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Voorwoord
Wij hebben niet de illusie iets origineels te zeggen, als wij verklaren dat het
literatuur-onderwijs niet tot doel heeft de leerlingen vol te pompen met allerlei weetjes.
Als antwoord op de vraag waar het dan wel om gaat, zouden wij willen zeggen:
interesse opwekken voor en toegang verschaffen tot het literaire kunstwerk,
inzicht bijbrengen met betrekking tot de historische ontwikkeling,
de basis leggen voor het zelfstandig lezen en verwerken van de literatuur.
Deze algemene doelstelling heeft geleid tot de volgende principes die aan onze
Literatuurgeschiedenis ten grondslag liggen:
Het lijkt ons niet gelukkig tekst en bloemlezing van elkaar te scheiden, immers,
de tekst leidt in tot het kunstwerk, maakt dit ‘begrijpelijker’, terwijl omgekeerd de
bloemlezing illustreert wat in de tekst meegedeeld wordt. Daarom zijn tekst en
bloemlezing geïntegreerd. Bij de bloemlezing is er naar gestreefd binnen de
interessesfeer van de leerlingen te blijven, - zo zal men er b.v. geen werk van
Hadewych of Ruusbroec aantreffen, daar o.i. van de jeugd niet verwacht mag worden
dat zij de noodzakelijke geestelijke rijpheid en theologische scholing bezit om mystiek
te lezen.
‘Niet de zanger maar het lied’, m.a.w. het gaat om het kunstwerk: ‘Ce qu'il y a de
plus réel en moi, ce sont les illusions que je crée’, schreef de Franse schilder
Delacroix. Slechts die bijzonderheden uit het leven van de kunstenaar zijn van belang
die ons nader tot zijn werk brengen.
Onze eigen tijd is, omdàt het onze eigen tijd is, voor ons het belangrijkst: naarmate
wij deze naderen wordt het boek uitvoeriger. Deel I geeft de Literatuurgeschiedenis
van de aanvang tot ± 1880, deel II die van 1880 tot heden.
Belangrijk is dat de leerlingen de grote lijn zien: wat het boek aan overzichtelijkheid
zou kunnen verliezen door de integratie van tekst en bloemlezing, heeft het proberen
terug te winnen door de samenvattende paragrafen, de tot overzicht wordende,
gedetailleerde inhoudsopgave en het synchronisch overzicht van de voornaamste
feiten op artistiek en cultureel terrein.
Er is gestreefd naar beknoptheid: de tijd die zo vrij komt kan besteed worden voor
het lezen van literaire werken in hun geheel, - iets waar nu te weinig gelegenheid
voor is.
Onze literatuur staat niet los van die uit andere, in hoofdzaak Westeuropese, landen:
waar mogelijk wordt op de samenhang met de letterkunde in andere landen gewezen,
terwijl ook het synchronisch overzicht ‘internationaal’ is.
Waren dit de leidinggevende principes waarvan uitgegaan werd, tot slot wijzen
wij nog op enkele punten van secundair belang:
Na rijp beraad hebben wij afgezien van illustraties, daarbij geleid door twee
overwegingen: de tekstillustraties in een dergelijk boek voor schoolgebruik moeten
uiteraard minder in aantal en minder van gehalte zijn dan die in platenatlassen; nu
wij de beschikking hebben over de prachtige boeken De Nederlandse letterkunde
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in honderd schrijvers en Honderd schrijvers onzer eeuw, boeken die op wel geen
enkele school zullen ontbreken, lijkt ons bij goed klassikaal gebruik hiervan de
noodzaak van illustraties tussen de tekst minder groot. Onze tweede overweging was
van financiële aard: wij wilden de prijs van het boek binnen redelijke grenzen houden.
Bij de bloemlezing is niet gestreefd naar oorspronkelijkheid: het boek is bedoeld als
eerste kennismaking van de leerlingen met de literatuur, - wat voor ons oude bekenden
zijn, is voor de leerling iets nieuws. De enige norm die aangelegd mag worden is
deze: is het opgenomen gedicht e.d. kenmerkend, is het mooi. Wel is gepoogd, hetzij
met eigen woorden, hetzij met die van anderen, op de betekenis, de schoonheid van
een werk te wijzen.
Omdat onze literatuurgeschiedenis tenslotte ook in zekere zin een naslagwerkje
wil zijn, is er een Register op schrijversnamen en belangrijkste titels. Om dezelfde
reden is de tekst op ruime wijze van jaartallen voorzien, - dat deze niet bedoeld zijn
om gememoriseerd te worden zal zonder meer duidelijk zijn.
Ons rest dan alleen nog onze hartelijke dank uit te spreken aan de heren E.G.
Courrech Staal, K. Reijnders en N.T.M. de Vrede, die wederom zo vriendelijk waren
het manuscript kritisch door te lezen en ons tal van nuttige suggesties gaven.
Wij hopen dat het boekje met evenveel plezier door docent en leerling gebruikt
zal worden als waarmee het door ons geschreven werd. Voor nuttige op- en
aanmerkingen houden wij ons aanbevolen.
Voorjaar 1958
L.

Bij de tweede tot en met de veertiende druk
Slechts enkele kleine correcties werden aangebracht.
L.

Bij de vijftiende druk
Bij deze druk werd dit deel geheel opnieuw gezet. De tekst wijkt echter - op enkele
ondergeschikte correcties na - niet af van die van de voorgaande drukken.
1965
L.
Eenentwintigste druk, 1968
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Inleiding
Waarom literatuurgeschiedenis?
1
Bij de bestudering van de geschiedenis van de letterkunde gaat onze eerste gedachte
vanzelfsprekend naar:
1. het kunstwerk. Dit wordt echter min of meer bepaald door:
2. de kunstenaar: het karakter, het temperament, de geaardheid van de schrijver.
Om deze te begrijpen is echter, als derde factor, van belang:
3. de tijd, d.w.z. de periode waarin de kunstenaar leeft, immers, hoe oorspronkelijk
en zelfstandig een dichter ook is, de tijd zal altijd mede zijn stempel drukken
op diens werk.

Om een kunstwerk te doorgronden zijn de twee laatstgenoemde factoren, de
geaardheid van de schrijver en de tijd waarin een werk ontstaan is, van soms zeer
groot belang. Natuurlijk geldt dit voor het ene geval meer dan voor het andere, maar,
om een voorbeeld te noemen: wie de ridderroman Walewein zou lezen zonder iets
van de ridderlijke idealen dier dagen te weten, wie Boutens zou lezen zonder iets te
weten van de klassieke vorming van de dichter, - een dergelijk lezer zou alle kans
lopen iets wezenlijks van deze kunstwerken voorbij te zien.
In de literatuurgeschiedenis nu krijgen wij een overzicht van de diverse perioden
en stromingen die onze letterkunde beheerst hebben, terwijl wij bovendien kennis
maken met een aantal belangrijke schrijvers. Daar komt nog iets bij: doordat wij de
verschillende stromingen in hun opeenvolging leren kennen, zullen wij deze beter
begrijpen, - wij zien dan immers hoe het ene uit het andere voortvloeit, hoe een
nieuwe stroming tegelijkertijd voortzetting kan zijn van het voorafgaande, èn er, in
een ander opzicht, een reactie op vormt.

