten niet allereerst waarde aan de ratio, maar aan de Nous
als intuïtieve faculteit van de mens. Dáardoor kan de mens ingewijd worden in de
geheimen van de ‘bovenste wereld’, die, via de sterren, de aarde, de materie en de
mens beïnvloedt. Dit gebeurt door influenties, invloeiingen. De mens van zijn kant
kan via de materie omhoog stijgen; hij kan verlicht worden door extase, een illuminatie
verwerven die hem één maakt met de godheid, zelfs deel daarvan maakt. Deze extase
kan hij tot uitdrukking brengen in hymnen1.
Ficino's vriend Pico della Mirandola hechtte (blijkens zijn stellingen van 1486)
grote waarde aan de magia naturalis; evenzo Henricus Cornelius Agrippa van
Nettesheim (De occulta philosophia, 1510) en Giordano Bruno (1548-1600), die
tegenover de elegante stijl van de Ficiniaanse magie de meer ‘barbaarse’, wilde stijl
vertegenwoordigt in de geschriften over magie. Hij beïnvloedde o.a. Sir Philip Sidney.
Een invloedrijk hermetist was ook de jezuïet Athanasius Kirchner (Ars magna lucis
et umbrae, 1646), terwijl ook Rozekruizers in Duitsland tot de hermetisten behoorden.
Het werk van Willem van Swaanenburg nu wordt geacht sterk geinspireerd te zijn
door dit hermetisme. Niet door het hermetisme alleen; ook neoplatonisme en gnosis
spelen hun rol; maar het op subjectieve ‘verlossing’ gerichte hermetisme (tegenover
de objectieve verlossingssfeer van het christendom) speelt toch wel een zeer grote
rol. ‘De tijdelijkheid van diens dichterschap, de hermetisch filosofie als inspiratiebron,
de afwijzing van de 18e-eeuwse dichtvormen en het kiezen van de taal der mystieke
vervoering, de extase’ zijn de wezenlijke kenmerken van Van Swaanenburgs werk2;
zij berusten voor een aanzienlijk deel op het hermetisme. Niet geheel; mogelijk heeft
ook het piëtisme een rol gespeeld. Er bestaat namelijk verband tussen hermetisme
en piëtisme, gericht als beide zijn op redding en zaligmaking, - ver-

1

2

Naast het filosofisch hermetisme, dat zich in de denkwereld beweegt, bestaat ook een praktisch
hermetisme, een doe-wereld die in de beoefening van de alchemie de steen der wijzen, het
alchemistisch goud zoekt. Volgens Jung beantwoordt dit zoeken ‘psychischen Tatsachen,
denen in der Psychologie des Unbewuszten eine grosze Bedeutung zukommt’. Aldus C.G.
Jung, Psychologie und Alchemie, 1944; aangehaald door C.M. Geerars, t.a.p.
Dit alles is aangetoond door J.P.A. van Alphen, Willem van Swaanenburg, achttiende-eeuwer
en tijdgenoot (prfschr.), Amsterdam, 1967. Voor de bezwaren tegen dit boek zie het
aangehaalde artikel van C.M. Geerars, Ni Tlg 62 (1969), 183-6.
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band dat ook tot uitdrukking komt in de door beide stromingen gebruikte beeldspraak
en symboliek.
Van groot belang, ook voor de interpretatie van Van Swaanenburgs werk, is het
binnen het hermetisme optredende paradoxale verschijnsel van enerzijds beoefening
van het ‘zwijgen’ en anderzijds het praatziek doordraven als effecten van extase, een dubbelzinnigheid die J.P.A. van Alphen als maniëristische karakteristiek voor
Van Swaanenburg geldig acht1.
Ed. Serrarens2 zag in Van Swaanenburg sterke geestelijke verwantschap met de
schrijver van de Max Havelaar en de Ideën, en kenschetste hem door te wijzen op
zijn drang naar het grootse en onbereikbare, zijn hybris en haat, die hem met
catonische hardnekkigheid doen uitvaren tegen de snulligheid van de eigen tijd, zijn
hunkering naar eenzaamheid en stilte, naar adel en eerlijk, schoon leven, zijn trek
naar het geheimzinnige en zijn Godsverlangen, zijn onevenwichtigheid en
onbezonnenheid, zijn trots vereenzaamd leven temidden van een banale bende, zijn
breidelloze fantasie en sentimentaliteit, welke laatste hij overigens - als een premature
‘Piet Paaltjens’ - in zijn parodieën op de herdersdichten van zijn tijd belachelijk
maakte. Het ongeluk heeft gewild, dat zijn hartstochtelijke bewogenheid en
ongebreidelde heftigheid Van Swaanenburg ertoe verleidden Vondels ‘doorluchtige
stijl ad absurdum’ te voeren, waardoor hij doorgaans moeilijk leesbaar is. Maar als
fel-levend protest tegen de klassicistische redelijkheid, protest op grond van zijn
hermetisme, is Van Swaanenburg van ongemeen belang. Hij uitte zich in een
dichtbundel Parnas, of de zanggodinnen van een schilder (1724) en in een drietal
weekbladen, die van 1725 tot en met 1727 het licht zagen, de bundel nog min of
meer aangepast aan de officiële literatuurtraditie, de tijdschriften vrijer en
ongebondener.

Het Frans-klassicisme
Nil Volentibus Arduum
Vondel was, in de tweede helft van de zeventiende eeuw, de laatste grote scheppende
kracht op toneelgebied. In tegenstelling met Hooft echter vond Vondel weinig
navolgers. Jan Vos zou men zo kunnen

1
2

Over dit eventueel maniërisme C. Kruyskamp in zijn beoordeling van Van Alphens dissertatie,
TNTL 84 (1968), 130-1.
Ed. Serrarens, Willem van Swaanenburg, De Gids, 1936, IV, 201 vlg.
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noemen, maar dan op burleske en romantische manier. Vos kwam echter na verloop
van tijd met Vondel in conflict, en wel - anders dan bij de predikanten - om literaire
redenen. Met name na het verschijnen van Vondels Jeptha werd het verzet van Vos,
die het strak klassieke werk van Vondel maar matig kon waarderen, sterker.
Vondel lag daarbij in de minst gunstige situatie, daar Vos een sterke machtspositie
bekleedde in de Amsterdamse toneelwereld: bijna twintig jaar - van 1647 tot ongeveer
1667 met een paar jaar onderbreking - heeft Vos het Amsterdamse toneel beheerd
als schouwburgregent. In zijn kwaliteit van spelleider had hij in Vondels Lucifer een
ballet ingevoegd van Adam en Eva met de engelen in het paradijs. Had Vondel
aanvankelijk deze invoeging over zijn kant laten gaan, er misschien zelfs wel voor
gevoeld op deze wijze gemoderniseerd te worden, op den duur werd het hem toch
te machtig, en in zijn voorrede voor de Jeptha spreekt hij, doelend op stukken als
Vos' Aran en Titus, over ‘kunstenarijen’ en ‘wanschapen en gruwzame wreedheden’.
Vos, met zijn strijdbaar temperament, reageert in zijn Medea door zijn aanval op het
strakklassieke toneel, met name op Vondel. Het zien gaat voor het zeggen, - oordeelde
Vos in reactie op het al te declamatorische toneel van Vondel.
In de praktijk viel het publiek Jan Vos bij: zijn spektakelstukken trokken volle
zalen, terwijl Vondels drama's het in deze tijd niet meer doen; in de jaren tussen 1660
en 1667 verschijnt Vondel weinig op het toneel. Vos had, met name in de jaren na
1660, de wind stevig in de zeilen: verschillende ‘romantische’ toneelschrijvers stelden
zich aan zijn zijde. Daaronder waren diverse auteurs van stukken - deze laatste rijk
versierd met zang, dans, kunst- en vliegwerken, - wier namen ternauwernood in de
geschiedboeken worden bewaard; daaronder zijn er echter óók twee, die later in heel
ander verband genoemd zullen worden: Meyer en Pels. Dr. Lodewijk Meyer gaf in
1667 het aan Corneille ontleende ‘treurspel met konst en vliegwercken’ Het Ghulde
Vlies uit; een jaar later volgde Andries Pels met Didoos Doot, dat voorzien was van
‘eenige Konstwerken’ en een vermenging van het ernstige met het komische bracht.
Beide auteurs bleven echter niet lang aan deze kunst- en vliegwerken getrouw,
noch aan deze mengeling van het ernstige en komische; zij geraakten namelijk geheel
in de ban van het Frans-klassieke treurspel, dat antithetisch stond tegenover de
opvattingen die Vos in de praktijk toepaste en Barlaeus bewonderde. Deze nieuwe
Franse geest
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vinden we het sterkst belichaamd in een genootschap, en - zoals in de eerste helft
van de eeuw - spelen persoonlijke veten en gekrenkte eerzucht mede hun rol in de
onderlinge tegenstellingen.
De grote man van deze nieuw-klassicistische richting was DR. LODEWIJK MEYER
(1630-1681). Meyer is een belangrijke figuur in zijn tijd geweest: in hem voltrok
zich de overgang van oud naar nieuw met schokken, maar duidelijk. Eerst op latere
leeftijd ging hij filosofie en medicijnen studeren, maar toen hij in 1660 in het laatste
vak promoveerde, had hij al een en ander gepresteerd op het gebied van dichtkunst
en taalwetenschap. Aanvankelijk overhellend tot piëtisme (hij was zeer ingenomen
met de Imitatio van Thomas), verkeerde hij later in de kringen van collegianten en
andere zelfstandige denkers, en raakte toen nauw bevriend met Spinoza. In 1663
schreef hij een voorrede voor diens Principia philosophiae Renati des Cartes, in
1677 gaf hij diens Opera posthuma uit. Verder heeft vooral Thomas Hobbes invloed
op hem uitgeoefend. Maar zijn cartesianisme stempelt hem zijn leven lang tot een
aanhanger van een rationeel christendom, zoals blijkt uit zijn Philosophia S. Scripturae
Interpres (1666), waarin hij, tot veler verontwaardiging, bij de verklaring van de H.
Schrift de grootste waarde en het hoogste gezag toekende aan de wijsbegeerte. In
1674 werd het boek als gevaarlijk en goddeloos verboden. Hier zien wij het
rationalisme in volle opmars1.
Voor wat de schone kunsten betreft, is het van het grootste belang geweest, dat
hij, als schouwburgregent, na de bovenvermelde romantische periode en daarin
geldende voorkeur voor spektakelstukken, in de voorrede van zijn Verloofde
Koninksbruidt van 1668 bekeerd blijkt tot de nieuwe, aan Frankrijk ontleende,
kunstopvattingen en zich een heftig tegenstander van de romantische spelen betoont.
Het feit, dat hij het jaar daarop uit het bestuur van de schouwburg ‘gebonsd’ was,
wakkerde de tegenstelling aan, en nog in hetzelfde jaar 1669 ging Meyer er, met een
aantal gelijkgezinden, toe over het genootschap NIL VOLENTIBUS ARDUUM te stichten.
Dit genootschap2 stelde zich ten doel de wetenschap en de literatuur te beoefenen,
op toneelgebied de neo-klassicistische beginselen voor te staan, en die van de regenten
van

1

2

C. Louise Thijssen-Schoute, Lodewijk Meyer (1630-1681) en diens verhouding tot Descartes
en Spinoza, in Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 1953, herdrukt in Uit de Republiek
der Letteren, 's-Gravenhage, 1967, 173-94.
Over dit genootschap A.J. Kronenberg, Het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum,
Deventer, 1875.
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de Schouwburg te bestrijden. Naar zijn karakter - half wetenschappelijk, half
letterkundig - wekt dit genootschap herinneringen op aan de Nederduitse Academie.
Het wetenschappelijk element, dat aanvankelijk in de populaire beoefening van de
wijsbegeerte tot uiting kwam, raakte echter al spoedig op de achtergrond. De
letterkundige werkzaamheid geeft Nil een eigen karakter. Bij deze werkzaamheid
inspireerden Meyer en de zijnen zich allereerst op het voorbeeld van de Académie
Française, zoals Richelieu die in 1635 had ingesteld met de bedoeling door een
centraal gezaghebbend lichaam dat naar vaste normen beoordeelde, door kritiek dus
bij te dragen tot verheffing en zuivering van taal en kunst. Er was als het ware een
centraal lichaam, dat gezag uitoefende en een vaste norm van beoordeling schiep.
Na verloop van tijd ontwikkelde zich in Frankrijk een sterk klassicistische wetgeving,
met name voor het toneel; steunend op het werk van de drie grote, door de gunst van
vorsten verheerlijkte, dichters Corneille, Molière en Racine, formuleerde men in
deze rationalistische periode een theorie over dicht- en toneelkunst, die definitief
gecodificeerd werd in Boileau's Art Poétique (1669-1674). Het zijn de Critique de
l'Académie française en de Art Poétique die de grondslagen hebben gelegd voor de
Frans-klassicistische richting, ook in onze letterkunde. Uit het werk van de grote
dichters werden de regels afgeleid en de wetten, die in het vervolg als voorschrift
gingen gelden. Het doel, dat men te onzent door deze navolging van het
nieuw-klassieke, Franse treurspel hoopte te bereiken, werd reeds in 1669 omschreven
in een theoretisch werkje Onderwijs in de Tooneel-Poezy, waarin de schrijvers
verklaren het oog gericht te hebben op ‘verbetering der Zeden, 't welk zynde 't eenige
wit der Tooneelspelen, 't voornaamste nut ook is dat hier aan te merken staat. De
Tooneelspelen vermaanen ons door levendige voorbeelden en krachtige spreuken
tot het omhelzen der Deugd en vlieden van de Ondeugd’. Geleidelijk ontwikkelt zich
het theoretisch inzicht, dat in navolging of vertaling der Franse klassieken het ideaal
gaat zien, een ideaal dat regelrecht in strijd komt met Vos' realisme, zoals men ook
Rembrandts naturalisme verwerpt. De kunstleer van deze richting werd tenslotte
door Andries Pels en enkele leden van Nil definitief vastgelegd in Horatius'
Dichtkunst, op onze tijden én zéden gepast (1677), een werk dat, evenals dat van
Boileau, steunde op Horatius' Epistula ad Pisones, de zogenaamde Ars poetica.
Gladheid en zoetvloeiendheid, het gladgepolijste vers, uiterlijke sierlijkheid en
fijnheid van vorm, resultaat van het polissez, repolissez toujours, wordt het summum
van de
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dichtkunst. Hun normen pasten deze schrijvers ook toe op de gedichten van de grootste
zeventiende-eeuwers, die door de mannen van Nil ‘gecorrigeerd’ werden. Het geloof
in het alleenzaligmakend karakter van de Franse kunst bracht - een hele eeuw lang,
tot 1770 - vele auteurs ertoe liever Franse stukken te vertalen, te bewerken en... te
verbeteren, dan zelf scheppend werk te vervaardigen1. De eerste oorspronkelijke
toneelspelen, die in de nieuwe trant van het Frans-klassieke treurspel bij ons
geschreven werden, zijn Karel Erf-Prins van Spanje (1679) en Fabius Severus (1680)
van dr. Govert Bidloo.
Nil leidde tien jaar lang een bloeiend bestaan.
Het is overigens niet zo, dat deze geest de onbetwiste opperheerschappij voerde.
Van verschillende kanten opponeerde men heftig tegen Nil en de mentaliteit die het
voorstond. Er was verzet van degenen die de wijsgerige achtergrond van het
genootschap bestreden, daarin atheïsme, spinozisme en andere met het christendom
strijdende dwalingen meenden te herkennen. Er was verzet van degenen, die niet
onder het (literaire) caudijnse juk wilden doorgaan, en zich verzetten tegen wat zij
als aanmatiging beschouwden, als ‘een Poëetische Inquisitie ofte een slaafachtige
onderzoeking der kunst, waarbij alles (wat niet met de Kanon, ofte reegel van
Concillium overeenkomt) werdt verkettert ende verworpen’2. Er was, uiteraard, verzet
van de mannen die de kunstrichting als zodanig verwierpen: Vos, Blasius, Asselyn
c.s.; zij beschouwden het Franse toneel geenszins als het ideale. Er is dan ook vrij
wat geschreven tégen Nil, betogen waarop het genootschap het antwoord niet schuldig
bleef. Op hoog peil staat deze polemiek niet; het beste stuk uit deze tijd is de satire
Marsyas van Antonides van der Goes, waarin de dichter uiting geeft aan zijn
verontwaardiging over de kritiek die Nil uitgeoefend had op Vondel3.
Het is echter geenszins het gevolg van deze aanvallen, dat na verloop van jaren
de activiteit van het genootschap vermindert. Gedurende de

1

2
3

Vgl. Ch. van Schooneveld, Over de navolging der klassiek-Fransche tragedie in
Nederlandsche Treurspelen der 18e eeuw, Doetichem, 1906; J.A. Worp, Geschiedenis van
het drama en van het tooneel in Nederland II, Groningen, 1908; J. Bauwens, L'influence de
Corneille en Hollande, Turnhout, 1922; J. Prinsen J. Lzn., Het drama in de 18e eeuw in
West-Europa, Zutphen, 1931, en S. Geleerd, Les traductions hollandaises de Racine du XVIIe
et XVIIIe siècles, Zutphen, 1936.
Aangehaald bij G. Kalff, G.N.L. IV, 552.
P. Minderaa, TNTL 81 (1965), 245.
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oorlogsjaren is de activiteit van Nil, althans naar buiten, betrekkelijk gering. De
bijeenkomsten zelf werden echter wel voortgezet, sinds 1676 ten huize van de schilder
Gerard de Lairesse, een speciale vriend van Pels1. Het typeert het genootschap, dat
het de voorkeur gaf aan deze, zich op antieke bouw- en beeldhouwkunst inspirerende
neo-klassicist met zijn stijve vormelijkheid en harde lijnen bòven Rembrandt en
diens naturalisme. Rembrandt leverde huns inziens het bewijs, dat zelfs de edelste
geest verwildert, ‘zoo hy zich aan geen grond en snoer van regels bindt, maar alles
uit zichzelf te weeten onderwindt’, zoals Pels schreef. Het snoer van regels gaf De
Lairesse in Het Groot Schilderboek (1707), tegenhanger van de snoeren van regels
die Nil verzorgde2.
In 1677 werd besloten de schouwburg te heropenen om de ouden van dagen weer
aan de ‘jaarlijxe profijten’ te helpen. De stadsregering hield echter de benoeming
van de schouwburgregenten aan zich. Benoemd werden zes regenten, waaronder
Meyer, Pels en Bouwmeester: een eclatante zege voor Nil, dat de richting van Vos
overwon. In de schouwburg en wat daarmee annex is, ontplooide Nil dan ook in de
komende jaren zijn grootste kracht. Nil-zelf als kunstgenootschap gaat na enige tijd
een kwijnend leven leiden om tenslotte zo zacht te ontslapen, ‘dat de overgang van
leven tot dood niet merkbaar was’.
Nil moge dus als genootschap op vrij oneervolle wijze de geest gegeven hebben,
deze geest-zelf bleef levend, niet zozeer in de leiding van de Schouwburg, als wel
in het literaire leven van de achttiende eeuw.
Niet zozeer in de Schouwburg. Hier, immers, blijft de strijd tussen romantische
en klassieke kunst een perpetuum mobile. Ook na de overwinning van Meyer c.s.
gaven de ‘romantieken’ de strijd niet op. Na de dood van Pels in 1681 - dat is dus
na een heerschappij van ruim tien jaar - veroveren deze ‘romantieken’ onder Bidloo
opnieuw de Schouwburg. Persoonlijke veten vertroebelen de strijd, die over het
geheel trouwens een weinig zakelijk karakter draagt. Zoals blijkt uit het gemak,
waarmee sommigen van de ene partij naar de andere overlopen...
Nil trachtte overigens het toneel op hoger peil te brengen. Herhaalde malen had
men, van overheidswege, schouwburgen moeten sluiten; zo in Den Haag (1650-1657)
en in Amsterdam (1672-1678). Staat-

1
2

J.J.M. Timmers, Gerard Lairesse I, Amsterdam, 1942, 13.
J.J.M. Timmers, a.w., 49-68.
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kundige moeilijkheden waren een reden, maar volstrekt niet de enige: men vond een
andere reden in het onzedelijk-geachte niveau van heel wat toneelstukken. De
toneelstukken van lager allooi moeten wij overigens op de eerste plaats zoeken in
het komische genre, waaraan wij thans enige aandacht hebben te schenken1.

2 Het komisch toneel
Wij hebben, in het werk van figuren als Starter, Coster, Bredero, Huygens en Hooft,
gezien: hoe in de aanvang van de zeventiende eeuw de zestiende-eeuwse klucht zich,
onder invloed van het klassieke blijspel, binnen het tijdsbestek van de eerste, grote
generatie zeventiende-eeuwers had ontwikkeld tot een hoogstaand blijspel. Op dit
hoge niveau hebben onze latere toneelschrijvers zich niet gehandhaafd. Met het
wegvallen van de grote meesters viel ook het blijspel weg, en volstond men met het
schrijven van kluchten en gerekte komische spelen, die echter naar kwaliteit geenszins
op één lijn gesteld mogen worden met het werk van de bovengenoemde groten. De
inhoud van de kluchten bleef vrijwel gelijk aan wat hij in de vorige eeuw geweest
was: hij betrof het huiselijk leven; met name de huwelijksmisère; de verhouding
tussen echtgenoten bleef het voornaamste thema.
Bij uitbreiding werden daaraan het gehele dagelijkse leven en samenhangende
delen van het maatschappelijk leven verbonden. Langzamerhand komen daarnaast,
onder invloed mogelijk van Rodenburgs ‘vryagespelen’, stukken die vrijen en trouwen
tot inhoud hebben. Over het algemeen zijn deze stukken, althans die van de mindere
auteurs van de beide eerste geslachten, beter geslaagd in de bewerking der delen dan
in de karakteristiek der personen, de bouw en de samenhang van het geheel.
Een zeer opvallende wijziging treedt op bij de auteurs van het derde geslacht (ca.
1650-1660): de verhouding tussen oorspronkelijke en vertaalde, resp. nagevolgde
stukken wijzigt zich thans aanmerkelijk ten nadele van de oorspronkelijke: tegenover
een veertigtal oorspronkelijke stukken staan niet minder dan een twintigtal vertaalde
en nage-

1

A.J. Kronenberg, Nil Volentibus Arduum, Deventer, 1875; J. te Winkel, Mr. Joan Blasius
als vertegenwoordiger van de romantische richting onzer letterkunde, Haarlem, 1881; J.F.M.
Sterck, Uit het Amsterdamsche Tooneelleven op het einde der XVIIde eeuw, in: Handelingen
Maatsch. Ned. Letterkunde, 1912-1913, 97; J. Bauwens, La tragédie française et le théâtre
hollandais au dix-septième siècle, Amsterdam, 1921.
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volgde stukken. Men kan dit interpreteren als teken van verzwakking der
scheppingskracht, men kan er óók in zien een zich bezinnen op de stand van het
nationaal toneel: de toneeldichters zijn klaarblijkelijk van oordeel geweest dat de
oude stijl had uitgediend en vervangen diende te worden door een betere, die men
van elders - met name Frankrijk - aan te leren had. Grote gebeurtenissen werpen hun
schaduwen vooruit: de geest van Nil Volentibus Arduum zweefde reeds over deze
contreien. Over het geheel genomen is de letterkundige waarde van deze kluchten
van geringer betekenis nog dan die van de beide vorige generaties.
Een uitzondering moet gemaakt voor het werk van de belangrijkste dramaturg van
dit geslacht THOMAS ASSELYN (ca. 1620-1701). Asselyn was van Frans-protestantse
afkomst en geboren te Dieppe. Al jong echter is hij met zijn vader naar Nederland
gekomen: wij vinden hem althans in 1644, het jaar waarin hij trouwde, te Amsterdam
als boekbinder. Met staatkundige gedichten maakte hij enige naam om in 1653 een
gedicht van zijn hand ter ere van Vondel op diens huldigingsfeest in Sint-Jorisdoelen
te horen voordragen. Asselyns eerste vrouw, dertien jaar ouder dan haar man, stierf
in 1655; hij hertrouwde nog geen jaar later met een meisje, achttien jaar jonger dan
hij. Een man die van variatie hield. Dan gaat hij plotseling voor het toneel schrijven!
In 1657 zijn eerste stuk Den grooten Kurieen, met groter of kleiner tussenpozen
gevolgd door verschillende andere treurspelen. Ernstige spelen dus, in de trant van
Jan Vos, met indrukwekkende vertoningen, veel spektakel, brandende fakkels, hoofden
op spiesen en andere pontificale zaken. Grote artistieke waarde hebben deze spelen
niet. Om hun theoretische opzet zijn zij merkwaardig, in zoverre Asselyn, versus de
mannen van Nil, het pleit voerde tegen de vertalingswoede van de genootschappers,
hun zuiveringsmanie en hun streven te ‘polysten met cieraat van woorden’. Laat ons
- aldus Asselyn - trachten werk van éigen vinding voort te brengen. Dit heeft Asselyn
gedaan, zij het zonder artistiek succes.
Dit laatste behaalde hij wél, toen hij plotseling de boeg wendde en het komisch
toneel ging beoefenen. In 1682 werd zijn eersteling en meersterwerk Jan Klaaz of
gewaande Dienstmaagt vertoond. In het voorwoord van de uitgave van dat jaar
schrijft de auteur, dat het stuk ‘al voor veel jaaren opgesteld’ werd, maar dat uitgave
thans strikt nodig was geworden door de rel die de vertoning had teweeggebracht!
Het is niet meer nauwkeurig te achterhalen wat precies de oorzaak is
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geweest van de ontstane agitatie, doordat de uitgave van Asselyn een gecastigeerde
is. In pamfletten tegen deze uitgave wordt namelijk geconstateerd, dat Asselyn zestien
passages veranderd had en de attaque aan het adres van Galenus en de ‘Societeit’
van de mennisten had weggelaten, die uiteraard de vroeger opgevoerde vertoning
een ander karakter gegeven kunnen hebben dan de ons ter beschikking staande tekst
blijken laat. Deze tekst laat overigens wel enige gevolgtrekkingen toe, al zijn ze niet
zeer scherp te formuleren. - Het stuk speelt zich af in het milieu der collegianten,
waartoe veel mennisten behoorden; Asselyn meent, naar uit zijn verdediging blijkt,
deze mennisten over één kam te kunnen scheren met de kwakers. Dat de vader en
moeder van Saartje ordentelijke, godvrezende lieden zijn, verhindert Saartje niet,
verslingerd te zijn op Jan Klaaz, die tenslotte een onwaardig lid der broederschap is.
Jan bakt, met behulp van de besteedster Martijntje en met instemming van Saartje,
de ouders de poets zich als dienstmaagd bij vader en moeder te verhuren. Hij krijgt
dan de opdracht Saartje 's nachts tegen mogelijke aanslagen op haar maagdelijkheid
te beschermen. Die nacht wordt zonder speulman bruiloft gehouden; om verder
schandaal te voorkomen stemmen de ouders nu in het huwelijk toe. Volgens de
suggestie in het stuk is Jan Klaaz geenszins een uitzonderlijke figuur onder de broers
en zusjes. Er was trouwens - ook blijkens andere bronnen - reden de vroeger zo
deugdzame mennisten met enig wantrouwen te bejegenen; onder handhaving van de
schijn van uiterlijke vroomheid was vrij wat moreel kwaad binnengeslopen in de
gelederen van de rijker geworden vromen uit die dagen, zoals het getuigenis van de
ernstige collegiant Oudaan van 1669 luidt.
Nog een andere trek hekelde Asselyn in de figuur van de kwaker Reynier Adriaensz,
die met sukkelachtige saaiheid en onnatuurlijke schijnheiligheid naar Saartje vrijt,
als men zijn stuntelige pogingen die naam mag geven. Neen, gunstig kwamen deze
vromen er in het stuk van Asselyn niet af. Schijnheiligheid, saaiheid,
oplichterspraktijken, - een ganse collectie maatschappelijke ondeugden haalt hij in
dit stuk over de hekel, dat mogelijk op een bepaald recent geval doelt, al ontkent
Asselyn dit.
Het stuk had een enorm succes (in 1741 werd het nog, het is wel aardig dit even
te noteren, in Hamburg opgevoerd!), een begrijpelijk succes, al ging het bepaalde
personen alleen maar om het gegeven en om de besteedster te horen praten, ‘die
voerde zo goddeloos een taal als noch nooit op eenig Tooneel gehoord is’. Maar als
blijspel is het
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zonder twijfel geslaagd: Asselyn heeft, al was hij van Franse afkomst en al had hij
Molière terdege bestudeerd, de Nederlandse klassieken in dit genre geheel begrepen;
hij handhaaft de traditie van Bredero en de andere grote zeventiende-eeuwse
blijspelschrijvers. Hij is uitstekend geslaagd in de uitbeelding van het
typisch-hollandse mennistenmilieu van die dagen door een rake typering en
karakterisering van alle bij het geval betrokken figuren: vanaf de brutale, maar eerlijke
dienstmaagd Lyntje die het stuk opent, tot en met de min of meer geniepige, zich in
het geval verkneukelende buurvrouwen die het sluiten. Voortreffelijk heeft hij de
hoofdpersonen tegenover elkaar gezet: de wel erg lichtzinnige Saartje tegenover haar
deugdzame, maar starre en al te stroeve ouders; de titelheld tegenover de slechts in
één toneel optredende, maar onvergetelijke slome kwaker Reynier Adriaensz, om
wie de schouwburg zich slap gelachen heeft en wiens ‘zo zo’ de karakteristiek bij
uitstek werd van de kwakers, etc. Ook in zijn uiterlijke vorm slaagde Asselyn
volmaakt: het niet te lange stuk - het telt bijna achthonderd regels - is levendig
geschreven, in de in het begin van de eeuw gevormde losse blijspelverzen. Het is
uitmuntend gecomponeerd binnen het tijdsbestek van vierentwintig uur, terwijl het
toneel is ‘in, en omrent het Kattegat’!
De heibel die het stuk ontketende, - men kan hierover lezen in de uitvoerige
inleiding van F. Buitenrust Hettema in diens uitgave in de (vroegere) Zwolse
herdrukken-, belette Asselyn niet over te gaan - inspireerde hem mogelijk! - tot het
schrijven van een tweetal vervolgen, waarvan het eerste Kraambed of Kandeelmaal
van zaartje Janz (1684) in kwaliteit vrijwel het peil van de eersteling handhaaft. In
dit stuk tuimelt Jan Klaaz omlaag van het quasi nobel kwakersstandpunt dat hij na
zijn huwelijk was gaan innemen, hetgeen op het publiek eensdeels een amuserende,
anderdeels een choquerende werking uitoefende. Als gevolg van het feit dat dit
tweede stuk doorgaans gespeeld werd sàmen met het eerste is men ‘de kwaker’ gaan
zien als de schijnheilige vrome. Althans, deze opvoeringen kunnen daartoe hebben
bijgedragen.
Het derde stuk, Echtscheiding van Jan Klaaz en Zaartje Jans (1685) is eigenlijk
nog maar met een dunne draad aan de eerste verbonden: beide figuren zijn er kwalijk
aan toe: van Jan Klaaz, die in het tweede stuk een kind verwekt heeft bij een
‘collegiezuster’, een ‘stijl van de Kerk’, vernemen wij in het derde, dat een paar
schoutendienaars hem bij een getrouwde vrouw betrapt hebben. Hij wordt, uitgejouwd
door een grote menigte, in gijzeling gebracht. Saartje maakt het al niet veel
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beter: zij blijkt zwanger te zijn van dokter Gardenier die haar behandelt. Het einde
van het liedje is, dat zij er met de dokter tussenuit trekt.
Deze drie stukken staan vrijwel op gelijk peil. Dit peil wordt ook nog gehandhaafd
in de klucht die Asselyn tussendoor schreef: De Stiefmoer (1684). Maar dàn begint
hij zich te herhalen, al te gemakkelijke tegenhangers te schrijven van reeds eerder
vervaardigde stukken (De Stiefvâar, 1690, is een pendant van het stuk van 1684),
stereotiepe thema's en motieven te gebruiken, zoals kijfpartijen tussen huisvrouw en
dienstmaagd, het optreden van ‘moffen’ met hun koeterwaals, een man die onder de
plak zit van zijn vrouw of omgekeerd, etc., terwijl ook zijn losse, luchtige, soms zelfs
ruwe en botte blijspeltoon plaats maakt voor een stijve, rijkelijk taaie betoogtrant. In de jaren negentig schrijft hij nog diverse werken en werkjes, waaronder nog even
vermelding verdient het blijspel Gusman de Alfarache of de doorslepene Bedelaers
(1691), waarin hij de stof van een Spaanse schelmenroman voor het toneel bewerkte.
Het bevat geslaagde momenten, maar een geheel gaaf en boeiend werk schrijft de
zeventigjarige niet meer. De eerstelingen van zijn blijmoedige muze volstaan echter
om Asselyn een plaats te verzekeren bóven zijn generatiegenoten, en náást de grote
blijspeldichters uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw1.
Nog scherper dan tijdens de derde generatie tekent zich in het werk van de vierde de
poging af de oudvaderlandse klucht te verheffen naar het voorbeeld van de Franse.
De verhouding tussen de vertaalde en de oorspronkelijke stukken is nog verder
verschoven ten gunste van de eerste groep: vijftig vertaalde worden in evenwicht
gehouden door vijftig oorspronkelijke.
Was het tijdens de derde generatie voorál Frankrijk, thans is het bijna uitsluitend
Frankrijk - de mindere goden, maar ook Racine en Molière - van wie de schrijvers
in de jaren tachtig en negentig alle heil verwachten. Deze aandacht voor het Franse
komische toneel heeft een belangrijke verschuiving in de stofkeuze tot gevolg gehad:
wel leveren

1

De Klaazstukken werden uitgegeven door A. de Jager, Asselijn's Werken I, Groningen, 1878;
goedkope uitgave, Amsterdam, 1907. Jan Klaaz werd uitgegeven in de editie van F. Buitenrust
Hettema in de (vroegere) Zwolse Herdrukken, en door G. Stellinga, Gorinchem, 1968. Over
hem J.A. Worp, TNTL 4 (1884), 45-100, 5 (1885), 62-65, en H.W. Meihuisen, Alg.
Doopsgezind Weekblad, 29 jan., 5, 12 en 26 febr. 1956.
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huwelijk en vrijage nog altijd de stof voor een aantal stukken, maar daarnaast
verschaffen nieuwe bronnen andere stof aan de auteurs: novellen, anecdoten, delen
van romans worden verwerkt tot stukken waarin list en verschalken op de voorgrond
treden. Bovendien gaat men zich, meer dan vroeger, bewúster althans dan vroeger,
toeleggen op het uitbeelden van typen (de lichtmis, de rijkaard, de schoonmoeder,
enz.). Kwalitatief echter staan de stukken van deze generatie nog weer lager dan die
van de derde; slechts in één opzicht is er vooruitgang, namelijk in zedelijk gehalte.
Zeker niét kieskeurige beoordelaars zijn van mening, dat heel wat toneelstukken de
perken van kiesheid ook voor die tijd te buiten zijn gegaan, een overschrijding van
de grenzen die niet wordt goedgemaakt door de sterk moralistische stroming of al te
opzettelijke tendens in tal van stukken1. In veel gevallen echter gaat deze opvoering
van moreel peil samen met matheid, saaiheid, kleurloze stijfheid. De voornaamste
auteur van deze generatie is PIETER BERNAGIE (1656-1699). Deze doctor in de
medicijnen, die stamde uit een deftige Bredase familie, werd in 1688 regent van de
Amsterdamse Schouwburg, in 1692 professor aan het Atheneum. Zijn dramatische
activiteit heeft iets van een eruptie, indien dit woord bij een zo deftig talent geoorloofd
is. Hij schrijft, ongeveer in dezelfde jaren waarin Thomas Asselyn zijn Jan
Klaaz-kluchten op papier zet, een groot aantal toneelstukken: in 1684 vier kluchtspelen
en een treurspel, in 1685 twee kluchtspelen, een blijspel en een treurspel, in 1686
weer vier stukken, over dezelfde genres verdeeld. Jarenlang schrijft hij dan niets
meer, om na twaalf jaar het zinnespel De Mode te publiceren. Het jaar daarop sterft
hij.
Bernagie was vóór alles moralist: hij werd niet bezeten door de drift tot
levensuitbeelding, maar door de behoefte zijn toehoorders tot een goed en deugdzaam
leven te leiden. Hij bezat echter voldoende toneelbloed om dit streven tot zijn recht
te doen komen door middel van de dramatisering van een of andere toestand of de
uitbeelding van een type. Geheel in de geest van zijn generatiegenoten maakte hij,
naar het voorbeeld van de Fransen, een dankbaar gebruik van de elementen intrige,
misleiding en bedrog, al zijn zij over het algemeen weinig indrukwekkend.
Voor wat de uitbeelding van zijn figuren betreft, vervalt hij al te vaak in charge
of karikaturaal gedoe. Tegenover deze negatieve eigen-

1

G. Kalff, G.N.L. V, 242.
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schappen staat deze positieve, dat een niet-onverdienstelijke dialoog ertoe bedraagt
de vlotte, snelle gang van zijn kluchten te bevorderen.
Bernagie eindigt, als gezegd, zijn literair leven met het schrijven in 1698 van het
deftig zinnespel De Mode1. Ouderwetser kon het al niet. Doch dit ouderwetse was
tháns produkt van de nieuwe geest van het rationalisme die uit Frankrijk naar deze
landen was komen overwaaien. Tussen het middeleeuwse zinnespel en dit van
Bernagie ligt het grote nationale komische toneel van Coster, Hooft en Bredero, ligt
de (in artistiek opzicht mislukte) poging in de tweede helft van de eeuw om de klucht
op het voetspoor der Fransen tot nieuwe bloei te brengen2.

3 Het klassieke treurspel na 1700
De achttiende eeuw staat, direct na 1700, opnieuw volop in het teken van het
Frans-klassieke treurspel. Wel worden nog enkele gruwel- en spektakelstukken uit
het voorgaande tijdperk gespeeld, en werden uit het Spaans enkele toneelstukken
vertaald en opgevoerd, maar het leeuwenaandeel is toch Frans klassiek. Aanvankelijk
zwelt de stroom vertalingen, maar al vrij spoedig komen de Nederlandse auteurs
ertoe nieuwe eigen werken te schrijven.
De belangrijkste auteur in dit genre is de figuur die kort na 1700 met een tweetal
toneelstukken optreedt, die wij hier als gave specimina van ons Frans klassiek toneel
iets uitvoeriger bespreken: LUCAS ROTGANS met Eneas en Turnus (1705) en Scilla
(1709).
In Eneas en Turnus3 behandelt Rotgans een stof uit het twaalfde boek van de
Aeneis, dat hij vrij nauwkeurig volgt, maar met ‘eenige nootsakelijke vryheden en
byvoegselen, tot oppronkinge der stoffe, en om de werking der hertstogten,
aaneenschakeling der tooneelen, kortheit des tijdts, en meeste waarschynlykheid uit
te vinden: naar het voorbeeldt der Fransche toneeldichteren, die in deze stoffe ver
boven anderen uitmunten’. Aeneas is geland op de kust van Italië, en begeert Lavinia,

1
2

3

Over Pieter Bernagie, J.A. Worp, TNTL 3 (1883), 123-167; Pieter Bernagie, Het huwelijk
sluyten, uitg. door Ad. Thenaar, Gorinchem, 1954.
Over dit komisch drama G. Kalff, G.N.L. V, 151-250, J. Walch, Studiën over ‘Litteratuur en
tooneel’, Maastricht, 1924, 233-238, en E.F. Kossmann, Nieuwe Bijdragen tot de Gesch.
van het Ned. Toneel in de 17e en 18e eeuw, Den Haag, 1915.
Opnieuw uitgegeven door L. Strengholt, Zwolle, 1959; over Eneas en Turnus, G.A. van Es,
TNTL 78 (1961), 282-316, en SpdL 3 (1959), 309-11.
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de dochter van koning Latinus, tot vrouw. Zij is echter al min of meer toegedacht
aan haar bloedverwant Turnus, die haar vader trouw in de strijd heeft bijgestaan.
Haar moeder Amata staat op grond van een verschijning volstrekt afwijzend tegenover
Aeneas; haar vader, die vreest dat zijn rijk ten onder zal gaan wanneer hij Aeneas'
verzoek zonder meer afwijst, stemt toe in een tweegevecht tussen de twee
mededingers. De strijd eindigt ten gunste van Aeneas, die Turnus doodt. Hiermede
is eigenlijk de hartewens van Lavinia vervuld, die - hoezeer zij vervuld is van achting
voor Turnus - als onder de invloed van een hogere macht onweerstaanbaar getrokken
wordt naar Aeneas. Anders Lavinia's moeder: zij berooft zich van het leven om geen
getuige te moeten zijn van het huwelijk van haar dochter met Aeneas.
Dit toneelstuk is wel Rotgans' meesterwerk. Men leest het, geboeid om het
menselijk avontuur, waarvoor hij onmiddellijk belangstelling weet te wekken. Het
eerste toneel van het eerste bedrijf reeds plaatst ons in medias res: het boeiende
liefdesdrama tussen Aeneas en Turnus. De staatkundige en militaire verwikkeling
blijven decor om het menselijk levenslot. Uitstekend is Rotgans erin geslaagd Lavinia
tussen de beide minnaars te situeren en haar aarzelende onzekerheid, maar
klaarblijkelijke voorkeur voor Aeneas voelbaar te maken. Uitermate sympathiek is
zij in haar klacht om het leed dat haar persoon, haars ondanks, brengt over de
nederigen en eenvoudigen des lands die in de strijd sneuvelen, hun vrouwen en
kinderen achterlatend in smart en eenzaamheid. Boeiend van dramatische conceptie
is de tegenstelling tussen Lavinia's vader en haar moeder, waardoor een spannend
verweven complex menselijke verhoudingen ontstaat tussen de vijf hoofdpersonen,
over wie hogere machten deze complicaties brachten. Rotgans kon zijn doel niet
zonder deze deus-ex-machina-achtige toestel van geestverschijningen en inspiratieve
krachten bereiken: hij bedoelt echter wel degelijk de fataliteit van de menselijke
aantrekkingskracht en afstoting en haar demonische macht gestalte te geven. Het
moge dan waar zijn, wat Te Winkel zegt, dat in dit stuk de personen over het algemeen
meer het heroïeke karakter der helden van Corneille hebben dan het zuiver menselijke
van Racines heldenfiguren, in personen als Lavinia1 en haar moeder is het Racine-type
toch wel volledig aanwezig: Lavinia de edel-menselijke, haar moeder het tragische
individu,

1

Over de reacties van figuren als Livinia zie L. Strengholt, De schroomvallige meisjes van
Rotgans, Ni Tlg 58 (1965), 366-73.
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dat in de ondergang wordt gesleept door haar hartstochtelijke haat tegen Aeneas.
Minder gaaf komt ons Rotgans' tweede drama voor, de Scilla (1709)1, waarmee
hij echter de grootste indruk maakte op zijn tijdgenoten. Ook voor dit stuk ontleende
hij de stof aan de klassieken, en wel aan Ovidius' Metamorphoses. Uit liefde voor
koning Minos, die haar vaderstad belegert, levert Scilla de vorst het schild met het
beeld van Mars, de beschermgod van de stad, uit, waardoor in de stad de verwarring
ontstaat, die Minos de stad plotseling zonder slag of stoot in handen levert. Minos
weigert echter Scilla's liefde, hij begeert haar zuster Ismene; maar die is verloofd
met Fokus, een koningszoon. Anders dan in het eerste stuk, blijft de omstreden vrouw
trouw aan haar eerste liefde, wèlke dreigementen Minos ook moge uiten. Getroffen
door de sterkte van haar persoonlijkheid, staat tenslotte Minos, na een langdurige
inwendige strijd, grootmoedig Ismene af aan Fokus. Rede en deugd - twee dierbare
achttiende-eeuwse attributen - zijn ook eigenschappen van deze nobele ‘verlichte’
Vorst, die zó alles ten goede beleidt, al kan hij niet verhinderen dat Scilla, in een
exces van tot haat en razernij geworden liefde, zelfmoord pleegt. Deze Scilla is wel
weer een typische Racine-figuur in haar ‘tomeloze hartstocht’, die haar doel bereikt
waant te hebben, maar juist dan, door haar verraad aan haar vaderstad, door haar
vergrijp tegen de zedelijke orde die trouw en liefde eist, zichzelf naar de ondergang
voert. Compositorisch is dit stuk niet zo knap als Eneas en Turnus: Rotgans heeft in
Scilla heel wat bladzijden nodig voor hij het eigenlijke conflict gesteld heeft, waarin
Minos komt staan tussen de zich aanbiedende, hartstochtelijk beminnende Scilla en
de koel-weigerende Ismene, - heel wat bladzijden expositie over krijgskundige
aangelegenheden ook, die in monologen worden uiteengezet.
Men kan deze monologen en exposities hun betekenis niet ontzeggen, maar deze
is een andere dan de dramatische. Rotgans schrijft een zeer goed vers. En het is
ongetwijfeld mede daarom, dat Kloos hem zo graag las. Het declamatorische dat
Vondels vers beheerste en het zo moeilijk maakt diens vers alleen maar te lezen men moet het hardop declameren - is bij Rotgans verdwenen. Rotgans schreef zonder
twijfel voor het toneel, heel zijn vormgeving is daarop gericht: hij schrijft uit de
geestesgesteldheid van de Franse Louis XIV-mentaliteit,

1

Opnieuw uitgegeven door L. Strengholt, Zwolle, 1966.
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die het brede, heroïsche gebaar niet schuwt, maar mint, en daardoor al gemakkelijk
komt tot wat wij geneigd zijn retoriek te noemen:
Hou op, vorstin, gy quetst myn ooren door uw klagten.