Het begin van onze literatuur
2
Het is moeilijk om precies aan te geven, wanneer de letterkunde van een land begint:
in de eerste plaats omdat aan de geschreven letterkunde steeds een gesproken, de
zgn. orale, literatuur voorafgaat. Zo kan men wel met zekerheid aannemen, dat reeds
de Kelten (± 500 v. Chr.), de Germanen (± 100 v. Chr.) hun krijgsliederen, hun
dodenzangen, hun toverspreuken e.d. gehad zullen hebben, - er iets definitiefs van
weten doen wij echter niet.
Maar zelfs als wij ons beperken tot de geschreven literatuur, is het moeilijk de
precieze aanvang te bepalen, en wel vooral omdat er ontzaglijk veel - doch niemand
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weet hòe veel - verloren is gegaan. De oudste tekst waarvan wij met zekerheid weten
dat hij tot het Nederlands behoort, werd in 1932 ontdekt te Oxford, en wel op het
schutblad van een Latijns handschrift:
Hebban olla uogala nestas bigunnan hinase hic enda thu d.i. Hebben alle
vogelen nestjes begonnen, het-en-zij (= behalve) ik en jij.
Het begin van een minnelied? alleen maar een losse krabbel? - Wij weten het niet;
wat wij wel weten is dat de taal hoogstwaarschijnlijk Westvlaams is, en dat de tekst
stamt uit het einde der elfde of het begin van de twaalfde eeuw.
Uit iets later tijd stamt, en nu weten wij zelfs de naam van de auteur, Heynric van
Veldeken, een Limburgs edelman; doch wij moeten wachten tot de 13de eeuw voor
wij een voortdurende stroom van letterkundige werken voor onze ogen zien
voorbijglijden.

Overzicht
3
Wij kunnen de letterkunde van de Diets sprekende landen, die, voor zover zij bekend
is, zich uitstrekt tussen de 12de eeuw en heden, door enkele grote lijnen in de volgende
perioden verdelen:
I.
II.
III.
IV.

12de eeuw tot ± 1550: Middeleeuwen (+ Rederijkers)
± 1550 tot ± 1700: Renaissance
18de en 19de eeuw (tot ± 1880): Classicisme, Rationalisme, Romantiek
± 1880 tot heden: Moderne tijd.

In tegenstelling tot de Zuidnederlandse literatuur, die toch altijd beschouwd kan
worden als één geheel vormend met die van Noord-Nederland, moet de Zuidafrikaanse
letterkunde apart behandeld worden, ook al is zij ontstaan uit en - vooral in het begin
- beïnvloed door die van het moederland. Wij zullen ons in dit boek beperken tot een
beknopt gehouden overzicht:
V. Zuid-Afrika
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Middeleeuwen en rederijkerstijd
± 1150 - ± 1550
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Middeleeuwen en rederijkerstijd
± 1150 - ± 1550
Algemene beschouwing
4
Er werd reeds op gewezen dat van onze oude literatuur een belangrijk deel in de loop
der tijden verloren is gegaan. De oorzaken hiervan zijn zowel rampen (oorlog,
plundering, brand), alsook het niet inzien van de waarde van deze oude boeken, zodat
het herhaaldelijk gebeurd is, dat het perkament waarop ze geschreven waren, in een
latere periode gebruikt werd om de boeken van diè tijd in te binden. De kunst van
het drukken verstond men toen nog niet (de uitvinding van de boekdrukkunst kan
men stellen op ± 1425, al zal het tot 1473 duren eer de eerste gedrukte boeken bij
ons verschijnen), en van een bepaald werk bestond dus slechts een gewoonlijk klein
aantal van geschreven kopieën. Wel waren deze handschriften, voorzien van vaak
prachtige miniaturen in kleur, soms buitengewoon fraai.
Het overgrote deel van de Middelnederlandse letterkunde is geschreven in dichtvorm,
- dit kwam omdat zij niet bedoeld was om gelezen maar om gezegd en beluisterd te
worden. Het aantal mensen dat lezen en schrijven kon was gering, men moest dus
de teksten memoriseren, en het is duidelijk dat de dichtvorm dit vergemakkelijkte.
Het Middelnederlandse vers is een zgn. toppenvers, d.w.z. dat elke regel een gelijk
aantal (nl. 3 of 4) beklemtoonde lettergrepen, toppen, heeft; tussen deze toppen
bevindt zich dan een willekeurig aantal dalen, onbetoonde syllaben.
Dat het lezen van deze oude teksten niet zo gemakkelijk is, komt doordat de taal
nogal afwijkt van het moderne Nederlands, maar ook doordat de geest die uit deze
werken spreekt, zo geheel anders is. Deze geest kenmerkt zich door:
een vaak primitieve kinderlijkheid;
een sterk gemeenschapsgevoel, mede veroorzaakt door het feit dat er eigenlijk
slechts één geloof, het katholieke, was;
een theocentrische instelling, d.w.z. bij alle denken en doen stond steeds God
in het middelpunt.

Wat de taal betreft zien wij, dat er tal van woorden gebruikt worden, die wij nu niet
meer kennen, terwijl bovendien de toen gebruikte spelling oorzaak is, dat wij een
woord soms niet direct herkennen.
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Het lezen van Middelnederlands
5
Hier volgen enkele aanwijzingen die het lezen en begrijpen van Middelnederlandse
teksten kunnen vergemakkelijken:
a. de lange klinkers ā, ō, ē en ū werden in gesloten lettergrepen gewoonlijk niet
aangegeven door verdubbeling, maar door achtervoeging van e of i (y): aen, voir,
deilen. Dit kan evenwel tot verwarring leiden: loech kan zowel betekenen loech, d.i.
de oude verleden tijd van lachen, alsook loog, verleden tijd van liegen.
b. vaak werden woorden die als een geheel uitgesproken werden ook aan elkaar
vast geschreven: in dander hand = in de andere hand; willic = wil ik; ist of eist = is
het; der Walewein = de heer Walewein; secgict hem niet = zeg ik het hem niet. Soms
ging zo een woord geheel in het andere op, zodat b.v. dat stond voor: dat het; komt
voor: komt het.
c. s staat vaak voor z: saen, spreek uit: zaan = spoedig;
sc = sch: scilde, spreek uit: schilde;
qu = kw: quam.
Verder vinden wij in de handschriften vaak u en v door elkaar gebruikt, evenals
uu en vv (w): Seruaes - Servaas; bleuen: bleven; vtermaten = utermaten; vvat sechdi
= wat zegt gij.
d. ui of uy werd in het Middelnederlands uitgesproken als lange ū; y of ij als lange
i.e. vooral in het Westvlaams werd (en wordt!) soms aan het begin van een woord
dat met een klinker begint een h uitgesproken (en dus geschreven), terwijl woorden
die met een h beginnen, deze toen soms niet hadden: arde wel = harde wel (heel erg);
hi hetes = hi etes (hij eet ervan); dinct hu goet (dunkt het u goed).
f. veelal werd de ontkenning dubbel uitgedrukt (vgl. Frans ne... pas, ne... personne):
ne (of en)... niet, ne... nemmermeer (= nooit). Hine waende nemmermeer ontgaen =
hij dacht nooit meer te ontsnappen.
Als dit ne (en) volgde op ic waren de beide woorden vaak samen getrokken tot
in: Ic vruchte, in sal niet moghen gaen = ik vrees, ik zal niet kunnen gaan. Zo ook:
hen quam = het en kwam = het kwam niet.
g. het Middelnederlands kende nog niet het wederkerende voornaamwoord zich,
men gebruikte in de plaats hiervan het persoonlijk voornaamwoord: hem scamen =
zich schamen; hi seinde hem - hij zegende zich, d.w.z. hij sloeg een kruis.
Het begrijpen van de tekst wordt vaak vergemakkelijkt door luidop lezen: wij
worden dan minder gehinderd door het afwijkende schriftbeeld.

Indeling van de Middelnederlandse letterkunde
6
Men kan bij de indeling van de Middelnederlandse literatuur op diverse wijzen te
werk gaan: volgens de standen, naar de tijd van ontstaan, of naar het genre, maar
geen dezer methoden is bevredigend. Om tot een overzichtelijk en toch niet geforceerd
geheel te komen is bij de hier gebruikte onderverdeling gebruikt gemaakt van elk
der drie mogelijkheden.
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Het zwaartepunt van de cultuur, die sterk onder invloed van de Franse staat, ligt
in de Middeleeuwen in het zuiden: vooral in Vlaanderen en Brabant. Als wij nu de
bewaard gebleven Middelnederlandse literatuur overzien, bemerken wij dat er
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eerst van de 13de eeuw af gesproken kan worden van een ononderbroken stroom.
Daaraan vooraf gaat echter de alleenstaande figuur van de Limburgse edelman
Heynric van Veldeken.
De drie standen die het middeleeuwse leven bepalen zijn: adel, geestelijkheid en
burgerij, - en met elk van deze standen correspondeert een literair genre. Andere
literaire genres, als het lied en het toneel, treffen wij aan bij meer dan een stand. Dit
alles in aanmerking nemend komen wij tot de volgende onderverdeling van de
Middelnederlandse letterkunde:
Heynric van Veldeken
Ridderlijke letterkunde
Geestelijke letterkunde
Burgerlijke letterkunde
Lied
Dierdicht
Proza
Toneel
Rederijkerskunst.
De kunst van de Rederijkers vormt a.h.w. de afsluiting van de Middeleeuwen en de
overgang naar de Renaissance.

Heynric van Veldeken (vóór 1150-na 1190)
7
Heynric van Veldeken is een edelman en troubadour, die, zoals wel eens gezegd is,
als schildwacht een eenzame post inneemt aan de ingang van onze
literatuurgeschiedenis. Van zijn leven weten wij zeer weinig. Het gehucht Veldeken
ligt op enige afstand van Maastricht in Belgisch Limburg, en het is bekend dat de
dichter zowel in Maastricht als in Duitsland een deel van zijn leven heeft doorgebracht.
Voor de Duitse letterkunde is hij van belang, omdat hij door zijn minneliederen een
schakel vormt tussen de Provençaalse troubadours en de deutsche Minnesänger (b.v.
WALTHER VON DER VOGELWEIDE), die hem uitdrukkelijk als hun voorganger
erkennen.
In zijn werk zien wij nog vaak een moeizaam zwoegen om de juiste vorm te vinden,
hij is soms zeer breedsprakig en vult herhaaldelijk zijn verzen met stoplappen. Vooral
bekend zijn: Sint Servaes Legende (± 1170) en de ridderroman Eneide. Omtrent dit
laatste werk bestaat een fantastisch verhaal: toen het voor driekwart klaar was, werd
het handschrift tijdens een hoffeest ontvreemd door de landgraaf van Thüringen;
slechts door bij deze dienst te nemen kon Heynric van Veldeken zijn werk terugkrijgen
en, twaalf jaar later, voltooien.
In zijn Sint Servaes Legende (naar een Latijnse ‘vita’) beschrijft Veldeken het
leven van deze geloofsverkondiger: zijn geboorte in Armenië, zijn komst naar
Tongeren waar hij tot bisschop gewijd wordt, het overbrengen van de bisschopszetel
naar Maastricht, zijn reis naar Rome, en zijn dood; het tweede deel bevat het verhaal
van de talloze wonderen die op zijn voorspraak geschied zouden zijn.
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H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

18

951]

Doen die ongherechte

Toen de onrechtvaardigen,

Die waren des viants
knechte,

Die de dienaren waren van
de duivel,

Des waren woerden in eyn, Het daarover eens
geworden waren,

955]

Der enghel sinte Seruaes
erscheyn.

Verscheen de engel aan St.
Servaas.

Hij geboet den heilighen
manne

Hij gebood de heilige man

Dat hi voer van danne

Dat hij daar (uit Tongeren)
weg zou gaan

All daer hij noch is, te
Triecht,

Naar de plaats waar hij nóg
is: Tricht,

In eynen dall scoen ende
liecht,

(Gelegen) in een schoon en
helder dal,

Effen ende wael ghedaen, Vlak en mooi van vorm,
960]

Daer twee water tsamen
gaen,

Waar twee rivieren samen
komen,

Eyn groot ende eyn cleyne, Een grote en een kleine,
Claer, schoen ende reyne: Helder, schoon en zuiver:

965]

Dats die Jeker ende die
Mase.

Dat zijn de Jeker en de
Maas.

Beide te korne ende te
grase

Zowel voor akkers als voor
weilanden

Es die stadt wale
gheleghen,

Is de stad gunstig gelegen,

Ende te schepen in voele
weghen;

Alsmede voor scheepvaart
in vele richtingen;

In visschen ende in
ghewilden

In een vis- en wildrijk
gebied

Ende in goeden ghevylden En temidden van goede
velden
Der bester coren eerden
970]

Van de beste korenaarde

Die ye mochte ghewerden. Die er ooit bestaan heeft.
Des steyt die stat te maten Aldus ligt de stad gunstig
Aen eynre ghemeynre
straten

Aan een algemene weg
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Van Inghelant in Ongheren Van Engeland naar
Hongarije,

975]

Voer Colne ende voer
Tongheren;

Dichtbij Keulen en dichtbij
Tongeren

Ende alsoe dies ghelijck,

En eveneens (aan de weg)

Van Sassen in Vrancrijck, Van Saksen naar Frankrijk,

980]

Ende mit scepe die des
pleghen,

En voor schepen die er
gebruik van maken

Te Denemerken ende te
Norweghen.

(Aan de weg) naar
Denemarken en
Noorwegen.

Die weghe versamenen
sich all dae.

Al die wegen komen daar
samen.

Des is die stadt daer nae

Daarom is de stad daarnaar

Gheheiten Traiectum.

Genoemd: Traiectum (=
Doortocht).

Daer sande God
Servacium.

Daarheen zond God
Servatius.