Maar Rotgans is belangrijk minder ‘literatuur’ dan doorgaans Vondel. Hij staat dichter
bij de ‘natuur’, in dit geval bij de gedachten, gevoelens en hartstochten die hij zo
direct mogelijk tot uitdrukking brengt. Het daarin nog retorisch aandoende was in
deze tijd geen literatuur, maar uitbeelding van de levensstijl van die dagen. Rotgans'
vers is eenvoudiger dan dat van Vondel, van wie hij overigens - dit is wel
overduidelijk - zéér veel geleerd heeft voor wat woordkeus en klankexpressie betreft.
Maar waar voor Vondel doorgaans de alexandrijn een machtig zwellende boog is
die gaat stijgen en pas aan het andere einde daalt, breekt Rotgans, moderner, de regel
in fragmenten om zich dichter aan te sluiten bij de gesproken taal:
Hoe, zoekt gij dit geheim uit Turnus mondt te horen?
Gij zegt, Lavinia wierdt u door 't lot beschooren:
Wel, vraag dan, of haar hart uw liefde stemt, of doemt,
Aan 't opperste besluit, daar gy zo hoog op roemt.
Ik volg die schoone, om in haar byzyn myn gedachten
Te streelen; gy kunt hier der Goden antwoord wachten.

Rotgans is de schrijver van de beste Frans-klassieke drama's in onze letterkunde.
Men versta deze waardering voor zijn werk relatief. De verguizing die de achttiende
eeuw nog altijd ten deel valt, heeft ook zijn werk vrijwel in vergetelheid doen raken1.
En al zal niemand zijn beide toneelstukken tot meesterwerken van dramaturgie of
literatuur verheffen, zij verdienen èn om hun leesbaarheid en gave vorm, èn om hun
representatieve waarde beter dan een algehele negatie.
Verre nabloei van barok en klassicisme is het (overigens blijeindig) treurspel Meleager
en Atalante (1710) van Lucas Schermer (1688-1711). Hij schreef dit op jeugdige
leeftijd. Dat moet wel, want Schermer stierf jong. Het is het stuk aan te zien dat de
auteur ervan een grote vaardigheid bezit in het hanteren van het
Vondeliaans-Antonidesachtig vers, maar noch uit het oogpunt van karakteruitbeelding,
noch uit dat van dramatiek of verskunst bezit het bijzondere kwaliteiten. De zware
en zwaarmoedige retoriek ervan vertoont soms wat variatie, doordat zij

1

Daarin is dus sinds kort verandering gekomen door de uitgaven van L. Strengholt en de
artikelen van G.A. van Es.
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over de schreef gaat en de hedendaagse lezer komisch aandoet1. Meleager en Atalante
is een drama in de Frans-klassieke trant. Het waardeoordeel van W.J. Hofdijk kan
men gemakkelijk onderschrijven: ‘het ruste in vrede bij het “klassieke puikwerk”
van dien tijd’2.
In de nu volgende jaren stond in het middelpunt van de belangstelling het probleem
van de verhouding tot de voorgangers: de klasssieken, de Fransen, de eigen
zeventiende-eeuwers. Het werd, evenals in Frankrijk, in ons land het onderwerp van
een ‘querelle des anciens et des

1

Als de koning hoort, dat een onverwachte bekoorlijke bezoekster ‘is Atalante, een spruit van
Jazius den Koning’ (zo annonceert zij zichzelf) repliceert de koning:
Is 't mooglyk Jupiter! (300).
Als Meleager haar ziet, zegt hij (vs. 273-5) in een terzijde:
O Hemelsch beelt waar voert gy Meleager heen,
Door 't roozebloet, gespreit op 't zuiver elpenbeen
Van uwe kaaken, door het lonken van uwe oogen!
Zij brengt uiteraard onheil; dat heeft ook de koning gemerkt aan het gedrag van Alkmene,
die eigenlijk verloofd was met Meleager; weshalve de koning (vs. 434-6) zegt:
Myn Nicht Alkmene welk een vreeze perst het nat
Uw' treurende oogen uit langs uwe ivoore kaaken;
Wat bliksem dreigt den val der koninklyke daken!
Meleager verkiest echter boven zijn hem opgedrongen verloofde de schone Atalante en biedt
haar (vs. 1091-5) het volgende vooruitzicht:
Ja 't lust m', om u Prinses van 't weeld'rig hof gescheiden,
Een leeven buiten zorg op 't eenzaam lant te leiden,
Daar ons een tuintje kan met kost'loos moes verzaân,
En weinig schaapjes, die eene enge wei beslaan,
Op vers gemolken room en zoete kaas onthaalen:
Geen wonder, dat, na nog veel meer wederwaardigheden, de koning in toorn uitbarst; hij
profeteert (maar de profetie komt gelukkig niet uit):
In plaats van met zyn bruit naar 't echtaltaar te treên,
Zal ik den sabel der Gerechtigheid doen zwaajen
Door zyn' verharden nek; ik moet de Schimmen paajen
Van mynen broeder, en de Koningklyke Bruit. (vs. 1458-61).

2

Aangehaald door C.M. Geerars in zijn uitgaaf, Zwolle, 1966; C.M. Geerars bezorgde
tegelijkertijd een editie in de reeks Klassieken uit de Nederlandse letterkunde en een in de
Zwolse Drukken en Herdrukken (de laatste met wetenschappelijk apparaat). G.C. de Waard
betoogt in Problemen om een zwijnshuid, Ni Tlg 63 (1970), 169-73, dat Meleager en Atalante
niet het sterke stuk is dat het had kunnen zijn, o.a. doordat de auteur een religieus motief met
enige nadruk heeft uitgewerkt, waardoor aan de eenheid (in de liefdesaffaire en de schildering
van de karakters) afbreuk werd gedaan.
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modernes’, in vaderlandse verhoudingen, met veel persoonlijke gevoeligheden gezult,
en vaak vrij verward! Onze Poëtenoorlog1 werd gestreden van 1713 tot 1716.
Hoofdmannen, althans gangmakers, waren de Zwitser Jean le Clercq (1657-1736),
vermaard remonstrants theoloog, maar ook om zijn literaire studies een beroemd
man, en, als tegenstander, de medicus-literator David van Hoogstraten (1658-1724).
De te Amsterdam woonachtige Le Clercq had in zijn Parrhasiana, in 1703 ook in
het Nederlands vertaald, alle moderne Latijnse poëzie afgekeurd als
schoolmeestersvaardigheid en een gebrekkige, min of meer kinderachtige, naäperij
van klassieke dichtwerken. In 1711 volgde daarop een afkeurend oordeel over Van
Hoogstratens vertaling van de Esopische Fabelen van Phaedrus. Dit laatste deed de
bom barsten: de door vrijwel eenieder geprezen Van Hoogstraten kon dit negatief
oordeel niet ongewraakt laten. Hij en zijn vrienden traden in het strijdperk tegen de
‘Fransman’, zoals Le Clercq genoemd werd, met name tegen diens minachtend
oordeel over de in het Latijn schrijvende Nederlanders. Le Clercq zelf antwoordde
niet; wel zijn vrienden en leerlingen, om te betogen dat ten onrechte door zoveel
dichters niet de moedertaal als voertaal werd gebruikt, maar het Latijn. In deze
oppositie tegen het Latijn zie men, evenals in Frankrijk, een symptoom van het einde
van de renaissance-in-engere zin.
Werd aanvankelijk door de vrienden van Le Clercq Vondel aangehaald als de man
die het geluk had niet zóveel Latijn te kennen dat hij in die taal verzen kon maken,
spoedig volgt in deze kringen ook de aanval op Vondel, en wel in het Journal Litéraire
van 1713-'14; dit blad was het orgaan van een kring Haagse schrijvers, onder wie
Justus van Effen een voorname plaats bekleedde. Dichters als De Haes en Anslo
werden beschuldigd van een ‘affectation des grands mots, assez ordinaire aux Poètes
Hollandais’, waartegenover de eenvoud van de Franse dichters uit de school van
Boileau werd gesteld; Vondel werd gekenschetst, niet als ‘een andere Virgyl’, maar
een Ennius, een dichter met veel natuurlijke aanleg, maar zonder kunstbeschaving;
zijn tekort in dit opzicht werd hieraan toegeschreven dat hij eerst zo laat ertoe overging
Latijn en Frans te leren, welke opmerking met betrekking tot het Frans onjuist is.
Verder werden, zoals reeds eerder door Pels gedaan was, zijn treurspelen afgekeurd
wegens de bijbelse onderwerpen, de geringe handeling en het vervelende der
reizangen. Van

1

Te Winkel, Ontw. V, 90-108.
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Effen achtte de overdrijving van de ophemeling der klassieken even onjuist als de
verheerlijking van Vondel.
Deze geest van het Frans-klassicisme ondervond, uiteraard, heftige tegenstand bij
al degenen, voor wie Vondel de puikpoëet bij uitstek was; onder hen de Rotterdamse
koopman Joan de Haes, wiens moeder een dochter van Geeraerdt Brandt en een
kleindochter van Barlaeus was, alsmede bij diens Rotterdamse vrienden. Hun verweer
werd, maar uit een ander gezichtspunt, bespot door Jacob Zeeus, een groot
bewonderaar van Vondel overigens, die alarm sloeg over ‘het verval der Nederduitsche
Dichtkunst’, nu niet langer door lieden als Hooft en Vondel, Antonides, Brandt en
Oudaan de dichtkunst in ere werd gehouden, maar pruldichters de weg naar de
‘Zangberg’ onveilig maakten.
Het verzet tegen Vondel uit de kringen van het Journal Litéraire duurde echter
voort; belangrijk is het wederom de motieven te kennen: in 1715 betoogt Petrus de
Huybert, dat Vondel voortdurend tegen de toneelwetten zondigt, alsook dat zijn
werken bij die van Corneille en Racine wegvallen: ‘we moeten bekennen, de kunst
meest geleert te hebben van de Franschen, die zekerlijk beter rymen als wy’. Waardig
om naast de grote Fransen te figureren achtte De Huybert dichters als Coenraet Droste
en Kornelis Boon.
Deze verering van onbelangrijke figuren lokte verzet uit van verschillende
tijdgenoten, onder wie Feitama en Zeeus, welke laatste, tot grote tevredenheid van
vrienden en verwanten, de bedreigde ‘Zangberg’ ‘ontzette’.
Geleidelijk ontaardde de Poëtenstrijd in een reeks persoonlijke aantijgingen,
hatelijkheden en schimppartijen, die het aanzien van de dichtkunst niet verhoogden.
Poot stelde in zijn gedicht Poëtenstrijt heel het onwaardig, persoonlijk gedoe, dat
deze twist ten toon spreidde, met nadruk aan de kaak.
De fronten in deze ‘oorlog’ lopen enigszins verward door elkaar. Men zou in de
kringen van Le Clercq en het Journal Litéraire, op het voetspoor der Fransen,
voorkeur verwachten voor het polissez, repolissez van Boileau. Juist echter uit deze
kringen komt het verzet tegen de ‘al te strenge berispers’ en dichtgenootschappen
als Constantia et Labore of ‘de weergalooze Dichters van het “Schaafje”’, zoals zij
genoemd worden, bij welk verzet Pieter Langendijk zich aansloot.
De ‘Fransgezinden’ zijn echter degenen, aan wie door Van Hoogstraten en de
Vondelvereerders verweten kon worden, dat zij onder
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hun streven naar uiterlijke vormbeschaving de gloed der inspiratie doofden. Als
zodanig heeft deze Poëtenstrijd zijn betekenis: als het laatste verzet van de garde die
het kleine vonkje dat er van het dichtvuur der zeventiende eeuw nog nagloeide, wilde
beschermen tegen uitdoving onder de koudwaterstralen van uiterlijke-vormbeheersing,
- de laatste poging ook om het nationale karakter van onze kunst te beschermen tegen
de vloedgolven der verfransing. De strijd is, tot op zekere hoogte, vergeefs geweest:
het komende tijdperk zal Vondel en Hooft beschouwen als onvolmaakte voorlopers
van Racine en het Frans-klassicisme. Maar toch werd er door voorkomen, dat deze
zeventiende-eeuwers geheel aan de vergetelheid werden prijsgegeven.
‘Onze beste treurspeldichter der achttiende eeuw’, om tot het treurspel terug te keren,
noemt Te Winkel BALTHAZAR HUYDECOPER (1695-1778)1.
Huydecoper is een groot man geweest in zijn tijd2, en zijn roem bleef leven na zijn
dood. Behorende tot een Amsterdamse patricische familie, bekleder van enkele hoge
ambten - baljuw van Tessel en schout en dijkgraaf van Walenburg op Tessel, later
schepen van Amsterdam, en zo verder - ligt zijn roem toch wel vooral op
wetenschappelijk en literair gebied. Huydecopers eerste grote werk was zijn Proeve
van Taal- en Dichtkunde (1730), behelzende ‘vrijmoedige aanmerkingen’ op de
‘Vertaalde Herscheppingen’ van de bewonderde, maar niet kritiekloos aanvaarde
Vondel3. De kritiek gold vooral Vondels taalgebruik, dat gemeten werd naar de
maatstaf van de, ofschoon door Huydcoper zeer ruim en vrijzinnig gehanteerde,
grammaire raisonnée uit die dagen4. In de tweede helft van zijn leven legde
Huydecoper de

1

2
3
4

Over hem C.J.J. van Schaik, Balthazar Huydecoper, een taalkundig, letterkundig en
geschiedkundig initiator, Assen, 1962, met uitvoerige literatuuropgaaf, waaraan toe te voegen
de door Van Schaik vermelde publikaties in zijn uitgaaf van Achilles, Zwolle, 1964, 16-17.
Voor zijn relaties met tijdgenoten zie Henri A. Ett, Verjaard Briefgeheim (Brieven van B.
Huydecoper), Amsterdam, 1956.
J.J.E. van Dijck, Balthazar Huydecoper en Vondel. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der
achttiende-eeuwse Vondelwaardering, in: Uit de school van Michels, Nijmegen, 1958, 76-116.
Uit de brievenpublikatie van H.A. Ett trekt C. Kruyskamp (TNTL 75 (1957), 50-5) de conclusie
dat het onjuist is Huydecoper nog langer te beschouwen als ‘een taaldespoot uit de
pruikentijd’; hij was in sommige opzichten zijn tijd ver vooruit. - Dit weerhield er Huydecoper
echter niet van plannen te koesteren de tekst van Vondels Herscheppinge niet alleen van
commentaar te voorzien, maar voor alles te verbeteren; zie L.C. Michels, Van Lennep,
Huydecoper, Vondel en de Latinisten, Ni Tlg 46 (1953), 197-220; zie ook diens Filol. Opstellen
III, Zwolle, 1961, 362-8.
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grondslag voor de wetenschappelijke beoefening van het middelnederlands door zijn
uitgaaf in drie delen van de Rijmkroniek van Melis Stoke (1772), een werk dat hem
bovendien tot uitnemend geschiedvorser stempelt. Wat ons hier echter vooral moet
bezighouden, is zijn creatieve letterkundige arbeid. Deze bestaat uit Latijnse gedichten
en vertalingen, en verder uit vier treurspelen, waarvan er drie oorspronkelijk zijn.
Zijn eerste werk was De triompheerende standvastigheid of verydelde wraakzucht
(1717), dat ons hem reeds kennen doet in zijn Corneilliaanse opzet de helden niet te
doen bezwijken onder de drang van hun hartstochten, maar hen door hun edele
eigenschappen doet triomferen over de hartstochten van anderen.
Zijn beroemdste stuk echter is zijn tweede treurspel Achilles van 17191. Dit stuk
gaat bij velen door voor het beste achttiende-eeuwse Frans-klassieke treurspel. Feit
is, dat het werk grote opgang heeft gemaakt, niet alleen in de eigen tijd, maar ook
daarna: tot in de negentiende eeuw werd het met groot succes vertoond. In Achilles
handelt Huydecoper aan de hand van de Ilias, die hij met de nodige kritische zin en
vrijheid gebruikte, over de tot mateloze zelfoverschatting, hoogmoed en eerzucht
ontwikkelde eigenliefde van de Griekse held. Als zijn geliefde Brizeis hem door
Agamemnon ontnomen is, steigert deze trotse wrok tot mateloze hoogte. Hij wil dat
Agamemnon zich voor hem zal vernederen door Brizeis bij hem terug te brengen en
hem de vrouw aan te bieden. Zolang dit niet geschiedt, kan niets zijn
onverzoenlijkheid bewegen de strijd tegen Troje te hervatten. Hij kan zo nodig zonder
Brizeis leven, hij kan desnoods zonder zijn trouwe vriend Patroclos, hij kan zijn
Grieken zien sneuvelen, de Trojanen zien zegevieren, ‘maar zonder eer leeft Held
Achilles niet’, zoals hij als refrein vijf maal herhaalt aan het einde van elk der vijf
strofen, waarmee het vierde bedrijf opent, en die wel geïnspireerd zijn op de
ontboezemingen van Rodrigue uit de Cid, de zg. ‘stances lyriques’ van Corneille. In
deze richting moeten wij de populariteit zoeken van Huydecopers stuk: het is een
stuk dat zich uitmuntend leent voor de retorische voordracht: de pathetiek ligt er zo
dik bovenop dat elke toneelspeler, eventueel zijns ondanks, succes moet hebben met
deze heldenrol. Men kon

1

Nieuwe uitgave door C.J.J. van Schaik in de Klassieken uit de Nederlandse letterkunde,
Zwolle, 1964.
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de toeschouwers doen rillen en beven bij een tirade als de volgende, waarin
geschilderd wordt hoe Achilles Agamemnon tegemoet treedt:
Zijne oogen schitterden van gramschap gansch verwoed
Toen hij den Veldheer zag, en hem begon te naderen.
Het wraakvuur deedt hem 't bloed meer kooken in zyne aderen.
Hij vliegt straks naar hem toe, en, slaande zyne hand
Aan 't zwaard, barst hij dus uit: O pest van 't Vaderland!
Boet, boet uw lust nu in Achilles' heldentraanen!
Verheug u in 't geluk der snoode Frigiaanen!
Maar gij zult u niet lang verblyden in myn smart.
Verweer u, of ik drijf u 't staal door 't snoode hart.
De schim van mynen vriend rust eer niet, voor myn' handen
In 't bloed van Hector, en in 't uwe, zyne schanden
Weer hebben afgewischt.

Zulk een passage typeert het retorische karakter van dit toneelstuk, maar daarmee is
niet alles gezegd. Want behalve dit retorisch element, dat voortvloeit uit de bedoeling
Achilles' mateloze zelfoverschatting en eergevoel tot uitdrukking te brengen, gaat
in het stuk als hoofdgedachte juist de tegengestelde tendens schuil! Uiteindelijk
beoogt Huydecoper, als goed achttiende-eeuwer, de toeschouwers te demonsteren
hoe deze hoogmoedige eer-opvatting, die mateloze onheilen over de Grieken-zelf
dreigt te brengen, uiteindelijk overwonnen wordt. Een klacht in het stuk luidt, dat
de eerste mens nog gevonden zal moeten worden ‘die zich door geene drift noch
hartstocht laat verblinden’; Achilles is er het voorbeeld bij uitstek van; zijn
‘heldendeugd’ zou schoner en heerlijker ‘blinken’ door het ‘heelal’, indien hij ‘wat
minder had betrouwd op zyn gevreesde krachten’. Welke macht, intussen, moet dit
drift- en hartstochtenleven beheersen? Wèlke ‘sterker krachten’ dwingen Achilles
uiteindelijk zijn taak als Grieks strijder weer op te vatten en zich met Agamemnon
te verzoenen? Het antwoord luidt: ‘Recht en reden’! Het is altemaal de ‘reden’ die
in het vijfde bedrijf aan het woord is, in Ulysses' toespraak, in Achilles' eigen innerlijk,
in Brizeis' bespiegelingen die constateren dat Achilles in zwarigheden is gestort
doordat hij het spoor der ‘reden’ verliet en zich door de drift liet vervoeren, maar
ook, dat de deugd van de vromen wel voor korte tijd kan zwichten, maar dat het vuur
van de ‘reden’ haar altijd weer verlichten zal. De rede heeft de drift en hartstocht
overwonnen! Om beide motieven zal het stuk de achttiende-eeuwers hebben betoverd:
om het spel der hartstochten in Achilles, in dit geval de hartstocht van de eer, die
zich uitmuntend leende tot de retorische declamatie, vervolgens om
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de beheersing van die hartstocht door de rede, welke laatste nu eenmaal door de
achttiende eeuw gevierd en aangebeden werd. Van de uitbarstingen der hartstocht
kon men clandestien genieten, van de zege der rede openbaar!
Is het mogelijk, dat Huydecoper in dit stuk ook voortdurend doelt op
actueel-staatkundige toestanden, op verdeeldheid en onenigheid in de staat, die tot
nadeel van 's lands welvaart strekken. Het stuk eindigt ongeveer met de woorden
van Agamemnon:
Verdeeld, verlooren wij veel duizenden van zielen.
Vereenigd, zijn we in staat den vyand te vernielen.

Men kan zich moeilijk voorstellen dat een stuk als dit nog met succes vertoond zou
kunnen worden, al moeten ervaringen met soortgelijke drama's voorzichtig stemmen.
Wie het stuk leest, moet echter tot de conclusie komen dat het ondanks alle monomane
eerzucht-opgewondenheid van Achilles zo droog is als een turf uit de Peel. Geen
sprankje echte ontroering vleugt door dit stuk, al declameert Brizeis:
Barst nu, 'k ben eens alleen, myn' traanen, barst nu uit.

Hetzelfde moet men zeggen van het derde oorspronkelijke toneelstuk van Huydecoper
Arzases of edelmoedig verraad (1722), dat de verdienste heeft geheel van eigen
vinding te zijn. Na onze uitvoeriger behandeling van een typisch stuk als de Achilles,
is het niet nodig, nader op dit, in dezelfde taal en stijl geschreven, stuk in te gaan. In zijn jonge jaren vertaalde Huydecoper o.a. Corneilles Oedipe (1720), hetgeen
tot een belangwekkende pennestrijd aanleiding gaf in verband met het feit, dat Voltaire
dit stuk had afgekeurd. De polemiek is belangwekkend, omdat zij ons leert, welke
eisen de literaire kritiek toentertijd allereerst aan het drama stelde1.
De ernstigste mededinger naar Huydecopers kroon der vermaardheid in het genre
van de Frans-klassieke treurspelen was JAN HARMENSZ. DE MARRE (1696-1763).
En wel vanwege zijn Jacoba van Beieren. Tot in het tweede kwart van de negentiende
eeuw bleef dit stuk onafgebroken repertoire houden. Naast de Gysbreght hebben,
aan oorspronkelijke toneelstukken, de Achilles van Huydecoper en de Jacoba van
Beieren het langst hun aantrekkingskracht behouden2. Daarom verdient dit werk

1
2

Zie hiervoor verder Te Winkel, Ontw. V, 209-212.
Te Winkel, Ontw. V, 273.
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van De Marre de aandacht, zoals trouwens de hele figuur van deze auteur
belangwekkend is.
Van zijn twaalfde jaar voer de in Amsterdam geboren De Marre ter koopvaardij,
drieëntwintig jaar lang, in zijn latere jaren als koopvaardij-kapitein. Op deze reizen
bezocht hij herhaalde malen de Oost-indische koloniën. De laatste reis naar Indië in
1728 bracht hem tot de uitdrukking van wat in zijn gemoed leefde: theologische
bespiegelingen naar aanleiding van zijn waarnemingen. In 1731 voorgoed
teruggekeerd in het vaderland, schreef hij een treurspel: Marcus Curtius (1734), dat
de verdienste had hem in aanraking te brengen o.a. met Feitama, die hij later zijn
‘boezemvriend’ zal noemen. Enkele jaren daarna, in 1736, verscheen Jacoba van
Beieren. Het stuk behandelt, vrijwel in overeenstemming met de historische gegevens,
een nationale stof, en wel de gebeurtenissen uit het jaar 1432, toen Van Borsselen
wegens zijn geheim huwelijk met Jacoba door Philips van Bourgondië op het slot te
Rupelmonde gevangen werd gezet. Philips spreekt het doodvonnis over hem uit,
nadat Van Borsselen geweigerd heeft het huwelijk - dat uit liefde gesloten werd en
niet met staatkundige bedoelingen - te verbreken. Via Jacoba tracht de hertog
nogmaals Van Borsselen tot toegevendheid te bewegen; Van Borsselen, van zijn
kant, wil Jacoba overhalen hem op te geven om zodoende haar grafelijke rechten te
redden; als Jacoba daarin een gebrek aan liefde van zijn kant meent te zien, dringt
hij niet langer aan. In het dan volgend onderhoud met Philips weigert ook zij het
huwelijk te verbreken. Het vonnis moet thans voltrokken worden. Als Jacoba dit
verneemt, valt zij Philips te voet en verklaart zich bereid, terwille van het behoud
van Van Borsselen, een deel van haar landen op te offeren. Wanneer echter de tijding
binnenkomt dat het vonnis voltrokken is, verliest Philips uiteraard de thans gunstige
kans niet alleen een deel, maar alle landen van Jacoba te winnen. Jacoba overstelpt
Philips met verwijten en dreigt met wraak, - totdat onverwacht de doodgewaande
ten tonele verschijnt: Van Borsselens vriend Lanoy, wie opgedragen was hem te
doden, had - vertrouwend op zijn overtuiging, dat Philips spoedig berouw zou hebben
over zijn in toorn gegeven bevel - de verantwoording op zich genomen Van Borsselen
in leven te laten. Philips is hierover zeer verheugd, maar dan dringen juist de troepen
van Jacoba het slot binnen. Het heeft er alle schijn van, dat Jacoba nu zowel haar
man als haar macht zal behouden, maar Frederik, graaf van Meurs, haar vriend, dringt
erop aan dat zij, om de vrede in het land te handhaven, afstand
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zal doen van haar gezag. Aldus geschiedt: zij erkent Philips als heer der Nederlanden.
Philips verheft dan Van Borsselen tot graaf van Oostervant en benoemt Lanoy in
zijn plaats tot stadhouder van Holland.
Men vraagt zich natuurlijk af, waardoor dit stuk zozeer en zolang beroemd kon
blijven. Het laat zich vlot, aangenaam zelfs, lezen, maar bijzondere diepgang bezit
het niet. Het is, achttiende-eeuws geschrift, gaaf en welverzorgd, maar dit is met
zoveel achttiende-eeuwse stukken het geval: het is bijna ‘littérature’. Zijn succes
moet het te danken hebben aan de opvoeringen. Dat laat zich begrijpen: het bezit
vele afwisselende, vaak hartstochtelijke tonelen. En wanneer goede spelers, zoals er
in deze eeuw verschillende waren, hieraan hun krachten gaven, kon een boeiende,
gespannen en toch beschaafde vertoning ten tonele gebracht worden.
Van het verdere letterkundig werk van De Marre dient nog genoemd zijn uitvoerig
dichtstuk Batavia (1740), om zijn stof - de geschiedenis van onze kolonisatie, de
geografische en topografische bijzonderheden van onze koloniën - een nieuw gegeven,
behandeld in alexandrijnen, die overigens van minder waarde zijn dan die van
Antonides' Ystroom.
Na een toneelstukje - een ‘hardersspel in muziek’ Het feest der liefde (1741) schreef De Marre niet meer voor het toneel; hij wijdde zich verder aan de zorg voor
de toneelarbeid van anderen, in zijn kwaliteit namelijk van bestuurder van de
Amsterdamse Schouwburg.
Onder De Marres bestuur beleefde deze schouwburg een interessante periode. Dit
was niet alleen te danken aan het beleid van De Marre, maar vooral aan de
omstandigheid dat de schouwburg de beschikking had over meer dan bekwame
toneelspelers. De beroemdste was JAN PUNT (1711-1779), een speler bij uitstek van
klassieke heldenrollen. Zijn leven werd beschreven door Simon Stijl (Leven van Jan
Punt, 1782), welk werk werd aangevuld door de belangrijke Tooneel-aanteekeningen
(1786) van de jongere acteur Marten Corver. Deze Corver treedt in het voetspoor
van zijn meester in de schilderkunst, - want Punt was ook een zeer bekwaam meester
in de teken- en graveerkunst -, zonder echter op den duur als toneelspeler diens
richting te blijven volgen. In 1762, het laatste jaar waarin Corver aan de Amsterdamse
Schouwburg verbonden was, openbaarde zich namelijk tussen de beide grote acteurs
het verschil in richting dat berust op het verschil in opvatting tussen de eerste en de
tweede helft van de achttiende eeuw, het verschil
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tussen de voordracht van de statige, klassieke heldenrollen die rijke modulatie van
de stem vereisten, en het nieuwe burgerlijke toneel dat meer gelegenheid tot fijn en
beweeglijk spel verschafte en de daarbij behorende voordracht vroeg.
Toen echter Corver zijn hoogtepunt bereikte, hadden in de toneelwereld belangrijke
verschuivingen plaats gegrepen; wij zullen er verderop over te spreken hebben1.

4 Pieter Langendijk
Pieter Langendijk werd in 1683 te Haarlem geboren2. Zijn allereerste kinderjaren
zijn waarschijnlijk de gelukkigste van zijn leven geweest, maar dan sterft, als Pieter
zes jaar oud is, zijn vader. Al spoedig moet de jongen helpen voorzien in het
onderhoud van het gezin; eerst woont hij met zijn moeder te Amsterdam, daarna te
's-Gravenhage, dan weer in Amsterdam, tenslotte volgt in 1722 de vestiging te
Haarlem. Hij komt allengs in goeden doen. Als zijn spilzieke, slechtgehumeurde en
tenslotte aan de drank verslaafde moeder gestorven is (1727), trouwt hij, in 1728,
maar zijn vrouw is ziekelijk en verkwistend. In 1739 sterft ook zij. Financieel is
Langendijk er, na de dood van zijn vrouw, niet op vooruitgegaan. Door zijn
bekendheid als dichter - hij was van 1721 tot zijn dood factor van de Haarlemse
rederijkerskamer Trou moet blijcken - kon hij door het schrijven van bruilofstdichten
wat bijspijkeren, maar in 1747 moest hij toch een gedeelte van zijn boeken, prenten
en inboedel verkopen. Tenslotte kwam het zóver, dat hij het stadsbestuur dankbaar
mocht zijn voor de hem kosteloos aangeboden plaats in het Proveniershuis; als
contraprestatie moest hij ‘sig als een Stads Historieschrijver laten employeren’ en
‘een behoorlijke en nette beschrijvinge der stadt Haarlem’ vervaardigen. Een
dientengevolge breed opgezet werk over de geschiedenis van Haarlem liet hij,
onvoltooid overigens, na, toen hij in 1756 stierf. Weinig zon in dit leven, maar zijn
werk heeft

1

2

Over het schouwburgleven in de achttiende eeuw, behalve de in de tekst genoemde werken,
Te Winkel, Ontw. V, 273-287 en 462-486; J.L. Walch, Punt en Corver, Leiden, 1918; Ben
Albach, Jan Punt en Marten Corver, Amsterdam, 1946.
Over Langendijk, C.H. Ph. Meyer, Pieter Langendijk. Zijn leven en werken, Den Haag, 1891;
F.Z. Mehler, Pieter Langendijk, Culemborg, 1892. Langendijks werk werd uitgegeven in
vier delen Gedichten, Amsterdam, 1721, aan welks vierde deel is toegevoegd Het Leven van
Pieter Langendijk. Van diverse toneelstukken zie men de moderne uitgaven.
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in het leven van duizenden Nederlanders de zon der vrolijkheid gebracht. Tegen het
noodlot schijnt Langendijk zich gewapend te hebben door een - al dan niet aangeleerde
- gelijkmoedigheid. Het nageslacht houdt hem in ere om de geest die uit veel van
zijn werk spreekt.
Langendijk heeft vrij veel geschreven - in 1721 reeds kon hij zijn verzamelde
dichtwerken in twee zware kwartijnen als prachtwerk uitgeven-; daaronder is veel
dat vooral historisch belang heeft; door zijn herders-, veld- en visserszangen nam hij
deel aan de literaire mode van die tijd; hij bemoeide zich met de poëtenoorlog,
hekelde, op het voetspoor van Rotgans, de Aran en Titus van Jan Vos, maar verwierf
zich, terecht, roem door zijn kluchten en blijspelen.
Zijn eersteling was Don Quichot op de bruiloft van Kamacho, een jeugdwerk, in
1711 driemaal achtereen met veel succes vertoond, maar naar het schijnt reeds veel
eerder ontworpen - (op zijn zestiende jaar?). De stof ontleende de jonge schrijver
aan Cervantes' roman, maar de idyllische herderssfeer in deze passus van Cervantes
heeft bij Langendijk plaats gemaakt voor het plompe boerenmilieu van Kamacho en
diens entourage. Zo ontstond een geheel, waarin binnen het kader van een door en
door Hollands milieu, de ridder met zijn schildknaap komt binnenvallen, hetgeen tot
dwaze en vermakelijke scènes aanleiding geeft, culminerend in het gevecht van Don
Quichot tegen een troep met pollepels gewapende koks, - een situatie die overigens
levendige herinneringen wekt aan Calderóns Pas op voor de stille waters. Een stuk
als dit sprankelt van geest en leven: het is echt toneel, dat men voor zijn genoegen
leest en met nog groter genoegen zièt! Volgens de slotwoorden zou de strekking van
het stuk zijn dat wijsheid boven geld gaat, maar hierin moet men niet veel meer zien
dan een toevoeging pour besoin de la cause: een zedelijke strekking behoorde nu
eenmaal ook naar Langendijks opvattingen tot de onmisbare attributen van behoorlijk
toneel. De opdracht vóór het stuk schijnt de toeschouwers te verstaan te geven, dat
zij in de zotternij van het stuk hun eigen zotheid weerspiegeld zien, indien zij
waanden, dat ‘al des waerelds schoone dingen’ iets anders waren dan ‘verbeelding’;
alle waan is maar zotheid. Met Alberdingk Thijm (De Twee Pieters) kan men denken,
dat deze woorden ironie zijn van de man die weliswaar geen kans ziet zijn idealen
te verwezenlijken, maar deze desalniettemin hoger schat dan de platvloerse
burgerlijkheid van zijn omgeving. Grondgedachte van het stuk kan men deze opvatting
echter niet noemen; daarvoor is zij, met name in de figuur van Don Quichot, te weinig
consequent uitge-
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werkt. Men moet in dit stuk geen diepere gedachte zoeken: het is een blij, dwaas
spel, - met alle recht van bestaan als zodanig.
Na een minder belangrijk tweede stuk - De Zwetser (1712, een kluchtspel in één
bedrijf, waarin de hoofdpersoon een lompe mof is; de ‘moffen’ hebben bij Langendijk
geen al te beste pers!) - schrijft Langendijk zijn knap Het Wederzijds Huwelijksbedrog
(1714). Lodewijk, een verarmd edelman, doet zich als graaf voor om de ‘adelijke
Juffer’ Charlotte te kunnen veroveren. Charlotte, met haar moeder Konstance eveneens
in kommervolle omstandigheden levend, wekt opzettelijk de indruk dat zij rijk is.
Door diverse trucs weten beiden elkaar ‘wederzijds’ zo geraffineerd te ‘bedriegen’
aangaande hun financiële toestand, dat beide partijen een huwelijk wensen. Om aan
de kosten van een bruidschat te ontkomen, leggen Charlotte en haar moeder het erop
aan dat Lodewijk het meisje zal schaken. Maar dan komt Charlottes broer Karel
thuis, waarna blijkt dat Lodewijk de broer is van Karels vrouw, weliswaar een arme
broer, maar inderdaad iemand van adel. Karel blijkt echter zijn vrouw een al te fraaie
voorstelling van de rijkdom zijner familie te hebben gegeven, zodat beide partijen
als het ware gelijk staan. Lodewijk en Charlotte besluiten te trouwen zodra de
financiële toestand dit toelaat. De stof ontleende Langendijk aan een in 1698
uitgegeven schelmenroman. Hij temperde de kleuren en ontnam, door ze iets te
ridiculiseren1, de figuren het weerzinwekkende dat zij in de roman hebben, - dit alles
ingevolge zijn bedoeling met dit stuk, op het voetspoor van Hooft en Bredero, ‘een
gebrek dat al te veel bij onze Landaart is ingekropen, naamelijk: kaal en groots te
zyn en het laatste door bedrog staande te houden’ ‘met kunst op 't tooneel bespotlijk
(te) maaken’, om daardoor de zeden te verbeteren.
Langendijk wil de toeschouwers laten lachen over ‘de aartgebreken der menschen’;
hij wil hun die gebreken afleren; niet echter door een boetpredikatie te houden, maar
door die gebreken in een blijspel te verbeelden en in hun bespottelijkheid te tonen.
Vandaar het ontbreken van tragische accenten in dit toneelstuk2; de toeschouwers
doorzien van het begin af de mensen en hun bedriegerijen, waardoor voor hen alles
overwegend komisch is. En, alsof het niet genoeg was Lodewijk en

1
2

Te Winkel, Ontw. V, 175.
Al heeft de schrijver misschien wel bedóeld dit te bereiken; in de twee hoofdpersonen zelf
gaat wel een tragische trek schuil: vervallen voornaamheid, die bovendien ten dele afhankelijk
is van haar personeel. Langendijk heeft dit element echter maar matig uitgebuit.
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Charlotte als elkaar bedriegende partijen voor te stellen, geeft hij, op lager plan, een
burleske doublure van het geval: Lodewijks knecht Jan geeft zich uit voor baron en
knoopt relaties aan met Charlottes meid Klaar, wier vader, naar zij zegt, ‘een heer
van aanzien was, daar het door den tijd mede is verloopen’, een man van adel zelfs.
De personen-zelf weten stuk voor stuk wat ze waard zijn, hun eigen personeel kent
de werkelijke toestand, maar de partijen, die het te druk hebben met hun bedriegerijen,
en daardoor de tegenpartij niet kunnen controleren, weten niet van elkaar dat ze beide
hetzelfde bedrog plegen. Dit wederkerig, door de toeschouwer van het begin af aan
doorzien, bedrog - op lager plan dus nog eens herhaald door Jan en Klaar - geeft de
komische spanning aan dit stuk.
Bovendien hebben Langendijks tijdgenoten, uiteraard meer dan wij, genoten van
zijn hekeling van toestanden en gebruiken uit die tijd, die voor de hedendaagse
schouwburgbezoeker geen actualiteiten meer zijn; de auteur neemt een loopje met
de adel, de rederijkers, de modeliteratuur, de Franse bon ton, enz.
De personen zijn, wat hun karakter betreft, vrij schetsmatig opgezet als typeringen
van het bedrog. Zij gedragen zich overigens naar hun stand, die hun een bepaalde
ontwikkeling, gedragslijn, uitdrukkingswijze, enz. min of meer gebiedend voorschrijft
(Charlotte gedraagt zich anders dan Klaar, enz.) en die de toeschouwer tevens
enigszins inneemt voor Charlotte en Lodewijk, lieden van betere afkomst, die zich
eigenlijk schamen voor de methodes, die zij menen te moeten aanwenden om hun
doel te bereiken.
Het succes van het stuk zal ongetwijfeld te danken zijn geweest aan de amusante
tegenstellingen tussen schijn en werkelijkheid. Een klasse-apart is de charge van de,
met zichzelf een loopje nemende ‘grootsche kaalheid’ in het kostelijke type Jan, een
losse, heerlijk ‘dwaze’ fantast, een Don Quichot en Sancho Panza in één figuur, de
zichzelf karikaturaal ziende praalhans en praatjesmaker. De schepper van deze figuur
moet een ‘intelligent’ man geweest zijn, die dwars door de travesti en algemene
verkleding van de comédie humaine heenkeek, met name zichzelf zag. Veel van wat
Jan verkondigt en doet, hoort tot de zogenaamde ‘bijverdichtsels’, neven-motieven,
die in enigszins los verband staan met de hoofdhandeling, maar die het in Langendijks
stuk uitmunten doen, zo uitmuntend dat uit het, alleszins goed gecomponeerde, geheel
de beste oorspronkelijke achttiende-eeuwse zedenkomedie ontstond: een novum in
onze literatuur.
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Minder knap doorgecomponeerd is Langendijks vierde stuk Krelis Louwen of
Alexander de Groote op het poëetenmaal (1715): de liefdesgeschiedenis van Ferdinand
met Krelis' pleegdochter Alida is namelijk niet organisch verweven in de
hoofdgeschiedenis. Maar ook dit stuk is weer van hoog komisch gehalte door de
tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid, i.c. de lompe boer wie men heeft
wijsgemaakt dat hij koning Alexander is, en die zich nu zijn rol, half gelovend, half
twijfelend, laat aanleunen. Het is duidelijk, dat deze toestand tot tal van komische
situaties aanleiding moest geven, en Langendijk heeft het - overigens in de letterkunde
welbekende1 - motief dan ook alzijdig uitgewerkt, niet alleen om het komische effect
te bereiken, maar ook om de toeschouwers te genezen van grootheidswaan.
Het Wederzijds Huwelijksbedrog telde vijf, Krelis Louwen drie bedrijven; de lengte
hebbend van een blijspel, had Krelis Louwen naar de inhoud het karakter van een
klucht, weshalve de schrijver het een ‘kluchtig blijspel’ noemde.
Dit zijn wel Langendijks beste stukken; het zijn niet de enige. Uit hetzelfde jaar
1715 dateert De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje2, een kluchtspel in één bedrijf;
het komisch gehalte moet gevonden worden in de quasi-wetenschappelijke disputen
van een paar halfgekke wiskunstenaars-sterrenkundigen.
Van 1720 dateren twee stukken met betrekking tot de windhandel - de handel in
actiën van allerlei maatschappijen zonder behoorlijk kapitaal -, die uit Frankrijk via
Engeland naar ons land was komen overwaaien en enkele maanden de hele boel op
stelten zette. Met het blijspel in drie bedrijven Quincampoix3 of de Windhandelaars
en een één-acter Arlequyn Actionist schreef Langendijk de twee beste aan deze handel
gewijde stukken4. Het laatste was een vrije vertaling uit het Frans, het eerste van een
langere reeks overzettingen, bewerkingen en obligaat

1
2

3
4

Over Een nieuw voorbeeld van de intrige van Langendijks Krelis Louwen zie D. Bax, NI Tlg
44 (1951), 282.
Over De wiskunstenaars, oudere lit.: G.W. Wolthuis, P. Langendijk en de Wiskunstenaars.
Een bijdrage tot de kennis der zeden van onze wiskundige voorvaderen, TTL 24 (1936),
alsook Wolthuis' inleiding op De Wiskunstenaars, Amsterdam, 1938; van recenter datum
G.A. van Es, Ni Tlg 46 (1953, Vooys voor De Vooys), 30-7.
De Rue Quincampoix was te Parijs de bankiershoek, waar de actiën van de door John Law
gestichte Compagnie van Louisiana of van de Missisippi verhandeld werden.
Te Winkel, Ontw. V, 112-4.
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rijmwerk, door Langendijk om uiteenlopende redenen ondernomen. Zijn min
aangename ervaringen met zijn vrouw vonden hun weerslag in een toneelstuk van
vijf bedrijven Xantippe of het booze wyf des filozoofs Socrates beteugeld (posthuum
verschenen in 1756)1, met vele en te lange redeneringen enerzijds, en anderzijds
rijkelijk platte boert. De nieuwsgierigheid van de vrouwen hekelde hij in de één-acter
Papyrius of het oproer der vrouwen binnen Romen. Mogelijk zijn deze beide stukken
van oudere datum2.
Het laatste stuk dat Langendijk schreef, maar niet zelf voltooide, is wel volop een
zedenspel: Spiegel der vaderlandsche kooplieden. Langendijk schildert hierin het
leven van de rijke koopmansstand in het midden van de eeuw met zijn scherpe
tegenstelling tussen de ouderwetse, verstandige en degelijke zakenlieden (Ernst en
Hendrik) en hun zoons (Lichthart en Losbol), wier verkwistend leven naar bankroet
en fraude drijft. Hoewel de oude toneelrot Langendijk zich ook in dit stuk niet
verloochent (met name in de tonelen, die de verkwisting uitbeelden in een doorgaans
vermakelijke voorstelling), is de Spiegel toch wel meer uit cultuurhistorisch dan uit
toneeloogpunt aantrekkelijk: de brede zedenschildering en de lange redeneringen
beheersen het geheel meer dan de esprit die een toneelstuk levend en levendig maakt.
In zijn, de literaire situatie typerende, inleiding tot Het Wederzijds Huwelijksbedrog
zegt Langendijk het te betreuren, dat het blijspel in zijn dagen de geest schijnt te
geven, verdrukt als het wordt door een menigte historiespelen, weinig dienende tot
verbetering der zeden; en dat is toch, meent men, de voornaamste eigenschap die het
toneel luister bijzet. Nochtans zou het de Nederlanders niet moeilijk moeten vallen
de Fransen in het maken van goede blijspelen te overtreffen. Met alle respect voor
Molière, die hij beschouwt als de grootste blijspeldichter van zijn eeuw, merkt
Langendijk op, dat lang vóór Molière Nederland reeds voortreffelijke blijspeldichters
opleverde in Hooft en Bredero, in wier stukken ‘de natuur hunner personaadjen
nergens van haar ei-

1

2

Opnieuw uitgegeven door W.A. Ornée in het Klassiek Letterk. Pantheon, Zutfen. Over het
stuk G.A. van Es, Ni Tlg 48 (1955), 65-76 en 141-6. Van Es oordeelt gunstiger dan vroegere
beoordelaars over De Wiskunstenaars en Xantippe. Anton van Duinkerken acht Don Quichot,
De Wiskunstenaars en Xantippe hoogtepunten in het werk van Langendijk; zie Beeldenspel,
Utrecht, 1957, 139-42.
Te Winkel, Ontw. V, 186.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

530
genschap wykt, noch zulke buitensporige sprongen doet, als men in Molière vind’.
Ons valt het niet moeilijk toe te geven dat Langendijk niet in Molières schaduw
kan staan als het gaat over psychologische diepgang en karakteristiek. Langendijk
eert de grote Fransman om zijn ‘schikking der spelen’ en het ‘met kunst bespotlijk
maaken van de kenmerken (caracters) der ondeugden’; de ‘schikking der spelen’, de
opzet, de verwikkeling van de intrige en de afwerking en ontknoping daarvan, zijn
ook bij Langendijk in zeer goede handen: de Hollander bezat het echte toneelbloed,
het gevoel voor de juiste dosering van handeling en gesprek; hij heeft zich van de
toneeltechniek bewust rekenschap gegeven en er danig van geprofiteerd om zijn
stukken zó te componeren dat zij levend en beweeglijk blijven. Ongetwijfeld is hij
mede in de leer geweest bij Molière voor Het Wederzijds Huwelijksbedrog, waar hij
een pruilscène inlast, die geïnspireerd lijkt op Le Bourgeois Gentilhomme en Le dépit
amoureux; het afpoeieren van de schuldeisers in Wederzijds Huwelijksbedrog is
eveneens naar Molière. Langendijk meende dat het de Nederlanders niet moeilijk
zou zijn de Fransen te overtreffen, ‘indien men de ongebondenheid wat maatigde,
mitsgaders de onkuische uitdrukkingen verbande, die niemant dan het graeuw en de
losbollen kunnen behaagen’. Wat dit ‘maatigen’ betreft, Langendijk heeft geen
blijspelen geschreven die het zedelijk gevoel kwetsen. Daar staat echter tegenover
dat hij, als men zijn werk legt naast dat van Hooft en Bredero, ook de kleurigheid
en levendigheid van taal en zinsbouw ‘gemaatigd’ blijkt te hebben, zodat zijn taal
vaak een vlakker, egaler indruk maakt, minder kleurig, minder bewogen, minder
natuurlijk. Zijn verskunst gaat aan hetzelfde euvel mank: hij schrijft doorgaans goed
uitgebalanceerde, maar weinig stoere alexandrijnen.
Langendijk is stellig geen wereldfiguur geworden, maar in het voetspoor van de
grote zeventiende-eeuwers heeft hij zeer verdienstelijk werk geschreven. Zich
aansluitend bij Asselyn en de onze toneelschrijvers eigen neiging tot vermakelijke
zedenschildering, heeft hij, vooral in zijn oudere werken, typisch Nederlandse
toneelstukken gecomponeerd. Hij deed méér dan dat. Hij schreef enkele toneelstukken
(Don Quichot, Wederzijds Huwelijksbedrog en Krelis Louwen), die op superieure
wijze spotten met de ingebeelde mens. Langendijk kijkt door de maskerade heen; hij
zoekt niet de eeuwige mens te scheppen, maar rukt de vele komedianten in het
dagelijks leven de maskers af. Maar hij is geen cynicus die alle geloof in het hogere
en edele mist. Integen-
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deel: hij heeft in zijn hart een zekere voorkeur voor de Don Quichot, voor de panache
Jan, voor de ‘koning’ Krelis Louwen, de fantasten, de ijdeltuiten, de dromende
ridders. Als hij deze lieden niet begrepen en, tot op zekere hoogte, bewonderd had,
zou hij niet zo con amore hun beeld hebben kunnen scheppen. De achttiende-eeuwse
moralist in hem moest natuurlijk de nuttige lessen verstrekken, die men van hem
verwachtte, de kunstenaar, de fantast in hem hield het met de vagebonden.