Ridderlijke letterkunde
8
De bloeitijd van de ridderlijke kunst valt samen met het hoogtepunt van de riddertijd.
De macht van de zelfstandiger wordende adel is toegenomen en het is begrijpelijk
dat deze adel niets liever zag dan dat zijn heldendaden verhaald en bezongen werden.
Dit nu gebeurt in de ridderromans.
De oorsprong van de ridderroman ligt in Frankrijk, - dit blijkt reeds uit de naam:
roman betekent verhaal in het Romaans, dus in de volkstaal, dit in tegenstelling tot
de geleerde werken, die in het Latijn geschreven werden. Uit het Frankrijk van
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de 11de eeuw dateren de eerste heldenzangen (chansons de geste), waarin Karel de
Grote en zijn pairs (paladijnen) bezongen worden. Het oudste van de bewaard
gebleven chansons de geste is La Chanson de Roland (tussen 1090 en 1130).
Aanvankelijk waren deze zangen in strofevorm, doch later werden ze omgedicht tot
lange, verhalende gedichten, die door troubadours en trouvères op de ridderburchten
werden voorgedragen. Hun stof vonden de Franse dichters in oude kronieken en
volksverhalen.
Uit iets later tijd stammen de romans die verhalen van de Britse koning Arthur, misschien een Keltisch vorst uit Cornwallis (6de eeuw), van wie wij echter zeer
weinig met zekerheid weten. Hij werd vooral bekend dank zij een Latijnse kroniek
(van ca. 1125) over de Britse vorsten; deze kroniek, in het Frans vertaald, leverde
de stof voor de zgn. Arthurromans. Een van de bekendste werd Conte del Graal (±
1180) door CHRÉTIEN DE TROIES.
Tenslotte vonden de trouvères (naam die letterlijk: vinders betekent) nog stof in
de verhalen uit het oosten, met welke gebieden men in aanraking gekomen was tijdens
de kruistochten, terwijl in de klassieke romans de klassieke stof in Middeleeuws
gewaad gepresenteerd werd.
Gezien onze schatplichtigheid aan de Franse literatuur, kan men zich voorstellen,
dat van de hier vermelde stof een dankbaar gebruik gemaakt werd door de dichters
hier te lande: bijna al onze ridderromans zijn vertalingen of bewerkingen uit het
Frans. In deze ridderromans treden de idealen, de zeden en gewoonten van die tijd
duidelijk naar voren. De eigenschappen die een ridder behoort te bezitten zijn: kracht,
moed, trouw, ridderlijkheid, vroomheid. Toch is er nog een duidelijk verschil tussen
de diverse soorten ridderromans.
Gewoonlijk onderscheidt men:
Frankische of Karelromans
Britse (Keltische) of Arthurromans
Oosterse ridderromans
Klassieke ridderromans.
In de Frankische ridderroman ligt vaak een achterhaalbaar historisch feit aan het
verhaal ten grondslag; bij de Keltische is dit veel minder het geval, de sfeer is er ook
veel sprookjesachtiger, terwijl de Oosterse roman soms iets wekelijks, iets zoetelijks
heeft.
De bewondering voor brute kracht is in de Frankische en Britse romans het grootst,
al zien wij bij de laatste ook list en sluwheid een rol spelen. Deze verheerlijking van
strijd en kracht vinden wij in de Oosterse romans nauwelijks terug.
Als derde verschilpunt noemen wij de houding ten opzichte van de vrouw. De
vrouw speelt in de Frankische ridderroman nauwelijks een rol, de wijze waarop zij
door de mannen bejegend wordt is soms ruw; daarentegen zien wij in de Britse en
Oosterse romans juist een verering van de vrouw, - de heldendaden geschieden vaak
om haar te behagen of haar te winnen.

Frankische of Karelromans
9
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Samenvattend kunnen wij dus als kenmerkend voor de Frankische roman de volgende
factoren noemen:
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a. De stof gaat veelal terug op historische feiten en personen. Het zijn vooral Karel
de Grote en diens pairs die er de hoofdrol spelen; soms evenwel zien wij, dat daden
van andere historische figuren in deze verhalen toegeschreven worden aan Karel de
Grote (epische verdichting). Ook gebeurt het dat een weinig betekenend voorval
uitgroeit tot een geweldig heroïsch gebeuren: de slag bij Roncevaux tegen de
Saracenen (uit het Roelantslied) was in werkelijkheid een onbelangrijk
achterhoedegevecht tegen de Basken.
b. Verheerlijkt worden strijd en brute kracht; dit bepaalt de keuze der onderwerpen:
strijd tegen de Saracenen, strijd van Karel de Grote tegen zijn leenmannen, strijd
tussen de leenmannen onderling.
c. De vrouw speelt in de Karelroman een volkomen ondergeschikte rol.
Tot de bekendste Frankische ridderromans behoren:
Het Roelantslied. Dit is een uit de 12de eeuw stammende bewerking van het Franse
La Chanson de Roland (tussen 1090 en 1130). Er is slechts een viertal fragmenten
van bewaard gebleven.
Renout van Montalbaen (12de eeuw). Deze roman (eveneens uit het Frans vertaald
en ook slechts gedeeltelijk tot ons gekomen) behandelt de geschiedenis van de vier
Heemskinderen (= Haymyns-kinderen, kinderen van Haymyn) en hun niet aflatende
strijd tegen de Franse leenheer. Een grote, bijna menselijke, rol speelt het ros Beyaert,
en aan de strijd komt dan ook eerst een einde als Renout, een der vier Heemskinderen,
het paard met molenstenen aan de poten in de Oyse verdrinken moet.
Karel ende Elegast (eveneens uit de 12de eeuw) is wel de belangrijkste van de
Frankische romans, - daarbij is het werk in zijn geheel bewaard gebleven, terwijl het
bovendien, zoals algemeen aangenomen wordt, oorspronkelijk is. Het verhaal munt
uit door de strakke compositie, de sobere verhaaltrant en de overtuigende psychologie:
de reacties van de diverse personen zijn steeds verantwoord en volkomen menselijk.
(J.A. Alberdingk Thijm heeft in zijn Karolingsche Verhalen een moderne bewerking
gegeven van Karel ende Elegast, De vier Heemskinderen, Willem van Oringen en
Floris ende Blancefloer.)

Karel ende Elegast
10
Als Karel de Grote, de nacht voor de rijksdag, in Ingelheim aan de Rijn ligt te slapen,
verschijnt hem in zijn droom tot driemaal toe een engel, die hem beveelt uit stelen
te gaan. Eindelijk ervan overtuigd dat het inderdaad Gods bedoeling is, gehoorzaamt
Karel het bevel. In een bos ontmoet hij een in het zwart gedoste ridder, en als beiden
weigeren hun naam te zeggen, ontwikkelt zich een gevecht.
391] Manlic vinghen si ten swaerde1
Als die vechtens begaerde2.
Si vochten een langhe wile,
Datmen gaen mochte een mile.
1
2

beiden grepen hun zwaard
vechtlustig
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395] Die swerte was sterc ende snel,
Ende sine joesten3 waren fel,

3

aanvallen
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400]

405]

410]

415]

420]

425]

Dattie coninc was in vare1
Ende waende, dat2 die duvel ware.
Hi sloech den zwarten opten schilt,
Dien hi manlic3 vore hem hilt,
Datti in tween stucken vloech,
Oft ware gheweest een linden loef4.
Die zwarte sloech den coninc weder,
Die swaerde ghinghen op ende neder,
Opten helm, optie maelgien5
Datter menich moeste faelgien6.
Daer en was halsberch7 gheen soe goet
Daer en dranc dore dat rode bloet,
Doer die maelgien, uter huut.
Daer was van slaghen groot gheluut.
Die spaenre vanden schilde vloghen,
Die helme op haren8 hoefde boghen9
Ende ontfinghen scaerde10 ende vlegghen11
So scarp waren der swaerde egghen12.
Die coninc pensde in sinen moet13:
Dese es te wapene goet,
Hi bringhet mi in sulke noet,
Mine helpe God14, ic blive doet.
Sal ic liden15 mijns namen,
Ic souts mi16 ewelike scamen.
Nemmermeer en ghecreghic ere.
Doe sloech hi enen slach soe sere
Opten swarten, die vore hem helt17,
Dat hien18 nalic19 hadde ghevelt
Vanden orse optie moude20.
Tusschen hem21 en was gheen ophouden,
Die swarte galt22 den here,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

bevreesd
dat het
moedig
blad
pantserringen
bezwijken
borstharnas
hun
deukten
kerven
scheuren
sneden
dacht bij zichzelf
als God mij niet helpt
bekend maken
ik zou mij er over
stond
hij hem
bijna
grond
hen
vergold het
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Ende sloech enen slach soe sere
Opten helm, datti boech,
430] Ende tswaert in tween stucken vloech:
Soe anxtelic23 was die slach.
Alse dat die swarte sach,
Dattie sijn swaert hadde verloren,
Acharmen, dattie ie24 was gheboren!
435] Pensde hi in sinen moet.
Dattic leve, waertoe eest goet?
In25 hadde noit gheval26,
Noch nemmermeer en sal.