5 Sybrand Feitama
De Poëtenstrijd, werd hiervóór1 uiteengezet, was o.a. het verzet van degenen die de
vonk van de inspiratie wilde behoeden tegen uitdoving onder de koudwaterstralen
der uiterlijke-vormbeheersing. Het is echter niet zo, dat deze beheersing van de
uitwendige vorm uitsluitend en alleen een negatief resultaat gehad zou hebben. Zij
heeft, zoals wij reeds uiteenzetten, een werkelijke taal- en vormbeheersing in het
leven geroepen, die in zijn soort nog immers voorbeeldig is. De figuur die in deze
sfeer leidinggevend was en tevens dienen kan als een typische achttiende-eeuwse
letterkundige, is SYBRAND FEITAMA (1694-1758).
Feitama is een van de merkwaardigste mannen van zijn tijd geweest. Hij was wel
op-en-top een ‘letterkundige’. Aanvankelijk voorbestemd voor het beroep van
godsdienstleraar, bleek hij voor zijn lichamelijke gesteldheid buiten staat dit ambt
naar behoren uit te oefenen. Na enige tijd op kantoor wat handelskennis te hebben
opgedaan, kon hij, dank zij zijn financiële welgesteldheid, zijn verder leven wijden
aan de beoefening van kunst en wetenschap. Hij heeft dit gedaan met de rust en
overgave die in de achttiende eeuw een gemakkelijk te verwerven houding waren.
Hij had het voorrecht, na zijn jeugdstudies in het Latijn, als leermeester te krijgen
een der knapste Nederlanders uit zijn tijd, Lambert ten Kate. Ten Kate heeft een
onuitwisbaar stempel in de geest van Feitama gedrukt. In zijn Oeffen-schets over het
vereisch der dichtkunst (1724: alleen in handschrift) behandelt Ten Kate o.a. het
onderscheid tussen rijmers en poëten: ‘Rechte poëten zijn dezulken, die de kracht te
saamen voegen met klaarheid, eenvoudigheid en ook zuiverheid van taal, denkbeelden
en zaaken’, zij, die ‘schilderen met natuurlijke, zachte en niet met schreeuwende
verven’. Hij keurt de opgesmuk-

1

Zie p. 515-8.
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te en al te sierlijke manier van spreken die door sommigen verhevenheid genoemd
wordt af, om als verhevenheid liever te beschouwen ‘deftige eenvoudigheid: dat is
de waare verhevenheid, die de gedachte verheven maakt, den geest verrukt en, om
zo te spreken, al wat gering is doet vergeeten... De verhevene eenvoudigheid is een
gewichtig deel van de Dichtkunst’.
In deze zelfde, door Boileau uitgestippelde, lijn denkt Feitama verder. Ook hij
beschouwt helderheid, juistheid en eenvoudigheid als de voornaamste poëtische
deugden en streeft ernaar door juiste woordkeus en een regelmatige, met het proza
overeenstemmende zinsbouw, natuurlijke verzen te schrijven, dit alles als voorwaarde
om op het gemoed van de lezer in te werken. Om dit laatste is het hem onder andere
te doen:
De waare dichtkunst vind in 't weren van de driften,
In vloeijendheid en kracht haar' wezendlyken lof,

betoogt hij op het voetspoor van Ten Kate, die een ‘netgevijlde taal’ hogelijk
waardeerde, maar deze weinig telde ‘wanneer daar geen kracht van zaaken bijkomt’.
Het is een misverstand te menen, dat de achttiende-eeuwers zachtvloeiendheid en
welluidendheid als het nec plus ultra van de dichtkunst gesteld zouden hebben; deze
eigenschappen waren in hun oog een voorwaarde, en zelfs nog maar een betrekkelijke,
zoals blijkt uit Ten Kates woorden: ‘Een Gedicht vol stof, redekaveling, pit, merg,
en zenuwrijke uitdrukkingen, hoewel hier en daar door eenige gebreklijkheid van
taal en spelling ontluisterd, is bij mij van grooter waarde, dan een ander, dat, met
een Aristarchusvijl gesleepen, in stijl, taal noch geslachten feilt en ondertusschen
van zaaken ontbloot is, welke de ziel, 't leven en 't wezen der poëzy uitmaaken’. De
taalkundige Ten Kate zag, zoals uit dit citaat blijkt, die ziel meer schitteren in
taalkundige en stilistische kwaliteiten, de dichterlijke Feitama zag haar in ‘'t roeren
van de driften’. In de praktijk, moeten wij toegeven, heeft ook Feitama ‘t geheim’
van de dichtkunst meer gezocht in Boileaus polissez vos vers et les repolissez dan in
het tot uiting brengen van zijn innerlijke bewogenheid.
Hij begon met een knappe vertaling van Boileau (1715), om daarna te vervolgen
met een eigen treurspel (Fabricius, 1720; een ouder treurspel Camillus is verloren
gegaan) en drie zinnespelen. De zo milde Te Winkel oordeelt als volgt: ‘De lust
ontbreekt mij, door inhoudsopgaven dezer zinnespelen de verveling te weerspiegelen,
die zij mij bij de le-
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zing berokkend hebben, al zijn de verzen ook vloeiend, de gedachten verstandig en
de samenstelling niet zonder talent’1.
Daarna heeft Feitama geen oorspronkelijk werk meer geschreven, maar zich beperkt
tot vertalingen: tussen 1720 en 1736 bewerkte hij niet minder dan twaalf treurspelen
(o.a. naar De Crébillon, Thomas Corneille, Pierre Corneille en Voltaire). Zij hebben
op het toneel een wisselend succes gehad. Zijn grootste roem echter oogstte hij met
zijn bewerking van Fénélons Télémaque, die in 1733 als Telemachus in een zeer
fraaie uitgave het licht zag. Om het werk te kunnen schrijven, had Fénélon zich
geoefend in de vertaling van de eerste zes boeken van de Odyssae, van welk werk
hij zijn boek als een voortzetting wilde zien. De geest ervan is nochtans heel anders
dan die van de Griekse schrijver; in Fénélons werk, geschreven voor de hertog van
Bourgogne, domineert het didactische element, dat met name door Mentor, die
Fénélons denkbeelden uitspreekt, wordt belichaamd. Feitama waardeert bewust de
‘liefelyke honig van brave Zedekunde’, die hij de lezer wil doen ‘zuigen’ uit dit werk,
dat door tijdgenoten gesteld werd boven de Ilias, de Odyssae en de Aeneis. Aan het
Franse werk ontbrak echter, naar Feitama's oordeel, één element: de versvorm. Het
was ‘maar’ een roman, terwijl het ‘naar den geest’ toch eigenlijk een heldendicht
was. Feitama's opzet nu was, het ook het ‘lichaam’ van een heldendicht te schenken
door het in versvorm te bewerken. Voor de geschiedenis van onze literaire vormen
is, in dit verband, belangrijk de uitvoerige uiteenzetting die Feitama deed voorafgaan
aan zijn bewerking, en waarin hij zijn, voor die tijd weloverdachte, opvattingen over
de betekenis van de versvorm uiteenzette, concluderend dat ‘de zoo krachtige als
zoet-vloeijende Vaerzen, schoon al niet het Allerwezendlykst, echter toch een
Medewezendlyk Aandeel hebben, in de bekoorlykheden van een volslagen
Heldendicht’. Feitama heeft, met monnikengeduld, het werk van Fénélon in versvorm
gegoten, - een moeizame arbeid, die hem, om haar tot een goed eind te brengen, veel
verzen dikwijls op drie of vier verschillende manieren heeft doen ‘verrymen’. Het
is, dank zij Feitama's akribie en fijn ontwikkeld taalgevoel, op zich een goed leesbaar
verhaal, maar geen gedicht geworden. Feitama zag het zó, dat zijn werk ter
vervolmaking van de Télémaque bestond in het gieten van een volmaakte, reeds
gegeven inhoud in natuurlijk lopende verzen. Met eindeloos geduld bleef hij polijsten,
‘verschaaven’, ‘hersmeden’ en ‘ver-

1

J. te Winkel, Ontw. V, 254.
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rijmen’ tot de gladde en schoongelikte verzen verschenen, die de achttiende-eeuwers
mateloos bewonderden. De toch kritische Van Effen prees het uitbundig. Hij
waardeerde het dat men in dit werk ‘geen buldertaal’, maar ‘eene zakelyke
hooghdravendheid vond, die voortspruit uit een edele eenvoudigheid en uit eene
eigenheid van wel uitgekipte woorden, die ieder rykelyk hun aandeel tot het volmaken
van de zin toebrengen’. De moderne lezer zal er niet door getroffen worden, maar
dient toch minstens de natuurlijkheid van taal en zinsbouw te waarderen die de auteurs
van deze richting met eindeloos geduld hebben weten te bereiken. Hun verdiensten
voor de dichtkunst in engere zin mogen gering zijn, die voor de taal zijn groot.
Het meest monumentale werk in dit genre achtte men toentertijd echter Feitama's
bewerking van het eerste heldendicht der Frans-klassieke school, de Henriade van
Voltaire. Ongeveer twintig jaar werkte hij aan de weergave hiervan in het Nederlands,
die eindelijk in 1753 als Hendrik de Groote het licht zag. Zowel het negatief als het
positief oordeel over dit werk zijn gelijkluidend met dat wat over de Telemachus
werd gegeven.
Toen Feitama 13 juni 1758 stierf, was men ervan overtuigd, dat een der
belangrijkste figuren van zijn tijd was heengegaan. Literair-historisch blijft hij van
eminent belang om het groot gezag dat hij als kunstbeoordelaar en praktisch voorbeeld
genoot: wat Pels in de eerste periode van het Frans-klassicisme betekende, was
Feitama in de tweede: de meest gezaghebbende figuur1.

Epische dichtkunst
De achttiende eeuw is, geheel in overeenstemming met haar intellectualistisch
karakter, rijk aan proeven van epische dichtkunst. Wij spraken reeds over De
Y-stroom, een episch stroomgedicht van Antonides van der Goes, over Rotgans'
Wilhem de Derde, het eerste eigenlijke heldendicht in het Nederlands, over Feitama's
Telemachus en Hendrik de Groote. Bijzondere vermaardheid genoten in deze eeuw
de zg. hofdichten, waarin, op het voetspoor van Huygens' Hofwijck, de grote
buitenplaatsen van de patriciërs bezongen werden, en de zg. stroomdichten, waarin
althans de naam van rivieren en vaarten voor de eeuwigheid werd vastgelegd voor
het geval zij mochten ophouden te stromen.

1

Over Feitama en Ten Kate, J. te Winkel, Ontw. V, 242-62.
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Behalve deze genres kent onze literatuur echter ook nog het genre van de lange
epische gedichten over een bijbelse persoon1. Vooral twee invloeden zijn hierin
waarneembaar. In de eerste plaats die van Vondels Joannes de Boetgezant (1662)
en vervolgens die welke steunt op de protestantse eerbied voor de bijbeltekst, die
ook in Frankrijk zozeer haar stempel gedrukt heeft op het bijbels heldendicht. Op
grond hiervan zou men de lange epische gedichten over een bijbelse persoon in deze
tijd kunnen verdelen in twee groepen: de Vondeliaanse, waarin een tamelijk vrije
houding t.a.v. de bijbeltekst aan de dag treedt, die vaak culmineert in passages vol
‘merveilleux chrétien’, en daarnaast de calvinistische, waarin het ‘merveilleux’
afwezig is en waarin een tamelijk angstvallige houding t.a.v. de bijbeltekst naar voren
komt. Terwijl bij het eerste soort de indirecte invloed van Tasso te bespeuren valt,
bestaat de mogelijkheid, dat het tweede soort de invloed van Boileau heeft ondergaan.
Het eerste langere epische gedicht over een bijbelse persoon dat na 1662 verscheen,
is De Kruisheld ofte het leven van den Apostel Paulus (1681) van Petrus Rabus. Men
zou het werkje van 750 versregels een bijbelse hymne kunnen noemen. Deze
benaming is niet in strijd met het epische karakter van het werk. In de zestiende en
zeventiende eeuw immers had de hymne zich sterk in epische richting ontwikkeld2.
De benaming laudatief epyllion zou hier niet passen, omdat het werk niet in
alexandrijnen is geschreven3.
De Kruisheld of het Leven van den grooten Apostel Paulus van Arnold Houbraken
en Jan van Hoogstraten is geen bijbels epos. Het is een samenraapsel van bijbelse
en niet-bijbelse, historische en contemporaine, moraliserende en didactische
elementen. Het is één grote chaos, zowel qua opbouw als stilistisch. Op iedere
bladzijde zondigen de schrijvers tegen de epische rust en waardigheid. Terecht noemt
W.A.P. Smit het een half-epos, d.i. een werk dat allerlei uiterlijke kenmerken van
het epos bezit, maar dat innerlijk zondigt tegen de wetten van het genre.
Ook Judas de Verrader (1714) van Joan de Haes zondigt tegen een aantal zeer
belangrijke eposwetten. De hoofdfiguur is b.v. in geen enkel

1

2
3

Uitvoeriger hierover W.A.P. Smit, La vogue de l'épopée biblique dans les Pays-Bas au XVIIIe
siècle, in Etudes germaniques 19 (1964), 337-48, herdrukt in Twaalf studies, Zwolle, 1968,
99-111.
Zie W.A.P. Smit, Ni Tlg 48 (1955), 195.
Zie C.M. Geerars, Ni Tlg 60 (1967), 361-372.
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opzicht een eposheld. Daarom is het onmogelijk, het werk een epos, een half-epos
of een epyllion te noemen, dit ondanks het feit dat het werk, doordat de dichter zich
openstelde voor de invloed van Joannes de Boetgezant, een groot aantal
eposkenmerken bezit. Men kan het werk het best de benaming dichterlijke
levensbeschrijving van een bijbelse persoon geven1.
Het Leven van den koning en propheet David (1716) van C. Droste is een
calvinistisch bijbels epos, d.i. een werk dat aan alle eposeisen voldoet, voorzover dat
niet in strijd is met de eerbied voor de bijbeltekst en met de renaissancistische eis
van welvoeglijkheid volgens calvinistische interpretatie. Reeds bij het lezen van het
voorwoord wordt het duidelijk, dat het Drostes bedoeling is geweest, een dergelijk
werk te schrijven. In het gedicht zelf heeft hij het ‘merveilleux’ ontroomst en heeft
hij uit eerbied voor het Woord Gods afgezien van de eposeis van ‘une action simple’.
Daardoor is het een specimen geworden van het bijbels epos, zoals zich dat, ook in
Frankrijk2, na Tasso en Vondel in calvinistische kring had ontwikkeld. Het is mogelijk,
dat de invloed van Boileau hierbij een rol heeft gespeeld. Blijkens zijn voorwoord
was Droste in ieder geval op de hoogte van de theorieën over het epos van de
Fransman.
Het bijbelse epos, de bijbelse hymne, het bijbels half-epos, de dichterlijke
levensbeschrijving van een bijbelse persoon en het calvinistische bijbels epos zijn
in onze literatuur de belangrijkste vertegenwoordigers van het genre van het lange
epische gedicht over een bijbelse persoon. Nu we enige aandacht hebben besteed
aan een representant van al deze soorten, is het overbodig nog in te gaan op die talloze
werken die ook tot het genre behoren en die na 1716 zijn geschreven. De literaire
waarde van deze gedichten is in het algemeen bijzonder gering. Slechts voor één
werk moeten we een uitzondering maken, n.l. voor het bijbels epos Abraham de
Aartsvader, welk werk na Joannes de Boetgezant de beste vertegenwoordiger van
het genre is. De schrijver ervan is ARNOLD HOOGVLIET (1687-1763). Vlaardinger
van geboorte, woonde Hoogvliet achtereenvolgens te Dordrecht en te Amsterdam;
in 1719 vestigde hij zich definitief in Vlaardingen, waar hij in 1763 stierf. De tijdens
zijn verblijf in Dordrecht gewekte liefde voor de dichtkunst verdiepte hij door zich
met ijver op de studie van het

1
2

Over Joan de Haes en zijn werk H.M.J. van Galen, De grote bijbelse gedichten van Joan de
Haes (1685-1723), (Leids prfschr.), z.p., z.j. [1970].
R.A. Sayce, The French biblical Epic, Oxford, 1955.
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Latijn en het vertalen van de grote meesters toe te leggen. Zijn eerste werk was een
vertaling van Ovidius' Feestdagen (Fasti), gevolgd door een bundel Mengelingen
(1738, vervolg in 1753) en het vrij bekend geworden hofdicht Zydebalen (1740).
Daarvóór echter was al verschenen het werk van zijn grote roem Abraham de
aartsvader, dat in 1727 het licht zag, in de vierde druk verlucht werd door twaalf
gegraveerde platen van de hand van Jan Punt, in 1780 voor de tiende maal herdrukt
werd, en in 1841 nogmaals werd uitgegeven door Bernard ter Haar met voorbericht
en aantekeningen. Hoewel Hoogvliet zich zijn uitgave van Ovidius geenszins
schaamde, trok hij zich toch het gevoelen van zijn vader aan, die enige spijt had over
deze voorkeur van zijn zoon en gaarne had gezien, dat hij er het zijne toe had
bijgedragen ‘de eer van den eenen waaren God (te) bevorderen’. Met zijn Abraham
voldeed Hoogvliet aan dit verzoek. Wat hij met dit werk beoogde, zet hij in de
aanvang uiteen als hij schrijft, dat het hem lust Abraham te volgen op de tocht naar
Kanaän, naar Egypte, en waar hij zwerven moge op ‘t hoog bevel’, - dat hij ‘zijn
wondren omgang met de Godheid’ wil openbaren, en zijn ganse levensloop
beschrijven, tot hij, ‘door Gods eeuwige genade den grooten Vredevorst
beschouwende in zyn zade, ten duistren grave daalt in hoogen ouderdom’. Hoogvliet
wilde een dichterlijke levensbeschrijving van een bijbelse figuur geven, maar hij zag
deze figuur bovendien bedeeld met een goddelijke zending, niet alleen om de belofte
van het land van Kanaän, maar als drager van de goddelijke heilbelofte, de Vader
van het zaad der vrouw, de profeet, de Heiland voorziende die het mensdom verlossen
zal; het offer van Isaäc preludeert op het kruisoffer van Christus. Daarom is Abraham
een held Gods, en kon het gedicht op de naam heldendicht aanspraak maken, al zag
Hoogvliet er later - toen hem de eisen bekend waren die zijn contemporaine
kunstleraars aan dat genre stelden - van af op die naam aanspraak te blijven maken.
De aldus opgevatte materie heeft Hoogvliet breed uitgewerkt, met behandeling
van alle details die het bijbelverhaal bevat. Door eigen vinding schikte hij die op
‘met lyst- en loof- en bywerk’. Dit in overeenstemming met de opvattingen hierover
van Vondel. Ook volgt hij Vondel door hemelse en helse raden in het bijbels epos
aan te brengen. Vooral voor wat betreft de hemelse raad en zijn relatie tot de
goddelijke eigenschappen en de godheid zelf, toont Hoogvliet een duidelijke
oorspronkelijkheid1. Het verhaal is daardoor nogal overladen; de dichterlij-

1

W.A.P. Smit, Twaalf Studies, 108.
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ke behandeling van talrijke episoden en details uit een mensenleven kan soms
gemakkelijk over het hoofd doen zien dat deze behandeling wezenlijk uitwerking
beoogt te zijn van de centrale gedachte over het goddelijk plan in dit mensenleven.
Díchterlijke behandeling, - want de gave van het dichterschap in de engere zin mag
men Hoogvliet niet ontzeggen: hij kan voortreffelijk schilderen en
veraanschouwelijken, vooral de grootse natuur, het krijgsbedrijf, de ondergang van
Sodoma en Gomorrha, Loths redding, de hemel, en dergelijke episoden; hij kan
uitstekend gevoelens tot uitdrukking brengen; hij beschikt over een rijke, vooral op
de natuur geïnspireerde, beeldspraak. Hij weet, als dit nodig is, breed en
indrukwekkend te vertellen, en beschikt over het vermogen van meer
achttiende-eeuwers een omvangrijke stof overzichtelijk te ordenen in grote vlakken,
goed geschikt en samengesteld. Ook was in Hoogvliet aanwezig de diepere
zielsmuziek, die hij, dank zij zijn technische verfijning, wist over te brengen in een
vaak zuivere en fijne taal- en verskunst.
Niet ten onrechte hebben tijdgenoot en nageslacht aan Hoogvliets bijbels gedicht de
erepalm uitgereikt, al werd hem die vaak betwist; naar het oordeel der tijdgenoten
allereerst door Dirk Smits' bijbels gedicht Israëls Baalfegorsdienst of gestrafte wellust,
dat echter minder groot van verbeeldingskracht is dan Hoogvliets werk, zij het dat
Smits een welluidend en muzikaal vers schrijft; vervolgens door Lucretia Wilhelmina
van Merken, toen zij in 1767 zo ongeveer de stoet sloot met het calvinistisch bijbels
epos David, een dichtwerk in twaalf boeken. Velen van haar tijdgenoten stelden dit
werk boven dat van Hoogvliet, en wel om de deugdelijke reden, dat Lucretia van
Merken geen uitvoerige dichterlijke, àlles behandelende levensbeschrijving
vervaardigde, maar zich concentreerde op het tijdperk van Davids koninklijke
regering, waardoor het inderdaad meer de indruk van heldendicht wekt. Aan de
andere zijde echter, is Lucretia van Merken weinig vindingrijk en weinig dichterlijk
in haar verskunst1.

1

Over het bijbelse heldendicht en Hoogvliet o.a.J. te Winkel, Ontw. V, 212-26; Willem Kloos,
Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid, Amsterdam, 1909, 107-119; J. Koopmans,
Arnold Hoogvliet's Abraham de Aartsvader, Ni Tlg 12 (1918), 178-201, herdrukt in Vijf
letterkundige Studiën over de 17de en 18de eeuw, Zwolle, 1958, 109-38; W.A.P. Smit, Twaalf
Studies, 1968, 99-111; voor wat Hoogvliet betreft, speciaal 108-111.
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Proza
1. De jaren na 1669 brengen, op het gebied van de prozasoorten die in de eerste helft
opgang maakten, weinig nieuws: de reisverhalen veranderen, zoals we verderop
zullen zien, van karakter; het aantal pamfletten neemt toe: het jaar 1672 alleen brengt
er honderden voort. De predikaties blijven van gering belang.
Van betekenis is vooral het werk van GEERAERDT BRANDT (1626-1685). Hij
schreef na het Leven van Hooft (1677) het Leven van Vondel (1682), dat, naast
Vondels werk, nog altijd onze belangrijkste bron is voor de kennis van Vondels
persoon, leven en dichtkunst; verder een Historie van Enkhuizen (1666)1 en de Historie
der Reformatie (1671)2. Toen hij stierf, was zijn Leven van De Ruyter voltooid en
half gedrukt. In al dit werk, niet het minst in het laatste, toont Brandt zich een
bewonderend navolger van Hooft: hij kent diens ‘moderne’ zorg om de stof
nauwkeurig te verantwoorden, hij kent ook diens streven naar artistieke vormgeving.
Onbetwistbaar is Hooft in dit laatste opzicht Brandts meerdere, waartegenover staat
dat Brandt, onderhoudend en vlot verteller als hij is, gemakkelijker leesbaar is dan
Hooft. Brandt beschikt ook over het vermogen een karakter duidelijk te tekenen.
Maar hij mist Hoofts hartstocht, diens artistieke bezieling en kracht, de geestelijke
weidsheid ook die Hoofts werk boven de loutere beschrijvingskunst uitheft. Brandts
beste werk blijft wel zijn Leven van Vondel.
Zowel in het werk van Brandt als in dat van De Brune de Jonge3 treft men
novellistische elementen aan. Deze kwamen zelfstandig tot ontplooiing in de bundels
van vertellers die de novellenbundels van de vorige eeuw voortzetten. Sommige van
deze bundels zijn aan de zeer vrolijke, om niet te zeggen luchthartige kant, andere
zijn van meer didactische of stichtelijke aard. Een gedeelte van deze geschriften is
vertaald, in andere poogt men zelfstandig werk te scheppen. Historisch

1
2
3

Over dit werk S.B.J. Zilverberg, West-Frieslands Oud en Nieuw, 35e Bundel van het
Historisch Genootschap Oud West-Friesland, 1968, 56-69.
S.B.J. Zilverberg, Gerard Brandt als kerkhistoricus, Nederl. Archief voor Kerkgeschiedenis,
Nieuwe serie, deel 49 (1968), 37-58.
Zie hier p. 415.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

540
erfgoed waren de oude volksboeken, ook de vroeger zo geliefde Amadis-romans die
nog altijd herdrukt en gelezen worden.
Traditioneel blijft ook, naast de voortzetting van de pastorale roman, de
schelmenroman. Het grote voorbeeld waarop Bredero zich in zijn Spaanschen
Brabander baseerde, de Lazarillo de Tormes (1554), werd ook het voorbeeld van
talrijke nieuwe, in Spanje en Frankrijk geschreven schelmenromans. Zij zijn de
nuchter realistisch-komische tegenhangers van de hoogdravend-idealistische galante
arkadische romans; zij zijn de uiting van de Sancho Panza-geest versus die van Don
Quichotte. Een van de beroemdste Franse geschriften in dit genre is Scarrons Le
Romant Comique (ca 1652) over het leven van de zwervende toneelspelers van die
tijd, bij ons vertaald in 1662 door Lambert van den Bos, bekend als de dronken rector,
die ook, in navolging van Van Heemskerck, een zeshonderd bladzijden dikke
Dordrechtsche Arcadia (1662) samenstelde, - terwijl in 1678 een andere vertaling
verscheen door Nicolaes Heinsius.
NICOLAES HEINSIUS (ca 1656-1718) is de auteur van de belangrijkste
oorspronkelijke Nederlandse schelmenroman, Den vermakelijken avanturier van
1695. Nicolaes is de kleinzoon van de beroemde Daniël. Zijn vader, de eveneens
vermaarde filoloog-diplomaat Nicolaes, leefde, toen hij enige tijd ‘resident’ van de
Staten te Stockholm was, in vrije liefde met Margareta Wullen, de dochter van een
Amsterdams luthers predikant, wier ‘levenswandel verre van onberispelijk was’,
zoals A.H. Kan schrijft1. In het jaar van Nicolaes' geboorte wenste zij een huwelijk
met de vader; door middel van een proces kreeg zij haar zin, echter niet eerder dan
in 1665. De jonge Nicolaes, door zijn vader niet als zijn zoon erkend, wist zich
nochtans door het leven te slaan; op zijn twintigste jaar was hij doctor in de
medicijnen, maar dan moet hij wegens manslag Den Haag ruimen, en leidt achttien
jaar lang een zwervend leven. In 1679 arriveert hij te Rome en wordt dan katholiek;
hij wordt lijfarts van koningin Christina van Zweden te Rome (tot ongeveer 1687),
later van de keurvorst van Brandenburg te Kleef. Maar ook deze ‘avanturier’ trekt
het vaderland, en zo zien wij hem zich in 1695 in de vrijplaats Culemborg vestigen.
Daar geeft hij het boek uit waarin zeer veel autobiografische elementen verwerkt
zijn, Den vermakelijken Avanturier; acht herdrukken, navolgingen, vertalingen in
het Duits,

1

Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek II, 558. In dit deel uitvoerige behandeling van Daniël
Heinsius, zijn zoon en kleinzoon, 554-63.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

541
Engels, Frans en Italiaans getuigen van het succes van het werk. Het is dan ook
boeiend genoeg, al is het wel zeer omstandig verhaald naar ons gevoel: tal van
personen beleven een opmerkelijke overvloed aan avonturen, soms in de
merkwaardigste situaties. Vermakelijk zijn deze avonturen vaak zonder twijfel, al
moet men het vermakelijke niet ‘hoger’ zoeken dan in de sfeer waarin het in een
schelmenroman pleegt voor te komen. Heinsius weet op voortreffelijke wijze deze
toestanden en situaties te schetsen: hij is een uitnemend verteller. Hij beperkt zich
in dit boek niet tot de in een schelmenroman gebruikelijke avonturen, maar er wordt
ook - in afwijking van voorgangers op dit terrein - heel wat gevochten, terwijl - ander
novum - de liefde een grote rol speelt; door de ingevlochten liefdesgeschiedenissen,
‘aangename Amourettes ofte Vryeryen’ zoals hij ze zelf noemt, komt het verhaal in
de sfeer van de sentimentele, galante romans. Dan echter neemt Heinsius zijn draai,
hij geeft een onverwachte wending aan het verhaal, en maakt er een soms
voortreffelijke parodie van op de heroïek-galante romans. Het relaas is verteld in de
ik-vorm, wat uit de aard van de zaak bijdraagt tot de levendigheid van het verhaal.
Door zijn parodie en zelfspot is dit boek verwant aan de burleske dichtkunst van
deze tijd, waarover wij naar aanleiding van Focquenbroch spraken, en is het de
uitermate nuttige tegenhanger van de ‘hoogdravende’ ernstige letterkunde die in deze
jaren tot parnastaal aan het verworden was1.
Behalve zijn Avanturier schreef Heinsius Don Clarazel de Contarnos ofte den
Buytensporigen Dolenden Ridder (1697), dat, blijkens zijn ene herdruk, minder
succes had2.
2. Kan men het voorgaande in zeker opzicht ‘traditionalistisch’ noemen, van
‘moderner’ aard is het proza dat ontstaat onder invloed van ratio, rationalisme en
verlichting.
De draagster van de idealen van de verlichting - idealen als vooruitgang, een
gelukkiger mensheid door redelijk inzicht, utilitarisme en filantropie - is de burgerij,
wier macht in de achttiende eeuw gestadig toeneemt. De kunst van de verlichting
draagt dan ook een typisch

1

2

Jan ten Brink bezorgde eind vorige eeuw een bloemlezing in de toenmalige Zwolse
herdrukken. Een bewerking in hedendaags Nederlands bezorgde C.J. Kelk, De vermakelijke
avonturier, Amsterdam, 1963.
Over dit proza G. Kalff, G.N.L. V, 1-68. Voor Nicolaas Heinsius, J. ten Brink, Dr. Nicolaas
Heinsius jr., Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman in de zeventiende eeuw,
Rotterdam, 1885; dez., Romans in proza, Leiden, 1900 (niet voltooid).
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burgerlijk karakter. Verwerpend het strenge klassicisme, dat de vorstenstijl van vorige
eeuwen was, streeft men naar de schepping van een typisch burgerlijke letterkunde.
Deze kunst bezit een weinig poëtisch karakter. Het zou echter onjuist zijn, dit
verschijnsel uitsluitend negatief, als een gevolg van dichterlijke armoede bijvoorbeeld,
te benaderen. We moeten de oorzaak veeleer hierin zoeken, dat ‘een jong en
enthousiast rationalisme het klare en heldere betoog boven de fantasie verkoos’. In
deze tijd kon het proza gedijen, dat bij deze voorkeur paste zowel voor wat betreft
de inhoud als voor wat betreft het taalgebruik (‘een waardige, onopgesmukte, zeer
puristische taal’)1.
Klaarheid en helderheid van betoog mag men uiteraard verwachten van de auteurs
die zich tot doel gesteld hadden de bestrijding van bijgeloof en wat hiermee
samenhangt; zo DANIEL JONCTYS (ca 1609-1654); geheel in de lijn van Descartes,
rationalistisch studerend, dacht en schreef deze Dordtse arts, die als dichter enige
naam geniet, zijn Verhandelingh der Tooversieckten (1638), waarin hij waardig
preludeert op Bekkers De Betoverde Weereld.
De Friese predikant BALTHASAR BEKKER (1634-1698) werd, als zoon van een
Westfaals predikant, geboren te Metslawier in Friesland. In verschillende plaatsen
in het noorden was hij zelf predikant, het laatst te Amsterdam, waar hij ook stierf,
na bevriend te zijn geweest met de eerder genoemde Lodewijk Meyer, de grote man
van Nil. Zijn leven lang heeft Bekker, die van mening was dat ‘God is so wel
d'Artheur der Reden als der Openbaringe’, strijd gevoerd tegen het bijgeloof op grond
van zijn ‘verlichte’ inzichten. Descartes en de studie van de natuurwetenschappen
hadden hem ertoe gebracht alleen datgene te aanvaarden wat hij redelijk kon
verantwoorden. Ging hij in deze gedachtengang zóver, dat hij ook alle positieve
godsdienst bestreed? Hij verkondigde, dat niet alles in de bijbel letterlijk moest
worden opgevat, terwijl hij met nadruk het eigen recht van de wijsbegeerte bepleitte.
Maar Spinoza ging hem te ver, zoals hij in het algemeen afkeurde, dat de wijsbegeerte
‘'t meesterschap over de saken des geloofs aan haar trok’.
Zijn belangrijkste werk is het prozaboek De Betoverde Weereld (1691-'93) waarin
hij te velde trok tegen diverse vormen van bijgeloof, toverij

1

C.L. Thijssen-Schoute, Lodewijk Meyer (1630-1681) en diens verhouding tot Descartes en
Spinoza, Uit de Republiek der Letteren, 's-Gravenhage, 1967, 173-194, De citaten vindt men
op 174-175.
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en hekserij. Logische redenering, ervaring en de bijbel bewijzen hiertegen; ook de
eigen ervaring, waarvan hij in het vierde boek treffende staaltjes vertelt in een stevig,
soms uitstekend ironisch proza. Om dit werk werd hij uitgesloten van het Avondmaal
en afgezet als predikant, maar de invloed van zijn werk, dat men daar in vertaling
lezen kon, was zeer groot in de drie omringende cultuurlanden. Honderdenzeventig
geschriften werden tegen Bekker in het licht gegeven: de ‘mort sans phrase’ is zijn
werk dus niet gestorven1.
3. Het rationalistisch karakter van de verlichting brengt, zoals al werd opgemerkt,
met zich mee, dat de belangrijkste letterkundige produkten die uit deze
gedachtenstroming voortvloeiden, vooral tot stand kwamen in de genres, waarin het
rede-element overheerst, dat wil dus zeggen in de verschillende vormen van het essay
als kritiek, betoog en beschouwing.
Veel van het in deze tijd geschreven proza is verspreid over talloze periodieken.
Men denkt hierbij vanzelfsprekend het eerst aan de spectatoriale geschriften, maar
er zijn soorten tijdschriften die al eerder zijn ontstaan, o.a. politieke tijdschriften,
geleerdentijdschriften en satirische blaadjes2.
1
2

J.P. Arend, Verhandelingen over Balth. Bekker, in: Vaderl. Letteroefeningen, 1829, II, 713
vlg.; W.P.C. Knuttel, Balthazar Bekker, de bestrijder van het bijgeloof, Den Haag, 1906.
Het oudst bekende politieke tijdschrift is De Hollandsche Mercurius, dat in 1650 begon te
verschijnen.
De geleerdentijdschriften deden ondanks het hoge niveau van het lezerspubliek weinig anders
dan wetenschappelijke werken navertellen en op oppervlakkige wijze recenseren. Het eerste
Nederlandse geleerdentijdschrift, Boekzaal van Europe van Petrus Rabus, dat in 1692 begon
te verschijnen, was in ons land voorafgegaan door de geleerdentijdschriften in het Frans van
Pierre Bayle en Jean le Clerc. Onder de schrijvers van satirische blaadjes treffen we Jacob
Campo Weyerman en Willem van Swaanenburg aan.
Vermoedelijk het oudste satirische periodiekje in onze letterkunde is Haagsche Mercurius,
dat verscheen van 7 augustus 1697 tot 9 september 1699. De schrijver ervan was Hendrik
Doedijns (ca. 1659-1700), die een der levendigste vertegenwoordigers genoemd kan worden
van de Nederlandse burleske traditie.
Al deze blaadjes worden in belangrijkheid overtroffen door de spectatoriale geschriften uit
later tijd. Het woord spectator doet meteen denken aan Justus van Effen, maar diens De
Hollandsche Spectator is zeker niet de eerste Nederlandse vertegenwoordiger van het genre
der moraliserende weekbladen. Als directe voorlopers kunnen worden beschouwd:
A. De Mensch Ontmaskert (15 februari-17 november 1718). Dit oudste
oorspronkelijk-Nederlandse spectatoriale geschrift vertegenwoordigt niet alleen naar inhoud
maar ook naar vorm reeds tamelijk zuiver het spectatoriale genre. Immers, evenals bij Steele
en Addison treffen we er karakterschetsen, brieven, zedenkundige vertogen, fabels en
hekeldichten in aan;
B. de Examinator van Willem van Ranouw (8 augustus 1718-2 september 1720): een typisch
produkt van het achttiende-eeuwse rationalisme. Op een essentieel punt staat de schrijver
dichter bij de Engelse traditie dan Van Effen: in zijn periodiek laat hij herhaaldelijk de
Sociëteit der Gecombineerde Onenigheid optreden, waardoor hij in dit opzicht te vergelijken
is met Steele en Addison, die het in The Spectator deden voorkomen alsof het tijdschrift ‘de
neerslag vormde van de dagelijkse discussies binnen een besloten gezelschap, waarin de
meest uiteenlopende karakters en beroepen vertegenwoordigd waren. De Spectator zelf, een
zwijgzaam observator, vormt de bindende persoon, doordat hij a.h.w. beurtelings alle leden
van het gezelschap het woord geeft’ (P. Buijnsters, Ni Tlg 59 (1966), 153). Daarom is Van
Ranouws Examinator een interessante variant op het Nederlandse type spectator;
C. een derde tijdschrift dat in dit verband even vermelding verdient, is De Examinator of de
Hollandsche Zeedenmeester, dat verscheen van 9 januari 1730 tot 1 januari 1731.
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De literair belangrijkste geschriften zijn echter de spectatoriale. Daaronder De
Hollandsche Spectator van Justus van Effen, die alle voorlopers in de schaduw stelt.
JUSTUS VAN EFFEN (1684-1735) treedt in het voetspoor van aan hem voorafgaande
schrijvers1, die het essayistisch rationalistisch proza in gang gezet hebben. Maar hij
bewandelt éigen wegen en werd daardoor de belangrijkste prozaschrijver uit de eerste
helft van de achttiende eeuw.
In zijn werk komt op typische wijze het rationalistisch denken en de drang naar
moralisatie tot uiting. Zijn internationale bereisdheid2

1

2

Over deze tijdschriften en tijdschriftjes uitvoerig P.J. Buijnsters, Ni Tlg 59 (1966), 145-157,
Etudes germaniques, juli-sept. 1966, 407-416, L.T., juli 1968, 396-405. Het bovenstaande
is aan deze artikelen ontleend.
Een Bibliografie 18e-eeuwse spectatoriale tijdschriften in Nederland door P.J. Buijnsters,
Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, nr. 2 (febr. 1969) 16-25, een Bibliografie 18e-eeuwse
satirische tijdschriften in Nederland, in Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, nr. 5 (nov.
1969), 12-25, eveneens van de hand van P.J. Buijnsters.
The Spectator, The Tatler en The Guardian zijn de bekendste Engelse spectatoriale geschriften.
In Frankrijk schreef Montesquieu zijn Lettres persanes (1721) in briefvorm; het werk
bestudeert en kritiseert rationaliserend de Franse maatschappij; het had ook op Van Effen
sterke invloed. Van enorme betekenis was het werk van Voltaire (1694-1778), de wegbereider
van de Revolutie door zijn kritiek op het ‘ancien régime’, vervolgens dat van Diderot en de
encyclopedisten, alsook dat van Rousseau.
Nadat de jonge Van Effen enige tijd in zijn geboortestad Utrecht gestudeerd had, zag hij
zich, om in zijn onderhoud te kunnen voorzien, genoodzaakt het ambt van gouverneur uit te
oefenen, o.a. in Den Haag, bij de familie Van Wassenaar-Duivenvoorde. In 1715 maakte hij
als tweede secretaris van Van Wassenaar een reis naar Engeland. Vier jaar later bereisde hij
met de prins van Hessen Philipsthal Zweden, waar hij in de hofkringen verkeerde. Van 1724
tot 1727 woonde hij met de zoon van de Directeur-Generaal van Nederlands-Indië in Leiden,
waar hij van de gelegenheid gebruik maakte zelf te promoveren. Het laatste jaar van zijn
verblijf te Leiden ging hij opnieuw naar Engeland, thans als gezantschapssecretaris met zijn
vroegere leerling, de graaf Van Welderen. Toen hem, door bemiddeling van Van Welderen,
in 1732 de belangrijke functie van kommies bij 's Lands magazijnen van Oorlog te
's-Hertogenbosch werd opgedragen, kon hij eindelijk trouwen. In 1735 echter stierf hij reeds.
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verschafte hem vergelijkingsmateriaal; hij bezat de mensenkennis die voor de
beoefening van de modegenres van die tijd nodig was.
De Haagse jaren van Van Effen staan volop - was het anders mogelijk in deze
tijd? - in het teken van de Franse taal en cultuur. In de volgende periode echter raakt
hij met zijn Haagse letterkundige vrienden mede onder de bekoring van de Engelse,
die gedragen werd door de moderne geest van vrij onderzoek en geestelijke
verdraagzaamheid. De neerslag van deze Frans-Engelse symbiose vinden wij in het
tijdschrift Journal Litéraire de la Haye, dat van 1713 tot 1723 het contact tussen de
Westeuropese culturen nadrukkelijk bevorderde. Daarvóór had Van Effen persoonlijk
al het initiatief genomen tot de uitgave van een weekblad, Le Misanthrope
(1711-1712); daarnà volgde het Journal Litéraire, toen La Bagatelle, en, gedurende
zijn tweede verblijf te Leiden, Le nouveau Spectateur français. Op het voetspoor
van Steele en Addison en hun tijdschriften schreef Van Effen moraliserend over het
leven van zijn tijdgenoten: lachend zegt hij hun de waarheid over de dwaasheden
die hij daarin opmerkt. Richtsnoer van beoordeling zijn de ‘onveranderlijke beginselen
der Rede’, het énige richtsnoer voor ons gedrag en onze daden, meent deze
achttiende-eeuwer, die overigens over christendom en openbaring andere gedachten
koesterde dan de Engelse deïsten en materialisten. Gewoonte en mode zijn de boze
geesten die de mens van het redelijke handelen afhouden, en derhalve bestreden
moeten worden.
Het ligt voor de hand, dat de beide reizen die Van Effen naar Engeland maakte,
de invloed van de Engelse cultuur en haar letterkunde op zijn persoon belangrijk
versterkten1. Hij maakt er kennis met Newton, met Pope en Swift, wiens pleidooi
voor verdraagzaamheid,

1

Vgl. W. Pienaar, English Influences in Dutch Literature and J. van Effen as Intermediary,
Cambridge, 1929.
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Tale of a tub, hij in 1721 vertaalde. Zelf wordt hij benoemd tot lid van de Royal
Society te Londen. Voor een deel vertaalt hij Robinson Crusoe, werk van Bernard
de Mandeville en The Guardian. Dit laatste kan hem, mèt de reeds bestaande
voorgangers, op het idee gebracht hebben een weekblad in de moedertaal uit te geven.
In elk geval verschijnt in 1731 de meest typische uitgave van deze kosmopolitisch
denkende Nederlander: De Hollandsche Spectator (1713-1735). Toen Van Effen dit
werk ging uitgeven, stond hij op het hoogtepunt van zijn mogelijkheden; een lange
periode van voorbereiding, geheel liggend in de richting waarin hij zich nu bewoog,
was eraan voorafgegaan. Vandaar dat De Hollandsche Spectator als een kort begrip
van Van Effens gedachtenleven en artistieke begaafdheid dienen kan. Nieuwe
gezichtspunten brengt het blad niet. Wat op een bepaald ogenblik actueel is, wordt
door hem behandeld, kritisch, met veel ‘gezond verstand’, zakelijk-beredeneerd. Het
blad is een typisch staal van pedagogische, utilitaristisch literatuur uit de periode van
de verlichting, kritisch-afkeurend en goedkeurend-opbouwend, al naar gelang vereist
werd door het onderwerp en de omstandigheden; - het lezend publiek wenste zich
van tijd tot tijd geprezen te zien: het debiet van het blad hing er ten dele van af! Soms
geeft Van Effen zijn kritiek niet rechtstreeks, maar indirect, door middel van een
karakterbeschrijving of de tekening van een, gewoonlijk gechargeerd, type, doorgaans
toch altijd weer met moralistische bedoelingen. Van de karakterbeschrijving van een
enkele persoon komt hij intussen tot de beschrijving van de verhouding van meer
mensen ten opzichte van elkaar, waardoor hij onze eerste moderne novellist wordt.
Een aanzet daartoe vindt men in stukken als Thijsbuurs Os en Geertje Levens; als
complete novelle kan gelden de Burgervrijage van Kobus en Agnietje1. Hierin spreekt
ook het sentimentele element. Overwegend heerst alom de geest van het rationalisme,
zoals die voorkomt in de Lettres persanes van Montesquieu, die Van Effen spoedig
na hun verschijnen tot zijn geestelijk eigendom gemaakt moet hebben. De Rede is
het almachtige instrument, waarmee men het leven moet regelen en beheersen, de
‘onbevooroordeelde’, natuurlijke rede. Kon Cats als moralist zich nog voortdurend
beroepen op de stem Gods, die door het bovennatuurlijk en kerkelijk gevormd geweten
in de heimelijkheid van de ziel tot de mens spreekt, Van Effen gaat, hoezeer binnen
de perken van het christendom blijvende, op het voetspoor van zijn

1

In Uit de Hollandsche Spectator, Gorinchem, 1967, vindt men Thysbuurs Os, Kobus en
Agnietje en Hoe het publiek de Spectator moet lezen.
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tijdgenoten uit van de subjectieve, spontane redenering, die alleen het verantwoorde,
nuttige, ietwat nuchtere als behoorlijk erkent. Krachtens dit beginsel heeft Van Effen
mensen en dingen beoordeeld.
Hij deed dit in een stijl die streefde naar eenvoud en natuurlijkheid; hij wil schrijven
in ‘de gemeenzame stijl, zoals bij luiden van geboorte en opvoeding door 't gebruik
ingevoerd is’. Hij is daarin vrijwel geslaagd, al doen zijn taal en stijl minder modern
aan dan bijvoorbeeld die van Rotgans. Hij is nuchter, weinig geïnspireerd. Een
kunstenaar van betekenis kan hij dan ook bezwaarlijk genoemd worden, al heeft hij
er in hoge mate toe bijgedragen de liefde voor de kunst, met name de letterkunde,
in ons land te bevorderen. Zijn blijvende verdienste ligt meer op cultuurhistorisch
terrein, en wel in het feit, dat hij een belangwekkende spiegel van het leven in de
eerste helft van de achttiende eeuw naliet; vervolgens hierin dat hij de stoot heeft
gegeven tot het ontstaan van weer nieuwe en talrijke spectatoriale geschriften die in
het voetspoor treden van deze voorganger1.
Hierbij mag overigens meteen worden opgemerkt, dat de schrijvers van bijv. De
Philanthrope (1757-1762), De Pedagoog (1766) en De Grijzaard (1767-1769) niet
klakkeloos zijn voorbeeld volgden. Twee verschillen vallen op2: terwijl essays en
brieven negentiende van De Hollandsche Spectator vullen en de bellettrie nauwelijks
aan de orde komt, leggen de schrijvers van de spectatoriale geschriften van na 1750
een veel grotere belangstelling aan den dag voor bellettrie. In de tweede plaats hebben
de latere spectators een veel rijker scala van literaire vormen.
De betekenis van Van Effen als letterkundige is de schepping in moderner trant
en stijl van de novelle, waardoor hij de wegbereider werd, krachtens nauwgezette
waarneming der dagelijkse werkelijkheid, van de belangrijkste prozaschrijfsters in
dit genre: Betje Wolff en Aagje Deken3.