23
24
25
26

verschrikkelijk
ooit
ic ne = ik niet
geluk
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Waermede sal ic mi verweren?
440] In prise mijn lijf niet twee peren1,
Want ic ben idelre2 hande.
Doe docht3 den coninc scande
Op enen te slane, die vore hem helt4.
Doen hi sach ligghen tswaert opt velt,
445] In tween stucken tebroken,
Doe pensdi: Ten is niet ghewroken5,
Die enen wille slaen oft deren,
Die hem niet en can gheweren.
Dus hilden si stille int wout.
450] Haer ghepeins was menichfout6,
Deen, wie dander wesen mochte.

De zwarte ridder vertelt dan, dat hij de (op valse beschuldiging) van het hof verbannen
Elegast is, waarop Karel voorgeeft Adelbrecht te heten en eveneens van roof te leven.
Zij begeven zich naar de burcht van Eggheric van Egghermonde; Elegast, die
Adelbrechts capaciteiten als inbreker niet hoog aanslaat (Hi en dochtem gheen
behendich dief, vs. 759), dringt er alleen binnen en verneemt dan dat er een
samenzwering gesmeed is om Karel de volgende dag te doden. Ook Eggherics vrouw
is hier verontwaardigd over:
905] Alse dit die vrouwe hoerde
Si antwoerde naden woerde7
Ende seide: ‘Mi ware liever vele,
Dat men u hinghe bider kelen,
Dan ic dat ghedoghen soude.’
910] Eggheric sloech also houde8
Die vrouwe vor nase ende mont,
Dat haer tbloet terselver stont
Ter nase enten monde uutbrac.
Si rechte haer op ende stac
915] Haer anschijn over tbeddeboem9.
Elegast, hi naems goem10
Ende croper liselike11 toe.
In sinen rechten hantscoe
Ontfinc hi tbloet vander vrouwen,
920] Omdat hijt wilde laten scouwen
Diet12 den coninc te voren brochte13
Dat hijs hem wachten mochte.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
13

mijn leven is geen zier waard
met lege
docht het
stond, weerloos was
het is niet juist zich te wreken
allerlei gedachten kwamen op
op deze woorden
op hetzelfde ogenblik
rand van het bed
merkte het op
zachtjes
aan hem die
zou tonen
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Daerna seide Elegast een bede,
Daer hi mede slapen dede
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925] Eggheric ende die vrouwe.
Hi sprac sine woert met trouwen1,
Datsi sliepen herde vast.
Doen soe stal hem Elegast
Sinen sadel ende sijn swaert,
930] Datti lief hadde ende waert,
Ende maectem siere vaerde2
Buten hove tsinen paerde
Toten coninc, dien sere verdochte3.

Nu begrijpt Karel de bedoeling van God met zijn bevel: hij zal het onrecht tegenover
Elegast herstellen, en kan maatregelen nemen tegen het verraad.
Het verhaal eindigt met de beschrijving van het gevecht (een godsoordeel) tussen
Elegast en Eggheric, waarbij de laatste verslagen wordt.
1403] Nu willic corten dese dinc.
Men sleepte Eggheric ende hinc
1405] Ende alle die verraders mede;
Daer en halp goet no bede.
Elegast bleef inder ere:
Dies dancti Gode, onsen Here.
Die coninc gaffem Eggherics wijf.
1410] Si waren tsamen al haer lijf4.
Dus moete5 God onse saken
Vor onse doet te goede maken!
Des gonne ons die Hemelsche Vader!
Nu segghet Amen allegader.

Britse (Keltische) of Arthurromans
11
Het karakter van de Arthurromans wijkt belangrijk af van dat der Frankische
ridderverhalen:
a. In de eerste plaats treft ons de wonderlijke sfeer, ongetwijfeld zijn er in deze
verhalen tal van sprookjesmotieven verwerkt: wij vinden er reuzen en dwergen,
monsters en draken, wonderbedden en fonteinen die gekwetsten van hun wonden
genezen, tovenaars en betoverde prinsen. Een historisch plaatsen van personen en
gebeurtenissen, zoals wij dat bij de Frankische romans konden, is dan ook nagenoeg
onmogelijk.
b. Ook hier moet de ideale ridder over moed en kracht beschikken, doch daarnaast
spelen list en sluwheid een veel grotere rol.
c. Verder behoort de ideale ridder hoofs te zijn tegenover vrouwen, goede manieren
te bezitten, enz.; dat de rol van de vrouw in de Britse ridderroman, die over het
1
2
3
4
5

vertrouwen
ging weg
niet op zijn gemak was
leven
moge
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algemeen veel aristocratischer is dan de Frankische, heel wat voornamer is, kan men
zich dus voorstellen.
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Men zou de Britse ridderromans in twee groepen kunnen onderverdelen, nl. de
graalromans en de enkel-maar-avonturenromans. De graal (misschien afgeleid van
het Middeleeuws Latijn gradale = schotel voor kostbare spijzen) is in deze verhalen
de schaal die bij het Laatste Avondmaal door Christus gebruikt was, óf de kelk waarin
het bloed van Christus, toen Hij aan het kruis hing, opgevangen was. In feite is de
graal de verchristelijking van een in Keltische sprookjes veelvuldig voorkomende
wonderschotel, die nooit leeg raakte, wonden genas, etc., doch die in stukken sprong
zodra er iets slechts in de nabijheid kwam.
De heilige graal nu was na vele omzwervingen in Brittannië terecht gekomen en
werd daar bewaard op de graalburcht. In de graalromans zien wij talrijke ridders
pogen deze burcht te vinden om zo de zieke of gewonde graalkoning te kunnen
vervangen. Alleen de volmaakte, onbevlekte ridder Zal dit kunnen, - het is tenslotte
Galaäd die hierin slaagt. In andere romans is Perchevael de uitverkorene, zo b.v. in
het beroemde gedicht van WOLFRAM VON ESCHENBACH (12de/13de eeuw) Parzival.
Richard Wagner verwerkte deze stof in een opera. In het Nederlands bestaat een zeer
omvangrijke Roman van Lancelot, eigenlijk een compilatie van een hele reeks
graalromans.
Van de avonturenromans zijn vooral bekend: Walewein en Ferguut. Deze laatste
is een bewerking (vooral in de tweede helft zeer vrij) naar het Frans, en stamt uit de
eerste helft der 13de eeuw. Ferguuts vader is een ruwe boer, doch van moeders zijde
heeft Ferguut ridderlijk bloed in de aderen; hij gaat naar het hof van koning Arthur,
waar hij om zijn onbehouwen gedrag door Keye bespot wordt. De roman geeft het
relaas van zijn heldendaden en zijn liefde voor de schone Galiëne, waardoor hij
tenslotte toch de volmaakte ridder wordt, die waard is deel uit te maken van de ridders
van de tafelronde. Ferguut valt op zowel door de plastische (en soms drastische)
taal, alsook door de humor en ironie waarmee de schrijver bepaalde situaties schildert.

Walewein
12
In literair opzicht wordt Ferguut echter nog overtroffen door de ridderroman De
jeeste van Walewein en het schaakbord (begin dertiende eeuw), die, al zijn er tal van
bekende motieven in verwerkt, bovendien een der weinige oorspronkelijk Nederlandse
ridderromans is. Het verhaal begint als Arthur ‘met een deel zire man’ in 's konings
paleis een wonderlijk gebeuren meemaakt:
44] Daer die heren aldus saten
Naden etene ende hadden ghedweghen1
Also hoghe liede pleghen
Hebben si wonder groot vernomen
Een scaec2 ten veinstren in comen
Ende breedde hem neder3 uptie aerde
50] Hi mochte gaen spelen dies begaerde.
1
2
3

gewassen
schaakbord
dat zich neervlijde
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Dus laghet daer uptie wile4 doe.
Daer ne ghinc niemen of no toe5

4
5

een ogenblik
weg noch heen
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55]

60]

65]

70]

75]

Van allen gonen1 hoghen lieden.
Nu willic u tscaecspel bedieden2.
Die stapplen3 waren root goudijn
Entie spanghen4 zelverijn
Zelve waest van elps bene
Wel beset met dieren5 stene.
Men seghet ons in corten worden6
Die stene7 die ten scake behorden
Waren wel ghewaerlike8
Beter9 dan al Aerturs rike
Dus saghen zijt alle die daer waren.
Mettien hieft up ende es ghevaren10
Weder dane11 het quam te voren
Dies addie coninc Artur toren12
Ende sprac: ‘Bi mire coninc crone
Dit scaecspel dochte mi so scone
Maerct ghi heren ende siet
Hen13 quam hier sonder redene niet.
Die op wille sitten sonder sparen14
Dit scaecspel halen ende achter varen
Ende leverent mi in mine hant
Ic wille hem gheven al mijn lant
Ende mine crone na minen live15
Willic dat zijn eghin16 blive’.

Het is tenslotte Walewein die deze taak op zich neemt. Hij ziet het schaakbord in
een berg verdwijnen, volgt het en beleeft zijn eerste avontuur, waarbij hij vier jonge
draken en de moederdraak doodt; daarna zwemt hij met zijn trouwe paard Gringolette
een bruisende rivier over en komt bij het slot van Koning Wonder, de eigenaar van
het schaakbord. Na een diepe slaap wordt hij, volkomen van zijn wonden genezen,
wakker in het wonderbed.
956] ‘Helpt God’, sprac Walewein mettesen,
‘Waerwaert bem ic nu gheraect?
Ligghic hier al moedernaect?
Ic ne hebbe cousen no scoen
960] No cleder die ic ane mach doen
1
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4
5
6
7
8
9
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13
14
15
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gindse, die
beschrijven
pootjes
randen
kostbare
kortweg
stukken
waarachtig
meer waard
gevlogen
vanwaar
spijt
hen = het en
tijd te verliezen
leven
eigendom
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Dies bem ic tonghemake zere’,
Sprac deer Walewein die here.
Dus verhorde die coninc claghen
Waleweine, ende dedem draghen17

17

brengen
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965] Een paer cleder van witter zide.
Men brocht, dies was hi blide
Als hise hadde in sine hant.
Ic wane wel dat men noit ne vant
Cleder die waren also diere1.
970] Dat wonder was so menighertiere
Dat andie cledre stont ghewrocht
Men hadse om dusent pont niet ghecocht.
Hen es gheen clerc in al Parijs
So wel gheleert no so wijs
975] Diet hadde ghelesen oft gheraect2
Dat andie cleder was ghemaect.

Het schaakbord kan hij echter alleen krijgen in ruil voor ‘tswaert metten tween
ringhen’, dat in het bezit is van Koning Amoraen. Zo begeeft Walewein zich op weg
naar diens kasteel Ravenstene. Na diverse gevechten komt hij hier aan, doch ook het
zwaard met de twee ringen kan hij slechts krijgen door het verrichten van een
tegenprestatie:
3410] ‘So moeti halen ene joncfrouwe
Her Walewein, die ghi niene kint.
Ic hebse menighen dach ghemint.
Dat segghen die gonen diese kinnen:
Hen es in die warelt binnen
3415] Ne ghene so scone no so goede.
Bedi3 es mi onsochte te moede
Dat icker so langhe moet derven.
Ic vruchte4 ic salre omme sterven
Dat icse niet ne can ghewinnen.
3420] Nu willic doen bekinnen
Haare scoonhede uut ende uut.
Wit alse die snee heift soe5 die huut
Ende heet joncfrouwe Ysabele.
Soe hevet meer scoonheden tharen deele
3425] Danne Venus doet, die godinne
Die ghebod heift over de minne.
Soe es scoonre danne Olympias
Die keyserinne te Rome was.
Soe es scoonre vele, sonder sparen,
3430] Danne die twalef vrouwen waren
Die ghescreven zijn te Rome binnen,
Dit waren die twalef godinnen

1
2
3
4
5

kostbaar
ontcijferd
daarom
vrees
ze
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3435]

3440]

3445]

3450]

Daer men of telt1 ende saghet
Ende hare scoonheid achter lande draghet
Om lof ende prijs tontfane.
Soe es vele scoonre, na minen wane2,
Danne Ysaude no Elene
Noch die scone Torabene.
Soe es scoonre vele dane Verghine
Ofte joncfrouwe Barbeline
Noch Ysaude van Ierlant
Noch Ysaude metter witter hant
Nes niet so scone als Ysabele.
Soe hevet vele tharen dele3
Die scone joncfrouwe die ic minne
Want Venus die godinne
Gaf hare dat scone goudine haer
Dat segghic jou al over waer4
Dat up hare hovet es gestaen
Daer hare scoonheit bi es vuldaen5.
Dit es die joncfrouwe die ic minne
Ic werde onvroet in minen zinne
Here Walewein, ghine6 haelse mi.

Vele avonturen beleeft Walewein dan nog voor hij bij Koning Assentyn, de vader
van Ysabele, aankomt; het is telkens de vos Roges (die later een betoverde prins
blijkt) die hem in de ogenblikken van de hoogste nood bijstaat. Assentyns burcht is
omringd door twaalf muren met metalen poorten, en in de strijd die Walewein te
voeren heeft om er binnen te komen, wordt hij gevangen genomen. Ysabele wil hem
helpen, maar wordt eveneens in een kerker gesloten. Tenslotte weten beiden te
ontvluchten, doch dan komt de moeilijkste opgave voor Walewein: Ysabele en hij
hebben elkaar liefgekregen, en zo moet hij kiezen tussen zijn liefde voor Ysabele en
zijn ridderlijke belofte aan Arthur, - een tweestrijd waaruit de dichter hem redt door
Koning Amoraen te laten sterven. Met Ysabele èn het zwaard wordt de tocht naar
Koning Wonder ondernomen. Nog tal van beproevingen hebben zij te doorstaan,
maar tenslotte naderen zij toch het hof van Koning Arthur.
11065] Voer tpalais beeten7 si al
Daer was tgheluut groot ende tghescal
Die niemare liep harentare8
Dat der9 Walewein comen ware.
Die coninc Artur trac jegen hem dan10
11070] Ter zalen uut met meneghen man.
Vrouwen, joncfrouwen an dander side
1
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van vertelt
naar mijn idee
heeft vele kwaliteiten
voorwaar
voltooid
als gij niet
stegen af
overal heen
de heer
trad hem dan tegemoet

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

Trocken jeghen hem uut te stride11.

11

om strijd
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Daer brochten minste ende meeste1
Ter zale boven met groter feeste
11075] Waleweine ende sine scone amie.

Het boek eindigt met de mededeling dat PENNINC het verhaal niet heeft kunnen
voltooien (tweederde staat op zijn naam), en dat PIETER VOSTAERT diens taak toen
overgenomen heeft, omdat hij ‘het scade dochte, waer achter bleven die jeeste’ (=
geschiedenis).