1
2
3

J. Hartog, De spectatoriale geschriften van 1741-1800, Utrecht, 1872, 21890.
P.J. Buijnsters, Etudes germaniques, 1966, 415-6.
Over Justus van Effen schreef P.A. Verwer, Leven van Justus van Effen, toegevoegd aan
Hollandsche Spectator, tweede druk, Amsterdam, 1756, zes dln.; W. Bisschop, Justus van
Effen geschetst in zijn leven en werken, Utrecht, 1859; W. Zuydam, Justus van Effen. Een
bijdrage tot de kennis van zijn karakter en zijn denkbeelden, Gouda, 1922. Verder J.
Koopmans, Wat J. van Effen zijn Spectator deed schrijven, Ni Tlg 1 (1907), 61 vlg.; P.
Valkhoff, Justus van Effen en de Franse letterkunde, De Gids, 1917, IV, 323 vlg.; L. Brummel,
Van Effens Spect. geschriften in hun verband met de Duitsche, Ni Tlg 22 (1928), 242 vlg.
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4. Doorwerking van de verlichte (en andere) ideeën vindt men ook in het genre van
de reisverhalen, waarop P.J. Buijnsters opnieuw de aandacht gevestigd heeft, met
name in het genre van de imaginaire reisverhalen1; dat beleeft zelfs in deze periode
een tijd van bloei. In sommige opzichten zijn zij als reisverhalen een voortzetting
van de bekende zestiende- en zeventiende-eeuwse authentieke reisjournalen. De bloei
van de reisverhalen in de achttiende eeuw - Buijnsters noemt deze periode de gouden
eeuw van het imaginaire reisverhaal - wordt echter gekenmerkt door een duidelijke
voorkeur voor juist het imaginaire reisverhaal, d.w.z. het verhaal dat, ook wanneer
het de schijn wekt reële handelingen of gebeurtenissen te beschrijven, in wezen
gefantaseerd is. Een tweede opvallend kenmerk is het feit, dat deze verhalen zeker
niet uitsluitend geschreven werden om de lezer met zijn verbeelding te doen vertoeven
in een ‘andere’ wereld, maar veeleer om hem bepaalde opvattingen te doen kennen,
in deze tijd met name de verlichte ideeën over opvoeding, religie, economie en
staatsbestuur, verlicht ook in zover de geest van tolerantie en kosmopolitisme
prevaleert boven het nationale en autochtone. Kan het verhaal als zodanig betrekking
hebben op planetarische ruimtevaart of ontdekking van het middelpunt der aarde, de
impliciete kritiek kan variëren van goedaardige spot tot bijtend sarcasme, van
beschouwing tot hervormingsdrang.
Rond 1708 begint een duidelijke opbloei van het genre; maar oorsprónkelijk
Nederlandse teksten blijven toch schaars; waar zij ontstaan, zijn zij voor wat hun
kwaliteit betreft inferieur aan de Engelse of Franse voorbeelden. Eén Nederlands
werk kreeg grotere bekendheid, namelijk de Beschrijvinge van het magtig Koningryk
van Krinke Kesmes (1708) van Hendrik Smeeks, dit o.a. omdat men verband heeft
menen te kunnen leggen met Defoes Robinson Crusoe. De Zwolse chirurgijn trachtte
door middel van dit boek zijn cartesiaanse denkbeelden te populariseren. - Een ander
oorspronkelijke Nederlands reisverhaal van meer dan middelmatig gehalte is
Walchersche Robinson (1752) van een onbekend auteur. Dit boek herinnert in
verschillende opzichten aan Defoes roman (: de neiging zo exact mogelijk te zijn,
het streven niet alleen de daden van zijn helden uit te beelden, maar ook hun gedachten
en gevoelens tot uitdrukking te brengen); ook dit boek kent een duidelijke tendens,
met name de behoefte theologische en apologetische

1

P.J. Buijnsters, Imaginaire reisverhalen in Nederland gedurende de 18e eeuw, Groningen,
1969. Aan dit betoog is het volgende, soms letterlijk, ontleend.
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inzichten over te dragen. - De Haagsche Robinson (1758), te Alkmaar anoniem
verschenen, schildert het utopisch eiland Tirevas, dat gunstig afsteekt bij een
nabuureiland; dit laatste stelt het evenbeeld voor van de in de ogen van de schrijver
gedegenereerde Republiek; ook in dit boek valt de theologische preoccupatie op, die
als deïstisch gekleurde vrijzinnigheid gekenmerkt kan worden.
Wat de tijdgenoten van Justus van Effen en de jaren tot 1766 verder aan proza
opleveren is niet van uitzonderlijke betekenis. De nieuwe kunst van de burgerlijke
roman, die in het buitenland in deze tijd belangrijke werken doet ontstaan, zal te
onzent pas tegen het einde van de eeuw tot ontwikkeling komen.
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Tweede tijdvak (1740-1766)
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Inleiding
De tweede helft van de achttiende eeuw, - de periode van 1740 tot 1766, - is een
typisch overgangstijdperk. Het ligt, met zijn verschijningsvormen van late barok
(neoklassicisme), in het verlengde van de renaissance en haar uitlopers, maar tevens
breekt het nieuwe door, aarzelend en onzeker overigens.
Een dominerend kenmerk van deze periode is haar intellectualisme, eindfase van
de nu aflopende renaissance. Maar tegelijkertijd wordt de rede dienstbaar gemaakt
aan de idealen der verlichting die een nieuwe, schoner en gelukkiger samenleving
beoogden. De nauwkeurige bestudering van de natuur bracht intussen tevens
bewondering voor haar schoonheid en doelmatigheid, voor de Schepper ervan ook,
een bewondering die bij sommigen ook het gevóel treft en een eerste aarzelende
aanzet geeft van wat in de volgende periode in de romantiek zal uitgroeien.
Hoe het nieuwe geleidelijk uit het oude ontstaat - onder buitenlandse invloed vooral
- toont de dramatische kunst, maar in ons land toch pas goed nà 1766.
Op strikt literair terrein is van grote bloei in deze periode niet veel te bemerken;
zij geldt als een der diepste dalen in onze letterkunde. Wel werd er veel geschreven,
maar het zijn overwegend traditionalistische geschriften in de traditionele genres
(heldendichten, stroomdichten, berijmde verhandelingen, Frans-klassieke drama's).
Het is de periode, waarin de dichtgenootschappen tot bloei komen.
Twee figuren slechts verdienen uitvoeriger behandeling: de twee gebroeders Van
Haren.
In deze periode vindt in de omringende landen ook de vernieuwing van het
esthetisch denken plaats, maar daarvan is bij ons weinig te bemerken vóór in 1766
Van Goens zijn verhandelingen publiceert, die de romantische esthetica inleiden;
daarover in het volgend deel.
Dat in deze hyperintellectualistische periode, - de pruikentijd bij uitstek, - de lyriek
weinig beoefend werd, spreekt eigenlijk vanzelf. De Van Harens zijn de enige figuren
van betekenis op dit terrein mèt DIRK SMITS (1702-1752), aan wie hier enkele
woorden gewijd mogen zijn. Deze Rotterdammer maakte in 1737 naam met zijn al
vermelde Israëls Baalfegorsdienst of Gestrafte Wellust, gaf in 1740 een bundel
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Gedichten uit, en tien jaar later De Rottestroom, een navolging van Antonides'
Ystroom. Een gelukkige dag in zijn leven was de 21e november 1750, toen hij door
Willem Friso in audiëntie ontvangen werd om de ‘Doorluchte Vorst’ zijn ‘dichtstukje’
- De Rottestroom - te overhandigen1. Wanneer intussen Dirk Smits, die tengevolge
van een hondebeet aan een onverwacht einde kwam, nog tot onze verbeelding spreekt,
is dat niet door de grote, vlakke, welluidende, maar ook slappe gedichten, maar door
zijn kleine lyriek waarin wij de achttiende eeuw op haar best zien: geen grote, diepe
gevoelens worden erin tot uitdrukking gebracht, maar deze gedichten bezitten het
koele, precieuze, sierlijke, het ‘artistieke’, dat het ‘aangenaam’ maakt naar de
kunstvoorwerpen van die tijd te kijken. Zijn Lijkkrans voor mijn dochtertje is dan
wel een lyrisch gedicht, dat deze periode duidelijk kenmerkt.

Dichtgenootschappen
Volgens een veel verbreid misverstand is de achttiende eeuw de eeuw der
dichtgenootschappen. Men verstaat daar dan onder, dat deze eeuw min of meer
tiranniek door deze gezelschappen werd beheerst.
Het is zonder twijfel waar, dat de dichtgenootschappen een grote macht bezaten,
maar zij bezaten deze macht geenszins de gehele achttiende eeuw. De eigenlijke
dichtgenootschappen zijn eerst ontstaan rond het midden van de eeuw, terwijl hun
bloeitijd valt tussen 1765 en 1780. Bovendien staat vast, dat vrijwel alle grote figuren
der achttiende eeuw van deze genootschappen géén lid waren, maar zich buiten hun
machtsbereik ontplooiden: Rotgans, Schermer, Wellekens, Poot, Langendijk, Feitama,
Hoogvliet, De Marre en Huydecoper - om enkele belangrijke figuren te noemen staan buiten de genootschappen, om van de Van Harens maar niet te spreken.
De belangrijkste periode der genootschappen valt tussen 1765 en 1780, werd reeds
opgemerkt. Daar gaat aan vooraf een korte tijd van opbloei. Men mag Nil Volentibus
Arduum een verre voorvader van deze genootschappen noemen, mits men bedenkt,
dat het reeds in het begin van de achttiende eeuw alle betekenis verloren had. Van
belang werd te Amsterdam Concordia et Libertate, gesticht in 1748, dat na 1773 zijn
bloeitijdperk beleefde en het intellectueel middelpunt van het Amsterdams
geestesleven was. Vermaard werd ook de in 1777

1

Het relaas hiervan in Willem Kloos, Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid, 192-193.
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gestichte maatschappij Felix Meritis, waarin alle kunsten en wetenschappen beoefend
werden. Zij bleef een brandpunt van esthetische en intellectuele beschaving tot diep
in de negentiende eeuw. Den Haag kon bogen op Kunstliefde spaart geen vlijt,
opgericht in 1772, Leiden op de befaamde Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde (in 1766 ontstaan uit een 'n tiental jaren eerder opgericht gezelschap),
die nog altijd, zij het met geheel andere doeleinden, voortbestaat. Daarnaast bestond
te Leiden o.a. Kunst wordt door arbeid verkregen (1766), waarin Feith en Bilderdijk
als jonge dichters voor het eerst zijn opgetreden. Te Utrecht kende men sinds 1759
Dulces ante omnia Musae, waarvan Van Alphen, Van de Kasteele en Bellamy lid
waren.
Aanvankelijk werden over het algemeen de bij het genootschap ingeleverde stukken
onderworpen aan het oordeel van alle op de ledenvergaderingen tegenwoordige leden,
maar naderhand werd alleen de goedkeuring van daartoe door de hoofdleden
benoemde beoordelaars vereist, ofwel van de hoofdleden (oprichters of gekozenen)
alleen. Huwelijks-, verjaars- en lijkzangen waren niet toegelaten. Des te weliger
bloeide het genre van bijbel- en zedendichten, terwijl ook fabels, stichtelijke en
wijsgerige bespiegelingen de tafels der heren bedekten. Ook kleinere gedichten, als
sonnetten, waren welkom, in het bijzonder bijschriften op puntdichten. Vertalingen
werden niet zoveel ingezonden. - De daartoe aangewezen commissie beoordeelde
de documenten, deed voorstellen tot verbetering, stelde deze voorstellen op schrift,
en las ze ter maandvergadering voor. De inzender werd van de voorstellen in kennis
gesteld, en kreeg de gelegenheid zijn stuk opnieuw in te zenden, waarna het definitief
beoordeeld werd.
De voorstellen ter verbetering hadden vrijwel uitsluitend betrekking op
spellingkwesties, grammaticale en prosodische aangelegenheden, zaken die met
behulp van woordenboeken, spraak- en stijlleren gecontroleerd konden worden.
Natuurlijke aanleg bij de inzenders vooronderstellend, hield men zich bezig met het
betuttelen, schaven, vijlen en polijsten der verzen, teneinde deze glad en zoetvloeiend
te maken. Het wezen van de dichtkunst kwam niet ter sprake, noch de wezenlijke
eisen die aan een gedicht of kunstwerk gesteld konden worden. Vandaar dat echte
dichters zich dikwijls niet of slechts met tegenzin aan dit bedrijf onderwierpen. Voor
de talrijke dichterlingen waren deze bemoeienissen een aangename stut op de weg
naar het heil. Wanneer men bij de definitieve beoordeling zijn stuk zag goedgekeurd,
werd het opgenomen in de werken van het genootschap. Bekroning met een

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

555
gouden of zilveren erepenning viel hun ten deel die een ‘prijsstof’ op de
voortreffelijkste wijze - gewoonlijk werd een soort pindarische lierzang verlangd hadden behandeld. Het eerst werd de gouden medaille toegekend aan Le Francq van
Berkhey voor zijn gedicht De lof der dankbaarheid van 1773. Juliana Cornelia de
Lannoy verwierf roem door haar bekroonde lierzangen, al maakte zij het meest
opgang door het drietal treurspelen dat zij schreef, en boeit zij ons nog enigermate
door haar geestig verteld, luchtig hekeldicht Het Gastmaal (1777), waarin zij met
de toenmalige dwaze plechtigheden bij officiële maaltijden een vlot loopje nam1.
Gewoonlijk beloofde men elkaar bij bekroningen de onsterfelijkheid, althans
onvergankelijke roem; maar in de uiterste duisternis der vergetelheid moesten zuchten
degenen die niet waardig geacht werden de ‘kunsttempel’ der dichtgenootschappelijke
heerlijkheid te betreden. Deze beide factoren bepaalden, binnen de genootschappen,
de schrikwekkende macht van deze lichamen, die nog versterkt werd doordat ook
leden van bevriende genootschappen konden worden bekroond of tot honorair lid
van het eigen genootschap benoemd; zo ontstond een hecht gesloten, vele
genootschappen omvattende bond, die de gehele dichtkunst voorzover zij in deze
genootschappen beoefend werd, beheerste. Het is niet zo, dat grijsaards en seniliteiten
de toon aangaven in deze verenigingen; over het algemeen waren het juist jonge
mannen, die de macht bezaten en uitoefenden. Onder hen waren er velen die
ontvankelijk waren voor de nieuwe denkbeelden op velerlei gebied zoals die in het
buitenland opgeld deden, en die zij zelf met min of meer nadruk voorstonden. Deze
voorstanders van het nieuwe binnen de veste der dichtgenootschappen fungeren dan
ook als de soldaten in het paard van Troje: door hun toedoen zal in de negentiende
eeuw aan de heerschappij der dichtgenootschappen een einde worden gemaakt. Le
Francq van Berkhey, die het eerst de gouden erepenning kreeg, deed ook de eerste
grote aanval op de dichtgenootschappen, en Bilderdijk stortte de fiolen van zijn toorn
uit over wat men hem in de genootschappen had aangedaan... Roemloos zullen zij
ten onder gaan2.

1
2

Het Gastmaal werd o.a. afgedrukt in Willem Kloos, Een daad van eenvoudige
rechtvaardigheid, 201-214.
Voor karakter en betekenis der dichtgenootschappen zie J. te Winkel, Ontw. V, 516-537.
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De Van Harens
Naarmate men zich verdiept in leven en werken der gebroeders Van Haren, naar die
mate ook groeit de belangstelling, zowel voor het wel uitermate persoonlijk
levensavontuur van deze beide, onderling zozeer verschillende, Friese edellieden,
als voor hun alleszins merkwaardig, ‘mannelijk’ en omvangrijk oeuvre.
Van oude, voorname Friese adel hebben zij, door hun nauwe relaties met de Friese
Oranjes en door hun werkzaamheid in dienst van het land, een staatkundige loopbaan
van betekenis afgelegd vóór, bij elk op de eigen wijze, het noodlot hen trof en een
einde maakte aan deze carrière. Zeer verschillend van natuur hebben zij op eigen
wijze gereageerd op deze slagen van het lot: Willem, de spontane, enthousiaste, met
zijn neiging tot uitersten, capituleerde uiteindelijk, toen het water hem boven de
lippen steeg, - Onno Zwier, de strengere, intellectualistische, gehard in de strijd tegen
achteruitzetting, gaf nimmer kamp, maar wees zijn aanvallers hooghartig terug naar
de plaats waar zij behoorden: beneden zijn waardigheid. Zijn poging zich te zuiveren
van de op hem rustende blaam mag echter niet geslaagd heten.
WILLEM VAN HAREN, de oudste van de twee - hij werd geboren in 1710 en stierf in
1768 - werd, na de dood van zijn grootvader, grietman van 't Bildt en slotvoogd van
Sint Anna, rijke voorvaderlijke posten. Hij is dan achttien jaar oud, bevoorrecht door
de bijzondere genegenheid van zijn moeder en spoedig met aanzienlijke staatsambten
begiftigd, dit laatste overigens uitvloeisel van het stelsel der toenmalige
familieregering. Afgevaardigd door de Staten van Friesland naar de Staten-Generaal,
woont hij zeven jaar in Den Haag. Na 1740 verblijft hij, als gedeputeerde te velde
en in andere ambten, afwisselend te Brussel, - na de vrede van Aken werd hij
aangewezen om als ambassadeur de republiek bij de onderkoning van de Oostenrijkse
Nederlanden te vertegenwoordigen -, te Sint Oedenrode en in Friesland.
De fortuin bleef hem niet gunstig. Deze zoon van een prachtlievende en weelderig
levende moeder en van een vader die terwille van zijn vrouw de deugd der
vrijgevigheid heel bijzonder had moeten ontwikkelen, verenigde beider eigenschappen
in zijn persoon. Dit werd zijn ongeluk, toen hij keer op keer bezweek voor de schone
ogen der hem, min of meer langdurig adorerende, vrouwen. In 1732 leerde hij een
der dames uit het gevolg van de Engels prinses Anna, de vrouw van Willem
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IV, kennen; in 1737 trouwde hij haar, Marianne Charles, elf jaar ouder dan hij. Om
haar te kunnen huwen1, had hij zich losgemaakt van een verbintenis met een
hellebaardiersdochter, Maria Crullers, bij wie hij twee kinderen had. Marianne schonk
hem geen kinderen. Zij wordt geroemd om haar karakter; desondanks occupeerde
Willem zich intensief met zijn huishoudster, de Luikse kapiteinsdochter Anna Natalis;
twee of drie onechte kinderen sproten uit deze relatie2, vóór Willem haar, na het
overlijden van zijn vrouw op Henkenshage bij Sint Oedenrode, huwde om nog twee
kinderen van haar te ontvangen. Dit laatste huwelijk verminderde in sommiger ogen
zijn aanzien; bovendien leefden zijn ex-minnares, de hellebaardiersdochter, haar man
en de twee kinderen zoveel zij konden op Willems zak, die echter steeds minder
gevuld bleek. De fortuin keert hem de rug toe: zijn geld verdwijnt op diverse manieren,
zijn bedienden bedriegen hem, hij raakt in schulden en wordt tot overmaat van ramp
beschuldigd van oneerlijkheid als ontvanger-generaal van Friesland. Familietwisten
verbitterden zijn dagelijks leven, hij geraakt maatschappelijk op de achtergrond en
financieel in onontwarbare complicaties: 4 juli 1768 maakt hij door vergif een eind
aan zijn leven, dat op zulk een schitterende manier begon3.
Uit deze omtrek van feitelijke gegevens spreekt reeds de persoonlijkheid van
Willem, zoals die in zijn brieven en werk nadere verduidelijking vindt: een
goedhartige, spontane, impulsieve natuur, royaal en opgeruimd in zijn goede dagen,
met ook de schaduwzijden van het temperament: een gebrek aan beheersing en
matiging, aan evenwichtige bezonnenheid. Dit demonstreert zich ook in zijn
letterkundig werk: hij verschreef zijn talent aan een soort epos over ‘de bij geen
sterveling ter wereld bekende en niemand belang inboezemende dwaaltochten’ van
Friso, vorst der Gangariden, mythische stamvader der Friezen. Friso is de uit
Oudindisch bloed gesproten held, die het volk der Alanen, - dat aan de Rijnmond
leeft en een met veel voortreffelijke eigenschappen gezegend volk is, maar dat verlost
moet worden van de erop rustende ban -, bevrijdt van de vloek des hemels. Hij wordt
dan

1
2

3

Vgl. W. van Riesen, Een opzienbarend huwelijk in de 18e eeuw (Willem van Haren en
Marianne Charles), Haagsch Maandblad, 1937, II, 77.
Van welke volgens Van Vlotens gissing de in 1755 geboren jongste de als minnares van
Mirabeau bekende mademoiselle de Nérah geweest zou zijn. Literatuur hierover Cd. Busken
Huet, Litt. Fant. en Krit. 6, 20, noot.
Als vie romancée vindt men het leven der beide Van Harens verhaald in E. du Perron,
Schandaal in Holland, Den Haag, 1939.
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koning gekroond en stamvader van een deugdzaam vorstengeslacht. - Zich inspirerend
op de grote antieke voorbeelden, schreef Van Haren dit gedicht als een moderne
Eneide. Alleen: de hoofdpersoon heeft geruime tijd onder vele volken vertoefd vóór
hij westwaarts trok en daar de militaire, regenten- en redenaarsgaven ontwikkelde,
die in het oog van de schrijver de ware vorst uitmaken. Door deze eigenschappen te
bezitten kon hij de ideale staat inrichten aan de lauwe Westerstranden die meer Van
Harens aandacht boeide dan de in rijkdom en decadentie vegeterende republiek van
zijn dagen. De ontwikkeling van de hem aangeboren eigenschappen leert Friso in
velerlei benarde omstandigheden, negatief door desastreuze voorbeelden, positief
vooral door het voorbeeld van het Romeinse Rijk, dat in zijn situatie van ongeveer
300 het Nederlandse volk als het ideale voorbeeld dienen kon; beide staten principieel
anti-dictatoriaal, beide ook republieken in de ware zin des woords; immers, niet de
nooit weersproken alleenheerser beveelt - nooit weersproken, tenzij door de
opstandeling, maar dan is het te laat! -, maar de ene Macht doet zich in velen kennen;
de Wet is souverein in de staat, de wet die het algemeen welzijn tracht te bereiken.
Van Haren blijkt zeer goed op de hoogte met de toenmalige theorieën, die eerst later
- in Franse revolutie en negentiende eeuw - tot volle ontplooiing komen, en volgens
welke de concrete persoon van de vorst (Rex) moet plaats maken voor het
bovenpersoonlijke Regnum en de universele rede, die het wezen van de wet uitmaakt.
De leer van de rechtsstaat (in tegenstelling met die van de machtstaat) berust op
erkenning van een algemene, alle mensen altijd en overal bindende wet, die door de
rede gevonden kan worden (in tegenstelling met het van geval voor geval beslissende,
persoonlijke bevel in de machtstaat). Deze in de achttiende eeuw sterk gepropageerde
theorieën, die in Franse revolutie en negentiende-eeuws parlementair stelsel tot
verwerkelijking zullen komen1, zijn klaarblijkelijk reeds Van Harens persoonlijk
geestelijk bezit. Vrijheid en gemeenschapsgevoel zijn de grondslagen zowel van het
Romeinse als van het Nederlandse gemenebest; daarop wordt de ware regering
gebouwd, waarbij ook de senatoren zich de toegewijde dienaren van het landsbelang
weten. Komt een vorst daar te regeren, dan doet hij dit als Friso met een volksregering,
de verlichte vorst in zijn raad, de gezaghebbende voorstander van de vrijheid, de

1

C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus2, München und
Leipzig, 1926, 52-61.
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deugdzame, die waarheid van schijn onderscheidt. Hij is ook de redenaar, die aan
verheven denkbeelden en diepe wijsheid in een krachtig en overredend betoog vorm
weet te geven: de beste passages in Van Harens gedicht zijn die, waarin hij, stem
verlenend aan Friso, zijn idealen uitspreekt in markante betogen.
Voor wat zijn religieuze opvattingen betreft, is Friso de verlichte regent, die
enerzijds in zijn theologie talrijke bijbelse elementen opneemt en erkent, maar
anderzijds volop man van de verlichting is, die het deïsme aanhangt, alleen de door
de rede te erkennen elementen aanvaardt en de overige buiten beschouwing laat:
Leibniz, Wolff en de Engelse deïsten waren zijn leermeesters. Niet voor niets had
Van Haren in zijn studietijd te Groningen aan de voeten gezeten van een modern
theoloog.
Naar de geest herinnert dit dichtwerk aan de stoïsche ideeën van Spiegel en Hooft,
zoals Van Haren die begreep, en dan aangepast aan de ideeën van de verlichting.
Opzet en uitvoering staan het naast aan Fénélons Télémaque, terwijl ook Voltaires
Henriade invloed uitoefende. Als dichtwerk is het echter aanmerkelijk zwakker dan
dat van de grote voorgangers; stoerheid, die soms in stroefheid overgaat, is het
overheersend kenmerk. Het geheel is vrij onregelmatig bewerkt met talloze regels
die geen verzen zijn. Desondanks blijft het een, om zijn denkbeelden, belangrijk
werk: een der eerste, waarin de ideeën van de verlichting tot hun recht komen1.
Hoe lateren over dit werk oordeelden, moge uit een tweetal aanhalingen duidelijk
worden: J.H. Halbertsma roemt het zeer: ‘het verheft de ziel tot die grootsche
gevoelens van eer en vaderlandsliefde, die staatsburgers als de Nederlanders betamen’
en leert ons deugd en kennis als ‘de twee edelste bezittingen van den mensch kennen’;
vrijheidsliefde, de rechten van de mens ten aanzien van het gezag, trouw, orde en
gehoorzaamheid aan recht en wet. Beets roemt het als staande boven alles wat de
achttiende eeuw op het gebied van de dichtkunst heeft voortgebracht door ‘volheid
van gedachten, verscheidenheid van tafereel, aanschouwelijkheid van voorstelling,
grootschheid van stijl, en

1

H.J.L. van Haselen, Willem van Haren's Gevallen van Friso, Koning der Gangariden en
Prasiaten, Alphen aan de Rijn, 1922, besproken door J. Koopmans, Ni Tlg 16 (1922), 178;
J. Koopmans, Willem van Haren's Friso, De Beweging, 1907, III, 166 en 304, herdrukt in
Vijf letterkundige studiën over de 17de en 18de eeuw, Zwolle, 1958, 139-84.
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velerlei bijzondere schoonheden’1. Het werk bracht hem, via de Franeker hoogleraar
Burman, in aanraking met Huydecoper, die enige wijzigingen voorstelde; voltooid
in het jaar van zijn huwelijk met Marianne Charles (1737), zag het 't licht in 1741.
Naar de Franse mode gefatsoeneerd en gepolijst, verscheen een geheel herziene
uitgaaf in 1758. Deze ‘verbeteringen’, veelal verslechteringen, dankte Van Haren
aan een zekere Clément, wiens nagedachtenis in Willems leven beter de plaats ruimt
voor Voltaire, die, in een befaamd geworden gedicht, Van Haren roemt als de
‘Démosthêne au Conseil’ en de ‘Pindare au Parnasse’. Dit laatste vond echter niet
zijn oorzaak in de Friso.
De Friso is namelijk wel Willems grootste, het is niet zijn enige dichtwerk.
Voltaires lofprijzing vond haar aanleiding o.a. in een redevoering van Willem en in
zijn gedicht Leonidas (1742), waarmee hij zich beroemde 20.000 man op de been
gebracht te hebben; inderdaad hebben de Geünieerde Provinciën zich mede door
Willems toedoen na een lange periode van aarzeling in de eerste Silezische oorlog
gemengd. De Leonidas is een rede op maat en rijm, in de ronkende, heldhaftige trant
vol van de parnastaal van die tijd. Welsprekende dagbladartikelen heeft men2 dit en
de andere lierzangen van Willem van Haren genoemd. Het beste gedicht in dit ‘lyrisch’
genre is wel zijn ode Het Menschelijk Leven, een van zijn laatste gedichten; hij
overschouwt daarin het menselijk leven. Zich als het ware losmakend van zijn
persoonlijk lotgeval, geeft hij een bekend geworden beschouwelijk en tegelijk
dichterlijk waargenomen synthese van de ijdelheid en vergankelijkheid van het
menselijk leven. Maar na de klacht over de onzekerheid van het leven volgt in de
nazang het opklimmen naar Gods oneindigheid3. Dit gedicht treft door een ritmische
bewogenheid, die men in Onno's lierzangen mist.
Willems jongere broer, Jonkheer ONNO ZWIER VAN HAREN (1713-1779), was
grietman van Weststellingerwerf te Wolvega en zetelde jarenlang als afgevaardigde
van Friesland in de Staten-Generaal; in 1739 werd hij lid, later president, van de
Raad van State4. Hij was

1

2
3
4

Het werk der Van Harens, in het kader van hun leven, werd uitgegeven door J. van Vloten,
Leven en Werken van W. en O.Z. van Haren, Deventer, 1874. De hier aangehaalde citaten
aldaar.
Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. 6, De Van Harens, 21.
E. du Perron, Schandaal in Holland, 165.
Over Onno Zwier van Haren zie J. Haantjes, Ni Tlg 45 (1952), 279-85.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

561
zeer bevriend met prins Willem IV, zoals de Friese stadhouder zich noemde na zijn
verheffing tot stadhouder der Verenigde Provincies, en onderhield met hem een
levendige briefwisseling, terwijl hij evenzeer het vertrouwen genoot van prinses
Anna. Uit deze vertrouwelijke verhouding vloeiden verschillende belangrijke
opdrachten voort. Dit duurde zo tot 1760, het jaar waarin plotseling ook over dìt
leven de stormwind van het noodlot waait; hij wordt dan door zijn twee schoonzoons1
beschuldigd van tentamen criminis incestus, een poging tot het plegen van oneerbare
handelingen met twee van zijn dochters. Om de zaak althans publiek te sussen,
tekende Van Haren een verklaring, waarin hij beloofde zich niet meer in de provincie
Holland te vertonen. Na een jaar echter brak hij zijn woord, keerde in 1761 naar Den
Haag terug en nam wederom zitting in de Staten-Generaal. Toen barstte de bom. Het
privaat schandaal werd gevolgd door een publiek: het schenden van de gedane belofte.
Het betekende het einde van Onno Zwiers politieke carrière. Hij verdedigt zich,
gesecundeerd door zijn vrouw, in Deducties, maar de tegenpartij blijft niet achter.
Het bewijs van zijn schuld blijft uit, maar hij moet retireren, verslagen, en in zijn
carrière gebroken. Hij trekt zich terug, 's zomers wonend op zijn buiten te Wolvega,
's winters te Leeuwarden. In deze tijd eerst gaat hij schrijven. Ten dele hangt de drang
naar publiceren, naar Huet waarschijnlijk heeft gemaakt, samen met zijn behoefte
zich te rechtvaardigen in het oog van tijdgenoot (en nageslacht), zich schoon te
wassen van de op hem klevende smet. Onno Zwier heeft namelijk de voorstelling
ingang trachten te doen vinden, dat de zelfbekentenis hem afgeperst was. In zijn
geschriften wil hij zich dan ook doen kennen zoals hij in de grond van zijn wezen
meende te zijn: een gelovig man, een teder liefhebbend echtgenoot en vader. Deze
gevoelens behoeven niet gehuicheld te zijn; zij kunnen leven, zelfs geaccentueerd
worden in iemand die een misstap heeft begaan, een misstap die hij als beproeving
Gods, ook in zijn gevolgen, aanvaardde. Gevolgen als daar waren: de vernedering
van zijn hoogmoed, uitlevering aan de macht van zijn vijanden, die hierdoor echter
tevens ontmaskerd werden; zijn terugvoering, dóór zijn vernedering, naar de hoogste
religieuze zekerheden van het leven. Was hij een man van laag karakter geweest, hij
zou niet zozeer door vier zoons, een dochter, een schoondochter en zijn vrouw
Adeleide zijn

1

De ene was Willem van Hogendorp, de vader van Gijsbert Karel van Hogendorp.
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hoog gehouden, om niet te zeggen vereerd1. Deze meest persoonlijke kant van Onno's
persoonlijkheid - zijn verhouding tot vrouw en kinderen - leert men het beste kennen
uit de kortere lierzangen, die hij schreef, met name die voor zijn kinderen. Als
gedichten kunnen zij moeilijk aanspraak maken op bijzondere waardering, zij zijn
er te abstract en beschouwelijk voor, maar voor de kennis van zijn gedachtenleven
- men leze zijn merkwaardige opvattingen over de adel in het gedicht Koopman - en
van zijn karakter zijn zij een belangrijke bron. Eén gedicht steekt, ook als kunstwerk,
boven de andere uit, het gedicht Herschijning, waarin hij Adeleide vereeuwigde,
toen zij haar achtenvijftigste verjaardag vierde (1776). Zijn eigen leven overzag hij
in een Hekelzang: Mijn gepasseerd leven, waarin hij een overzicht geeft van zijn
persoonlijke idealen en de telkenmale daarop gevolgde teleurstellingen. Wel zeer in
tegenstelling met Willems Het Menschelijk Leven hield hij zijn gedicht zeer
persoonlijk; het bezit een zowel rancuneuze als spottende toon.
Een eigen toon treft ook in het proza dat Onno schreef; dit is van grote omvang
en van een niet geringe intellectuele kracht; daaronder zijn vele verhandelingen. Het
begint met een Lijkrede op Willem den Vierden (deze stierf in 1751), het bevat een
levensbeschrijving van Joannes Camphuis2, waaruit Van Harens grondige kennis
van Oosterse zaken bleek, evenals uit zijn uitvoerige studie Japan, met betrekking
tot de Hollandsche natie en de kristelijke Godsdienst (1775), waarin hij betoogde,
dat men de Hollanders er ten onrechte van beschuldigde hun voordelen in Japan te
hebben verworven en behouden ten koste van het christendom; het kent een
verhandeling over de vaderlandse gedichten, en vele staatkundige uiteenzettingen.
Deze althans zijn ons overgeleverd; meer nog is verbrand.

1

2

Voor deze geschiedenis in Onno Zwier van Harens leven zie de Deducties van hemzelf, van
zijn vrouw en de replieken van zijn tegenstanders. Verder J. van Vloten, Een edelman onder
de ploerten, De Levensbode V, 161 vlg., herdrukt in de hiervoor genoemde uitgaaf van Van
Harens werken, 531-545; Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. 6, 1 vlg;. H.J. Polak, Studiën,
Zutphen, 1888, 19 vlg.; E. du Perron, Schandaal in Holland, Den Haag, 1939, 104 vlg., (in
dit laatste boek, in navolging van Huet, de psychologische verklaring van Onno's dichterschap
als rechtvaardiging van zijn persoonlijkheid, vooral de pagina's 197-8).
Joannes Camphuis (Camphuys, Camphuysen), 1634-1695, bekleedde diverse hoge functies
in Nederlands-Indië, o.a. provisioneel G.G.; auteur van een werk over de stichting van Batavia,
Het Koninkrijk Jakatra enz.; over hem F.W. Stapel, Nieuw Ned. Biogr. Wdb. 6, 262-3.
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Naast zijn lyriek, als men de lierzangen en dergelijk werk zo noemen wil, en naast
zijn proza, schreef hij drama's, ten dele in proza, ten dele in verzen. Zijn toneelspel
Willem de Eerste (1773) speelt te Delft en behandelt de moordaanslag op de prins;
het is de uiting van Van Harens liefde voor het geslacht van Nassau, terwijl bepaalde
passages kennelijk voortspruiten uit zijn eigen ervaringen. Als drama is het zwak. Een stuk met aardige passages is zijn gelegenheidsblijspel Pietje en Agnietje of de
Doos van Pandorra (1778), een vrije bewerking van een Frans toneelstukje1. Onno
Zwier was begaafd met een satirische, spottende trek, zoals o.a. ook blijkt uit zijn
proza en zijn brief aan Ds. Te Water over het begraven in of bij steden en kerken2;
in dit toneelstuk vindt hij gelegenheid deze trek tot uiting te brengen, onder andere
in de voortreffelijke passage, waarin bij de ‘Umwertung aller Werte’ voorspelt die
zal optreden met en na de revolutie. Het stuk wil demonstreren, hoe het door
rechtvaardigheid, eenvoud van zeden en goede trouw groot geworden Nederland aan
het kwijnen is geslagen door zucht naar weelde, trouweloosheid en geweld. Keer
terug tot de oorspronkelijke deugden, het geheim van de nationale grootheid!, roept
Van Haren de toeschouwers toe bij het verjaren van de Unie van Utrecht. Het is een
fris, geestig stukje, waarin op verdienstelijke wijze werkelijkheid en fantasie
dooreengemengd zijn tot een harmonisch geheel. Sterk overdreven lijkt echter de lof
van Prinsen die het roemt als ‘verreweg het beste, dat hier voor het toneel in heel de
18e eeuw geschreven is’3, maar merkwaardig is het als demonstratie van de
veelzijdigheid van Onno Zwier die ook weer dit luchtig-speelse en satirieke áán kon
om zijn ernstige overtuiging uit te spreken.
Van geheel andere aard is zijn belangrijkste toneelstuk, zijn eersteling op dit gebied:
Agon, Sulthan van Bantam (1769)4. Agon is een, om vele redenen, merkwaardig
toneelstuk. Het stelt ons voor ogen: de strijd van de sultan van Bantam, het enige
rijk op Java, dat nog weerstand biedt aan de Nederlandse Oostindische Compagnie.
Agon heeft besloten zijn rijk te verdelen onder zijn twee zoons; de oudste, Abdul,
meer staatsman dan veldheer, zal Bantam verwerven; Hassan, de jongste, meer krijger
dan staatsman, Tartassa; hem ook heeft de

1
2
3
4

Uitgave van Pietje en Agnietje door P. Vreeken, Gorinchem, 1954.
Afgedrukt, ten dele, in Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. 6, 24-6.
J. Prinsen J. Lzn., Het drama in de 18e eeuw in West Europa, 424.
Nieuwe uitgave van Agon door G.C. de Waard, Zwolle, 1968 (hierover J.D. Reeder, Ni Tlg
63 (1970), 67-9, en P.J. Buijnsters, SpdL 12 (1969-70), 49-50).
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vader de hand toegedacht van Fathema, die, als dochter van een van zijn rijk beroofde
vorst van Celebes, een onverzoenlijke haat koestert jegens de Hollanders. - Door
deze verdeling hoopt Agon te voorkomen, dat teleurstelling bij een der zoons, - die
ongetwijfeld zou optreden, als hij één van beiden het ganse rijk toedacht -, de
teleurgestelde ertoe zou brengen met de Hollanders te gaan conspireren. Wat hij
hoopte te voorkomen, geschiedt toch. Abdul is een jaloerse, heerszuchtige natuur;
hij wil het gánse rijk bezitten, en vraagt, als een der middelen daartoe, Fathema zijn
vrouw te worden. Haar wantrouwen in zijn persoon brengt haar ertoe hem te vragen
een eed van eeuwige haat te zweren ten aanzien van Nederland. Hij weigert, maar
is thans, in zijn woede tegen haar en zijn grenzenloze haat tegen zijn vader en de
voorgetrokken Hassan, bereid de samenzwering met de Hollanders, die hij reeds op
touw gezet had, tot het uiterste te voltrekken. Door de renegaat Jan Lucas van
Steenwijk, zijn vertrouweling, verneemt hij, dat de Nederlandse generaal De St.
Martin de volgende dag met een vloot voor de rede van Bantam zal liggen om van
Agon de overgave af te dwingen van zijn rijk aan Abdul. Als De St. Martin aan Agon
deze eis stelt, verwerpt Agon hem even hooghartig als hij gesteld werd. De op een
slag geheel onvoorbereide Bantammers worden dan, ondanks heldhaftig verzet van
Hassan, verslagen. Abdul kiest openlijk de zijde van de Hollanders en verwondt zijn
vader. Hassan moet vluchten en wil met Fathema de wijk nemen naar Tartassa om
daar betere tijden af te wachten. Als Fathema zich echter bij hem wil voegen, vindt
zij Hassan badende in zijn bloed, gedood door Van Steenwijk. Van Steenwijk wil
ook haar doden, maar met haar dolk doodt zij de Hollander; daarna doorsteekt zij
zichzelf:
Men ziets' in 't vellen zelv' haar Cris na 't Oosten neigen,
En 't stervend oog schijnt nog Batavia te dreigen!

Dan bezwijkt ook Agon aan zijn wonden. Het stuk eindigt met diens woorden:
De Deugd en Dapperheid zijn uit het Oost gebannen,
En 'k laat het laffe Oost ten prooy aan syn tyrannen!