Oosterse en klassieke ridderromans
13
Vergeleken bij de Frankische en Keltische ridderroman onderscheidt zich de Oosterse
door zijn volkomen on-heroïsch karakter; hèt grote thema is thans de liefde geworden.
Wij zijn hier wel heel ver verwijderd van de Frankische, maar ook van de Keltische
ridderroman. Als men b.v. vergelijkt de wijze waarop Elegast aan zijn gade komt,
waarop Walewein zijn Ysabele of Ferguut zijn Galiëne verovert, met die waarop
Floris te werk gaat in Floris ende Blancefloer, dan is het verschil wel heel frappant:
hier geen enkel gevecht, geen wapenfeit dat vermelding verdient. Vrijwel passief
reist Floris, bijgestaan door een stoet van bedienden en raadslieden, Blancefloer
achterna, en zijn grootste activiteit bestaat in het spelen van een partij schaak met de
‘portwerder’ van de toren waarin zijn geliefde opgesloten is. De sfeer is idyllisch,
soms zelfs ietwat naar de sentimentele kant; de enscenering is uitermate prachtlievend.
De bekendste voorbeelden van Oosterse romans zijn: Parthenopeus ende Melior
(handelend over de perikelen van beide gelieven als de eerste het verbod om Melior
te zien overtreedt) en, vooral, Floris ende Blancefloer (13de eeuw), een verhaal, dat
bij zijn eerste wetenschappelijke uitgave de Duitser Hoffmann von Fallersleben
geestdriftig deed spreken van ‘die wunderliebliche Sage von der rothen und weiszen
Blume, dieser aus lauter Blüthenduft und Farbenglanz gewobene Stoff’. De
oorspronkelijke Franse tekst is door DIEDERIC VAN ASSENEDE, ofschoon zijn techniek
wel eens te kort schiet, met begrip voor de sfeer in het Middelnederlands bewerkt.
De stof van de Klassieke ridderroman is ontleend aan de Oudheid. Het oudste
voorbeeld is de reeds genoemde Eneide (nog van vóór 1200) van HEYNRIC VAN
VELDEKEN, een werk dat overigens verloren is gegaan, en waarvan alleen nog een
Duitse vertaling bestaat. Andere voorbeelden van Klassieke ridderromans zijn:
Alexanders Gheesten, handelend over Alexander de Grote, en Historie van Trojen,
beide van JACOB VAN MAERLANT.
Al is de stof van deze romans aan de klassieke Oudheid ontleend, de sfeer ervan
is zuiver middeleeuws.

Floris ende Blancefloer
14
1

groot en klein
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Floris is de zoon van ‘een heidenconinc uut Spaengen’, Blancefloer het, op hetzelfde
tijdstip geboren, dochtertje van een Frankische gravin, die door de Morenkoning
buitgemaakt werd, en van slavin tot vertrouwelinge van de Moorse
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koningin geworden was. De beide kinderen groeien tezamen op en worden al zeer
vroegtijdig door innige liefde met elkaar verbonden:
321] Si ghinghen ter scole gestadelike.
Si onderminden hem1 verholenlike;
Als deen bi den andren niet en was,
Vergat hi wat hi hoerde of las;
325] Ende wat so men hem seggen hiet,
Des en mocht hi onthouden niet.
Ter minnen hadden si goede stade2.
Si waren beide van enen rade3,
Van ere scoenheit, van enen sinne,
330] Ende even gestadech an die minne.

Om aan deze verhouding, die in toenemende mate de vader een doorn in het oog is,
een einde te maken, wordt tijdens Floris' afwezigheid Blancefloer als slavin verkocht.
Bij zijn terugkeer vertellen de ouders aan Floris dat Blancefloer gestorven is. Als de
eerste dan zelfmoord wil plegen, bekent de vader de list, en Floris, vergezeld door
talloze raadgevers en bedienden, reist Blancefloer achterna. Hij ontdekt dat zij
opgenomen is in de harem van de ‘amirael (= emir) van Babyloniën’, die haar voor
tienmaal haar gewicht aan goud gekocht heeft. Floris maakt dan kennis met de
bewaker en speelt een aantal partijen schaak met hem; door rijke gaven weet hij diens
vriendschap te winnen, zozeer dat deze belooft hem in alles te zullen helpen. Dan
vertelt Floris hem de hele geschiedenis van zijn liefde en zij bedenken een list om
Floris en Blancefloer met elkaar te verenigen.
2866] Nu es comen die Meye dach,
Daer Florijs sin al ane lach4,
Dien hi node soude hebben verseten5.
Hi quam ghecleet, als hem was gheheten,
2870] Van enen roden bliaude6 als hem wel sat.
Dat was hem gheraden omme dat,
Dattie bliaut ghelijc was den rosen
Entie nature7 minst soude nosen8.
Die portwerder, als hi hadde gheacht9
2875] Enen corf, die scone was ende best ghewracht,
Dede hi draghen in sine camere binnen
Ende seide Florise, soudi ghewinnen
Die joncfrouwe ende bi liste bejaghen,
Men souden10 metten corve op draghen.
2880] Doe gincker Floris ligghen inne.
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gelegenheid
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alles van afhing
gemist
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natuurlijke kleur
schaden
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Dier es vele11, die ic kinne,
Die nie so starker minnen plaghen12,

11
12

er zijn er velen
koesterden
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2885]

2890]

2895]

2900]

2905]

2910]

2915]

2920]

Dat si hem hadden laten draghen.
Die portwerder sette hem enen hoet1
Opt hooft van rosen, die hem wel stoet,
Ende decten met rosen, daer hi lach
Inden corf, datten niement en sach.
Twee knapen2 riep hi te hem doe,
Die duchtich waren ende goet daer toe.
‘Nemet’, seit hi, ‘dese rosen ende gaet
Ten torre ende clemt den hoechsten graet3,
Tes4 ghi comt ten hoechsten vloere,
Ende segt mire joncfrouwen Blancefloere,
Dat icse haer sende, si selre uut lesen
Selke, die haer bequame sal wesen;
Ende segt haer ghetrouwelike mijn saluut5,
Ende keert te handen weder uut,
Ende comt haestelike weder te mi.’
Doe hijt hem hiet, doe namen sie
Den corf metten rosen ende beghonsten
Te cliven6, so si ghevoechlicst consten
Van grade te grade wel bi stade7.
So herde waren si gheladen,
Dat si vloecten dise loet8.
Si seiden ende peinsden in haren moet,
Dat si bloemen nie en saghen
No droeghen, die herder waghen9.
Dat seiden si, ende seiden waer.
Daer clommen si neven den pilaer,
Tes si quamen opten hoechsten vloer,
Ende misten der cameren, daer Blancefloer
In woende, ende lietense staen
Ter rechter hant, ende quamen gheghaen
Ter ander camer, daer woende inne
Ene joncfrouwe met ghestaden sinne10.
Si haesten ende wilden niet beiden,
Ende spraken ter ghere11 ende seiden:
‘Joncfrouwe Blancefloer, dit prosent
Hevet u onse heere de portwerder ghesent.’
Die joncfrouwe niet en ghewoech12,
Dat sijt waer, maer si loech13,
Omdat si Blancefloer hoerde noemen,
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Ende14 ere ander gaven die bloemen.
Si dankes, ende setten neder