Van Haren ontleende de stof voor dit toneelstuk aan de geschiedenis, zij het dat hij
met vrijmoedigheid van de historische gegevens gebruik maakte. Dat wil zeggen:
van de historische gegevens zoals Van Haren die toentertijd zag. Wij kennen deze
nauwkeurig, doordat Van Haren
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het relaas ervan deed in zijn reeds vermelde leven van de gouverneur-generaal Jan
Camphuis1. Daarin doet Agon vrijwillig afstand van zijn troon ten bate van zijn zoon
Abdul. Deze echter heult zózeer met de Nederlanders dat Agon, op aandrang en met
steun van verschillende Javaanse groten, alsook van de Engelsen, Abdul aanvalt. De
Oostindische Compagnie grijpt in deze familietwist in ten bate van de zoon. Agon
wordt verslagen en gevangen genomen.
In het toneelstuk wordt dus wel een volmaakt andere situatie opgevoerd. Een deel
van de vrijmoedigheid waarmee dit geschiedde, moet geschreven worden op rekening
van zijn verlangen zich te houden aan de eisen van het Frans-klassiek toneel, waardoor
hij ertoe kwam in het bestek van één dag samen te dringen wat in werkelijkheid een
tijdsverloop van jaren vorderde. - Het overgrote deel van Van Harens vrijmoedigheid
moet echter op geheel andere wijze verklaard worden. Bezien wij terwille van deze
verklaring het stuk nader.
Men heeft om dit stuk Van Haren een voorloper van Multatuli genoemd2. Wel ten
onrechte, maar niet geheel onbegrijpelijk, voor wie leest op welke wijze in het stuk
over de Hollanders gesproken wordt.
Hollands heerszucht verwekt twist bij alle volken; zij zien de Nederlanders, ‘dat
gehaate Volk,’ als rovers uit het westen, als een roofzuchtige troep vreemdelingen,
vol onmenselijkheden; hun aller wens, heet het herhaaldelijk, is rijkdommen te
verwerven: alle christenen zijn even heet op roof, en het geld is hun god; hun onrustige
aard drijft hen op hoop van ruilgewin naar de zuidelijke landen; in hun hart leven
slechts verfoeilijkheden, heerszucht, gierigheid, driften van allerlei soort; op Batavia's
stranden spoelt het schuim van Europa aan, dat bij herhaling met geen andere naam
dan barbaars wordt gekenschetst; lafhartigheid laat Fathema over aan Europése
vrouwen.
Tegen de misdragingen van de Hollanders steken de Oosterse voortreffelijkheden
des te sterker af: dapper zijn de Javanen; Agon is de dapperste: nooit heeft hij gebeefd
voor Batavia en zijn Raad. Hij is de goede vorst, die nooit anders dan voor het goede
zijn kracht heeft gebruikt; hij is de verlichte despoot, die zijn zoons laat beloven:

1
2

Zie de uitgave in Van Vloten, 291 vlg. G.C. de Waard heeft in zijn inleiding de verhouding
tussen de historische bronnen en Van Harens dramatisering ervan trachten te bepalen.
J.A.F.L. van Heeckeren, Een voorganger van Multatuli, Taal en Letteren 4 (1894), 329 vlg.
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Dat nooyt d'elendige bij u zal zyn verstooten!
Dat God, en deeze Wet nooyt uit uw hart zal gaan!
En in uw hart, naast God, altyd d'Eendragt staan!
Dat gy, elk in syn Ryk, d'Inwoonder zult regeeren
Na Wetten en na Recht, en niet na uw begeeren!

Kracht en geest heeft hij verpand aan het hem boven alles dierbare vaderland, welks
vrijheid alpha en omega van zijn staatsmanswijsheid is. Tegenover de lafhartigheid
van de Europese vrouwen stelt de evenzeer verlichte Fathema háár ideaal, namelijk
in het huwelijk een ‘waare en duurb're vreugd’ te vinden, ‘die 'k twyffel dat men
vind buiten syn Ega's deugd’. Maar de volle nadruk valt bij Fathema op haar
onverzoenlijke, fanatieke haat tegen de Hollanders. Aanmerkelijk sterker dan Agon,
die wijzer en bezadigder optreedt, is zij een gedrevene en bezetene. Hun beider
oppositie tegen elke Hollandse poging tot overheersing van Bantam, waarbij die van
Hassan als ‘dritte im Bunde’ genoemd moet worden, draagt het stuk, dat zijn tragisch
karakter ontleent aan ‘de vruchtelooze worsteling en eindelijke ondergang eener
onvolkomener en zwakker beschaving tegen eene hogere en machtigere, die de eerste
met de ijskoude onverbiddelijkheid van het fatum verbrijzelt’1.
Van Haren is erin geslaagd, zijn gestalten te doen leven; levende, bewogen
persoonlijkheden, deelnemend aan een grootse handeling, krijgen zij binnen het kader
van een echt als treurspel aangevoelde stof waarlijk karakter. Het zijn geen schimmen,
noch ‘aangeklede denkbeelden noch algemene situaties’ (Polak), maar levende
mensen. Tot het ontstaan hiervan kan een bepaalde factor het zijne hebben
bijgedragen, en wel Van Harens zéér persoonlijke deelname aan het geval. Men
vraagt zich af, wat Van Haren als vrijwel eerste Nederlander moet bewogen hebben
voor zijn toneelstuk deze stof te kiezen. Zijn sterk nationale gevoelens, zijn
belezenheid in de geschiedenis der overzeese gebiedsdelen, met name zijn studie
van het leven van Camphuis, vormen geen afdoende verklaring. Men kan de verklaring
van de stofkeuze zoeken in Van Harens persoonlijk lotgeval. Zozeer was hij bezeten
door de tragiek van zijn eigen leven, dat hij deze herkent in de stof van Agon. Agon,
de nobele, verlichte, slechts het goede bedoelend voor zijn volk, verraden door zijn
eigen zoon, ten onder gaand door de conspiraties van die bloedverwant met anderen
en tot politieke on-

1

H.J. Polak, Studiën, Zutphen, 1888, 76.
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macht gedoemd, - Agon is een andere Van Haren. Mag men de parallel zó ver
doorvoeren, dat men achter de tegenstelling van de Bantammer tegen Batavia ziet
de tegenstelling van de Fries tegen Den Haag, welks Staten er immers toe hadden
mee gewerkt op instigatie van de hertog van Brunswijk Van Haren politiek onmogelijk
te maken? Dan zouden de felle aanvallen op de ‘Hollanders’ en ‘Batavia’ dáárin hun
verklaring vinden. In elk geval is duidelijk, dat persoonlijke belevenissen en gevoelens
Van Haren dreven tot déze schepping van zijn figuren, die aan dit persoonlijke hun
karakter ontlenen; het bracht hem ook tot het aanbrengen van wijzigingen in het
historisch verloop en in het karakter der personen. De onbeduidende Hendrik Laurenz,
door anderen Jan Lucasz genoemd, een metselaarsbaas uit Steenwijk, die in
werkelijkheid niet bij Agon, maar bij Abdul in ere stond, wordt hier de verrader Van
Steenwijk in het huis van Agon. Mag men bij deze Van Steenwijk niet denken zowel
aan de hertog van Brunswijk als aan Van Harens schoonzoon Sandick, die beiden
zozeer tot zijn val hebben bijgedragen? De felle sultan Agon is in het toneelstuk de
wijze vorst; de eigenschappen der onversaagde dapperheid en familietrots worden
geincarneerd in Hassan en Fathema; deze drie figuren zijn de differentiatie van Van
Harens eigen karakter, althans zoals hijzelf dit zag, en zij gaan alle drie te gronde
door de listen van de valse vreemdeling en de bedorven zoon.
Men heeft de Agon dan ook wel terecht gekenschetst als de apologie van Van
Haren, en als Van Harens aanklacht tegen het verbasterd Nederlandse volk van zijn
dagen, volk dat zichzelf vergooit en uitlevert aan de vreemdeling1. Eerst op deze
wijze is het levende in het stuk, het persoonlijk-bezielde als men wil, behoorlijk
verklaard.
Dit alles impliceert allerminst dat Agon uitsluitend ‘persoonlijke’ reactie is, een
persoonlijk aspect ter sprake brengt; het bedoelt alleen te stellen wáardoor Van Haren
geïnspireerd geworden kan zijn te schrijven zoals hij deed. Stellig bevat het stuk
duidelijk álgemene gedachten-gangen als daar zijn dat de deugd ten val gebracht
wordt door de verdorvenheid, dat het verderf wordt binnengehaald door de
vreemdeling toe te laten, en dat de Nederlanders hun vroegere deugdzaamheid heb-

1

W.M.F. Mansvelt, Onno Zwier van Haren geen voorloper van Multatuli, De Gids, 1920, IV,
307-319. Mijn betoog over Agon was geschreven vóór ik Mansvelts stuk las, dat de gedachten,
waartoe het stuk mij bracht, bevestigde. Ik heb daarna enige opmerkingen aan deze studie
uit De Gids ontleend.
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ben prijs gegeven1. Maar het belang van het werk is gelegen in het feit dat dit
ideeëncomplex - Van Haren was van mening dat het nationale drama een algemene
les moet zijn in deugd en plichtsbetrachting2 - door Van Haren op een persóónlijke
manier artistiek gerealiseerd werd; en deze artistieke realisatie kan verklaard worden
uit de persoonlijke betrokkenheid waarover hiervoor gesproken werd.
Het stuk vertoont duidelijk kenmerken van het Frans-klassiek toneel, ook van de
theorieën van Corneille (de liefde speelt mede een rol, zij het op het tweede plan;
eer en plicht gaan boven sentimenten en gevoelens; de held van het drama mag een
onschuldig mens zijn).
Het is niet moeilijk bezwaren te maken ten aanzien van bepaalde aspecten van de
technische vorm waarin Van Haren zijn stuk schreef: diverse klemtonen liggen
verkeerd, het ritme is niet altijd even zuiver, de woordkeus laat hier en daar te wensen
over; maar het is met deze bezwaren volstrekt niet zó gesteld dat zij het negatief
oordeel wettigen dat de tijdgenoten over dit werk velden.
In 1769, het jaar van Agon, verschenen ook, onder de titel Aan het Vaderland, de
eerste twintig zangen van het gedicht dat later als De Geusen de naam van Van Haren
onder het letterlievend publiek een zekere reputatie zou doen behouden. Ten grondslag
aan dit gedicht ligt Van Harens liefde voor de Oranjes, met name voor Willem IV,
voor wiens verheffing hij zich zozeer heeft ingespannen, - bemoeiingen, die door de
omwenteling van 1747 met succes werden bekroond. De gedachte deze verheffing
in een kunstwerk vast te leggen, nam eerst vele jaren later vaster vorm aan, namelijk
toen hij een schilderij aankocht, ‘waarin 's Lands gesteldheid van zaaken seedert het
begin van de Beroerten tot in het midden van 1572 werd verbeeld’. Het zien van dit
schilderij gaf de stoot tot het ontstaan van het gedicht dat - in zijn definitieve vorm
- in vierentwintig zangen achtereenvolgens, als het ware in vier taferelen, behandelt:
de inneming van Den Briel, een droom van de prins van Oranje waarin hem de
toekomstige bloei van de Nederlanden wordt getoond, de reis van De Rijk naar
Engeland om de steun van Elizabeth in te roepen, en het verhaal van de strijd met
de vloot van Medina Celi en de overwinning. Binnen het kader van deze stof vond
de schrijver veelvuldig gelegenheid te zinspelen op wat in

1
2

Vgl. J.D. Reeder, Ni Tlg 63 (1970), 68.
G.C. de Waard in zijn uitgave van Agon, 39.
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later eeuwen gebeurd was. Moge het schilderij Van Haren al tot deze stof hebben
geïnspireerd, uit deze oorzaak kan ook verklaard worden dat Van Haren faalde in de
compositie. Op het voetspoor van anderen wendde Van Haren de figuur van de droom
aan, maar er bestaat weinig of geen verband tussen de taferelen, niet veel meer dan
een vrij uiterlijk, chronologisch. Van Haren beoogde in dit gedicht de betekenis van
Oranje voor Nederland en de vrijheid vast te leggen: hij had deze betekenis
doorschouwd in zijn eigen tijd, hij zag haar vanaf het begin, vanaf de strijd der
geuzen. Maar hij is er niet in geslaagd deze grondgedachte tot uitdrukking te brengen,
te belichamen in gestalten en episoden. Veeleer gaf hij een aantal vrij los
samenhangende taferelen, waarin Oranje een zeer bijkomstige, de vrijheid een
enigszins belangrijker rol speelt. En binnen het bestek van deze taferelen verschijnen
tal van vluchtig genoemde figuren en episoden, waardoor het episch element niet
voldoende tot zijn recht komt; een epos is het dan ook zeer zeker niet: de ‘point
culminant’ ontbreekt. Maar het berust toch wèl op zo talrijke hándelingen, dat het
anderzijds ook weer bezwaarlijk als lyrisch gedicht kan gelden; het is lyrisch,
inzoverre ‘het verhaal beheerscht wordt door, en zich verbergt achter de uitstortingen
van hetgeen de dichter bij hetgeen hij verhaalt gevoeld heeft, of wil dat zijn lezers
zullen gevoelen’1. Met name waar Oranje en de vrijheid ter sprake komen, spreekt
een spontaan bewogen gemoed:
Waey uit dan Vlaggen van Oranje!
Hervat de Ryk, en mag die Vlag
Eens wederbrengen aan Brittanje
De dierb're gift van deeze dag!
Hij sprak: De Prinse Wimpels zwellen
De zeyllen doen de schepen hellen;
Gaat Mannen! laat Europa zien,
Dat daar de golven en de winden
Uw beider Vloot vereenigd vinden
De Vlaggen op de Zee gebiên!2

Bepaald enthousiast werd De Geusen niet ontvangen. Naar aanleiding van Agon
hadden de Vaderlandsche Letteroefeningen in de arrogantie van hun onkunde
verklaard: ‘hoeveel toegevendheid men ook wille gebruiken, men vindt zich, dat
stuk doorbladerende, genoodzaakt te

1
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H.J. Polak, a.w., 88.
De Geusen, ed. 1771, 137.
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zeggen, het verzenmaken en rijmen is 's mans werk niet’. Daarop volgde, bij het
verschijnen van De Geusen de volgende tekst: ‘... ieder, die des Autheurs Agon
gelezen, en die proeve zijner bekwaamheid ter Poëzye met deernis heeft aangezien,
staat verwonderd, dat hij 't anderwerf onderwind, om zich eenigermate aan Maat en
Rijm te binden, daar 't duidelijk blijkt, dat dit, hoe bekwaam Zijn Ed. ook anders zij,
volstrekt zijne zaak niet is’.
Nu was in 1769, en zeker in 1776, toen het gedicht zijn definitieve vorm ontving,
Van Harens oranjegezindheid eerder een reden voor impopulariteit dan voor
instemming; ja, het krachtige nationale sentiment dat Van Haren bezielde en hem
het geuzentijdperk zo goed deed aanvoelen, mishaagde veeleer ‘de beschaafde lezers
van toenmaals, die gaarne den elegant geschoeiden voet voelden glijden over
gepolijste marmervloeren; hij liet hen telkens struikelen over zijn onbehouwen
rotsblokken’. En, bovenal, men heeft in Van Haren de meerdere gevoeld, die dan
toch maar, bij alle gebreken die het gedicht bezat, een werk schreef dat door de adem
van het grootse en het boven-persoonlijke, i.c. nationale, bezield werd, en in zijn
toon kracht en bezieling liet doorklinken. Dit gedicht ligt, evenals Agon en het andere
werk van Van Haren, aan de tegenpool van het oeuvre der dichtgenootschappen. Het
gedicht is dan ook door zijn tijdgenoten vrijwel genegeerd1; Bilderdijks bewerking
ervan, in samenwerking met Feith, bracht daarin enige verandering ten goede, maar
of deze meer betekend heeft dan het tot meerder faam brengen van de naam van het
gedicht, mag betwijfeld worden. Van Haren had het negatief resultaat verwácht: ‘Het
gevolg van de eerste uitgaaf was overeenkomende met myne verwagting: het gemeen
nam weinig deel in een werk aan 't

1

‘Het bewerken van nationaal-historische stof was geen nieuwigheid: de verschillende drukken
van Onno Zwier van Harens “Geuzen” zijn voldoende bewijs, dat ook de periode van Willem
V met liefde heeft teruggedacht aan de Tachtigjarige Oorlog’, schrijft G. Stuiveling, Een
Eeuw Nederlandse Letteren, 15. Vgl. echter H.J. Polak, Studiën, 1888, 103; ‘Het groote
publiek zijner dagen kende hem niet en begeerde hem ook niet te kennen. Bilderdijk deelt
ons mede, dat hij heel toevallig achter het bestaan van de laatste uitgave der Geusen kwam,
en hij deelt het ons mede in bewoordingen, als gold het de ontdekking eener classieke of
middeleeuwsche curiositeit’. Deze ‘laatste uitgave’ is van 1776. Bilderdijk schrijft hierover:
‘Eerst onder het afdrukken van dit blad kreeg ik eene Uitgave van 1776 te zien, welke ik niet
wist, dat bestond, en die ook zoo weinig bekend schijnt te wezen, dat ik eerder verwachtte,
dat mijne toevallige ontdekking van dezelve, dan dat mijne langdurige onkunde er van, aan
verre de meeste mijner lezers verwonderen zal’.
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Vaderland, een Tytel en stof aan de meesten onbekend en onverstaanbaar’, schreef
hij in de voorrede der Geusen1.
Geschoold in de kennis van Griekse en Romeinse schrijvers, van Tasso, Pope en
Macpherson, bewonderaar van de Franse toneelschrijvers, met name van Voltaire,
die ‘bij de lessen van die groote meesters (Corneille, Racine en De Crébillon) zijn
eigen geest volgende, het fransch treurtooneel tot een punt van volmaaktheid bragt,
dat waarschijnlijk noch door zijne eigene noch door vreemde natien overtroffen zal
worden’2, zich voor zijn proza bekwamend bij Hooft en Van Meteren'3, wist Onno
van Haren in zijn beste werk zichzelf op oorspronkelijke wijze uit te drukken. Marten
Corver, die van 1763 tot 1786 directeur was van de Haagse schouwburg, een
onafhankelijk oordeel had en dan ook zonder bezwaar alle drie de toneelstukken van
Van Haren te Rotterdam en te Leiden speelde, zij het ook doorgaans voor stoelen en
banken4, gaf in zijn Tooneel-aanteekeningen deze karakteristiek van Van Harens
toneelwerk: ‘Onze tooneeldichters zijn te schoolmeesterachtig, en durven niet
toetasten, om zoo als Vondel deed, de waarheid te zeggen; 't zijn niets dan mooije
opgesmukte woorden, zonder zaken, die men thans voor den dag brengt. Wij hebben
van den heer van Haren drie nagelaten stukken, die hij tot proeven geeft en die zeer
goed zijn... Het zijn zaken en geen woorden’.
Men kan de grootste bewondering hebben voor het geduld waarmee de
achttiende-eeuwer zuiverheid, gaafheid, natuurlijkheid en sierlijkheid van taal en
zinsbouw nastreefde, hij ontkwam niet altijd aan het gevaar onder de bloemenslingers
van zijn woorden het leven te verdoezelen; erger nog: hij schreef soms alleen maar
terwille van de sierlijke woorden. Van Haren is van deze neiging de antipode: hij
bedoelt over zaken te spreken; de vormgeving is hem secundair. Dáárop is dan ook,
zowel in zijn toneelstukken als in De Geusen, het nodige af te dingen. Toch ook weer
niet zoveel als men vaak voorstelt. Doorgaans meet men zijn gedichten met de
maatstaf van het in de achttiende eeuw alles overheersende metrum. Wie met
moderner begrippen Van Harens verzen nadert, voelt het bezwaar van het ametrische
geenszins: hij

1
2
3
4

A. Stakenburg, Onno Zwier van Haren, De Geuzen, tweede druk, Santpoort, 1943.
O.Z. van Haren, Proeven van Nederlandsche Treurspelen, getrokken uit Vaderlandsche
gebeurtenissen, 1772, Voorrede.
Cd. Busken Huet, Litt. Fant. en Krit. 6, 48-49.
H.J. Polak, Studiën, Zutphen, 1888, 63.
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moet veeleer constateren, dat latere ‘verbeteringen’ van de schrijver, aangebracht
om tegemoet te komen aan de bezwaren van zijn tijdgenoten, uit ritmisch oogpunt
vaak verslechteringen zijn. Afgezien hiervan blijven er nog voldoende bezwaren
over om te blijven houden, dat Van Haren aan de zaken en de woorden geen
evenredige aandacht schonk. Beter gezegd: het zuiver artistiek-vormelijke was in de
Van Harens minder sterk ontwikkeld dan hun markante persoonlijkheid, hun
geestelijke en gemoedsovertuiging. Hun werk getuigt meer voor de ‘vent’ dan voor
de ‘vorm’, - een eigenaardigheid, die ertoe moest leiden, dat zij juist in de achttiende
eeuw geen literaire personae gratae konden worden. Heden ten dage maakt geen
lezer met het complex-Van Haren kennis, of hij wordt er sterk door geboeid.

Overgang
De gebroeders Van Haren zijn de belangrijkste auteurs uit de periode van 1740 tot
1766. Willem stierf in 1768, Onno Zwier in 1779. Daarmee wordt de datum 1766
overschreden, hetgeen ook het geval was bij de samenvattende behandeling van de
dichtgenootschappen, waarvan de bloei nog enige tijd, in elk geval tot 1780
voortduurt. Maar in deze jaren is de overgang naar het ‘nieuwe’ al volop begonnen.
Oud (klassicisme) en nieuw (sentimentalisme en, op het gebied van het toneel, het
burgerlijk toneelspel) lopen in de jaren na 1766 door en naast elkaar. De
alleenheerschappij van het klassicisme is rond dit jaar al duidelijk gebroken; het
eigen nieuwe van de ‘achttiende’ eeuw, als men wil het burgerlijke en sentimentele,
heeft gezegevierd en zal in de komende decennia in de maatschappelijke en
staatkundige werkelijkheid worden omgezet. In de literaire werkelijkheid zal het
‘romantische’ tot uitdrukking komen. Uiteraard niet zonder op heftige weerstand te
stuiten. Daarover in het derde deel.
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Zuidnederlandse letterkunde 1598-1780

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

575

Eerste periode 1598-1640
De laatste geschiedschrijver van de zeventiende-eeuwse letterkunde in
Zuid-Nederland1 onderscheidt in de 17de eeuw drie tijdvakken: van 1598 tot 1640
een periode van nabloei der renaissance en ‘triomferende’ contrareformatie, van
1640 tot 1670 een periode waarin contrareformatorische lyriek en didactiek een meer
populair karakter krijgen; de periode van 1670 tot 1700 waarin deze literatuur tot
verval komt, maar wel Michiel de Swaen een belangrijke auteur is. Wij houden
Rombauts' indeling hier aan2. - Daarna volgt de achttiende eeuw die de vereiste
aandacht krijgt.
Eerst dus nu over de periode van 1598 tot 1640.
Als de zestiende eeuw ten einde loopt, kent het zuiden nog een duidelijke nabloei
van het humanisme. De belangrijkste humanisten uit de zestiende eeuw maken de
eeuwwende nog mee: de Bruggeling Janus Lernutius, auteur van neolatijnse
minnelyriek, sterft pas in 1619; Justus Lipsius, die 1606 overlijdt, blijft in zijn laatste
levensjaren een sieraad van de Leuvense hogeschool. Nieuwe figuren van dít formaat
kent de zeventiende eeuw niet, maar op diverse terreinen, ook van de letterkunde,
zullen we de effecten van de humanistische scholing ontmoeten.
Een belangrijk aspect binnen de humanistische traditie is de vernieuwing die
plaatsvond, doordat velen onder hen de vroegere afwijzende houding ten aanzien
van de landstaal omzetten in een positieve waardering ervan (Lipsius' opvolger,
Erycius Puteanus, houdt bij zijn ambtsaanvaarding in 1607 een indrukwekkend
pleidooi ten gunste van de moedertaal, - hij doet dit uiteraard in het Latijn), terwijl
daarnaast de rederijkers, als ze na het begin van het Bestand weer openlijk kunnen
optreden, ook een ontwikkeling blijken te hebben doorgemaakt: de ‘versiering’ van
de taal, zoals een vorige generatie die beoogde, wordt niet meer voorgestaan: de
liederen en refreinen voor het blazoenfeest van ‘De Peoene’ te Mechelen, afgedrukt
in de Schadt-

1
2

E. Rombauts, G.L.N. V, 383-482.
In het volgende volg ik het uitnemende werk van Rombauts, met name voor wat betreft de
niet-eersterangsfiguren. Ik heb niet eens geprobeerd ‘behéndig te stelen’, talrijke bladzijden
demonstreren dat ik dit overzicht samenstel aan de hand van Rombauts' uiteenzetting. Citaten
zonder bronvermelding zijn ontleend aan Rombauts' tekst. De behandeling van wat hier heet
de ‘vierde periode’ steunt voornamelijk op J. te Winkel, Ontw. VI, 321-49.
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Kiste der Philosophen ende Poëten (1621) zijn voor drievierde geschreven in een
van bastaardwoorden gezuiverde taal. Ook op het gebied van vernieuwing en
aanpassing van de versbouw zijn de rederijkers, met name in de wereldlijke lyriek,
actief, en stellig niet behoudzuchtig1.
De belangrijkste vertegenwoordiger van de dichtkunst uit deze eerste periode van
de zeventiende eeuw stamt uit de school van de Pléiade; JUSTUS DE HARDUWIJN
(1582-1636) is een in veel opzichten ‘modern’ poëet, die in het eerste decennium
van deze eeuw vrijwel als eenling realiseerde waarmee in het noorden velen min of
meer in verbánd bezig waren: de verdere vernieuwing van de poëzie (na Jan van der
Noot).
J. de Harduwijn is de laatste grote dichter van de zuidelijke Nederlanden in de
zeventiende eeuw. Zijn herkomst-naar-de-geest kan men nader bestuderen in de
studie van zijn biograaf O. Dambre, die in zijn standaardwerk2 een levendig beeld
oproept van het rijkgeschakeerde culturele leven in de tweede helft van de zestiende
eeuw, zoals zich dat binnen het kader van deze ene familie voltrekt. De grootvader
van de dichter, Thomas de Harduwijn, bestuurder van de goederen van keizer Karels
voornaamste raadsman Lodewijk van Vlaanderen, heeft zich de raad van zijn heer
in de oren geknoopt en zijn kinderen doen studeren. Thomas' zoon Denys is het type
van de rasechte humanist; zijn dochter Josyne huwt met een bekende persoonlijkheid,
een der stadssecretarissen van Gent, Maximiliaan de Vriendt (1559-1614), schrijver
van een aantal gedichten in het Latijn; zijn zoon François moet te Parijs vertoefd
hebben tijdens de grote jaren van de Pléiade en, met zijn aangeboren
schoonheidsliefde, verrukt zijn geworden door dit nieuwe. Rond 1571 keerde hij
naar zijn land terug; te Antwerpen onderhield hij vriendschapsbetrekkingen o.a. met
Jan van der Noot. Hij stierf in 1609. Van de Nederlandse gedichten die hij naast zijn
Latijnse oden en elegieën schreef, is jammer genoeg niets tot ons gekomen, maar
zijn schoonheidsliefde heeft hij overgestort in zijn zoon Justus. Van de oom Denys
de Harduwijn erfde Justus diens belangrijke bibliotheek. Verder, uiteraard, zoals ook
zijn dichtwerk uitwijst, werd hij ge-

1
2

E. Rombauts, G.L.N. V, 394-6.
O. Dambre, De dichter Justus de Harduyn, (1582-1641), een biografische en letterkundige
studie, Gent, 1926; eerder: R. Foncke, Justus de Harduyn, De Nieuwe Gids 32, I, 116 vlg.
Een beknopte bloemlezing van De Harduwijns gedichten bezorgde O. Dambre in de pocket
Justus de Harduwijn, Der liefden stille krachten, Hasselt, 1967.
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vormd door de dichters van de Pléiade en Jan van der Noot die in de familie
welbekend waren, twee convergerende invloeden die niet naar de rederijkerskunst,
maar naar het modern opgevatte sonnet wezen. Weliswaar was hem ook de
contemporaine Latijnse dichtkunst bekend, maar het is niet de geleerd-klassieke,
veeleer de modern-schone expressie waaraan de jongeren van die tijd zowel in zuid
als noord de voorkeur gaven.
Niet alles is duidelijk in het leven van De Harduwijn: wij weten dat hij in 1600 te
Leuven de beide rechten ging studeren en in 1605 promoveerde tot baccalaureaat;
maar de psychische ontwikkelingsgang die hem ertoe bracht voor priester te gaan
studeren, kan niet gereconstrueerd worden. In elk geval werd hij betrekkelijk jong,
in 1607, priester gewijd; in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot pastoor van Oudegem
en Mespelare. Daarnà, namelijk in 1613, verschijnt De weerliicke Liefden tot
Roose-mond1, de befaamde bundel wéreldse minnelyriek, gedichten die ten dele
bewerkingen zijn naar Griekse, Latijnse en Franse voorbeelden, ten dele eigen
vondsten. Zij bevatten lofspraken op de vele voortreffelijke eigenschappen en de
schoonheid van Roose-mond in technisch gave sonnetten. Men kan vallen over de
gekunsteldheid en het geforceerde van veel beelden; wanneer men echter deze stevige,
ritmisch solied lopende gedichten in het kader van hun tijd plaatst, is meer
opmerkenswaardig het feit dat, waarschijnlijk vóór 1605, - want kort daarop begint
De Harduwijn zijn studie voor priester, een tijd die minder geëigend lijkt om
minnedichten te schrijven van een zo diep doorleefd gevoel als deze, - in
Zuid-Nederland, waarschijnlijk te Gent of Leuven, verzen ontstonden van zó
modern-renaissancistische allure als het noorden tot die tijd niet kent. Als modern
werd in die tijd ook begrepen vertalen of bewerken naar de grote voorbeelden,
‘translatio’ en ‘imitatio’2. Dat de Harduwijn zich inspireerde op de oude klas-

1

2

Justus de Harduyn, De weerliicke Liefden tot Roose-mond, met inl. en aant. uitgeg. door R.
Foncke, Antwerpen, 1922; opnieuw uitgegeven door O. Dambre, Zwolle, 1956; Notities bij
de bundel L.C. Michels, L.B. 49 (1960), 22-35, herdrukt in Filol. Opstellen IV, Zwolle, 1964,
140-52; M.A.F. Ostendorf, De cyclische bouw van De Harduijns bundel ‘De weerlicke liefden
tot Roose-Mond’, Ni Tlg 50 (1957), 305; O. Dambre, De cyclische bouw van ‘Roose-Mond’
in het zoeklicht, SpdL 7 (1963-64), 208; O. Dambre, Justus de Harduwijns ‘Tot
Phoebum’-sonnet, SpdL 4 (1960), 219; F.J. Couwenbergh, Een akrostichon in ‘De Weerliicke
Liefden tot Roose-Mond’ van Justus de Harduwyn, Ni Tlg 53 (1960), 174.
Zie hier p. 43.
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sieken en de (Nederlandse) neo-latijnse lyriek1, dat hij regelrecht steunde op het
petrarkisme der Pléiade, de sonnetten en alexandrijnen van Van der Noot grondig
bestudeerd had en zich daardoor ook liet beïnvloeden, kon in zijn tijd dan ook stellig
niet als bezwaar gelden, maar betekende veeleer aanbeveling. Daarnaast - in ons oog:
daarenboven - wordt deze minnelyriek wel degelijk gestempeld door De Harduwijns
eigen persoonlijkheid: hij componeerde de gesloten bundel uit materiaal dat hij naar
eigen voorkeur koos uit diverse dichters; hij componeerde de bundel zoal niet strikt
cyclisch, dan toch rond één centraal levensgevoel-in-ontwikkeling; hij wist een door
eigen bewogenheid gedragen vers wel niet streng jambisch alternerend maar veeleer
op het voetspoor van Van der Noot te schrijven; hij hanteerde zijn voorbeelden
creatief2 imiterend en schreef een eigen poëtisch gevormde taal, ook als hij geheel
originele gedichten schreef. En dit alles in de eerste jaren van deze eeuw toen Hooft
en Bredero ook juist begonnen waren. Dit alles stempelt de Roose-mond tot een
uniek-‘moderne’ bundel.
De Harduwijn heeft aanvankelijk deze gedichten niet vrij willen geven voor
publikatie. Waarom bewilligde hij in 1613, toen hij al zoveel jaren priester was,
alsnog in de uitgave door de Aalsterse Catharinistenkamer? Justus Lipsius' vermaarde
opvolger Erycius Puteanus (1574-1646) had met de gedichten kennis gemaakt en
was opgetogen over hun artistieke kwaliteiten; zijn aandrang om tot publikatie over
te gaan heeft De Harduwijns literaire vrienden uiteraard versterkt in hun overtuiging,
dat met Justus de heraut van een nieuwe dichtergeneratie was opgestaan; De
Harduwijn-zelf zal ongetwijfeld zijn fiat hebben gegeven in de mening, dat deze
gedichten krachtens hun vormvolmaaktheid een positieve invloed konden oefenen,
anders dan rijmelarij en rederijkerij dit deden. Door echter de bundel vrijwel naamloos
te doen verschijnen, belijdt De Harduwijn voor de inhoud geen verantwoording op
zich te nemen.
De opzet is geslaagd: men heeft, in de vriendenkring, de gedichten van De
Hardewijn met lof overladen en bewonderd als uitingen van de

1

2

Voorbeelden, met name in het cyclische genre - waarover iets verderop - zullen zeker
Secundus' Basia en vooral Lernutius' Ocelli geweest zijn. Over Lernutius zie H. van
Crombruggen, Janus Lernutius (1545-1619). Een biografische studie, Brussel, 1955.
Voorbeelden van dit creatief imiteren gaf F.A.J. Dambre, SpdL 12 (1969-70), 24-9; hij
constateert een duidelijk bewust en verantwoord afstand nemen van het gekozen voorbeeld.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

579
‘novus spiritus’, de auteur als ‘der eeuw’ een licht’. Helaas echter bleef dit effect
beperkt tot die kring. Uiteindelijk heeft De Harduwijns pastorale bezorgdheid er tóch
weer toe geleid dat hij zoveel hem mogelijk was exemplaren van zijn bundel introk;
op het noorden moest de invloed ervan door de ongunst der tijden wel uiterst gering
blijven1.
Bijna dertig jaar bleef De Harduwijn pastoor te Oudegem: in de vreedzame natuur,
ver van het gewoel der nationale en godsdienstige hartstochten, vond deze priester
de schone sereniteit van ziel waarin zijn dichterlijke gaven zich verder konden
ontplooien. Hij las in het boek van de natuur niet minder dan in het boek der boeken;
het lied der vogelen was hem evenzeer bekend als het Hooglied. In deze stille
schoonheid hervond De Harduwijn de vrede van de ziel na de liefdesontgoocheling,
waarvan Roose-mond getuigenis aflegt; hij keert zich tot de goddelijke liefde, die
voortaan de trouwe gezellin van zijn ziel zijn zal. Van deze priesterlijke gezindheid
legt zijn later werk overtuigend getuigenis af. De Harduwijn blijft als dichter de
Pléiade en de navolgers daarvan, inzover zij katholiek genoemd kunnen worden,
ideaal en voorbeeldig achten, maar de kunst is hem middel tot een hoger geestelijk
doel. De Pléiade-dichter Remy Belleau en diens Les Amours de David et de Bersabée
volgt hij na in zijn Val ende Op-stand van den Coninck ende Prophete David (1620)2,
tot op zekere hoogte de tegenhanger van Roose-mond in zover het de nadruk legt op
de mogelijkheid van verderf, die kan voortvloeien uit 's mensen hartstocht zodra
deze op ongeregelde wijze zich richt op een bepaald object. Geen verwerping van
de menselijke liefde bevat dit gedicht, - veeleer een volledige erkenning ervan: ‘wie
kan wederstaan der liefden stille krachten!’ -, maar wel een waarschuwing in zijn
overschouwing van het mensenleven in zonde en boete, val en opstanding. In dit
gedicht heeft De Harduwijn in beknopt bestek episch samengevat wat hij lyrisch zo
vaak en zo veelvormig beleden had: hoe diep en wijd naar hel en hemel het leven
kan zijn, maar hoe tenslotte alles geordend moet zijn naar de Schepper van alle
dingen, die uit het kwaad het goede laat voortkomen. - Vrij zelfstandig heeft De
Harduwijn Belleaus gedicht bewerkt: zijn eigen liefde voor de

1
2

Over dit alles het genoemde standaardwerk van O. Dambre (zie hier p. 576 noot 1) en diens
op p. 577 noot 1 genoemde uitgave van de Roose-mond.
Justus de Harduyn, Den Val ende Op-stand van den Coninck ende Prophete David, uitg.
door O. Dambre, Antwerpen-Santpoort, 1928.
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natuur en zijn bewondering voor de menselijke schoonheid heeft hij mede tot
uitdrukking gebracht in een werk van eigen toon en ritme.
In dit gedicht, werd hierboven gezegd, heeft De Harduwijn episch samengevat,
wat hij lyrisch zo vaak en zo veelvuldig beleden had. Deze lyrisch-veelvoudige
belijdenis vindt de lezer in de bundel Goddelicke Lof-sanghen, die in hetzelfde jaar,
1620, waarschijnlijk in één band met het gedicht over David, verscheen1. Ook in
deze bundel klinken veel echo's na van Pléiade-dichters, die eenzelfde
ontwikkelingsgang als De Harduwijn doormaakten: van natuurlijke menselijkheid
naar religieus dieper doorleefd geestelijk leven.
Men kan tot op zekere hoogte zeggen dat De Harduwijns geestelijke liefde in het
verlengde ligt van zijn wereldse. Hij demonstreerde dit zelf, toen hij diverse oude
gedichten, soms met slechts geringe wijzigingen, omwerkte tot geestelijke. Hij
demonstreerde er óok mede, hoe zeer over hem de geest vaardig was van de barok
met zijn voorkeur voor het zinnelijke, ook in zuiver geestelijke aangelegenheden.
Naast deze invloeden inspireerden hem het Hooglied en de Psalmen, het Dies Irae
en verschillende andere bronnen. Klaarblijkelijk had De Harduwijn een uiterlijke
aanleiding, een ‘voorbeeld’ nodig om te gaan schrijven. Dit bezielde hem om de in
hem levende ontroering en bewogenheid gestalte te geven. Zo ontstonden deze
gedichten, die behoren tot de zuiverste geestelijke lyriek der zeventiende eeuw2. Niet
op een aardse schone, maar op Maria en Christus richt zich zijn liefdeslyriek. Want
liefdeslyriek blééf het, ondanks de verandering van object; de aardse liefde echter
werd vervangen door de hemelse, de vergankelijke schoonheid door onvergankelijke.
En met dit laatste trad een element van bespiegeling over de aarde en haar
aangelegenheden naar voren, dat men in Roose-mond vergeefs zal zoeken: het
overschouwen van de eindigheid der aarde en 's hemels eindeloosheid:
Niet anders dan een blomm' en is het mensche-leven,
Seer jeughdigh, ende schoon als krieckt den daegheraet,
Maar op den Avont slunts: 'tis eenen broosen draet:
'Tis een ghebroken schip, her, ende ghints ghedreven3.

1

2
3

Justus de Harduyn, Goddelicke Lof-sanghen, uitg. door O. Dambre, Antwerpen, 1933. Over
deze Lof-Sanghen als Liedboek der contra-reformatie, E. Rombauts, Feestbundel H.J. v.d.
Wyer, Leuven, 1944.
Cleyne Proefstuxkens van Justus de Harduyn, uitg. O. Dambre, Antwerpen, 1927.
Goddelicke Lof-sanghen, uitg. O. Dambre, Antwerpen, 1933, 128; O. Dambre, Aanvullende
bronnenopgave bij J. de Harduwijns Goddelicke Lof-sanghen (1620), SpdL (1961), 229.
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In een groot deel van deze lof-sanghen hervond De Harduwijn de toon van het
middeleeuwse lied in zijn zuiver-stralende eenvoud zonder dat hij de technische
winst die de renaissance gebracht had, behoefde te verloochenen. Hierin zingt de
minnende ziel zichzelf uit, onbelemmerd, maar met volle beheersing van de
geperfectioneerde techniek.
De Harduwijn vond hier zichzelf in een volledige ‘overgave van den dichter aan
zichzelf’ (Dambre); wij beluisteren er de zingende ziel van een zuiver dichter, naar
het wezen niet verschillend van de middeleeuwer. De continuïteit van de
middeleeuwse vroomheid is door hervorming en renaissance wel geschokt, maar niet
wezenlijk verbroken in de katholieke lyrische traditie. Stalpart van der Wiele en De
Harduwijn zijn in noord en zuid de getuigen van deze continuïteit.
Van 1629 dateren dan nog de Goddelijcke Wenschen, navolging van een in die
tijd populair meditatieboek Pia Desideria (1624) van de jezuïet Hermanus Hugo.
Volgens O. Dambre horen zij thuis in de stroming van een nogal infantiele,
verwekelijkte bruidsmystiek, die onder Spaanse invloed de toenmalige asceseliteratuur
overspoelde. Wel gaf hij - aldus Dambre - aan zijn vertaling en parafrase ervan een
eigen kleur, maar men hoort eerder ‘kinkhorentjes van aardse aanlokkelijkheden dan
echo's van mystieke visioenen’1. Historisch zijn deze Wenschen belangwekkend
inzover zij, na de renaissancistische Roose-mond en de contrareformatorische
Goddelicke Lof-sanghen, een derde fase in de culturele ontwikkeling tot uitdrukking
brengen, nl. de stroming van de neomystieke ascetische literatuur.
De Harduwijn stierf in 16362, één jaar vòòr het verschijnen van Vondels Gysbrecht
van Aemstel. In de zuidelijke Nederlanden vormt hij de schakel tussen Jan van der
Noots vroegrenaissancistische dichtkunst en Poirters' moraliserend proza. Hij was
de laatste grote naschitterende poëtische ster boven Vlaanderen.
De Harduwijn is immers niet de enige dichter in de door hem beoefende genres: de
Antwerpenaar Joan David Heemssen (1581-1644) deed in 1619 een bundeltje
Nederduytsche Poëmata het licht zien, bevattende ‘wereldlijcke’ en ‘gheestelijcke’
gedichten, in veel opzichten overeenkomend met die van Justus de Harduwijn, óók
voor wat betreft het feit dat het voor een groot deel, overigens verdienstelijke, be-

1
2

O. Dambre, Justus de Harduwijn, Der liefden stille krachten, 11.
O. Dambre, Justus de Harduwijns drievoudig testament, Roeping, jan. 1943, 43-48.
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werkingen zijn (naar Petrarca en Du Bellay). Evenals Justus de Harduwijn werd
Heemssen priester. - Theodorik van Liefvelt jr., heer van Opdorp, vervaardigde in
1609 een vertaling van Du Bartas' De eerste Weke der Scheppinge der Werelt. - De
Ieperse jonker Jaques Ymmeloot, heer van Steenbrugge, die zich intensief theoretisch
bezighield met de problematiek van de verstechnieken en met de zuiverheid van de
taal, is als dichter minder geslaagd.
De best geslaagde renaissancelyriek in de volkstaal werd, na die van Justus de
Harduwijn, geleverd door Joan Ysermans (1590- na 1631), factor van ‘Den Olijftack’
te Antwerpen; hij schreef toneelstukken die verloren zijn gegaan, maar waarvan
bekend is dat ze tussen 1615 en 1619 in Antwerpen werden opgevoerd; bewaard
bleven ‘bevallige en zangerige’ liederen, die een ‘beperkt doch waarachtig
dichterschap’ verraden, welks componenten zijn: ‘ontvankelijkheid voor klank en
kleur, zin voor rhythme en harmonie, fris en blij natuurgevoel’1.
De contrareformatie heeft in aanzienlijke mate ertoe bijgedragen dat in deze periode
het godsdienstig lied2 een duidelijke bloeitijd beleefde. Er is een groot aantal
liederenverzamelingen overgeleverd. Vele daarvan bevatten goedbedoeld ‘vroom
gerijmel’, dat nochtans een groot effect op het godsdienstig leven heeft gehad; een
ander deel bezit literaire kwaliteiten.
Uit de jaren rond 1600 en direct daarop dateert een drietal boekjes dat beschouwd
kan worden als voortzetting van de zestiende-eeuwse lyriek; zij werden uitgegeven
bij de Antwerpse drukker Gheleyn Janssens. Duidelijker nog uit de geest van het
verleden stamt een drietal andere, iets later (tweede decennium) te Leuven uitgegeven
verzamelingen. Een derde reeks van weer drie liedboekjes werd door jezuïeten
geschreven of samengesteld. Zij ademen volgens Rombauts een moderner geest en
atmosfeer. Maar Het Prieel der gheestelijcke Melodie (1609) acht Loosen niet veel
meer dan ‘knutselende Jezuietenliteratuur’, ‘belangrijk’ intussen omdat het kan gelden
als de principiële, zoal niet feitelijke invoering van de renaissancemaat (het metrische
vers dus) in het geestelijk lied.
Een andere bundel is van Makeblijde. Op het werk van LODEWIJK MAKEBLIJDE
(1565-1630), zoon van de burgemeester van Poperinge,

1
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E. Rombauts, G.L.N. V, 401.
E. Rombauts, G.L.N. V, 408-13.
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is de laatste tijd opnieuw de aandacht gevallen. Makeblijde was door de geest der
jezuïeten gevormd (in Sint-Omaars en Gent) en schreef o.a. in die jaren in opdracht
een nieuwe catechismus, een ‘eenheids-catechismus’ voor de gehele kerkprovincie.
In 1611 echter trok Makeblijde naar Delft, waar hij tot zijn dood als missionaris
werkzaam bleef. Zijn laatste levensbeschrijver1 noemt hem ‘geen briljante, laat staan
geniale figuur’, maar hij verovert de volledige sympathie als moeizaam en moedig
zwoeger in de wijngaard van de Heer. Zijn dichtkunst zag Makeblijde als een vorm
van zielzorg. Den Burgh der gheestelicker vreughden (1618), een getijdenboek voor
leken, ontstond na een ernstige ziekte; Rombauts acht het het zwakste: de gedichten
zijn nogal verstandelijk geconstrueerd; Loosen noemt het Makeblijdes meest eigen
geschrift. Van Duinkerken noemde zijn hymnen ‘de zuiverste poëzie van de
contrareformatie’. De meeste melodieën waren ontleend aan de hierboven genoemde
in de renaissancemaat geschreven liedbundel Het Prieel der gheestelijcke Melodie.
Toch is Makeblijdes bundel in zijn geheel geen echte renaissancekunst: mentaal is
de auteur nog sterk gebonden aan het zestiende-eeuwse geestelijke lied en herinnert
niet weinig erin aan het idioom van de rederijkers.
Het beste werk acht Rombauts Het Prieel der gheestelijcke Melodie (eerste uitgave
Brugge, 1609, derde definitieve te Antwerpen, 1617) met een vrij groot aantal frisse
en aardige liederen. Het zijn ten dele bewerkingen, waarbij dan opvalt dat de
samenstellers-herzieners in het algemeen verbeteringen aanbrachten met betrekking
tot ritme, metrum, beeldspraak en woordenkeus. Het Prieel kwam tot stand door
samenwerking van verschillende personen, waarschijnlijk onder leiding van pater
Bernard van Bauhuysen (Bauhusius, 1575-1619) met als belangrijke medewerker
zijn ordegenoot Jan de Tollenaere (1582-1643); twee humanistisch gevormde geesten,
die met hun liedboekje een zeer groot succes oogstten.
De liederen van de benedictijn Benedictus van Haeften (1588-1648), vanaf 1616
tot zijn dood proost van Affligem, tonen verwantschap met die uit de verzameling
van Van Bauhuysen; zij werden gebundeld in Den Lust-Hof der Christelijcke
Leeringhe (1622). Sommige gedichten zijn meer betogend en didactisch, andere meer
lyrisch, fris en natuurlijk, zij het niet altijd diep doorvoeld.

1

L.P.M. Loosen, Lodewijk Makeblijde (1565-1650), Hymnen en gezangen, Zwolle, z.j.
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De ‘mystiek’ der contrareformatie komt tot uitdrukking in het werk van de kapucijn
Lucas van Mechelen, met zijn wereldlijke naam Ludovicus Gomez (1595-1652); een
‘heesheid op de borst’ maakte hem preken onmogelijk; hij kon zich dientengevolge
geheel op de beschouwing toeleggen. De resultaten ervan zijn neergelegd in zijn
Boeck der Gheestelijcke Sanghen, dat in drie delen verscheen (1631, 1639, 1674).
Hij zou ook de auteur zijn van het anoniem uitgegeven liedboek Den Seraphijnschen
Nacktegael (1684 te Gent). In zijn geestelijk leven zet hij de leer van de volledige
zelfverzaking in de lijn van Hendrik Herp voort; Tauler en Ruusbroec heeft hij
grondig bestudeerd, maar hun leer past hij aan aan de vormen van de mystiek uit de
eigen tijd. Om de inhoud acht Rombauts het Boeck een van de merkwaardigste werken
van de contrareformatie; jammer genoeg bezat de auteur weinig artistieke vormkracht.
Schatplichtig aan het werk van Benedictus van Haeften, Justus de Harduwijn en
Salomon Theodotus is Den Gheestelijcken Nachtegael, een in 1634 te Antwerpen
verschenen liedbundel.1 Niet alleen echter vallen bronnen aan te wijzen, de auteur mogelijk Petrus Maillart - heeft ook heel wat oorspronkelijke liederen geschreven.
De schrijver is een man van grote eruditie geweest, meer dan een echte dichter. De
bundel is belangrijk om de musicologische aspecten die hij biedt2.
In het vermelde dichtwerk van Benedictus van Haeften valt soms een scherp
polemische toon op tegen de protestanten. Zijn werk is niet het enige van polemische
aard: deze periode kent nog een levendige polemiek, o.a. in de vorm van pamfletten.
Jan David (1545-1613) is een der geduchten, o.a. met zijn Kettersche Spinne-coppe
(1595), dat gevolgd werd door een ononderbroken reeks soortgelijke geschriften.
Het meest bekend is een weerlegging van Marnix' hekelschrift, nl. Den Christelijcken
Biecorf der H. Roomscher Kercke (1600).
‘De Nederlandse tractaatjes, waaronder de scherpe verweerschriften een belangrijke
plaats innemen, dragen meestal koddige en expressieve titels. Sommige zijn geheel
in versvorm, andere uitsluitend in proza geschreven; alle hebben doorgaans een half
ernstig, een half

1
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G.J. Helmer, Den Gheestelijcken Nachtegael. Een liedboek uit de zeventiende eeuw, (Nijmeegs
prfschr.) Nijmegen, 1966.
Over een wel geschreven, maar (nog) niet gepubliceerde studie over het geestelijk lied in de
zuidelijke Nederlanden eerste helft zeventiende eeuw, zie VMA, 1966, 303-14.
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humoristisch, bij wijlen ironisch-spottend, soms zelfs bijtend-sarcastisch karakter.
Gesteld in een levendige en kleurige taal wemelen ze van rake, volkse uitdrukkingen,
pittige spreekwoorden en snedige zegswijzen’1
De belangrijkste ‘ketter’-bestrijder was echter de leek RICHARD VERSTEGEN. Deze
merkwaardige figuur was ca. 1590 te Londen als zoon van een Gelderse vader
geboren. Richard Verstegen2 moest om zijn katholieke geloof Engeland verlaten en
vestigde zich toen in Antwerpen, waar hij in 1640 stierf. Verstegen schreef een aantal
prozawerken, belangrijk uit cultuurhistorisch oogepunt, maar literair van minder
betekenis. Van meer betekenis in dit opzicht zijn de Neder-duytsche Epigrammen
(1617, in 1624 herdrukt als Nederduytsche Epigrammen ende Epitaphien), een bundel
korte gedichten die worden toegelicht in proza; luimig-spottend verheffen zij zich
nochtans zelden in de sfeer van het waarlijk-geestige, noch zijn zij voldoende puntig
geformuleerd. Verstegen is een tegenstander van het regelmatige alternerende
renaissancevers, maar ook hij kent wel de moderne dichtvormen. Nog beter kwam
hij tot zijn recht in zijn prozabundel Characteren (1619), het eerste werk van deze
aard, waarin in scherpgetekend, vaak geestig proza, ‘karakters’ getekend worden.
Onder ‘karakter’ verstond Verstegen ‘een kort, vaak humoristisch essay, waarin op
geestige wijze en in gedrongen, sententie-achtige vorm, al de eigenaardigheden van
een bepaalde maatschappelijke stand, een bepaald beroep of ambacht in een treffend
“representatief” type worden uitgebeeld’ (Rombauts). Verstegen richtte zich bij zijn
Characteren naar de Engelse auteur Sir Thomas Overbury († 1613), maar zijn schetsen
blijken vrucht van eigen visie en vormkracht.
Een polemische inslag kent ook het werk van de pastoor van Bochoute (in het
huidige Zeeuws-Vlaanderen) Willem van der Elst, die in 1622 zijn Gheestelycke
Dichten, overwegend moraliserend van inhoud, deed verschijnen. Zij bevatten geen
grote lyriek. Zij zijn een eerste teken van de waardering en navolging van Cats in de
zuidelijke Nederlanden.
Niet-polemisch proza schreef de ook als plaatsnijder bekende Boete (Boetius) A.
Bolswert (Bolsward ca. 1580- Antwerpen 1633) in Duyfkens en Willemynkens
Pelgrimagie tot haeren Beminden binnen Jeruzalem (1627);

1
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E. Rombauts, G.L.N. V, 414.
Over Richard Verstegen zie E. Rombauts, Richard Verstegen, een polemist der
Contra-Reformatie, Brussel, 1933.
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in dit werkje werd het oude middeleeuwse thema van het leven als pelgrimstocht op
enigszins moderne wijze opnieuw opgezet en uitgewerkt in naieve, eenvoudige geest;
de twee zusters (Willemynken de wereldsgezinde, en Duyfken de devote) worden
door hun bruidegom uit ‘Nederlant’ naar Jerusalem geroepen. Het boeiendst is het
verhaal om de pakkende en kleurige wijze waarop de ‘misstappen’ van Willemynken
verteld worden. Het werkje verwierf een ongekende populariteit, ook in het buitenland.
En evenals in de dichtkunst werd in deze tijd ook in het proza mystieke literatuur
geschreven, grotendeels weer door kapucijnen. Als de belangrijkste geldt Joannes
Evangelista van 's-Hertogenbosch, alias Gerard Verscharen (ca. 1588-1635), die te
boek staat als de voornaamste en oorspronkelijkste mysticus van de kapucijnen in
deze eeuw. Zijn beide hoofdwerken verschenen pas na zijn dood: Het Ryck Godt
inder Zielen (1637) en Het Eeuwich Leven (1644). In deze zelfde geest schreef ook
de wereldgeestelijke Michiel Zachmoorter (1582-1660), pastoor te Akkergem bij
Gent. In zijn Thamalus Sponsi oft 't Bruydegoms Beddeken (1623) volgde hij de grote
mystieken uit het zuiden (Joannes van het Kruis e.a.).
Hoewel het edict van 1584 de rederijkerskamers had afgeschaft, bleven zij in
werkelijkheid voortbestaan: dit blijkt uit het feit dat telkens opnieuw aan de gegeven
instructies herinnerd moest worden. Tot duidelijk nieuwe bloei komen zij echter pas
weer na de sluiting van het Bestand in 1609. De Vlamingen komen het eerst opnieuw
in aktie, de Brabanders volgen enkele jaren later; tussen 1615 en 1620 waren de
kamers opnieuw ingericht. Voor wat hun letterkundige bedrijvigheid betreft, blijken
de ‘tragedies’ en vooral de ‘tragikomedies’ de plaats ingenomen te hebben van de
‘spelen van sinne’.
Ook naast de kamers herleeft de toneelactiviteit: te denken valt daarbij vooral aan
het Latijnse schooldrama. Het doel bepaalt de aard van de stukken: zij dragen een
godsdienstig of zedenkundig, later, vooral na 1640, ook een gelegenheidskarakter.
Deze stukken zijn slechts zeer ten dele gedrukt.
Literairhistorisch van belang is de figuur van Guilliam Caudron sr., lid van de
rederijkerskamer Sint Catharina te Aalst. Hij is dat om zijn plaats in het literaire
leven van zijn tijd en om het werk dat hij schreef. Caudron was al langer vrij goed
bekend uit een opdrachtsgedicht in Justus de Harduwijns De Weerliicke Liefden tot
Roose-mond. Hij
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schreef echter ook een bijbelstuk Nabugodonosor. W. Asselbergs heeft betoogd dat
Nabugodonosor geschreven zou kunnen zijn tussen 1605 en 16101; indien dat zo is,
werd hiervóor al gesteld2, zou deze tekst van 749 versregels een belangwekkend
overgangsspel zijn uit het eerste begin van het renaissancetoneel in Vlaanderen, bijna
als een ‘missing link’ beschouwd kunnen worden.
Caudron schreef ook een Clytemnestra, waarop David van der Linden (David
Lindanus) in 1612 o.a. zijn stelling baseert dat de Vlaamse taal geschikt gebleken is
voor het schrijven van een treurspel in klassieke trant3.
In 1622 vertaalde Caudron de Rosimonda van Jacob van Zevecote.
De tragedie en tragikomedie staan, zoals hiervoor al werd uiteengezet, sterk onder
invloed van Seneca; dat is het geval met het werk van de jezuïet Jacob Lybens Joseph
venditus (geschreven voor 1635, gepubliceerd in dat jaar) en Joseph agnitus (1639);
ook het werk van Guilliam van Nieuwelandt (1585-1635); maar dan is de zeventiende
eeuw al een heel eind gevorderd.
In Antwerpen en Mechelen, tussen 1615 en 1625 echte brandpunten van
vernieuwing, kwamen diverse in die dagen actuele toneelvormen tot stand. Men
schrijft herdersspelen (o.a. de al meer genoemde Joan Ysermans en Sebastiaan
Vranckx; hun toneelwerk is overigens niet overgeleverd), spelen in de geest van de
Spaanse comedia van Lope de Vega (o.a. die van jonker F.C. de Coninck, tussen
1635 en 1638 opgevoerd), komisch toneel, dat overigens niet zeer floreerde, en
‘klassieke’ spelen.
Over twee toneelschrijvers kunnen we kort zijn: van de zilversmid Jan Thieullier
bleef wat hij noemde een ‘treurspel’ bewaard (Porphyre en Cyrine, 1620); grote
waarde bezit het niet, maar het is merkwaardig om de pastorale elementen erin, die
geënt zijn op een Senecaanse tragedie. - Hendrik Fayd'herbe (1574-1629), ‘vergulder
en albasten beeldsnijder’, beoefende ook het komisch toneel; zijn Esbatement van
vier personagiën (1620) wordt een toneelkundig knap behandeld stuk genoemd. Het
werd, merkwaardig genoeg, in alexandrijnen vervaardigd.
De belangrijkste auteur voorzover wij op grond van tot ons gekomen werk kunnen
beoordelen, is intussen GUILLIAM VAN NIEUWELANDT

1
2
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W.J.A.M. Asselbergs, Nabugodonosor, SpdL 5 (1961), 308-13.
Uitvoeriger over dit stuk, hiervóor p. 56.
W. Asselbergs, t.a.p., 309.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

588
(1585-1635)1. Hij heeft drie jaar in Italië gewoond; dat zal hem als schilder ten goede
zijn gekomen. Maar zijn belangstelling ging toch ook al vroeg uit naar toneel en
letteren. In 1615 behoort hij tot de medeoprichters van de nieuwe ‘Olyftack’. Vier
jaar later stapt hij over naar de ‘Violieren’. Hij verhuisde echter in 1628 van
Antwerpen naar Amsterdam, waar hij tot zijn dood verbleef. Hij schreef een zevental
treurspelen. De stof ontleende hij voor een drietal aan de bijbelse geschiedenis en
voor de vier andere aan een historisch onderwerp uit de oudheid. Als de beste worden
genoemd Saül (1617), Sophonisba (1626) en Ierusalems Verwoestingh (1635). Het
eerste is het nadrukkelijkst opgezet in de geest van Seneca. Van Nieuwelandt moet
Seneca gelezen hebben in het Latijn. Hij kende ook werk van Garnier, die op zijn
beurt op Seneca steunde; in elk geval las hij Les Juifves en Marc Antoine. En hij
kende werk van Hooft (in 1613, het jaar van Geeraerdt van Velsen, verbleef Van
Nieuwelandt in Amsterdam). Het is moeilijk uit te maken wat onder invloed van elk
van hen bij Van Nieuwelandt tot stand kwam; het is vooral nodig er de aandacht op
te vestigen, dat Van Nieuwelandt in veel opzichten zelfstandig te werk ging.
Verwantschap blijkt uit overeenkomende opvattingen: Van Nieuwelandt staat
duidelijk stoïsche,opvattingen voor. Hij heeft deze ‘heidense’ elementen dikwijls
moeilijk kunnen verzoenen met de christelijke die hij aanhing. Verwantschap blijkt
ook uit de neiging beschouwelijke en filosofische uiteenzettingen in de koren ten
beste te geven.
Hij wijkt af in zijn opvatting van de tragedie, o.a. door de bewonderde Seneca niet
blindelings te volgen. Zo handhaaft hij traditionele elementen (als dansen en
tussenspelen, allegorische figuren). Hij bekommert zich weinig om de eenheden van
tijd en plaats, zelfs niet om die van handeling. Hij gebruikt komische elementen
spaarzaam, maar hij gebruikt ze. Beperking van het aantal personen staat niet op zijn
program. Interessant is, dat Van Nieuwelandt voedster en bode een bescheiden rol
laat spelen: hij laat de gebeurtenissen zich liever óp het toneel afspelen dan ze te
doen vertellen.
Wat de aard van deze gebeurtenissen betreft: Van Nieuwelandt kent

1

Over hem A.A. Keersmaekers, De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de
senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden. Bijdrage tot de studie van de
Zuid-nederlandse literatuur der zeventiende eeuw, Gent, 1957, publikaties van de Kon. Vl.
Ac. voor Taal- en Letterkunde, reeks 6, nr. 80.
Ik ontleen de gegevens overwegend aan E. Rombauts, Sénèque et le théâtre flamand, in Les
tragédies de Sénèque, Paris, 1964, 217-9, die zich op Keersmaekers baseert.
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de voorkeur van Seneca voor een atmosfeer van geweld, mateloosheid,
monsterachtigheid, een sfeer van gruwelen, geestesverschijningen, en afgrijselijke
bedreigingen. De personages belichamen allerlei hartstochten in extreem formaat, nog sterker dan bij Seneca en Hooft.
Hij kent de oratorische, soms pathetische toon; hij volgt Seneca in zijn voorkeur
voor vragen, uitroepen, apostrofen, herhalingen, antithesen, opsommingen,
woordenspel, parallellismen, gebruik van de stichomythie en sententies. Hij volgt
hem echter niet in zijn voorkeur voor lange beschrijvingen van wetenschappelijke
of aardrijkskundige aard. Alles bijeen meer dan voldoende om te concluderen dat
Van Nieuwelandt zowel in wat hij navolgde als in wat hij vermeed, duidelijk een
uitgesproken zin voor echte dramatiek aan de dag legde, zij het dat hij deze graag
excessief toepaste. Daaruit ontstond ook bij hem een toneel ‘d'horreur et de démesure’.

Tweede periode 1640-1670
Valt in de eerste periode van de zeventiende eeuw bepaald nog heel wat te waarderen,
in de tweede wordt de stroom trager, en er varen minder schepen op die stroom. Men
spreekt van stilstand en achteruitgang1. De beeldende kunsten leveren nog belangrijke
figuren op (Jordaens, Quellin), maar het literaire leven is niet indrukwekkend. Zelfs
de verschijning van Augustinus (1640) van bisschop Jansenius uit Ieperen, - mede
aanleiding tot het ontstaan van het Jansenisme -, op grond waarvan èlders literair
belangrijke geschriften het licht zagen, heeft daar in het Zuiden van de Nederlanden
niet toe geleid.
De humanistische beweging heeft weinig meer te betekenen: hoogstens kan in dit
kader de activiteit van de jezuïeten in literair opzicht positief gewaardeerd worden
(met Latijnse dichters als Van der Beke of Verbeke (Becanus, 1608-1683), en Van
de Walle (Wallius, 1599-1690).
De letterkunde in de moedertaal kent de typische vermenging van genres die een
zwakkere periode nogal eens kenmerkt. Daarbij verliest - behalve bij het toneel - de
wereldlijke letterkunde ‘haast alle betekenis in vergelijking met de religieuze’. Deze
godsdienstige literatuur beweegt zich, met de gesignaleerde contractie van diverse
genres, naar

1

E. Rombauts, G.L.N. V, 427; hij behandelt deze periode op de pagina's 427-452.
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de volksdidactiek, met name door hantering van het emblemaboek. De ‘schepper’
hiervan in deze gewesten is ADRIAAN POIRTERS (1605-1674).
Men kan een geheel andere persoonlijkheid zijn dan Jacob Cats, en toch diens
‘trant’ navolgen, zoals Staring bewees in zijn gedicht op de trekkende kraanvogels.
Hetzelfde bewijs leverde in de zeventiende eeuw Adriaan Poirters reeds, die in veel
opzichten als Cats' antipode gelden kan. Te Oisterwijk geboren1, trad Poirters, die
zijn studies maakte aan het Bossche jezuïetencollege, in 1625 in de Sociëteit te
Mechelen om daarna een werkzaam leven te leiden als leraar en predikant, met name
te Antwerpen, Roermond, Lier en Mechelen. Mentaal behoort Poirters geheel tot de
zuidelijke gewesten, waarover de geest van de contrareformatie nog altijd vaardig
was, en, met de geest, de sfeer van de barokkunst. Dat Poirters-persoonlijk in deze
geest en sfeer viel, baart weinig verwondering als men bedenkt, dat zijn psychische
persoonlijkheid in hoge mate gestempeld is door de signatuur van de orde der
jezuïeten, wier strijdbare en religieuze mentaliteit zo vele raakpunten toonde met die
van contra-reformatie en barok. Poirters is voor alles jezuïet, dus strijder Gods, strijder
van Ignatius' orde voor de katholieke kerk, strijder óók tegen het protestantisme. Van
deze strijd tegen Luther, Calvijn, de dominees, het ‘protestantse’ Holland getuigt
ook Poirters' werk. Niet in zo overvloedige mate overigens dat hij allereerst
‘ketterjager’ zou zijn; tenslotte leeft Poirters in de zuidelijke Nederlanden, waar
immers het protestantisme ‘overwonnen’ was en de geest der contra-reformatie
vrijwel volledig had gezegevierd; vandaar dat zijn uitvallen ertegen als het ware
zijdelings geplaatst worden; de schrijver weet, dat zijn lezers er mee zullen
instemmen2. Niet allereerst strijder tégen het protestantisme, wèl strijder voor de
moederkerk en het rijk van Christus. In de offensieve geest van Ignatius' orde toont
Poirters zich volledig man van de nieuwe tijd, expansief, wereldveroverend.
Nadrukkelijk en geënthousiasmeerd spreekt hij dit uit in gedichten als

1

2

E. Rombauts, Leven en Werken van Pater Adrianus Poirters S.J., uitg. Kon. VI. Acad.,
Ledeberg-Gent, 1930; dez., Het geboortejaar van Adrianus Poirters, Studiën 112, 49; dez.,
A. Poirters, een volksschrijver uit de 17e eeuw, Studiën 113, 50; dez., Adriaan Poirters,
Volksredenaar en Volksschrijver, 1937 (studie met bloemlezing).
W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidned. Literatuur der
Contra-Reformatie, Groningen, 1942, 309; J. Salsmans, A. Poirters als hekeldichter, VMA,
1930, 179.
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Ziel-zuchten van Franciscus Xaverius en Wenschen van den H. Ignatius1, die ons
Poirters als barokdichter tonen in hun sterk antithetische spanningen tussen aards en
hemels heil, in hun zin voor het heroïsche, dat zich kenbaar maakt in de drang naar
wereldverovering. Tegenover de zin voor materiële macht en stoffelijke rijkdom, die
de meeste kolonisatoren kenmerkt,
Laet zeylen die 't belieft nae Banda en Molucken,
En daer den soeten oogst van not' en foelie plukken;...

stelt Poirters de geestelijke verovering van de wereld voor Christus: allebei exponenten
van de drang naar expansie die de nieuwe tijd kenmerkt. Het arbeidsterrein lag voor
Poirters persoonlijk overigens binnen enger bepaalde grenzen: geen bekering van
Indië was zijn opdracht, maar handhaving van geloof en goede zeden (of waar deze
ontbraken: herstel ervan) in de zuidelijke Nederlanden. En bij voorkeur gaat zijn
aandacht naar de roomse meisjes en vrouwen. Prudens van Duyse formuleerde de
tegenstelling al tussen Cats en Poirtiers in dit opzicht als volgt: ‘beide geleiden de
bruid naer het outaer des Heeren; maer de hollandsche dichter doet zulks opdat zij
zich met den man verbinde, die met haer de baen des gezelligen levens zal
bewandelen; de brabandsche dichter brengt de bruid daer henen, om ze aen den
purperen bruidegom toe te wijden, die eene doornen kroon draegt, maer in de verte,
aen de overzijde des grafs, aen zijne getrouwe hartsvriendin het eeuwige rijk zijns
Vaders toont’2. De tegenstelling dus tussen de hollandse calvinist met zijn ‘diesseitige’,
maatschappelijke belangstelling die de religieuze oriëntering echter geenszins uitsluit,
en de zuidelijke katholiek met zijn ‘jenseitige’, religieuze belangstelling, die de
maatschappelijke oriëntering echter niet verwerpt.
De vrouw als bruid van Christus moge Poirters' bijzondere belangstelling genoten
hebben, het is niet alleen tot haar dat hij zich richt; ook de vrouw in de wereld, ook
de mens in het algemeen tracht hij christelijk te vormen in zijn moralistische
verhandelingen. Een nadere studie van Poirters' moralisme in verhouding tot dat van
zijn voorgangers en navolgers zal hebben aan te tonen, of Van Duinkerkens stelling
juist is, dat met Poirters' geschriften het verval der contra-reformatie

1
2

Aangehaald door A. van Duinkerken, Dichters der Contra-Reformatie, Utrecht, 1932, 283-286.
P. van Duyse, Cats' invloed op de Vlaemsche Letterkunde, Bruxelles, 1861, aangehaald bij
W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme, 284.
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begint: ‘hier werd ze voor het eerst een bedachtzaam voorbehoud. En dit was wel de
gevaarlijkste wending, die ze kon nemen. Want van nu af aan verloor ze geleidelijk
haar eigen karakter om steeds meer te gaan lijken op een strengheidswedstrijd tegen
dominees’1. De methode van schrijven die Poirters toepaste, kenmerkt hem in elk
geval nog duidelijk als barokauteur. Zijn ascetisme moge sterk geïnspireerd zijn door
de idealen van de franciscaanse versterving, de wijze waarop hij het propageert
demonstreert niet minder de ignatiaanse invloed dan die van de barokkunst. De
uiterlijke vorm van zijn werken toont in een overdaad van niet altijd samenhangende
bestanddelen (hagiografie, moralisatie, emblemata, poëzie naast en door elkaar)
opzettelijk bedoelde barokke praalzucht en effectbejag. Een tweede barokkenmerk
van Poirters' werk is de invloed van de schilderkunst van de barok, waardoor hij
ertoe komt het geestelijke te concretiseren en te veruitwendigen; hierbij sluit aan,
als derde teken, de naturalistische mystiek, de sensualistische schildering van de
hemelse vreugden en plastische voorstelling van de triomfantelijke hemelreis; verder
een voorkeur voor het griezelige en huiveringwekkende, een belustheid op schrille
contrastwerking, de zin voor tranenvergieten en bloederigheid. Wat in de
middeleeuwen sober-beeldend gehouden werd, gaat Poirters uitbreiden en pathetisch
opschroeven om het sterkste effect op zintuigen en zintuiglijke verbeelding te
bereiken2.
In al deze opzichten wijkt Poirters wezenlijk af van Cats. Dat hij desondanks lang
als de Brabantse, of zoals Kalff wil3 de roomse Cats kon gelden, vindt zijn oorzaak
in twee uiterlijke, maar sterk sprekende factoren: ten eerste de drang tot moralisatie
die beiden kenmerkt - maar hoe wezenlijk verschillend is beider tendens! - vervolgens
hun dichtvorm. Poirters-op-zijn-slechtst hanteert het catsiaanse vers met zijn klankloze
onbeklemtoonde lettergrepen tussen de sterk-geaccentueerde klankrijke, waardoor
de befaamde dreun ontstaat, het vers met zijn uiterst eenvoudige syntaxis en afronding
aan het einde, met zijn parallel geconstrueerde regels:
Het scheen een paradijs te zijn.
Het vee had 's daeghs zijn volle lust,
Het vee had 's nachts sijn volle rust.

1
2
3

A. van Duinkerken, Dichters der Contra-Reformatie, 84.
W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme, 285-292.
G. Kalff, G.N.L. IV, 439.
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Ick sagh daer eycke boomen staen,
Daer honghen rondom wolven aen,
Die hadden menigh lam verscheurt,
En menigh schaep van kant ghesleurt,
Ter wijl het vee verlaeten stondt,
En sonder herder, sonder hondt,
Ghingh dwaelen langhs het woeste wout,
Daer niemandt voormaels had ghestout.

Zo schrijft Poirters als journalist, wanneer hij massaal routinewerk te vervaardigen
heeft, en dit soort gedichten, niet veel meer dan rijmelarij, gevoegd bij de moralistische
tendens, heeft hem de naam Brabantse of roomse Cats gegeven. Het is niet zijn
grootste glorie. Aanmerkelijk verdienstelijker is een aantal religieuze gedichten als
waarvan er hiervoor enkele gesignaleerd werden; uitingen van de bezielde,
gemoeds-bewogen mens, die zich uitspreekt over de groten van zijn orde en zijn
katholieke idealen.
Als ick op d'aerde sie heel beecken traenen vlieten
En boven een rivier van wyn en suyker schieten,
Dan riep ick: Lieven Godt, hoe seer is hij verblint,
Die desen hemel siet en d'aerde noch bemint!

getuigt de barokdichter, die ook in andere gedichten van dit gehalte in hun
concretisering en veruitwendiging van geestelijke waarden, in hun zinnelijkheid en
antithetisch kleurenspel de sfeer van de barok schept, zoals in Weemoedige
Ziel-zuchten1. Daarnaast schreef Poirters poëzie van meer volksaardig karakter (Van
Jezus en Sint Janneken), met name in het geestelijke genre, die blijft bekoren door
haar onopgesmukte schoonheid.
Het meest gelezen werd zijn proza. Zijn roem is bijna uitsluitend gebaseerd op
Ydelheit des wereldts (1644), dat snel omgewerkt werd tot Het Masker vande Wereldt
afghetrocken2 (1645); het werd tot in de negentiende eeuw herhaaldelijk herdrukt.
Maar Poirters schreef heel wat meer. Hij stelde een bundel litanieën, hymnen en
liederen, etc. samen voor de processie naar Kevelaar onder de titel Het pelgrimken
van Kevelaer (1655), een mystiek geschrift over Jezus' lijden Het Duyfken in

1
2

Aangehaald door A. van Duinkerken, Dichters der Contra-Reformatie, 281.
E. Rombauts, De wording van Poirters' Masker van de Wereldt afghetrocken, Studiën 112,
361.
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de Steen-Rotse (1657), de als zijn mooiste boek geroemde Den Spieghel van Philagie
(1673)1, enkele heiligenlevens, enz. Uit deze werken spreekt een frisse, levendige
geest.
Globaal gesproken behoren de prozawerken van Poirters tot het genre der
emblematische letterkunde. De auteur hanteerde dit genre op eigen, persoonlijke
wijze, zo dat van een duidelijke vernieuwing gesproken kan worden. Wat voordien
hoofdzaak was (prent en onderschrift), wordt bij hem bijzaak; zij blijven gehandhaafd,
maar hun waarde is vooral gelegen in het feit dat zij de auteur inspireren tot een lang
gedicht en een uitvoerige ‘aen-spraeck’ in proza (dit proza weer onderbroken door
korte rijmpjes en uitvoerige verhalende gedichten). Het geheel met de bedoeling
‘levenswijsheid’ aan de lezer over te dragen, ‘gezonde en populaire, soms ietwat
kleinburgerlijke levenswijsheid’2.
In didactische strekking overeenstemmend met Cats, is de Brabander spontaner,
toont hij breder belangstelling. Poirters is een geestig man, wat van Cats niet altijd
gezegd kan worden, en zijn geest kruidt zijn betoog met humor, soms ironie, nadat
hij scherpzinnig heeft opgemerkt en psychologisch raak doorgrond. Waar nodig,
aarzelt hij niet gebreken aan de kaak te stellen en misstanden scherp te hekelen, maar
een toon van gulle goedrondheid overheerst doorgaans toch het satirische element.
In dit en andere geschriften komen ook berijmde verhalen voor, een genre waarin
hij Cats niet geheel evenaart, maar zonder twijfel overtreft hij hem waar hij in levendig
proza anecdoten vertelt, de volkshumor en volkswijsheid weergeeft in een stijl ‘die
is klaer, gemeensaem, effen af, zonder veel duystersinnige stopwoorden’ zoals hij
beoogde te schrijven. Gemoedelijkheid, eenvoud en zin voor humor vormen de
aantrekkelijke zijden van de prozaschrijver Poirters, zoals zijn platheid en vulgariteit
de schaduwkanten zijn die nu eenmaal tot het eigene van die tijd behoren.
De enorme opgang die het werk van Poirters maakte, bewoog velen tot navolging,
vooral van zijn Masker. De meesten, die ook Cats gelezen blijken te hebben, bieden
weinig oorspronkelijks. De belangrijkste uitzondering3 blijft het werk van de Ieperse
carmeliet Olivier de Crock

1
2
3

A. van Duinkerken, Dichters der Contra-Reformatie, 85; P. van Valkenhoff, A. Poirters en
zijn ‘Den Spieghel van Philagie’, Ni Tlg 32 (1938), 321.
E. Rombauts, G.L.N. V, 432-5; aangehaalde woorden op 433.
E. Rombauts, G.L.N. V, 436.
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(Oliverius a Sancto Anastasio, 1612-1674); ook een deel van het werk van de jezuïet
Joannes van Sambeeck (1601-1666) heeft kwaliteiten.
Voor wat het - overige - geestelijke proza betreft, vallen eigenlijk slechts twee auteurs
van betekenis te noemen; allereerst de minderbroeder Franciscus Cauwe (ca.
1630-1679), wiens hoofdwerk De Pelgrimagie van het kindeken Jesu, drie delen die
verschenen van 1667 tot 1675, in de geest van Bonaventura de lezers ervan de omgang
met Jezus wil leren. Hij schrijft eenvoudig proza, geheel afgestemd op de eenvoudiger
lezer.
De tweede figuur die eerst de laatste tijd sterker de aandacht getrokken heeft, is
de karmelietes Maria Petyt (1613-1677). Pas na haar dood werden haar geschriften
te Gent uitgegeven, en wel in 1683. Haar geestelijke leidsman, de carmeliet Michael
a S. Augustino, zorgde daarvoor. ‘Zij schreef vier boeken aantekeningen over haar
inwendig leven, dat ging van een onbedachtzame jeugd langs geestelijke inkeer en
loutering tot de hoogste toppen van de mystieke beleving. Die opgang, met zijn
golven van begenadiging en troosteloosheid, geeft ze op een even rake als eenvoudige
wijze weer. Haar psychologisch inzicht, onverbiddelijke zelfanalyse en zelfcritiek
doen verrassend-modern aan; bovendien bereikt zij een gaafheid van vorm en
helderheid van uitdrukking die meermaals herinneren aan de grote Spaanse mystica,
Theresia van Avila’1.
Duidelijker kwaliteiten bezit het werk van een drietal geestelijke liederdichters.
Guilielmus Bolognino (1590-1669) is, blijkens Den Gheestelijcken Leeuwercker
(1645), een gevoelig dichter met een duidelijk mystieke inslag.
Meer aandacht trok de laatste tijd de annonciate Mechteldis van Lom (1600-1653),
die het best tot haar recht komt in haar op de spiritualiteit van de kapucijnen
geïnspireerde geestelijke gedichten2.
Van de hand van de pastoor van Horsen, Daniël Bellemans (1640-1674), verschenen
in 1670 twee bundels: Het cytherken van Jezus, bevattende zes liederen bij het H.
Sacrament van Mirakel te Brussel,

1
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E. Rombauts, G.L.N. V, 438.
Gedichten van Zuster Mechtildis van Lom, Annonciate, 1600-1653, uitg. door Br. Edg.
Heynen, Maastricht, 1946 (hierover L.C. Michels, De Gids, 1948, IV, 64-7, ook in Filol.
Opstellen II, Zwolle, 1958, 348-62); over haar betekenis als religieus dichteres N.C.H.
Wijngaards, Mechteldis van Lom, Zwolle, 1957, en zijn uitgave van haar Liederen, Zwolle,
1957. Zie ook E. Rombauts, G.L.N. V, 436-7.
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en Den lieffelijken Paradijsvogel. Hijzelf heeft deze laatste bundel, waaraan hij zijn
bekendheid dankt, gekenschetst als het werk dat zingt van de liefde tot God en het
verlangen naar het hemels vaderland. Als het ware nog geheel geschreven vanuit de
diepe en zuivere middeleeuwse vroomheid, krachtens welke de mens verlangt verenigd
te worden met Jezus en droomt van het schone hemels Jeruzalem, vertonen deze
eenvoudige lyrische liederen ook naar de vorm de weinig gecompliceerde,
middeleeuwse dichtmethode. Deze Paradijsvogel getuigt van een liefelijke en toch
vurige liefde: een oase temidden van de woestijnen moralisatie, waarin de schrijvende
priesters toen bij voorkeur rondwandelden1.
De wereldlijke literatuur van dit tijdvak kent weinig belangrijke werken. Men legde
zich bij voorkeur toe op het schrijven van toneelstukken of trad in de voetsporen van
de (geestelijke) auteurs met hun populaire satirisch-moraliserende literatuur. Het
resultaat daarvan is niet bijzonder aantrekkelijk. Een min of meer belangrijk werk
schreef de Brusselaar Willem van der Borcht (Guilielmus a Castro, 1621-1668): een
satirisch-didactisch geschrift Spieghel der Eyghen-Kennisse (1643); vers en proza
wisselen elkaar erin af. Van der Borcht heeft, blijkens zijn formuleringen, het werk
van Huygens gekend en bewonderd.
Het wereldlijk lied behoudt zijn eigen karakter, maar heeft weinig oorspronkelijks
opgeleverd. De Brusselse drukker Joan Mommaert (1611-1669) verzamelde een
aantal liederen van uiteenlopende herkomst in Het Brabants Nachtegaelken (ca.
1650); deze nachtegaal genoot een grote populariteit en demonstreert, hoe ook bekende
Noordnederlandse liederen in het zuiden graag gezongen werden. Een verder
onbekende Jonker Livinus van der Minnen (schuilnaam?) bezorgde een Eerelycken
Pluck-voghel, ghepluckt in diversche Pluymkens van Minne-Liedekens en de andere
Vrolyckheden (1669); enkele - oorspronkelijke - gedichten erin verraden een
‘aangeboren vertellersgave’.
Het toneel levert een levendiger beeld op. Brabant (met Antwerpen, Brussel en Lier
vooral) heeft duidelijk de leiding. Vooral vier soorten verenigingen beoefenen
toneelactiviteiten: de belangrijkste worden ont-

1

J. Aerts, Iets over Daniël Bellemans, in Feestbundel H.J. v.d. Wijer, II, 151-64, Leuven,
1944.
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wikkeld door de herleefde rederijkerskamers en de nieuw opgerichte gezelschappen,
de eerste vooral op het platteland en in de kleine steden: in de grotere steden treedt
een andere ontwikkeling op: de kamers nemen de leiding, maar breken dan duidelijk
met de vroegere retoricale traditie, òfwel ze verliezen alle gezag en worden naar de
achtergrond gedrongen door nieuw opgerichte gezelschappen. Daarnaast treden op
gelegenheidsgezelschappen van de geestelijke orden, die nog veel Latijnse stukken
opvoeren, en, ten vierde, rondreizende vreemde beroepstoneelgroepen.
Men blijft bijbel- en heiligenspelen opvoeren. Nu ook missiedrama's, - in de
traditionele vormen van de middelnederlandse dramatiek, soms enigermate aangepast
aan de opvattingen van de eigen tijd. Zo de Leuvense Norbertijn GUILIELMUS ZEEBOTS
(1625-1690); zijn godsdienstige werken verschenen aanvankelijk afzonderlijk, in
1662 werden ze gebundeld. De uiterlijke indeling schijnt geïnspireerd te zijn op die
van het schooldrama; de bedrijven, meestal drie of vijf, een enkele keer zeven, staan
nogal los naast elkaar. Zeebots gebruikt de alexandrijn, maar voegt ook komische
tussentonelen in, ‘tintelend van leven en gemoedelijkheid, uit het eigentijdse
volksleven’. ‘Menig toneel’ in zijn stukken wordt geacht uit te munten door
natuurlijkheid, ongedwongenheid en eenvoud. Het tegenovergestelde - pathos en
gezwollenheid - treedt op in Den lydenden ende stervenden Christus (1651) van de
griffier, later stadssecretaris van Brussel Jan Jacob de Condé (1617-1679). Hij was
overigens een gestudeerd humanist, die de dramatische kernen wist te isoleren en in
spanning met elkaar te brengen binnen het kader van vijf bedrijven; hij neemt ook
de drie eenheden in acht.
De gelegenheidsstukken die geschreven werden, handhaafden de traditie.
Merkwaardig genoeg wordt het klassieke treurspel in de geest van Seneca, zoals
G. van Nieuwelandt dat geschreven had, niet meer beoefend; ook de belangstelling
voor het herdersspel neemt af. Aanzienlijk meer opgang maakte het ‘Spaanse’ toneel;
de bloeitijd ervan valt tussen 1650 en 1675. In Brussel beperkte men zich overwegend
tot vertalen en bewerken (zo o.a. Claude de Grieck, die overigens de oorspronkelijke
indeling der Spaanse stukken verving door die in vijf bedrijven, terwijl hij de door
de Spaanse auteurs gebruikte versvorm verving door de alexandrijn). Oorspronkelijk
werk was Rosimunda (1650) van de Brusselse advokaat Willem van der Borcht, dat
overigens duidelijk verwantschap met de Spaanse stukken vertoont; het is een in-
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trigestuk en gruweldrama ter uitbeelding van het wraakmotief; toch met een zekere
waarde wegens ‘de psychologische motivering, de dramatische spanning en de voor
die tijd natuurlijk aandoende dialoog’. Ook in Antwerpen schreef men oorspronkelijke
toneelwerken in Spaanse geest. Zo Geeraert van den Brande († vóór 1654): Rosalinde,
hertoginne van Savoyen (1641) over het Genoveva-motief, een stuk dat lange tijd
met veel succes werd opgevoerd. Roeland van Engelen zette dit werk voort, o.a. door
een bewerking van Guarini's Pastor Fido en een ‘belangrijk’ historiespel Den Coninck
van Napels, ofte in wanhoop hoop (z.j.): daarin echter werd het Spaanse gegeven
omgezet naar de opvattingen van de Franse vroeg-klassieke tragedie.
Rosalinde en Rosimunda herinneren, door de kluchtige tussenspelen die zij bevatten
(naar het voorbeeld van de Spaanse ‘entremeses’) en waarin personen uit de lagere
volksklassen optreden, aan het bestaan ook van komische stukken in deze tijd. Van
belang in dit opzicht was te Brussel Joan de Grieck (1628-1699), broer van de
treurspeldichter Claude. Indien de hem toegeschreven stukken van rond 1650
inderdaad van hem zijn, handhaafde hij overwegend de stijl van het zestiende-eeuwse
esbattement, met overigens geslaagde typering van de hoofdpersonen, een
ongedwongen vers en levendige dialoog. Hij is echter minder pittig en kleurrijk dan
zijn iets oudere Antwerpse tijdgenoot WILLEM (Guilliam) OGIER (1618-1689). De
Violieren vertoonden Ogiers Hooveerdigheydt (1644), dat wel als zijn hoofdwerk
beschouwd kan worden, Gramschap (1645), Onkuysheydt (1646) en Haet en Nijdt
(1647). Dan ‘zwijgt’ hij dertig jaar, hoewel hij juist na 1647 zijn weinig voorbeeldig
leven omzette in een meer solide levensvoering, met name nadat hij in 1648 voor de
tweede keer getrouwd was en wel met een zeventienjarig weesmeisje. In 1677, dus,
gaat hij opnieuw schrijven: Traegheydt (1677), Gierigheydt (1678). Toen hij in 1682
zijn kluchten bundelde als De Seven Hooft-Sonden voegde hij daaraan toe zijn
eersteling Droncken Heyn, die hij als zeventienjarige schreef, omgewerkt nu tot de
Gulsigheydt. Rombauts acht Ogiers beste kluchten die uit zijn jeugdjaren; de latere
zijn bedachtzamer samengesteld, maar minder spontaan, minder levendig, minder
raak typerend; de plaats van het losse maatloze vers werd ingenomen door de
statigheid van de alexandrijn. Ogiers kluchten blíjven doorgaans op het niveau van
de klucht en reiken niet tot het zedenblijspel. Vaak berust de intrige op een
misverstand, voortspruitend uit woordspelingen of naamsverande-
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ringen, waarop overigens ook Shakespeare en hedendaagse blijspelschrijvers in
aanzienlijke mate de hunne bouwen. Karaktertekening en bouw zijn niet Ogiers
sterkste zijden; die moet men veeleer zoeken in de komische kracht waarmee hij
situaties weet uit te buiten en uit te beelden, in het vermogen samengebalde elementen
van het stuk te doen functioneren als handeling en spel, in levensechtheid en
natuurlijkheid, levendige dialoog en beeldende taal.

Derde periode 1670-1700
Eigenlijk steekt slechts één auteur met kop en schouders boven zijn tijdgenoten in
deze periode uit: de Duinkerkse Michiel de Swaen. Globaal beschouwd is deze
periode een periode van doodstroom. Zelfs op het gebied van de beeldende kunsten
beperkt de scheppingskracht zich tot steeds minder takken van kunst: beeld- en
bouwkunst, aanzienlijk méer dan de schilderkunst, leveren nog belangrijke figuren
op, waarbij men reeds de overgang waarneemt naar het lichte en elegante van de
rococo. Voor wat de letterkunde betreft: de wereldlijke lyriek heeft vrijwel
opgehouden te bestaan; de geestelijke treedt de onderhand afgesleten paden; activiteit
neemt men alleen nog waar in de populaire, moraliserende didactiek uit de school
van Poirters. ‘In de geschriften der volgelingen van Poirters en Cats openbaart zich
het diepe verval der moraliseerende volks-didactiek, dat in wezen de aftakeling is
van het ideaal der Contra-Reformatie. Dit wordt ontluisterd tot belachelijkheid, nu
de motieven der dichtkunst banaal gaan worden, haar uitdrukkingswijze tot het platte
toe alledaagsch, haar zedelessen gezocht en goedkoop’, betoogde Anton van
Duinkerken; de teksten die hij ter adstructie aanvoert, getuigen inderdaad van geringe
artistieke en religieuze aandrift1.
Van Poirters de karakteristieke vorm van het emblemenboek overnemend, schrijven
vooral ordegeestelijken dit soort moraliserende volksdidactiek, auteurs als de Mechelse
augustijn Pieter Croon (1634-1682), de Antwerpse norbertijn Jacob Moons
(1639-1721) en de karthuizer Pieter Mallants. Mallants is bepaald geen originele
geest, maar hij is ‘de persoonlijkste bewerker en de verdienstelijkste dichter’ van
deze drie. Zijn hoofdwerk Het leven van den Heylighen Patriarch Bruno (1673),
geeft het leven van de heilige in emblemavorm. Emblematabundels

1

A. van Duinkerken, Dichters der Contra-Reformatie, 90-93, 301-309.
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(tweetalige) schreef ook de te Brussel geboren augustijn Jan (Johan) de Leenheer
(1642-1691); een groot dichter was hij niet, maar ‘zynen dichttrant is los en bevallig’,
zoals Willems schreef1.
Tot de ‘wereldlijke’ auteurs die dit genre beoefenden, behoren de al eerder
genoemde Brusselse boekverkopers Joan (1628-1699) en Judocus de Grieck (1648na 1704), alsook de Bruggeling Jan Lambrecht (1626-1690) en de Lierenaar Cornelis
de Bie, weins betekenis echter meer op het terrein van het toneel ligt.
Behalve moraliserende didactiek werd ook andere proza geschreven, o.a. door de
jezuïet Cornelius Hazart (1617-1688), die geruchtmakende polemieken voerde met
de calvinisten en jansenisten. Minder verfijnd en schilderachtig dan Poirters, bezit
hij een brede allure en mannelijke forsheid. De mystieke traditie werd gecontinueerd
door de minderbroeders Bonifacius Maes († 1706) en Fulgentius Bottens († 1717).
Werkelijke literáire waarde bezit de religieuze poëzie van MICHIEL DE SWAEN,
de Duinkerker (1654-1707). Als heelmeester werkzaam in zijn geboorteplaats, nam
De Swaen al wel vroeg deel aan de activiteiten van de rederijkerskamer ‘De
Carssauwieren’, wel niet met hevig enthousiasme, maar om een klein aantal
gelijkgezinden te ontmoeten. Van zijn jeugdwerk is niets overgeleverd. Wel van zijn
later geschreven religieuze werk, dat hij overigens ook niet gemakkelijk zelf
publiceerde. Zijn werk in dit opzicht bestaat uit een groot aantal
gelegenheidsgedichten, op grond waarvan het onjuist ware zich een oordeel over De
Swaens capaciteiten te vormen. Dit kan wel aan de hand van zijn tweedelig epos Het
leven en de dood van Jesus Christus (voltooid in 1694). Het werk bestaat uit zestig
gezangen, in - naar de karakteristiek van Rombauts - vloeiende, zeer regelmatige,
maar soms wat te matte alexandrijnen. Deze gezangen worden telkens besloten door
een ‘Toesang’, die geschreven is in kortere, daardoor levendiger versregels, gebouwd
op de viervoetige jambe, maar uitmuntend door een grote ritmische gevoeligheid.
De spiritualiteit die eruit spreekt, is meer geïnspireerd op franciskaanse schrijvers
dan op jezuïeten. De Swaen bezit een diep inzicht in de mysteries die hij behandelt;
hij beschikt ook over een ‘levendige en rijke verbeelding’ die hij dienstbaar weet te
maken aan de behandeling van zijn onderwerp; vandaar dat tussen ‘de vele kleurloze
en nodeloos gerekte beschrijvingen heerlijke fragmenten voor-

1

N.C.H.M. Vermeulen, Jan de Leenheer OESA, moralisator en humanist, Nijmegen, 1964.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

601
komen, die De Swaen's descriptief vermogen ten volle bewijzen’; andere demonstreren
zijn sterke gemoedsbewogenheid. - In zijn handschriften figureren ook Verscheyden
Godtvruchtige en Sedighe Rijm-werken, meer gevariëerd uiteraard dan het epos. In
deze rijmwerken vindt men ‘het beste, wat De Swaen ons als lyrisch dichter vermocht
te geven’.
Een curieus, duidelijk oorspronkelijk, vooral literair-historisch belangrijk werk is
zijn Neder-Duitsche Digtkonde of Rijm-Konst (eerst na 1700 voltooid). De schrijver
beoogt hierin een Nederlandse poetica te bouwen op de grondslag van Aristoteles'
opvattingen1.
Het meest bekend bleef Michiel de Swaen intussen toch wel als toneelschrijver.
Het toneel in het algemeen handhaaft in deze periode zijn sterk traditioneel karakter.
Men beoefent de vormen die elders gebruikt worden, zij het met duidelijke voorkeur
voor het geestelijk toneel in traditionele trant. Dit gebeurt door dezelfde soort
gezelschappen als we in de vorige periode aantroffen. Buiten de kringen van de
rederijkers schijnt intussen omstreeks 1680 één genootschap, ‘Acta viros probant’,
het toneel in een bepaalde richting te hebben willen stuwen, namelijk in die van het
Frans-klassicisme. Het wekt associaties op met ‘Nil volentibus arduum’ in het
Noorden. De stukken die dit genootschap, dat overigens niet lang heeft bestaan, ten
tonele bracht, ademden alle de Franse geest. Als bezieler van dit genootschap
fungeerde Herman Franciscus van den Brandt. Zijn treurspel Bela, prins van
Hongarijen (1678) wedijvert met Jan Vos' gelijksoortig werk in het doen vertonen
van gruwelijkheden, maar de ‘bewogen en ingewikkelde handeling’ is geconcentreerd
in ‘de zeer verzorgde en evenwichtige structuur van de Franse tragedie’. Op deze
toneelvorm wijzen ook het optreden van vertrouwelingen en de lange alleenspraken.
Een curieuze mengvorm is zijn klucht in twee bedrijven Eertijds, Maer en
Tegenwoordig, opgevoerd in 1684: het vertoont duidelijke trekken van het vroegere
zinnespel én van het Franse toneel; de deftige burgers drukken zich uit in fraaie
alexandrijnen. Opzettelijk streeft deze auteur - en er zijn er meer - naar een ‘and're
taal, en and'ren stijl in 't schrijven, Seer net, en wel geschaeft’. Dit alles met het
gevaar in overgepolijste taal- en stijlvormen te verglijden, zoals het geval was bij
Adriaen Peys (1630 of 1635 -?), in bepaalde opzichten Van den Brandts tegenstan-

1

Uitvoerig over deze werken van Michiel de Swaen, E. Rombauts, G.L.N. V, 462-70.
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der, in andere - bijvoorbeeld als voorstander van de Franse richting - zijn medestander.
Zwak als schrijver van treurspelen, is Peys aanzienlijk beter geslaagd als
blijspelauteur; hij is een der eersten die Molière vertaalde. Hij bewerkte ook Franse
stukken, die zelf weer op de Spaanse komedie teruggaan. Zijn Nachtspookende joffer
(1670), naar het Frans, dat weer berustte op Calderóns La dama duende, wekte bij
een opvoering in Amsterdam scherpe kritiek op bij de leden van ‘Nil volentibus
arduum’.
Aandacht verdient ook CORNELIS DE BIE (1627-1711)1, een veelzijdig en productief
man: hij schreef over geschiedenis en kunsthistorie en beoefende de populaire
didactiek, niet bijzonder oorspronkelijk dit laatste. Zijn belangrijkste activiteit lag
op het terrein van het toneel. Hij schreef zeker veertig toneelstukken, die echter niet
alle bewaard bleven. Hij begon met het schrijven van kluchten, maar trachtte na 1695
te verfijnen in de richting van ‘klucht-wyse comedie's’, in de richting ook van het
Franse klassieke blijspel; in een enkel geval neemt hij zelfs de drie eenheden in acht.
Voor wat zijn ernstige spelen betrof, volgde De Bie aanvankelijk de Spaanse richting;
nadat hij comedia's van Lope de Vega bewerkt had, schreef hij in 1688 zijn Wraak
van verkrachte Kuysheydt bewesen in 't rampsalig leven vande princerse Theocrina
onteert van... Amurath (opgevoerd in 1688). Een hele mond vol, om het karakter van
een gruweldrama in de trant van Jan Vos, met wie De Bie bevriend was, duidelijk
te maken. Dat was het dan ook. De Bie schreef ook acht geestelijke stukken:
heiligenspelen, een bijbelse ‘komedie’, een kerstspel, een passiespel. Sloten de eerste
zich naar de vorm aan bij de Spaanse stukken, naderhand zocht hij een vorm die
meer aansloot bij het zestiende-eeuwse bijbelspel en mogelijk bij het Latijnse
schooldrama. Werk van blijvende waarde - meent Rombauts - heeft De Bie met zijn
ernstige spelen niet geleverd; zijn komisch toneel daarentegen bezit meer kwaliteiten.
Verreweg de belangrijkste toneelschrijver was echter de al genoemde MICHIEL
DE SWAEN. Hij oriënteerde zich voor wat het toneel betreft sterk op het Frans
klassicisme, met name op Corneille, van wie hij de Cid deugdelijk vertaalde. Hoewel
De Swaen meende, dat het hem ‘onmogelijk’ voorkwam iets volmaakt uit te werken
tenzij men Frans toneel navolgde, behield hij toch zijn eigen persoonlijkheid. Het
oudste toneelstuk dat hij schreef De Mensch-Wordingh (1686) kan gelden als
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een mysteriespel, maar dan in meer moderne opzet: hij isoleert het beslissende moment
uit wat vroeger zeker binnen het kader van een breed ‘episch’ toneel behandeld zou
zijn, en werkt dit uit als klassiek stuk in vijf bedrijven. Het is toch meer een dramatisch
dichtwerk geworden met fraaie lyrische fragmenten. De beide heiligenspelen
Catharina (van vóor 1702) en Mauritius (ontstaan na het vorige) vertonen naar de
geest verwantschap met Vondels spelen voorzover daarin de onschuldige held ten
tonele wordt gevoerd. Ook in De Swaens spelen is van wezenlijk dramatische
conflicten weinig sprake, dus ook weinig van spanning. Hetzelfde geldt voor zijn
laatste omvangrijke werk, het historische drama De zedighe Doot van Carel den
Vijfden (ca. 1704), eigenlijk ook de uitbeelding van een christelijke held. Van Michiel
de Swaen werd maar één blijspel overgeleverd De verheerlijckte Schoenlapper of
De gecroonde Leersse (in 1688 opgevoerd). Dit blijspel is een van de beste
zeventiende-eeuwse (Vlaamse) toneelstukken: het kent een verzorgde en gesloten
bouw, de ontwikkeling verloopt natuurlijk en geleidelijk, de typering van de
personages is raak, het stuk kent ‘een echte vis comica en onvervalste volkshumor’
(Rombauts); de auteur hanteert de alexandrijn met soepelheid en zwier. Opvoeringen
in de jaren zestig toonden aan, dat de tekst in handen van een modern regisseur zich
uitstekend leent voor het tot stand komen van een ook de hedendaagse toeschouwer
boeiend spel1.

Vierde periode 1700-1780
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden is, voor wat de middeleeuwen
betreft, overwegend geschiedenis van de letterkunde der zúidelijke Nederlanden.
Na de val van Antwerpen (1584) echter, verplaatste zich het militair, maritiem en
economisch zwaartepunt naar het noorden, en, gevolgelijk, de culturele en artistieke
bloei. Kan men in de zeventiende eeuw in de zuidelijke Nederlanden nog wel van
een broeikasachtige

1

De Werken van Michiel de Swaen werden uitgegeven door V. Celen bij De Sikkel, Antwerpen.
Over hem o.a. A. van Duinkerken, Dichters der Contra-Ref., 99-102; Buitendijk, Het
Calvinisme, 336 vlg.; V. Celen in Feestbundel H.J. v.d. Wijer. De gecroonde Leersse werd
apart uitgegeven door A.J. Schneiders, Den Haag, z.j. [1941], naderhand door J.H. Cartens,
Gorinchem, 1967. Over De Mensch-Wordingh speciaal Van Veerdeghem, TNTL 11, 93 vlg.,
en V. Celen, Feestbundel H.J. v.d. Wijer, Leuven, 1944. De karakteristiek van De gecroonde
Leersse bij Rombauts, G.L.N. V, 481-2.
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bloeisfeer spreken, in de achttiende eeuw heeft de letterkunde er weinig produkten
van betekenis opgeleverd.
Enkele namen dienen, om uiteenlopende redenen, vermeld1. Joannes Droomers
ging er trots op zich te hebben ‘ontslaegen van 't bewind der Reden-Konstgilde’,
toen hij in 1696 de liefhebbers van de ‘Nederduytsche Poësie’ zijn Idonea, dochter
van Lotharius, konink van Vrankryk, en Liederyk de Buk, eersten forestier van
Vlaenderen ter vertoning aanbood. Moorden, geestverschijningen en suggestieve
theatereffecten verhoogden de spanning van dit overigens blij-eindend treurspel. Peter Smidts (1660-1712) schreef tegen het einde van de eeuw naast Latijnse verzen
twee treurspelen over historische onderwerpen. - Dat deed ook Jan Acket, van wie
in 1700 een treurspel Clarinde, princesse van Mantua of de rampspoedighe liefde
vertoond werd. - Weer wat later maakte de toneeldichter van Brugge Jan Antoon
Labare naam met zijn blij-eindende treurspelen De trauwe van Maria de Valois
(1727) en de Kruys-tocht door Diederyck van Elsatien, tragicomedies met vertoningen
en theatereffecten, die onderwerpen uit de Vlaamse geschiedenis behandelen. In
dezelfde geest schreef de Brugse auteur Philippus Justinius in 1727 een historiespel
Carolus den V en een gruwelspel De trotse, ongeruste en bloedtgierighe Dobbelheydt
van Aretophila; hij vervaardigde ook verschillende heiligenspelen. - Het Brugse
toneel werd tussen 1750 en 1775 beheerst door Jacob Neyts (1727-1794) die er een
eigen repertoire op na hield, grotendeels bestaande uit (slordige) vertalingen, vooral
uit de nieuwste Franse toneelliteratuur. Hij maakte vooral veel naam met zangspelen.
Het grootste deel van deze stukken werd dus geschreven voor de kamers, die nog
actief waren. Deze kamers zijn van grote betekenis geweest voor de instandhouding
van de Nederlandse taal en beschaving in deze moeilijke tijd. Met name na de vrede
van Aken werden vooral in Vlaanderen veel nieuwe kamers gesticht en oude, vervallen
kamers opnieuw ingericht. Wel was het karakter van deze kamers veranderd in
vergelijking met vroeger: het waren nu meer liefhebberij-toneelgezelschappen, die
slechts bij uitzondering eigen stukken vertoonden, doorgaans echter gedrukte, meestal
uit het Frans vertaalde werken. Ook wel Noordnederlandse. Om aan de hand van één
voorbeeld een repertoire te kenschetsen: de kamer van Veurne voerde op stukken
van

1

Voor het volgende J. te Winkel, Ontw. VI, 321-49. Daarnaast Eug. de Bock, Verkenningen
in de achttiende eeuw, Antwerpen, 1963.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

605
Geeraerdt Brandt, Krul, Focquenbroch, Langendijk, Vondel, vooral vertalingen uit
het Frans, ook van Molière, Corneille, Racine en later Voltaire. Andere kamers
kenden ook stukken van eigen hand of van de hand van auteurs uit eigen land.
Kwalitatief moge noch de eigen toneelproductie noch de hoedanigheid van de
vertalingen hoog geweest zijn, in elk geval heeft in de kamers de letterkunde een
laatste toevluchtsoord gevonden.
Men krijgt intussen de indruk dat de activiteit van de kamers in Vlaanderen in
deze eeuw groter is geweest dan in ‘Belgisch’ Brabant, hoewel de economische
toestand in de Brabantse gewesten niet zo slecht was als in Vlaanderen.
In (‘Belgisch’) Brabant ligt het accent meer op de activiteit van individuele dichters,
minder op die van de rederijkerskamers. Daartoe heeft stellig bijgedragen dat Brabant
minder van de militaire verwikkelingen te lijden heeft gehad, waardoor in de grote
steden als Antwerpen, Leuven en ook Brussel een persoonlijke culturele activiteit
gemakkelijker beoefend kon worden. Men vindt er beoefenaars van de lyriek
(Catharina van der Meulen, (1634-1719), dominicanes, schrijfster van drie kleine
bundels met geestelijke liederen, respectievelijk van 1687, 1694 en 1705; Elisabeth
van Wouwe, ook een religieuze, die in 1708 Het gheestelyck Maeghden-Tuyltjen
uitgaf, een emblematicus, pastoor Jacob Moons (1639-1721), die in elk geval zeven,
vooral emblematische, maar alle ‘sedelycke’ rijmwerken in het licht gaf; de
beroemdste leerdichter van zijn tijd was de jezuïet LIVINIUS DE MEYER (1655-1730,
geboren te Gent, overleden als professor in de theologie te Leuven). Naar eigen
voorkeur schreef hij Latijn; in 1727 verscheen de verzameling van zijn werken in
twaalf delen. Daarin ook weer De Ira. Terwille van degenen die geen Latijn
verstonden, zette hij sommige teksten over in het Nederlands; zo De Gramschap in
dry boeken (1725). Te Winkel kenschetst het als zoet gekeuvel, dat, ook door de
regelmatige bouw der alexandrijnen, telkens aan Cats doet denken ‘tot door de naieve
eenvoudigheid toe, die een glimlach wekt, maar meer van welbehagen dan van spot’1.
Poirters overtreft hij in beschaafdheid van uitdrukking.
In Brabant is ook een aantal toneeldichters actief geweest, vooral ten bate van de
kamers. Bloeiend waren eigenlijk alleen maar de beide

1
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kamers te Lier, waarbij dan bovendien opmerkelijk is, dat zij in de eerst helft van de
eeuw maar zelden vertaalde stukken vertoonden, doorgaans toneel van eigen hand.
Notaris Melchior Balthazar van Bortel (geboren 1681) vervaardigde een treurspel,
een zinnespel en een legendespel; Joannes Andreas Kempens behandelde drie bijbelse
onderwerpen; de lakenhandelaar Willem Frans Gommaer Verhoeven (1738-1809),
die in 1781 in alexandrijnen een Treurdicht op de dood van Maria-Theresia schreef,
vervaardigde al op zeventienjarige leeftijd een treurspel, later door een ander en twee
blijspelen gevolgd; Jan Baptist Schaken (geboren 1737) een blijspel en twee
treurspelen. Dit waren alle ijveraars binnen ‘De groeyende Boom’. - In ‘Het
Jenettebloemken’ waren actief de stadsschoolmeester van Lier, Joannes van der
Borght, die minstens negen toneelstukken in verzen schreef. Behalve Urbina of de
zegepraal der verdrukte onnozelheid (1738) behandelde hij ook bijbelse onderwerpen.
In de tweede helft van de eeuw nam Jan Baptist Stommels zijn plaats in met een
overvloedige productie.
In Brussel schreef eind zeventiende eeuw Joan de Grieck een droefeindend blijspel
De ghedempte Hooghmoedt ofte hoovaerdige bedroghe Maeght (rond 1697), verder
misschien een aantal kluchten; andere Brusselse toneeldichters waren Jan Philips
van Vaernewyck (een vaderlands treurspel), Antoon Flas (in 1717 vier toneelstukken:
twee oudtestamentische spelen, een gelijkenisspel en een martelaarsstuk), J.L. Kraft
(een blijeindig treurspel spelend in de Griekse oudheid, een spiegel der vrouwen,
waarin een koningin van Noorwegen de hoofdrol speelt, en een passiespel), F. de la
Fontaine (in 1739, zijn sterfjaar, verschenen zes Blij- en treurspelen), verder de zeer
productieve Joannes Franciscus Cammaert (1669-1780): Cammaert moet tegen de
honderd toneelstukken op papier gezet hebben; het zijn echter voorzover valt na te
gaan praktisch allemaal vertalingen uit het Frans. Aanvankelijk bewerkte hij vooral
treurspelen, later, na 1754, ook blijspel en zangspelen. Nogal berucht is zijn Adam
ende Eva uyt het lust-paradys gejaegt in ballingschap, in 1746 uitgegeven, waarin
hij Vondels treurspel ‘op de jammerlijkste wijze vervormde tot een spektakelstuk’1.
Omwille van zijn grote activiteit ten bate van het toneel in Brussel kan hij voor
Brabant vergeleken worden met wat Jacob Neyts voor Vlaanderen deed. Opmerkelijk
is intussen dat de meeste Brusselse toneeldichters voorzover valt na te gaan geen lid
waren van een rederijkerskamer.

1
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Lijst van afkortingen
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang = Jan te Winkel, De Ontwikkelingsgang der
Nederlandsche Letterkunde, 7 delen, Haarlem, tweede druk, 1922-'27.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. = G. Kalff, Geschiedenis van de Nederlandsche
Letterkunde, 7 delen, Groningen, 1906-'12.
G.L.N., Gesch. Lett. Ned. = Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, onder
redactie van F. Baur e.a., Den Bosch, z.j.
E.R. Curtius, Europ. Lit. of: a.w. = Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und
lateinisches Mittelalter, Bern-München, 1948,4 1963 (aangehaald naar de vierde
druk).
W.A.P. Smit, Van Pascha = W.A.P. Smit, Van Pascha tot Noah, een verkenning van
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Zwolle, 1956, 1959, 1962, drie delen.
W.A.P. Smit, Ren.-toneel = W.A.P. Smit, Het Nederlandse Renaissance-toneel als
probleem en taak voor de literatuur-historie, Amsterdam, 1964; ook in Twaalf Studies,
Zwolle, 1968.
W. Sypher, Four Stages = W. Sypher, Four Stages of Renaissance Style, Garden
City, N.Y., 1956.
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S.F. Witstein, Fun. poëzie = S.F. Witstein, Funeraire poëzie in de Nederlandse
Renaissance, Assen, 1969.
VMA = Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, Gent.
TNTL = Tijdschrift voor Nederl. Taal en Letterkunde, uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
TTL = Tijdschrift voor Taal en Letteren, Tilburg.
Ni Tlg = De Nieuwe Taalgids, Groningen.
OGE = Ons Geestelijk Erf, Antwerpen.
Regesten = Regesten van de aanwinsten van het Instituut voor vergelijkend
literatuuronderzoek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 1956-1961.
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Register
In dit register zijn opgenomen alle in de tekst genoemde auteursnamen en titels van
werken. De titels van werken zijn gecursiveerd. Vernoemde gedichten zijn opgenomen
onder de eerste letter van de eerste versregel, tenzij het gedicht een min of meer
bekende titel bezit.
Gecursiveerd zijn verder de paginacijfers waarop een werk of auteur min of meer
uitvoerig aan de orde komt; alleen wanneer slechts één bladzijde vermeld wordt, is
deze niet gecursiveerd.
De auteurs zijn globaal opgenomen met als uitgangspunt hun achternaam, ook
wanneer dit deel van hun naam geen eigenlijke achternaam is.
Aandachtige Gedachten over de eenzaamheid en afgescheidenheid 436
Abbregé de l'art poëtique françois 47
Abraham, zie Abraham de aartsvader
Abraham de aartsvader 467, 536-8
Abregé, zie Abregé des Douze Liures Olympiades
Abregé des Douze Liures Olympiades 111, 118, 119, 121
Achab 56
Achilles 519-21
Achilles, zie Achilles en Polyxena
Achilles en Polyxena 61, 231-6, 237, 238, 244, 245, 253
Acket, Jan 604
Adam, zie Adam in Ballingschap
Adam ende Eva uyt het lust-paradys gejaegt in ballingschap 606
Adam in Ballingschap 19, 20, 381, 386-9, 391, 403, 412
Adamus exul 61, 387
Addison, Joseph 461, 545
Adieu-liedt 209
Adonias 384-5
Aemstelredams Amoreus Lietboeck 77
Aen mynen sterfdag 424
Aendachtigh Gebedt 211-2
Aeneis 333, 338, 341, 380, 397, 511, 533
Aenleidinghe der Nederduytsche Dichtkunst 366
Afbeeldingen van Minne, zie Ambacht van Cupido, Het
Afscheid 435
Afscheit, zie Afscheit van Amsterdam
Afscheit van Amsterdam 425
Agon, zie Agon, Sulthan van Bantam
Agon, Sulthan van Bantam 563-8, 569, 570
Agricola, Rudolphus 39
Air 477
Aischylos 60
Aitzema, Lieuwe van 283
Alberdingk Thijm, Josephus Albertus 525
Alcaeus 180
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Alciato, Andrea 114, 246
Aldegonde, Philips van Marnix van Sint 35, 36, 77, 82, 83-7, 109, 177, 189,
301, 584
Aleman, Mateo 440
Alexandrië, Clemens van 71, 72
Alphen, Hieronymus van 554
Alphen, J.P.A. van 499
Altaergeheimenissen 354, 361, 420
Amadis-romans 243, 438
Ambacht van Cupido, Het 181
Aminta 362, 487
Amnon en Thamar 92
Amoreusheyt, Dboeck der 77
Amorum Emblemata 181, 203
Amours de David et de Bersabée, Les 579
Amsteldamsche Hecuba 325
Amsterdamsche Mane-schyn 421
Amsterdamsche Sonne-Schyn 421
Amyot, Jacques 149
Andromaque 26
Andronicus 357
Angeniet 268
Annales 279, 343
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Annales (Vossius, Mattheus), zie Jaarboeken
Anslo, Reyer 171, 393, 425, 474, 516
Antidotum 352
Antonides, zie Goes, Joannes Antonides van der
Apocalyps 116
Apollo over de inwijdinghe van de Neerlantsche Academia 200
Apology for poetry, An 43
Aquino, Thomas van 378
Aran en Titus 14, 355, 356-60, 500, 525
Aretino, Pietro 136, 267
Ariadne, zie Theuseus en Ariadne
Ariosto, Lodovico 121, 136, 206
Aristoteles 31, 40, 42, 45, 49, 50, 57, 72, 147, 165, 178, 354, 364, 449, 601
Arlequyn Actionist 529
Arminius, Jacobus 191, 194, 245
Arouet le Jeune, François Marie, zie Voltaire
Ars magna lucis et umbrae 498
Ars poetica 45, 360, 502
Art poétique, L' 47, 453, 502
Art poétique françois 47
Arte of Rhetorique 203
‘Artinum’, zie Aretino, Pietro
Artis Poeticae Natura ac Constitutione, De 50
Arzases of edelmoedig verraad 521
Asselbergs, W.J.M.A. 56, 309, 321, 408, 583, 587, 591, 599
Asselyn, Thomas 371, 503, 506-9, 510, 530
Astrée, L' 206, 439
Augustino, Michael a S. 595
Augustinus 589
Aulularia 266
Auriacus (Honaert, Rochus van den) 178
Auriacus, zie Auriacus sive Libertas Saucia
Auriacus sive Libertas Saucia 177-8, 248
Autels, Guillaume des 136
Avanturier, zie Vermakelijken Avanturier, Den
Avila, Theresia van 595
Bacon, Francis 11, 164, 165
Baerle, Caspar van 205, 277, 278, 333, 356, 358, 366, 425, 474, 500, 517
Baeto 63, 70, 166, 201, 257-61, 265, 266, 268, 282
Bagatelle, La 545
Baïf, Jean Antoine de 114, 131, 136
Balsac, Jean-Louis Guez de 184
Balthasar 92
Bancket-werck, zie Bancket-werck van goede Gedachten
Bancket-werck van goede Gedachten 293, 415, 428
Barlaeus, zie Baerle, Caspar van
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Bartas, Guillaume de Saluste du 53, 54, 144, 183, 321, 323, 426, 582
Basia 128, 182
Batava Tempe, zie Batava Tempe, dat is 't Voor-hout van 's-Gravenhage
Batava Tempe, dat is 't Voor-hout van 's-Gravenhage 71, 302-4, 305, 421
Batavia 523
Batavierse Vryagiespel 92, 202
Batavische Arcadia, zie Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische Arcadia
Batavische Gebroeders 385-6
Batrachomyomachia 489
Baudius, Dominicus 128-9, 176, 186, 245
Bauhusius, zie Bauhuysen, Bernard van
Bauhuysen, Bernard van 583
Beaumont, Simon van 276, 292-3
Becanus, zie Beke, van der
Beekzang 325
Beelden afgheworpen in de Nederlanden, Van de 84
Beening, Th. J. 52
Beets, Nicolaas 559
Begroetenis 330
Beke, van der 589
Bekker, Balthasar 542-3
Bela, prins van Hongarijen 601
Belegeringhe van Samaria 92
Bellamy, Jacobus 554
Bellay, Joachim du 47, 116, 135, 426, 582
Belleau, Remy 579
Bellemans, Daniël 595
Bembo, Pietro 136
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Berbele, Sint 92
Bérénice 26
Bergh, Adriaen van den 357
Berkhey, Le Francq van 555
Bernagie, Pieter 510-11
Bernonicius, Petrus Johannes 431
Beschrijvinge van het magtig Koningryk van Krinke Kesmes 548
Beschrijvinghe vande Voyagie, ghedaen door Olivier van Noort 441
Bespiegelingen, zie Bespiegelingen van God en Godsdienst
Bespiegelingen van God en Godsdienst 378-9
Bestandt, zie Twaelfjarighe Bestandt der Vereenigde Nederlanden, Op het
Bethelem, dat is het Broodhuys 144
Betoog 134-5, 257
Betoverde Weereld, De 542
Beverwijk, Johan van 419
Bewys, zie Bewys van den waeren Godsdienst
Bewys van den waeren Godsdienst 187, 188
Beza, Theodorus 84, 115
Beze, Theodorus, zie Beza, Theodorus
Bidloo, Govert 503, 504
Bie, Cornelis de 600, 602
Bijns, Anna 123
Bilderdijk, Willem 172, 435, 554, 555, 570
Binckhorst, Den 175
Blasius, Joan 503
Blij- en treurspelen 606
Bocage, Le 113
Boccaccio, Giovanni 53, 96, 136
Boccalini, Trajano 280
Bock, Eug. de 105
Boeck, zie Boeck der Gheestelijcke Sanghen
Boeck der Gheestelijcke Sanghen 584
Boecx, Bartelmeus 36, 78
Boekholt, Baltes 440
Boerekermis 488
Boere-Klucht, van Teeuwis de Boer en men Juffer van Grevelinckhuysen 62,
261-2
Boeren-geselschap 209
Boerenpraat 293
Boëthius, Anicius 99
Boetselaar, R.W. van den 54
Böhme, Jacob 480
Boileau, Nicolas 24, 25, 453, 455, 459, 460, 502, 516, 517, 532, 535, 536
Bolognino, Guilielmus 595
Bolswert, Boete (Boetius) A. 585
Bomhoff, J.G. 327, 367, 369, 396, 399, 402, 406, 407, 408
Bonaventura 595
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Bontekoe, Willem Ysbrantsz. 413, 441
Boon, Kornelis 517
Borcht, Willem van der 596, 597
Borght, Joannes van der 606
Borsselen, Philibert van 175-6, 292, 294
Bortel, Melchior Balthazar van 606
Bos, Lambert van den 540
Bosken, Het 35, 76, 107, 110, 113-5, 116, 127
Bottens, Fulgentius 600
Boudewijns, Katharina 35, 78
Bourgeois Gentilhomme, Le 530
Boxhornius, Marcus 184, 185
Brabants Nachtegaelken, Het 596
Brabbeling 198
Bracciolini, Poggio 46
Brande, Geeraert van den 598
Brandt, Geeraerdt 188, 230, 237, 279, 280, 324, 327, 328, 351, 373, 393, 425,
428, 474, 476, 517, 539, 605
Brandt, Herman Franciscus van den 601
Bray, René 67
Brecht, Bertold 223
Bredero, Gerbrand Adriaenszoon 4, 36, 67, 68, 69, 70, 73, 93, 140, 174, 183,
196, 199, 204, 206-26, 228, 256, 262, 266, 267, 268, 276, 277, 309, 317, 433,
505, 508, 511, 526, 529, 530, 540, 578
Breughel, Gerrit Hendricksz. van 219
Brieven der Heilige Maagden, Martelaressen 361
Broeke, Bernard ten 440
Broekhuizen, Joan van 485-6
Brom, Gerard 366, 383
Brouwers, Cornelis 83, 135
Brugman, Jan 83
Bruiloftsdichten 487
Bruiloft-spel 239
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Brune, Joan de.... (de jonge) 415, 419, 539
Brune, Joan de.... (de oude) 293-4, 414-5, 428
Bruno, Giordano 498
Bruylofts Reffereijn, zie Schriftuerlyck Bruylofts Reffereijn
Bruylofts spel van drye personen, Vermakelijk 90
Bruyne, Jan de 77
Buch Extasis, Das 111, 112, 118-22
Buchanan, George 135, 137, 375, 376, 377, 387
Bücher der Liebden 111, 112
Bucolica 142
Buijnsters, P.J. 548
Buitendijk, W.J.C. 195, 196, 471
Buiten-leven 428
Buitenrust Hettema, F. 508
Burckhardt, J. 5, 9
Burger jr., C.P. 121
Burgervrijage 546
Burgh, Albert Coenraads 380
Burgh, Jacob van der 278, 325
Burgh der gheestelicker vreughden, Den 583
Busken Huet, Conrad 49, 234, 246, 282, 287, 394, 411, 489, 561
Busleyden, Jeroen 39
Byencorf der H. Roomsche Kercke, De 84-5, 86, 144
Caesar, Gaius Iulius 237
Calderón de la Barca, Pedro 70, 525, 602
Calvijn, Jean 14, 80, 84, 101, 189, 497, 590
Camillus 532
Cammaert, Joannes Franciscus 606
Camphuis, Joannes 562, 565, 566
Camphuysen, Dirck Rafaelsz. 52, 191-4, 436
Capella, Martianus 186
Carolus den V 604
Casaubonus, Isaac 179
Casteleyn, Mathys 46, 90, 123
Castro, Guillielmus a, zie Borcht, Willem van der
Catharina (Hollogne, Gregorius van) 60
Catharina (Swaen, Michiel de) 603
Catholiicke Sermoonen 83
Cats, Jacob 52, 54, 188, 200, 206, 275, 276, 285, 287-99, 302, 303, 304, 310,
433, 471, 546, 585, 590, 591, 592, 593, 594, 599, 605
Caudron sr., Guilliam 56, 586, 587
Caussade, François de 299
Cauwe, Franciscus 595
Cavalcanti, Bartolomeo 136
Celestina, La 57, 68-9
Cent emblèmes Chrestiens 275
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Cervantes Saveedra, Miguel de 525
Chandelier, Joan Six van 422
Changeling, The 14
Characteren 585
Christelijcken Biecorf der H. Roomscher Kercke, Den 584
Christus patiens 61, 178
Cicero, Marcus Tullius 43, 46, 53, 96, 102, 103, 293
Cid, Le 519, 602
Cinthio, Giovanni Battista Giraldi 8
Claech-leidt 240
Clarinde, princesse van Mantua of de rampspoedighe liefde 604
Clarissa Harlowe 463
Clercq, Jean le 516, 517
Cluyswerck 176, 310
Clytemnestra 587
Colijn, zie Rijssele, Colijn van
Colius, Jacob 108
Colonna, Francesco 121
Comoedia Vetus of ... Bootsmans praetgen 414
Condé, Jan Jacob de 597
Coninck, F.C. de 587
Coninck van Napels, ofte in wanhoop hoop, Den 598
Consolatio Philosophiae 99
Constantinade 332-3, 336, 355
Cool, Jacob, zie Colius, Jacob
Coornhert, Dirk Volkertszoon 37, 53, 59, 91, 93, 94-102, 110, 123, 131, 136,
142, 144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 155, 162, 198, 231
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Corneille, Pierre 22, 23, 50, 311, 453, 454, 458, 489, 502, 512, 517, 519, 521,
533
Corneille, Thomas 533, 568, 571, 602, 605
Cornelissen, J.D.M. 249
Corpus Hermeticum 467, 497-8
Cort begryp, zie Cort begryp der XII. Boecken Olympiados
Cort begryp der XII. Boecken Olympiados 103, 111, 112, 118-22
Corte Beschrijvinghe van Engeland, Schotland ende Irland 107
Corver, Marten 523, 524, 571
Costelick Mal 304-5
Coster, Dirk 209
Coster, Samuel 55, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 166, 199, 200-1, 204, 205, 261-6,
505, 511
Costere, Frans de 83
Costerus, zie Costere, Frans de
Crébillon, Prosper Jolyot de 533, 571
Cretensis, Dictys 233
Critique de l'Académie française 502
Crock, Olivier de 594, 595
Crojus, Joh. 184
Croon, Pieter 599
Cubus, Johannes 108
Curtius, Ernst Robert 45
Cytherken van Jezus, Het 595
Daghwerk 307
Dale, Jan van den 104
Dama duende, La 602
Dambre, O. 576, 581
Daniël 142
Dankbaar genoegen 278
Dankhebt 274
Dante Alighieri 5, 14, 136, 379
Dapes inemptae, of de Moufe-schans, dat is de Soeticheydt des Buyten-levens,
vergeselschapt met de Boucken 294
Daraïde 227, 228
Dartelavondt 269, 274
Datheen, zie Dathenus, Petrus
Dathenus, Petrus 77, 115
David, Jan 584
David (Mander, Carel van) 142
David (Merken, Lucretia Wilhelmina van) 538
Davidspelen, zie Koning David herstelt
Davidspelen, zie Koning David in ballingschap
De jure belli ac pacis 283
De tot God wakende siele 424
De ziele spreekt van haar wezen 481
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Decker, Jeremias de 183, 393, 423-4, 474
Decretum Horribile 329
Dedicatie aende Ionck-vrouwen van Vrieslandt ende Overyssel 314
Deductie 250
Defense of Poesie 203
Deffence, La 47
Deffense et Illustration de la langue Françoyse, La 38
Defoe, Daniel 548
Deken, Aagje 463, 471, 547
Dépit amoureux, Le 530
Descartes, René 308, 419, 447, 456, 542
Desmedt, zie Vulcanius, Bonaventura
Desportes, Philippe 51, 136, 137
Deugd, C. de 446, 449
Dialogismi Heroinarum 60
Diana 206
Diana Enamorada 439
Dibbits, G.R.W. 318
Dichtlievende Uitspanningen 487
Dictionarium, zie Etymologicum
Diderot, Denis 461
Didoos Doot 500
Dienst-bouc, zie Stadt Leyden Dienst-bouc, Der
Dies irae 580
Dieve, Petrus van, zie Divaeus, Petrus
Discorsi del poema eroica 380
Discorsi dell'arte poetica ed in particolare sul poema eroica 380
Discourses 22, 24
Divaeus, Petrus, 108
Divina commedia 5
Divisiekroniek 254
Does, Jacob van der 421
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Does, Jan van der 127, 128, 131, 134, 137, 177, 180, 254
Dolinghe, zie Dolinghe van Ulysse
Dolinghe van Ulysse 53, 97-9, 142, 153
Don Clarazel de Contarnos ofte den Buytensporigen Dolenden Ridder 541
Don Quichot, zie Don Quichot op de bruiloft van Kamacho
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho 525-6, 530
Don Quichotte 221
Donne, John 11, 14, 15
Doolhof van Socia, De 439-40
Dorat, Jean 111, 131
Dordrechtsche Arcadia 540
Dorpen 306
Douza, Janus, zie Does, Jan van der
Dronken Heyn 598
Droomers, Joannes 604
Droste, Coenraet 517, 536
Dryden, John 22, 50
Duinkerken, Anton van, zie Asselbergs, W.J.M.A.
Dullaert, Heiman 52, 171, 425-7, 474, 476
Duyfken in den Steen-Rotse, Het 593-4
Duyfkens en Willemynkens Pelgrimagie tot haeren Beminden binnen Jerusalem
585
Duym, Jacob 55, 56, 57, 59, 63, 67, 68, 69, 70, 91, 93-4, 129, 178, 321
Duyse, Prudens van 591
Duytse Lier 477-9, 483, 484
Ecclesiastica 111
Echtscheiding van Jan Klaaz en Zaartje Jans 508-9, 510
Eclogae 144, 293, 362, 487
Eensaamheyd met God 435
Eerelycken Pluck-voghel, ghepluckt in diversche Pluymkens van
Minne-Liedekens en de andere Vrolycken 596
Eerste Weke der Scheppinge der Werelt, De 582
Eertijds, Maer en Tegenwoordig 601
Eeuwich Leven, Het 586
Effen, Justus van 461, 471, 497, 516, 517, 534, 544-7, 549
Eglentiers Poëten Borstweringh 202
Eheu Fugaces 137
Elckerlijc 104
Elektra 342, 343, 344
Elst, Willem van der 585
Emblemata Amatoria, zie Emblemata Amatoria, afbeeldinghen van Minne,
Emblemes d'Amour
Emblemata Amatoria, afbeeldinghen van Minne, Emblemes d'Amour 181, 185,
246-8
Emblemata moralia et oeconomica 291
Enden, Franciscus van den 379, 380
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Eneas en Turnus 488, 511-3
Eneide 558
Engelen, Roeland van 598
Engelman, Jan 483
Engelsche Arcadia van de Gravinne van Pembrock, D' 439
Ennius, Quintus 516
Epicurus 378
Epistula, zie Epistula ad Pisones
Epistula ad Pisones, zie Ars Poetica
Epitalameon 112
Erasmus, Desiderius 39, 100, 102, 146, 162, 285, 324, 394
Es, G.A. van 52, 57, 93, 293, 294, 419, 420, 421, 428, 441
Esbatement van de blinde diet gelt begroef 93
Esbatement van de dove bitster 93
Esbatement van vier personagiën 587
Esopische Fabelen 516
Etymologicum 38
Eunuchus 220
Euripides 50, 60, 186, 264, 389, 392
Europidos 111
Extasis, zie Buch Extasis, Das
Extasis II 119
Extractum Catholicum tegen verwarde hersenen 189
Eyck, P.N. van 483
Fabius Severus 503
Fabricius 532
Faëton 386
Faguet, E. 61
Fasti, zie Feestdagen
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Fayd'herbe, Hendrik 587
Feest der liefde, Het 523
Feestdagen 537
Feitama, Sybrand 493, 497, 517, 522, 531-4, 553
Feith, Rhijnvis 440, 471, 554, 570
Fénélon, François 533, 559
Fenicaensche 392
Ficino, Marsilio 5, 120, 122, 468, 497, 498
Fielding, Henry 463
Flas, Antoon 606
Focquenbroch, Willem Godschalk van 429-31, 541, 605
Fontaine, F. de la 606
Fontaine, Jean de la 453, 459
Fontana di dolore 138
Forster, L. 107, 108, 109, 130
Franciscanus 135
Friesche Lusthof 228
Friso 560
Fyne, Paschier de 414
Galenus 431, 477, 480, 507
Ganda, Theocritus à 181
Gansfort, Wessel 39
Garnier, Robert 56, 60, 61, 136, 588
Gastmaal, Het 555
Gebedt, zie Gebedt over mijn geduerige quynende sieckte
Gebedt over mijn geduerige quynende sieckte 324
Geboortklock van Willem van Nassau 330
Gebroeders 342, 344, 346-8, 349, 363
Gedenck-boeck 93
Gedenck-clanck, zie Neder-landtsche Gedenck-clanck
Gedichten (Decker, Jeremias de) 424
Gedichten (Poot, Hubert Kornelisz.) 493
Gedichten (Smits, Dirk) 553
Gedichten (Westerbaen, Jacob) 420
Gedichten, Tweede Deel (Poot, Hubert Kornelisz.) 493
Geeraerdt van Velsen 63, 67, 70, 166, 250-7, 259, 260, 268, 282, 287, 588
Geerars, C.M. 468, 470, 492, 494
Geertje Levens 546
Geestelijke Gedichten 426
Geestelyke Minne-vlammen 429
Gemoedt herwenscht, 't 241
Georgica 142
Gerretson, C.F., zie Gossaert, Geerten
Gerusalemme Liberata 276, 332, 333, 380
Gesellenbuch 111
Geusen, De 568-71
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Geusevesper 322, 329
Geuzenliedboek 79
Gewonde Venus, De 239, 240
Ghedempte Hoogmoedt ofte hoovaerdige bedroghe Maeght, De 606
Gheestelicke Liedekens 77
Gheestelijcken Leeuwercker, Den 595
Gheestelijcken Nachtegael, Den 584
Gheestelyck Maeghden-Tuyltjen, Het 605
Gheestelycke Dichten 585
Ghistele, Cornelis van 69, 97, 220
Ghulde Vlies, Het 500
Gierigheydt 598
Goddaeus, Conradus 422
Goddelicke Lof-sanghen 580-1
Goddelijcke Wenschen 581
Goede Vrydag, ofte het Lijden onses Heeren Jezu Christi 423
Goens, R. van 441
Goens, Rijklof Michaël van 446, 552
Goes, Joannes Antonides van der 155, 171, 380, 393, 474, 476, 484-5, 489,
491, 503, 517, 534, 553
Goethe, Johann Wolfgang 236, 410
Gomarus, Franciscus 162, 194
Gomez, Ludovicus, zie Mechelen, Lucas van
Gossaert, Geerten 172
Gouthoeven, W. van 338
Graaf Floris ende Gheraert van Velsen 254
Gramschap 598
Gramschap in dry boeken, De 605
Granida 202, 241-5, 267, 273, 286
Griane 68, 208, 212, 216-8
Grieck, Claude de 597
Grieck, Joan de 598, 600, 606
Grieck, Judocus de 600
Grijzaard, De 547
Grillen 293
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Grondsteenen van een vaste Regieringe, De 293
Groot, Hugo de 50, 61, 128, 162, 168, 173, 178, 186-8, 251, 266, 268, 271, 276,
283, 331, 332, 333, 335, 337, 338, 348, 352, 361, 366, 387, 388, 392, 412, 413,
474
Groot Natuur- en Zedekundig Werelttoneel, Het 493
Groot Schilderboek, Het 504
Groote, Geert 39
Grooten Kurieen, Den 506
Grotius, zie Groot, Hugo de
Grotius' Testament 361
Gruterus, Janus 130
Guardian, The 546
Guarini, Battista 202, 243, 598
Gulde-Iaers Feest-dagen of Den schat der Geestlycke Lof-sangen 190
Gulde-jaer ons Heeren Jesu Christi 190
Gulden Harpe, De 142
Gulden Winckel der Konstlievende Nederlanders, Den 322
Gulsigheydt 598
Gusman de Alfarache of de doorslepene Bedelaers 509
Gysbreght, zie Gysbreght van Aemstel
Gysbreght van Aemstel 205, 256, 336, 337-42, 343, 344, 345, 346, 347, 349,
350, 352, 363, 369, 370, 397, 521, 581
Haagsche Robinson, De 549
Haan, Galenus Abrahamsz. de, zie Galenus
Haar, Bernard ter 537
Haarlemse spel 90
Hadewijch 231
Haec libertatis ergo 329
Haeften, Benedictus van 190, 583, 584
Haeghen, Michiel van der 108
Haes, Frans de 474, 476
Haes, Joan de 474, 476, 516, 517, 535-6
Haet en Nijdt 598
Halbertsma, J.H. 559
Halma, François 488
Haman 195
Hamlet 19
Handel der Amoureusheyt, Den 104
Harduwijn, Denys de 576
Harduwijn, François de 576
Harduwijn, Justus de 36, 37, 174, 176, 190, 576-81, 582, 584, 586
Haren, Onno Zwier van 552, 553, 556, 560-72
Haren, Willem van 552, 553, 556-60, 562, 572
Harpoen 328-9, 352
Harpzangen, zie Koning Davids Harpzangen
Hazart, Cornelius 600
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Hedendaegse Venus en Minerva of Twistgesprek tusschen diezelfde 419
Heemskerck, Johan van 439, 540
Heemssen, Joan David 581-2
Heere, Lucas de 106-7, 108, 124, 136, 141
Heerlijkheid der Kerke, De 380
Heerlyckheid van Salomon, De 323, 365
Heeroma, K. 193
Heine, Heinrich 430
Heinsius Daniël 36, 37, 49, 53, 54, 61, 71, 72, 108, 128, 171, 174, 176-86, 194,
197, 204, 206, 245, 246, 248, 256, 274, 275, 276, 294, 302, 325, 474
Heinsius, Nicolaes 428, 540-1
Hekabe 264
Hekelzang: Mijn gepasseerd leven 562
Helden Godes, zie Helden Godes des ouwden Verbonds
Helden Godes des ouwden Verbonds 323, 363
Heldinnebrieven 360
Hellinga, W. Gs 350
Helpt nu u self, so helpt u Godt 79
Hemelrijck 189
Hendrik de Groote 534
Hendrik de Grote, zie Hendrik de Grote, zijn leven en bedrijf
Hendrik de Grote, zijn leven en bedrijf 280
Hendrik de Vierde 67, 68, 316-8
Henriade 534, 559
Herkules in Trachin 392
Herodes infanticida 61, 178, 179, 184
Heroidus 360
Herp, Hendrik 584
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Herscheppinge van P. Ovidius Naso 393
Herschijning 562
Hertogenbosch, Joannes Evangelista van 's- 586
Hertspiegel 150-3, 154, 176
Hervet, Gentiaan 84
Hesiodus 53
Hester en Assuerus 92
Heyns, Peeter 108, 136
Heyns, Zacharias 54, 203, 204
Hierusalem verwoest 320, 323-4, 342, 362
Hippolytus 331
Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut 462
Historiae 279
Historie der Reformatie 539
Historie van Enkhuizen 539
Historie van Indien 441
Historiën, zie Nederlandsche Historiën
Hobbes, Thomas 501
Hoefnagel, Joris 107, 108
Hof en Boomgaerd der Poësien, Den 106, 124
Hofdijk, W.J. 515
Hofwijck 176, 291, 300, 307-8, 310, 421, 488, 534
Hogendorp, Gysbert van 178, 200
Hollandsche groet aen den Prinsse van Oranien, De 279
Hollandsche Rijmkroniek 254
Hollandsche Spectator, De 544, 546-7
Hollogne, Gregorius van 60
Hollonius, zie Hollogne, Gregorius van
Homerus 53, 75, 97, 98, 99, 125, 179, 380
Honaert, Rochus van den 178
Hondius, Petrus 294
Hooft, Cornelis Pieterszoon 229, 230, 287, 325
Hooft, Pieter Corneliszoon 4, 36, 44, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 88,
91, 96, 124, 155, 160, 162, 165, 166, 172, 174, 180, 181, 183, 185, 187, 196,
197, 199, 201, 202, 204, 206, 207, 208, 214, 226, 229-87, 307, 308, 310, 311,
316, 321, 323, 325, 326, 356, 357, 366, 394, 398, 411, 412, 413, 414, 418, 425,
426, 437, 471, 474, 484, 485, 491, 499, 505, 511, 517, 518, 526, 529, 530, 539,
559, 571, 578, 588, 589
Hooft en DIA 240
Hooglied 314
Hoogstraten, David van 427, 474, 476, 516, 517
Hoogstraten, Jan van 476, 535
Hoogstraten, Samuel van 440
Hoogvliet, Arnold 467, 536-8, 553
Hooveerdigheydt 598
Horae succisivae oft Tijts-snipperinghen 293
Horatius' Dichtkunst, op onze tijden én zéden gepast 502
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Horatius Flaccus, Quintus 45, 49, 50, 137, 167, 271, 336, 360, 366, 453, 491,
493, 502
Horatius Flaccus Lierzangen en Dichtkunst, Q. 366
Houbraken, Arnold 535
Hout, Jan van 36, 37, 93, 99, 108, 127, 128, 129-40, 143, 146, 148, 152, 155,
161, 176, 179, 180, 185, 255, 257, 259
Houwaert, Jan Baptist 35, 102-5, 109
Houwelick 295
Hugo, Hermanus 581
Hugo de Groot en zijn eeuw 173
Huizinga, J. 173, 214
Hummelen, W.M.H. 90, 91
Huybert, Petrus de 517
Huybrecht, Sinte 92
Huydecoper, Balthazar 518-21, 553, 560
Huygens, Constantijn 71, 164, 165, 171, 174, 176, 184, 190, 274, 276, 277,
278, 285, 287, 291, 293, 294, 299-312, 334, 337, 356, 418, 420, 421, 422, 424,
433, 437, 456, 488, 489, 491, 505, 534, 596
Hymnus of Lof-sanck van Bacchus, waer in 't gebruyck ende misbruyck vande
Wijn beschreven wort 182
Hypnerotomachia, zie Poliphili Hypnerotomachia
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Ideën 499
Idonea, dochter van Lotharius, konink van Vrankryk 604
Iephta (Koning, Abraham de) 56
Ierusalems Verwoestingh 588
Ifigenie in Tauren 389
Ilias 142, 233, 519, 533
Imitatio 146, 501
Imitatione, De 375
Ingarden, Roman 411
Inleydinghe tot het ontwerp van een Batavische Arcadia 439
Institutie 80
Institutio oratoria 46
Institutiones poëticae 364
Intinerario 440
Inwydinghe van 't Stadhuis t' Amsterdam 370
Inwying der doorluchtige Schoole t' Amsterdam 333
Iphigenia 61, 201, 205, 263, 265-6
Ipocrito 267
Ira, De 605
Isabella 67, 263, 266
Israëls Baalfegorsdienst of gestrafte wellust 538, 552
Ithys 61, 263, 264-5
Jaarboeken 283
Jaargetijde van Johan van Oldenbarneveldt 329
Jacoba van Beieren 521-3
Jager, Adolf de, zie Venator Adolf
Jager, Th. de 332
Jaght, De, zie Jaght van Cupido, De
Jaght van Cupido, De 314
Jakobson, Roman 124
Jan Klaaz, zie Echtscheiding van Jan Klaaz en Zaartje Jans
Jan Klaaz, zie Jan Klaaz of gewaande Dienstmaagt
Jan Klaaz, zie Kraambed of Kandeelmaal van Zaartje Jans
Jan Klaaz of gewaande Dienstmaagt 506-8, 510
Jan van Beverley 69
Jansenius, Cornelius 589
Jansz., Louris 89, 92
Japan, met betrekking tot de Hollandsche natie en de kristelijke Godsdienst 562
Javaense Reyse 441
Jeptha, zie Jeptha of Offerbelofte
Jeptha of Offerbelofte 354, 365, 373-7, 378, 381, 387, 500
Jepthes sive votum 375, 387
Jesus onder de Leeraers, Van 89
Jezus en de Ziel 478, 480, 481-4
Jezus en Sint Janneken, Van 593
Joanne Grey 437
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Joannes de Boetgezant 380, 476, 535, 536
Jodelle, Etienne 136
Jonckheyt 293
Jonctijs, Daniel 419, 542
Jong, A.J. de 147
Joris, Sint 92
Joseph aan 't hof 348
Joseph agnitus 587
Joseph in Dothan 343, 344, 348-9, 363
Joseph in Egypten 344, 348, 349, 354, 365
Joseph venditus 587
Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinghe van de Oost-Indische Reyze
441
Journal Litéraire, zie Journal Litéraire de la Haye
Journal Litéraire de la Haye 516, 517, 545
Jozua 92
Judas de Verrader 535
Judith 92
Juifves, Les 588
Julie, ou la nouvelle Héloïse 463
Junius, Franciscus 38, 44
Justinius, Philippus 604
Juvenalis 489
Kalff, G. 90, 93, 296, 422, 428, 431, 432, 445, 592
Kan, A.H. 540
Karel Erf-Prins van Spanje 503
Kasteele, Pieter Leonard van de 554
Kate, Lambert ten 531, 532
Kazemier, G. 224
Keersmaekers, A.A. 210, 211
Kempen, Thomas van 501
Kempens, Joannes Andreas 606
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Kempis, Thomas a, zie Kempen, Thomas van
Ketel, Cornelis 55
Kettersche Spinne-coppe 584
Kiliaen, Cornelis 38
Kinder-lyck 494
King, P. 388, 402, 403
King Lear 11, 14
Kirchner, Athanasius 498
Klaghte der Princesse van Oranjen 279
Kloos, Willem 513
Klucht van de Koe 219, 262
Klucht van Frick in 't Veur-huys 421
Klucht van Oene 360
Kluchtigh t'samen-Gesang van dry Personagiën 227
Kolm, Jan 55, 91, 204
Koning, Abraham de 4, 55, 56, 57, 67, 68, 70, 92, 204, 315-8
Koning David, zie Koning David in ballingschap
Koning David herstelt 381, 382-3, 384
Koning David in ballingschap 381, 382, 383, 384
Koning Davids Harpzangen 373
Koning Edipus 381, 382
Koning Konradyn 437
Koopman 562
Koopmans, J. 433
Korenbloemen 306
Kraambed of Kandeelmaal van Zaartje Jans 509, 510
Kracht des Geloofs 420
Kraft, J.L. 606
Krelis Louwen, zie Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëetenmaal
Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëetenmaal 528, 530
Kruisheid of het Leven van den grooten Apostel Paulus, De 535
Kruisheid of Te het leven van de Apostel Paulus, De 535
Krul, Jan Harmens 205-6, 605
Kruyskamp, C. 55, 68, 214, 318
Kruys-tocht door Diederyck van Elsatien 604
Kun, J. van der 370
Labare, Jan Antoon 604
Lafayette, Marie Madeleine de 27
Lairesse, Gerard de 504
Lambertus 60
Lambrecht, Jan 600
Langendijk, Pieter 69, 431, 460, 517, 524-31, 553, 605
Lannoy, Juliana Cornelia de 555
Laurentius 60
Lausberg, H. 45
Lawet, Robert 88, 91
Lazarillo, zie Lazarillo de Tormes
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Lazarillo de Tormes 224, 225, 540
Leenheer, Jan (Johan) de 600
Leeuwendalers 268, 362, 365, 381
Leibniz, Gottfried Wilhelm 447, 559
Lennep, Jacob van 382
Lenselink, S.J. 80
Leonidas 560
Lernout, Jan, zie Lernutius, Janus
Lernutius, Janus 419, 575
Lessing, Gottfried Ephraim 461
Lettres persanes 461, 546
Leven en de dood van Jesus Christus, Het 600
Leven van De Ruyter 539
Leven van den Heylighen Patriarch Bruno, Het 599
Leven van den koning en propheet David 536
Leven van Hooft 539
Leven van Jan Punt 523
Leven van Vondel 539
Liber de antiquitate Reipublicae Batavicae 251
Lieden, zie Lieden op 't Vader Ons
Lieden op 't Vader Ons 154
Liederyk de Buk, eersten forestier van Vlaenderen 604
Liefelijken Paradijsvogel, Den 596
Liefvelt, Theodoor van 54
Liefvelt jr., Theodorik van 582
Lijkklacht over Pieter Dirxz. Hasselaer 249
Lijkkrans voor mijn dochtertje 553
Lijkrede op Willem den Vierden 562
Lindanus, David, zie Linden, David van der
Linden, David van der 587
Linnich de Jonge, Jacob 380
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Linschoten, Jan Huygen 440-1
Lipsius, Justus 48, 49, 61, 127, 177, 179, 575, 578
Livius, Titus 283
Lodensteyn, Jodocus (Joost) van 432, 434-5, 467
Lodewijcksz., Willem 441
Lof der dankbaarheid, De 555
Lof der Zeevaert 325
Lof-sanck, zie Lof-sanck van Jesus Christus, den eenigen ende eeuwigen sone
Godes
Lof-sanck van Jesus Christus, den eenigen ende eeuwigen sone Godes 182-4
Lofsang opt ontset van Leyden 138
Lofsang van Braband 111, 125
Lofzang op de Vrijwording van de Burggraven 138
Lof-Zangh aan Mr. Willem Bartjens 314
Lom, Mechteldis van 595
Loosen, L.P.M. 582, 583
Loterij spel 138-40, 255
Loyola, Ignatius van 299, 590
Lucelle 277
Lucianus 430
Lucifer 19, 20, 21, 263, 286, 366-70, 371, 372, 377, 378, 387, 391, 403, 412,
500
Lucretius, Titus Carus 271, 378, 413
Luiken, Jan 52, 171, 191, 432, 467, 477-84, 496
Lust-hof zie Pegasides Pleyn, ende den Lust-hof der Maeghden
Lust-Hof der Christelijcke Leeringhe, Den 583
Luther, Maarten 189, 374, 497, 590
Lybens, Jacob 587
Lyckklaght aan het Vrouwekoor 335
Lyckklaght over den Graaf van Nassau Ernest Kazimir 334
Lyckklaght over Ernest Kazimir, zie Lyckklaght over den Graaf van Nassau
Ernest Kazimir
Lydenden ende stervenden Christus, Den 597
Lyk- en Grafdichten 426
Macpherson, James 571
Maeghden 342, 343, 344-6, 348, 352, 353, 361, 363
Maerlant, Jacob van 297
Maes, Bonifacius 600
Maillart, Petrus 584
Mak, J.J. 239
Makeblijde, Lodewijk 582-3
Malherbe, François de 452, 453, 458
Mallants, Pieter 599
Mander, Carel van 36, 53, 72, 85, 106, 136, 141-4, 154, 155, 193
Mandeville, Bernard de 546
Mannen Opperwaerdicheyt, Der 419
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Manon Lescaut, zie Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut
Mans, Jacques Peletier du 47
Marc Antoine 588
Marcus Curtius 522
Maria Stuart, zie Maria Stuart of gemartelde Majesteit
Maria Stuart of gemartelde Majesteit 344, 353, 361-2, 363, 364, 365, 437
Mariken van Nieumeghen 69, 367
Marlowe, Christopher 359
Marnix, zie Aldegonde, Philips van Marnix van Sint
Marot, Clément 106, 114, 115, 136
Marre, Jan Harmensz. de 521-3, 553
Marsyas 484, 503
Martialis, Marcus Valerius 293
Masker, zie Masker vande Wereldt afghetrocken, Het
Masker vande Wereldt afghetrocken, Het 593-4
Maulnier, Th. 454
Mauritius 603
Max Havelaar 499
Mays Treurbly-einde Spel 202
Measure for Measure 11
Mechelen, Lucas van 584
Medea 360, 500
Meerman, Willem 414
Meerwaldt, J.D. 405
Meeuwesse, A.C.M. 477
Meleager en Atalante 489, 514-5
Mengeldichten 491-2, 493, 494
Mengelingen 537
Menschelijk Leven, Het 560, 562
Mensch-Wordingh, De 602
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Merken, Lucretia Wilhelmina van 538
Merwede, Mathys vande 428-9
Messalina 342
Metamorphoses 264, 386, 393, 489, 513
Meteren, Emanuel van 108, 571
Meulen, Catharina van der 605
Meyer, Livinius de 605
Meyer, Lodewijk 379, 418, 500, 501, 502, 504, 542
Milton, John 17, 19, 20, 21, 26, 50
Minnedichten 420
Minnen, Livinus van der 596
Minnen Loep, Der 296
Minturno, Ant. Seb. 7
Mirandola, Pico della 498
Misanthrope, Le 545
Mode, De 510, 511
Molenaar, De 219
Molière 430, 453, 459, 502, 508, 509, 529, 530, 602, 605
Mommaert, Joan 596
Mommery 239
Mons, Jean de 136
Montaigne, Michel de 11, 13, 235, 237, 256, 399
Montalvo, Garci de 212
Montemayor, Georges de 439
Montenay, Georgette de 275
Montesquieu, Charles de 461, 546
Moonen, Arnold 474, 493
Moons, Jacob 599, 605
Moordadich stuck van Balthasar Gerards, begaen aen den doorlichtighen Prince
van Oraignen, Het 178
Moortje, Het 219
Morgenzang 493
Multatuli 565
Nabugodonasor 56, 587
Nachts rusten meest de dieren, 's 209
Nachtspookende joffer 602
Nannick, Petrus, zie Nannius, Petrus
Nannius, Petrus 60
Nassovius 178
Neder-Duitsche Digtkonde of Rijm-Konst 601
Neder-duytsche Epigrammen 585
Nederduytsche Epigrammen ende Epitaphien 585
Nederduytsche Poëmata (Heemssen, Joan David) 581
Nederduytsche Poemata (Heinsius, Daniël) 179-81, 182, 185
Nederduytschen Helicon, Den 36, 135
Nederlandsche Historiën 54, 181, 280, 281-4, 287
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Neder-landtsche Gedenck-clanck 83, 271-3
Nederlants Treurspel 91
Nettesheim, Henricus Cornelius Agrippa van 498
Neyts, Jacob 604, 606
Niclaes, Hendrik 110, 120, 121
Nieumaren uit Parnas 280
Nieuw lied van Reyntgen de Vos 329
Nieuw Liedeken tot lof van Vriesland 302
Nieuw Liedeken van den geestelijken Jager 78
Nieuwe Zee-Straet van 's Gravenhage op Scheveningen, De 309
Nieuwelandt, Guilliam van 587-9, 597
Nieuwentyt, Bernard 464
Nieuwjaarslied (Spiegel, Hendrik Laurensz.) 146
Nieuw-Jaars Liedt (Vondel, Joost van den) 314
Noach 142
Noah, zie Noah of ondergang der eerste wereld
Noah of ondergang der eerste wereld 381, 383, 390-2, 412
Noë, J. 354
Nomenclator 38
Noodlot 269
Nood-saekelick Mal, 't 420
Noot, Jan Baptista van der 35, 36, 37, 51, 52, 76, 84, 96, 103, 106, 107, 109-26,
127, 130, 136, 141, 152, 231, 576, 577, 578, 581
Nouveau Spectateur français, Le 545
Nova Poemata 127
Numa, zie Numa ofte Ambtsweigeringe
Numa (Plutarchus) 149
Numa ofte Ambtsweigeringe 94, 148-50, 255
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O ghy schoonste ziel 274
O jongen, versse vrucht 270
Occulta philosophia, De 498
Ocelli 419
Ockenburg 420-1
Ode aen den Heere van Carloo, zie Ode Aen den H(eere) Vander Noot, Heere
van Carloo
Ode Aen den H(eere) Vander Noot, Heere van Carloo 115, 124, 125
Odyssae 53, 97, 533
Oedipe 521
Oeffen-schets over het vereisch der dichtkunst 531
Offerande 361
Offerere 361
Offerspijs 361
Officiis, De 102
Ogier, Willem (Guilliam) 598-9
Oidipoes 347
Olijf-Bergh ofte Poema van den laatsten Dagh 144
Olijftak 333
Olympiados, zie Cort begryp der XII. Boecken Olympiados
Onbekende Voerman van 't Schou-burgh, D' 421
Onderscheyt tusschen een wilde, en een tamme zangster 276
Onderwijs in de Tooneel-Poezy 502
Ongeblankette Waereld, De 489
Onkuysheydt 598
Onrymich vreuchdenliedt der stadt Leiden opte noodinge van zijn F.G. comende
van 't overwinnen van Groningen 137
Ons Lieven Heeren minnevaer, Van 89, 90, 92
Oogentroost 308
Oorlof Liedt 314
Oorspronk van 's Lands ongevallen 485
Oostendorp, H. Th. 57, 68, 69
Oost-Indische Voyagiën 441, 442
Op de Doot van myn Dochtertje 494
Op de doot van Sterre 307
Op de jongste Hollandsche Transformatie 322
Op een heremyt 436
Op het twaalfjarige bestandt 181
Op mijn' schilderij, korts voor mijn bruiloft gemaakt 307
Opera posthuma 501
Opperveldt, R. 421
Oranje, Prins Willem van 33, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 93, 95, 102, 131, 177, 200,
248, 281, 282, 287
Oranje-Mayliedt 330
Orationes 179
Oratore, De 46
Orlando Furioso 121, 206, 243, 263
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Ortelius, Abraham 108, 109, 129
Otho 489
Otia of Ledighe Uren 306
Oudaan, Joachim 426, 436-8, 467, 474, 476, 493, 507, 517
Oude Chronycke, D' 338
Ouderdom, Van den 53
Ouderdom, Buytenleven en Hofgedachten 298
Outhof, Gerardus 72
Ouwens, R. 493
Overbeke, Aernout van 431
Overburry, Thomas 585
Over-ysselsche Sangen en Dichten 195-7
Ovidius Naso, Publius 75, 105, 143, 233, 264, 360, 386, 393, 430, 440, 491,
513, 537
Owen, John 196, 309, 310
Palamedes, zie Palamedes of Vermoorde Onnoselheit
Palamedes of Vermoorde Onnoselheit 201, 323, 326-8, 345, 348, 362, 380
Palmerijn-romans, zie Palmerín de Oliva
Palmerín, zie Palmerín de Oliva
Palmerín de Oliva 212, 214, 217, 438
Paludanus, zie Broeke, Bernard ten
Pandora 53
Papyrius of het oproer der vrouwen binnen Romen 529
Paradijsvogel, zie Liefelijken Paradijsvogel, Den
Paradise Lost 17, 19, 21
Paradise Regained 26, 27
Paraenesis politica 103
Parallèles des Anciens et des Modernes 453
Paris Oordeel 240
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Parnas, of de zanggodinnen van een schilder 499
Parnassus aan 't Y 433
Parrhasiana 516
Pas op voor de stille waters 525
Pascha, zie Pascha ofte de Verlossinge Israels wt Egypten, tragicomedischer
wyse eenyder tot leeringh opt tonneel gestelt, Het
Pascha ofte de Verlossinge Israels wt Egypten, tragicomedischer wyse eenyder
tot leeringh opt tonneel gestelt, Het 263, 318-21, 322, 323
Pascha tot Noah, Van 398
Pastor fido, Il 202, 243, 268, 598
Pater Joost en Broer Jan 92
Pazzi, Alessandro de' 40
Pedagoog, De 547
Pegasides Pleyn, ende den Lust-hof der Maeghden 103
Pelgrimagie van het kindeken Jesu, De 595
Pelgrimken van Kevelaer, Het 593
Pels, Andries 358, 500, 502, 504, 516, 534
Pels, Dirk Pieterz. 493
Perrault, Charles 453
Persische' Infante 241
Peter en Pauwels 344, 353-5, 361, 365
Petrarca, Francesco 116, 121, 125, 129, 136, 137, 138, 182, 247, 479, 582
Petyt, Maria 595
Peys, Adriaen 601, 602
Phaedra 331, 349
Phaedrus 516
Phèdre 26
Philanthrope, De 547
Philosophia S. Scripturae Interpres 501
Phoenissae 50, 392
Phrygius, Dares 233
Pia Desideria 581
Pietje en Agnietje of de Doos van Pandorra 563
Piramus en Thisbe genaempt de Sinnelijcke genegentheijt, Een spel van sinnen
van de historie van, zie Haarlemse spel
Plantijn, Christoffel 38, 61
Plato 40, 41, 42, 71, 72, 120, 122, 165, 200
Plautus, Titus Maccius 60, 61, 266
Pleyn, zie Pegasides Pleyn, ende den Lust-hof der Maeghden
Plutarchus 149, 290
Poemata, zie Nederduytsche Poemata (Heinsius, Daniël)
Poesy (Chandelier, Joan Six van) 422
Poëtenstrijt 517
Poetica (Aristoteles) 40, 49, 57, 178
Poetica (Scaliger, Julius Caesar) 49, 58
Poetices libri septem 42
Poëticsche Werken 109, 112
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Poëzij (Vondel, Joost van den) 366
Poëzy (Vollenhove, Johannes) 428
Poirters, Adriaan 171, 422, 581, 590-4, 599, 600, 605
Polak, H.J. 63, 566
Poliphili Hypnerotomachia 121
Polybius 237
Polyxena 61, 201, 263, 264-5
Pomona en Vertumnus 437
Pontanus, Joh. 251, 254
Poot, Hubert Korneliszoon 424, 471, 474, 476, 490-6, 517, 553
Pope, Alexander 545, 571
Poquelin, Jean-Baptiste, zie Molière
Porphyre en Cyrine 587
Potter, Dirc 296, 297
Poulssen, J. 399, 402, 403, 404, 405
Praz, Mario 359
Première Sepmaine, zie Sepmaine
Prévost, Antoine-François 462
Prieel, Het, zie Prieel der gheestelijcke Melodie, Het
Prieel der gheestelijcke Melodie, Het 582, 583
Prieelken der Gheesteliker Wellusten 78
Princesse de Clèves, La 27
Principia philosophiae Renati des Cartes 501
Prinsen, J. Lzn. 135, 136
Proeve op het begin der klachten Jeremiae 310
Proeve van Taal- en Dichtkunde 518
Psalmen Davids 107
Punt, Jan 523, 537
Puteanus, Erycius 575, 578
Quincampoix of de Windhandelaars 528
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Quintilianus, Marcus Fabius 43, 46
Rabelais, François 9, 75
Rabus, Petrus 474, 535
Racine, Jean-Baptiste 22, 25, 26, 27, 50, 406, 453, 454, 459, 502, 509, 512,
513, 517, 518, 571, 605
Radermacher, Johannes 107, 108
Ragguagli di Parnaso 280
Rampsaligheden van de Verheffinge van den Huize Medicis 280
Raphelengius 61
Ras seventhien provincien 79
Reden van de Waerdicheit der Poësie 257, 279
Redenkaveling, zie Ruygh-bewerp vande Redenkaveling ofte Nederduitsche
Dialectica
Rederijck-kunst 47, 147
Regt gebruik der Wereltbeschouwingen, ter overtuiginge der ongodisten en
ongelovigen aangetoont 464
Renaissance style, Four stages of 3
Renaissance-toneel als probleem en taak voor de literatuur-historie, Het
Nederlandse 55
Réponse à la lettre et au discours de Balsac sur la tragédie d'Heinsius, intitulée
Herodes Infanticida 184
Rerum et urbis Amstelodamensium Historia 251, 254
Revenger's Tragedy 11, 14
Revius, Jacobus 51, 52, 171, 183, 194-7
Reynolds, Joshua 22, 23, 24, 27
Richardson, Samuel 462
Riedel, Friedrich Just 461
Rijcke-man, Spel vande 55, 262
Rijmkladboek 242
Rijmkroniek van Melis Stoke 519
Rijssele, Colijn van 89, 105
Rio, Antonius Martinus Del 61
Robinson Crusoe 546, 548
Rococo in de Nederlandse letterkunde 468
Rodd'rick ende Alphonsus 67, 68, 212-5, 216, 218
Rodenburg, Theodoor 67, 68, 69, 70, 92, 155, 201-4, 205, 206, 216, 267, 505
Roemer Visscher, Pieter, zie Visscher, Pieter Roemer
Roemers Visschers, Anna 198, 275-6, 293
Roemers Visscher, Maria Tesselschade 198, 275, 276-7, 278, 308, 309, 332,
366
Romant Comique, Le 540
Romantic Agony, The 359
Rombauts, E. 174, 575, 582, 583, 584, 585, 598, 600, 602, 603
Romeo en Julia 6
Rommelpot van 't Hanekot 329
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Ronsard, Pierre de 47, 51, 54, 107, 111, 113, 114, 121, 122, 136, 137, 196, 377,
452
Roomsche Reys 189
Roos, Roman van de 104
Roosemond, zie Weerliicke Liefden tot Roose-mond
Rosaliins Oochies ontleedt 419
Rosalinde, zie Rosalinde, hertoginne van Savoyen
Rosalinde, hertoginne van Savoyen 598
Rosimonda 587
Rosimunda 597, 598
Roskam 329
Rotgans, Lucas 454, 460, 487-9, 511-4, 525, 534, 547, 553
Rottestroom, De 553
Rousseau, Jean-Jacques 461, 462, 463, 466
Roy, Henricus (?) de 421
Rozemont 342, 343
Rusting, Salomon van 431
Ruusbroec, Jan van 100, 482, 584
Ruygh-bewerp vande Redenkaveling, zie Ruygh-bewerp vande Redenkaveling
ofte Nederduitsche Dialectica
Ruygh-bewerp vande Redenkaveling ofte Nederduitsche Dialectica 147
Ryck Godt inder Zielen, Het 586
Rymer, Thomas 449
Salian, Jacques, zie Salianus, Jacobus
Salianus, Jacobus 377
Salius, Panagius 178
Salmasius, Claudius 179, 184
Salmoneus 371
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Salomo 142
Salomon 354, 365-6, 367, 369, 377
Sambeeck, Joannes van 594
Sambix, Felix de 439
Samson 383-4
Samson Agonistes 17, 20
Sancto Anastasio, Oliverius a 595
Sannazaro, Jacopo 136
Saül 588
Scaliger, Josephus Justus 48, 49, 58, 127, 177, 179, 245
Scaliger, Julius Caesar 42, 48, 49, 50, 57, 58, 204
Scarron, Paul 429, 540
Schadt-Kiste der Philosophen ende Poëten 575-6
Schaepman, H. 172
Schaken, Jan Baptist 606
Scheepspraet, ten overlijden van Prins Maurits 307
Schelte, Dirk 431
Schenkeveld-van der Dussen, M.A. 492, 494
Schermer, Lucas 489, 514-5, 553
Schijnheylich 267
Schilderboeck 85, 106, 143-4, 154
Schmidt-Degener, F. 169, 393
Schouten, Wouter 442
Schriftuerlyck Bruylofts Reffereijn 313-4
Scilla 488, 511, 513-4
Scot, Duns 366
Scriverius, Petrus 179, 180, 181, 436
Sebillet, Thomas 47
Seconde Sepmaine, zie Sepmaine
Secundus, Janus 39, 128, 137, 182, 186
Selfstryt 291
Seneca, Lucius Annaeus 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 88, 94, 96, 168, 171,
172, 177, 179, 186, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 255, 256, 260, 264, 266, 267,
286, 293, 323, 324, 325, 326, 331, 336, 342, 343, 344, 349, 384, 392, 398, 587,
588, 589, 597
Senectute, De 53
Sentimental Journey through France and Italy, A 462
Sepmaine 54, 144
Seraphijnschen Nachtegael, Den 584
Serarius, Petrus 377, 480
Serrarens, Ed. 499
Servetus 437
Seven Hooft-Sonden, De 598
Shakespeare, William 6, 8, 10, 11, 14, 64, 65, 66, 67, 70, 218, 357, 395, 396,
397, 406, 408, 410, 457, 599
Sidney, Philip 42, 43, 127, 203, 439, 498
Sijmen Sonder Soeticheyt 219
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Simons, L. 374, 388
Sinne-beelden 290
Sinne- en Minnebeelden 290, 292
Sinnepoppen 75, 198, 275
Sixtinus, Suffridus 200
Slaet op den trommele van dirredomdeine 79
Sluiter, Willem 425, 427-8
Smeeks, Hendrik 548
Smidts, Peter 604
Smit, Jac. 303, 305
Smit, W.A.P. 49, 55, 57, 59, 63, 64, 67, 70, 111, 114, 117, 136, 166, 240, 241,
242, 243, 269, 279, 321, 326, 332, 338, 349, 355, 371, 372, 380, 383, 384, 385,
386, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 398, 400, 484, 485, 535
Smits, Dirk 496, 538, 552-3
Smout, Adriaan 201, 205, 275, 412
Smout, H. 69
Sofompaneas 61, 335, 337-8, 348
Songe 116
Sonnius, Franciscus 84
Sophocles 60, 336, 343, 344, 345, 348, 382, 389, 392
Sophonisba 588
Soudaens Dochterkijn, Des 77
Spaanschen Brabander 183, 220-5, 257, 540
Spaens Heydinnetjen 296
Spel van Sinne, vertoont op de Tweede Lotery, 't 92
Spelen van die wercken van bermherticheyd 89
Spex, Jacob 494
Spiegel, zie Spiegel der vaderlandsche kooplieden
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Spiegel, zie Spiegel vande doorluchtige vrouwen
Spiegel, Hendrik Laurensz. 37, 47, 95, 96, 102, 127, 128, 136, 144-55, 176,
180, 198, 199, 230, 231, 255, 314, 316, 559
Spiegel, Jan Laurensz. 146
Spiegel der Minnen 89, 140
Spiegel der vaderlandsche kooplieden 529
Spiegel van den ouden ende nieuwen tijdt... 291
Spiegel vande doorluchtige vrouwen 181
Spiegelboeck 55, 69, 93
Spieghel der Eyghen-Kennisse 596
Spieghel der Reynicheyt 69, 93
Spieghel des Hoochmoets 94
Spieghel van Philagie, Den 594
Spiere, Ruyssaert van 89
Spinoza, Baruch de 162, 378, 379, 380, 413, 418, 437, 447, 501, 542
Stadt Leyden Dienst-bouc, Der 132-3, 138
Staet van London in hare groote peste, Den 108
Stalpart van der Wiele, Joannes 171, 188-90, 191, 193, 276, 324, 581
Staring, A.C.W. 590
Starter, Jan Jansz. 226-9, 302, 505
Statenbijbel 195, 414, 428
Stedestemmen 306
Steele, Richard 461, 545
Steendam, Jacob 433
Sterne, Laurence 462, 463
Stichtelycke Rymen 192-4
Stiefmoer, De 509
Stiefvâar, De 509
Stijl, Simon 523
Stoke, Melis 127, 254, 519
Stommels, Jan Baptist 606
Stommen Ridder 212
Straat, Evert 173
Strande 175
Suarez, Franciscus 195, 366, 378
Suderman, Jan 476
Suetonius, Caius Tranquillus 237
Suzanna 92
Swaanenburg, Willem van 468, 497-9
Swaen, Michiel de 575, 599, 600-3
Swift, Jonathan 545
Symposion 120
Sypher, Wylie 3, 9, 15, 20, 22, 23
Szarota, Elida Maria 345
Tachtighjarigh leven 298-9
Tacitus, Cornelius 48, 54, 186, 249, 279, 280, 283, 343
Tafelspel van drie Personen te weten Patrija, Respublica, Lybertas 90
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Tafereel van Sinne mal 292
Tale of a tub 546
Tamerlan 359
Tasso, Torquato 17, 332, 333, 359, 362, 380, 487, 535, 536, 571
Tauler, Johannes 584
Teeuwis de Boer, zie Boere-Klucht, van Teeuwis de Boer en men Juffer van
Grevelinckhuysen
Telemachus 533-4
Télémaque 533, 559
Tengnagel, Mattheus Gansneb 421-2
Ter gedachtenisse van myns vaders broeder 424
Terentius, Publius Afer 60, 61, 220
Tesselschade, Maria, zie Roemers Visscher, Maria Tesselschade
Thamalus Sponsi oft 't Bruydegoms Beddeken 586
Thamara 178
Theatre, Het, zie Theatre oft Toon-neel, Het
Théâtre d'Amour, Le 181
Theatre oft Toon-neel, Het 107, 110, 112, 116-7, 118, 120
Theatrum 110
Theocritus 243
Theodotus, Salomon 584
Theologia Deutsch 100
Thesaurus Theutonicae linguae 38
Theseus en Ariadne 61, 62, 237-9, 244, 245, 255
Thieullier, Jan 587
Thijsbuurs Os 546
Thyestes 264
Ticknor, G. 68
Tijsken van der Schilden, Spel van 262
Timbre de Cardone 227
Titus Andronicus 357, 359
Tollenaere, Jan de 583
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Tooneel der Jalousijen 419
Tooneel-aanteekeningen 523, 571
Tooneelschilt of Pleitrede voor het Tooneelrecht 378
Tourneur, Cyril 11, 14, 204
Traegheydt 598
Tragedi-comedie over de doodt van Henricus de Vierde, zie Hendrik de Vierde
Tragoediae Constitutione, De 49, 178, 256
Trauwe van Maria de Valois, De 604
Trazil of Overrompelt Sina 484
Treurdicht op de dood van Maria-Theresia 606
Treurspel van de moordt, begaen aan Wilhem... prince van Oraengiën 178, 200
Trijntje Cornelis 308-9, 421, 437
Triomftorts 330
Triompheerende standvastigheid of verydelde wraakzucht, De 519
Trismegistus, Hermes 467, 497, 498
Troades 94, 264, 324, 325, 326
Troilus and Cressida 11
Tronus Cupidinis 203
Trotse, ongeruste en bloedtgierighe Dobbelheydt van Aretophila, De 604
Trouringh, zie Wereltsbegin, midden, eynde besloten in den Trouringh, 's
Trouwen Batavier 202, 268
Troyes, Chrétien de 5
Twaelfjarighe Bestandt der vereenigde Nederlanden, Op het 315
Twee en tachtigh-jarigh leven 288, 298, 299
Twee Pieters, De 525
Twee symbolische allegorieën in Vondels Adam in Ballingschap 388
Twe-spraack, zie Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst
Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst 146-8, 199
Uitvaert van Maria van den Vondel 393
Urbina of de zegepraal der verdrukte onnozelheid 606
Ure vander doot, De 104
Urfé, Honoré d' 206, 439
Utenhove, Carel 107
Uytheemsen Oorlog ofte Roomse Mintriomfen 428
Uytlandige Herder, De 305
Uytspanningen 435
Vaderen, De 183, 363
Vaderland, Aan het 568-71
Vaderlandsche Letteroefeningen 569
Vaenius 181, 203
Vaernewyck, Jan Philips van 606
Val ende Op-stand van den Coninck ende Prophete David 579
Valerius, Adrianus 83, 271-3
Vasari, Giorgio 53, 143
Veelderhande gheneuchlike Dichten 77
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Veen, Otto van, zie Vaenius
Veer, Gerrit de 441
Vega, Lope de 66, 67, 68, 69, 70, 203, 204, 587, 602
Veinzende Torquatus, De 425
Veirzjes 419
Venator, Adolf 94
Venne, Adriaan van de 290, 292
Venne, Jan Pietersz. van de 292
Verbeke, zie Beke van der
Verdenius, W.J. 41
Vergelijkinge 322
Vergilius, Publius Maro 44, 71, 105, 125, 142, 144, 243, 269, 293, 336, 338,
341, 343, 361, 362, 378, 380, 405, 453, 487, 516
Verhandelingh der Tooversieckten 419, 542
Verheerlijckte Schoenlapper of De gecroonde Leersse, De 603
Verhoeven, Willem Frans Gommaer 606
Verhuysinge van Cupido 420
Verloofde Koninksbruidt 501
Verloren Sone, Van de 69
Vermakelijken Avanturier, Den 540
Vermeylen, August 113, 114
Verscharen, Gerard, zie Hertogenbosch, Joannes Evangelista van 'sVerscheide Gedichten 487
Verscheyden Godtvruchtige en Sedighe Rijm-werken 601
Verschooningh van de Roomsche Afgoderij 101
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Verstegen, Richard 585
Vervolg der Gedichten (Poot, Hubert Kornelisz.) 494
Verwer, Adriaan 474
Verwey, Albert 43, 149, 152, 153, 331, 477
Verworpen Huis van Eli, Het 437
Vida, zie Vida y aventuras de Guzmán de Alfarache
Vida y aventuras de Guzmán de Alfarache 440
Vier Wterste, De 104
Vijftigh Lustighe Historiën oft Niewigheden 96
Virgile travesti, Le 429
Visscher, Pieter Roemer 75, 95, 145, 198, 275, 277, 293
Vivere, Jacob de 181
Vives, Joannes Ludovicus 123
Vlaming, Pieter 487
Voetius, Gisbertus 434
Vol-Geestige Werken 431
Vollenhove, Johannes 171, 183, 393, 425, 428, 474
Volsinninghe Uytbeeldsels 203
Voltaire 450, 461, 521, 533, 534, 559, 560, 571, 605
Vondel, Joost van den 17, 19, 20, 21, 44, 49, 50, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 72,
73, 96, 98, 134, 153, 160, 162, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 181, 183, 185,
187, 188, 193, 199, 201, 204, 205, 207, 214, 217, 222, 229, 239, 256, 263, 264,
267, 271, 273, 276, 277, 278, 286, 310, 312-5, 318-413, 414, 418, 420, 424,
425, 426, 428, 433, 437, 454, 460, 466, 467, 471, 474, 475, 484, 490, 491, 494,
499, 500, 503, 506, 513, 514, 516, 517, 518, 535, 536, 537, 539, 581, 603, 605,
606
Voorhout, zie Batava Tempe, dat is 't Voorhout van 's-Gravenhage
Voorloper van de Mansfeldische Heldendagen, De 229
Vorsterhuysen, Johan 278
Vos, Isaac 360
Vos, Jan 14, 62, 63, 64, 171, 355-60, 395, 418, 425, 499, 500, 502, 503, 504,
506, 525, 601, 602
Vossius, Gerard 50, 72, 168, 205, 333, 334, 364, 366, 375
Vossius, Mattheus 283, 353
Vranck, Franchois 250
Vranckx, Cornelius Columbanus 83
Vranckx, Sebastiaan 587
Vriendt, Maximiliaan de 576
Vrouwelick Cieraedt van Sint Agnes versmaedt 190
Vrouwen-lof, Het 420
Vruntschap gemaect in schijn bedect... 137
Vulcanius, Bonaventura 176, 245
Waer is nu dat hart, waer de gedachten? 208
Waerschouwinghe 87
Walchersche Robinson 548
Walewein 7
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Walle, Jacques van de 589
Wallius, zie Walle, Jacques van de
Warenar 266-7, 273
Warners, J.D.P. 44, 74, 75, 464
Warvershoef, Tonis Harmansz. van 77
Wederzijds Huwelijksbedrog, Het 69, 526-7, 528, 529, 530
Weemoedige Ziel-zuchten 593
Weerliicke Liefden tot Roose-mond, De 36, 577-9, 580, 581, 586
Wellekens, Jan Baptista 486-7, 489, 553
Wellekomst 331
Wellevens kunste, zie Zedekunst, dat is Wellevens kunste
Wenschen, zie Goddelijcke Wenschen
Wenschen van den H. Ignatius 591
Werelts begin, midden, eynde besloten in den Trouringh, 's 295
Wercken 361
Werken 280
Werteloos, George Benedicti 177
Westerbaen, Jacob 420-1, 423, 425
Wetsteen der Vernuften 415
Wijckzang 325
Wilhelmus ( Vondel, Joost van den) 329
Wilhelmus, zie Wilhelmus van Nassouwen
Wilhelmus van Nassouwen 79-82, 87, 272
Wilhem de Derde 488, 534
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Wille, J. 111, 120, 121
Willem de Eerste 563
Willems, Jan Frans 600
Wilson, Thomas 203
Winkel, J. te 62, 232, 264, 452, 512, 518, 532, 605
Winsemius, Vitus 392
Wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje, De 528
Witsen Geysbeek, P.G. 281
Witstein, S.F. 45, 117, 202
Wittewrongel, Petrus 378
Wolf in 't Schaepsvel, De 489
Wolff, Betje 463, 471, 547
Wolff, Christian 559
Wölfflin, Heinrich 18
Wonderlijke sermonen 83
Worp, J.A. 55, 59, 232, 394
Wouwe, Elisabeth van 605
Wraak van verkrachte Kuysheydt bewesen in 't rampsalig leven vande princerse
Theocrina onteert van.... Amurath 602
Wtnementheyt des vrouwelicken Geslachts, Van de 419
Wtvaert, zie Wtvaert en treur-dicht van Henricus de Groote, Koningh van
Vranckryck en Navarre
Wtvaert en treur-dicht van Henricus de Groote, Koningh van Vranckryck en
Navarre 315, 318, 322
Xantippe of het booze wyf des filozoofs Socrates beteugeld 529
Ydelheit des wereldts 593
Ymmeloot, Jaques 582
Ysermans, Joan 582, 587
Ystroom, De 484-5, 523, 534, 553
Zaalberg, C.A. 121
Zachmoorter, Michiel 586
Zedekunst, zie Zedekunst, dat is Wellevens kunste
Zedekunst, dat is Wellevens kunste 53, 96, 99-102, 144, 148, 150
Zedelessen uit d'oude Verdichtzelen, Landgedichten, Zegezangen en Eerezangen
488
Zedelijke en Ernstige Gedichten 487
Zedeprinten 306
Zedighe Doot van Carel den Vijfden, De 603
Zeebots, Guilielmus 597
Zeeus, Jacob 471, 474, 476, 489-90, 491, 493, 517
Zeeuwsche Nachtegaal, De 292-4
Zevecote, Jacob van 276, 587
Ziel-zuchten van Franciscus Xaverius 591
Zoet, Jan 432-3, 437
Zomersche Avont 493

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2

Zungchin 389-90, 391
Zwetser, De 526
Zydebalen 537
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