14

terwijl ze
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2925] Den corf metten rosen ende keerden weder.
Doe ghinc si ten corve ende nam
Ene rose, die haer best bequam1.
Floris waende, dat Blancefloer ware,
Ende spranc uten rose jeghen hare.
2930] Die joncfrouwe spranc op ende wart,
Daer sine sach, so sere vervaert,
Dat si vloe2 ende van hem liep
Ende ‘helpe! helpe!’ al vliende riep,
‘Wat bloemen sijn dit? Wat comter uut?’
2935] Si creesch ende maecte een gheluut,
Dat alle die joncfrouwen worden3 vervaert
Ende quamen ghelopen thaer waert.
Si vraechden ende vreyscheden om mare4,
Wat haer mesquame ende haer ware.
2940] Als hi dat hoerde, viel hi neder
Ende decte hem metten bloemen weder.
Die joncfrouwe was bepeinst sciere5,
Want sie was hovesch ende goedertiere.
Haer quam ghelopen in haren sinne6
2945] Van Blancefloere, haer ghesellinne,
Dat si haer dicken claechde ende ghewoech
Eens joncheeren, des minne si droech,
Ende van Spaengen was gheboren.
Si hadde haer ooc gheseit te voren,
2950] Dat hi haer herde ghelijc ware.
Als sine sach, so dochts hare,
Ende pensede7, dat onder dat prosent
Met liste haer waer Floris ghesent,
Si antwerde den joncfrouwen, die tot haer quamen
2955] Ende dat helpgheroep vernamen.
Si pensede enen list ende loech8,
Dat ene viveltre9 uten bloemen vloech
Int ansichte met haren monde10,
Dat si haer niet onthouden11 conde,
2960] Dat si an haer huut quam ghevaren,
Si en moeste crijschen ende also ghebaren.
Doe keerden si weder al te samen,
Dat si ter cameren niet in quamen.

De ‘amirael’ ontdekt tenslotte wat er gebeurd is en veroordeelt beiden ter dood. Doch
als zij terechtgesteld zullen worden, wil Floris zijn wonderring (wie deze droeg
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kon niet sterven) aan Blancefloer geven; deze weigert, en de edelmoedige strijd die
zich tussen hen ontwikkelt, wordt door de rechters opgemerkt. Floris moet de hele
geschiedenis verhalen, waarop, door medelijden bewogen, de emir hun genade
schenkt. Floris en Blancefloer keren naar Spanje terug, waar Floris christen wordt
en zijn vader opvolgt. Uit hun huwelijk wordt een dochter geboren, ‘Baerte heetsi
metten breden voeten, (...). Die nam te wive die coninc Puppijn’, zodat Floris en
Blancefloer dus de grootouders werden van Karel de Grote(!).

Geestelijke kunst
15
Bij de algemene kenmerken wezen wij erop, dat in het middeleeuwse denken God
en Kerk steeds in het middelpunt stonden. De geestelijkheid bezat grote invloed en
de kloosters waren de brandpunten van de beschaving. Het was daar, dat kopiïsten
de vaak kostbare handschriften vervaardigden, het was in de kloosterbibliotheken
dat een belangrijk deel van de cultuur bewaard werd. Het geloof was het
rooms-katholieke geloof, - groot was de verering voor Maria, de moeder van God,
en voor de heiligen.
Als wij nu de geestelijke epiek in dichtvorm (lyriek en dramatiek, benevens het
proza komen afzonderlijk ter sprake) overzien, dan kunnen wij de volgende genres
onderscheiden:
a. Evangelie-stof: De dichter vertelt, persoonlijk doorleefd en met vele
uitweidingen, de stof van het Nieuwe Testament. Het mooiste voorbeeld hier is zeker
Vanden Levene Ons Heren. Het doel van de schrijver was: het leven en lijden van
Jezus Christus in eenvoudige taal te vertellen voor het volk, dat ‘niet wale verstaen
(en can) die latynsche tale’. De voorstelling is van een treffende eenvoud, de taal
van een volkse plastiek en zangerigheid. De dichter is MARTIJN VAN TORHOUT en
het werk stamt waarschijnlijk uit het laatste kwart van de dertiende eeuw.
b. Heiligenlevens: Zoals in de ridderroman de een of andere, vaak
onwaarschijnlijke, held in het middelpunt van de handeling staat, zo is het hier een
heilige wiens bovenmenselijk wedervaren beschreven wordt. Het oudste voorbeeld
van een hagiografie vinden wij in de reeds genoemde Sint Servaes Legende, van
HEYNRIC VAN VELDEKEN. Andere voorbeelden zijn: het wel uitermate fantastische
Leven van Sinte Brandaen (± 1200) (door Bertus Aafjes in hedendaags Nederlands
herdicht), en Sinte Franciscus Leven door JACOB VAN MAERLANT. Zij worden echter
verre overtroffen door het Leven van Sinte Lutgart (± 1260), door WILLEM VAN
AFFLIGHEM. Dit is van belang zowel om zijn naar het mystieke neigende inhoud, als
om het feit dat het gedicht is in de jambische versmaat (zeldzaamheid in de
Middeleeuwen).
c. Mystiek: Het begrip mystiek is moeilijk te omschrijven, - het is een vorm van
religieuze bewogenheid, waarbij de reine ziel reeds in dit leven ondanks de eigen
menselijke kleinheid de Godheid zo dicht mogelijk poogt te benaderen. Gedreven
door een grote liefde wil de mysticus a.h.w. het leven en lijden van de Godmens zo
intens meebeleven, dat het voor hem zinnelijk waarneembaar wordt: hij hoort
goddelijke stemmen, ziet visioenen, enz. Het grootste geluk voor de mysticus is het
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bereiken van deze zalige staat, de grootste smart het terugvallen in wat hem nu het
niets schijnt. De poëzie van HADEWYCH geeft ons een aangrijpend beeld van
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deze smart en van dit geluk. De extatische verrukking van de mystieke eenwording
(door de Middeleeuwer orewoet genoemd) wordt misschien het ontroerendst vertolkt
in een anoniem gedichtje (door sommigen aan Hadewych toegeschreven):
Alle dinghe
Sijn mi te inghe;
Ic ben so wijt!
Om een onghescepen
5] Hebbic begrepen
In eweghen tijt1.
Ic hebdt ghevaen2.
Het heeft mi ontdaen3
Widere dan wijt;
10] Mi es te inghe al el4;
Dat wette wel5
Ghi dies oec daer sijt. enz.

Andere mystici vinden wij in de paragraaf aan het proza gewijd.
d. Legenden. Onder legenden verstaan wij gewoonlijk christelijk-religieuze
verhalen, die, voor het grootste deel fantasie, toch een historische kern bezitten. Bij
onze middeleeuwse legenden is het overigens onmogelijk uit te maken waar de
waarheid ophoudt en de fantasie begint. De Middeleeuwer zelf stond hier natuurlijk
geheel anders tegenover: voor hem waren deze wonderverhalen evenzovele bewijzen
van Gods almacht, - of ze feitelijk gebeurd waren interesseerde hem niet. Dit diepe
geloof heeft een tweetal zeer bekende Marialegenden opgeleverd: Theophilus
(handelend over een man die zijn ziel aan de duivel verkoopt, maar door Maria van
de straf in het helse vuur gered wordt) en Beatrijs, waarvan de laatste een van de
meesterwerken van onze Middelnederlandse literatuur is, en dit zowel om zijn
ontroerende inhoud als om zijn gave vorm. Het hoofdmotief is wel: de tegenstelling
tussen de ontrouw van de wereld en de trouw van Maria; de taal van dit gedicht heeft
de klank van edel metaal.
De Beatrijs-legende komt in diverse talen voor, doch geen bewerking haalt het bij
het werk van de Middelnederlandse anonieme dichter. In 1908 gaf bij ons P.C.
Boutens een moderne bewerking. Als wij het Middelnederlandse gedicht vergelijken
met deze twintigste-eeuwse versie, dan is het voornaamste verschil wel dit: wat voor
de anonieme dichter uit de 13de(?) eeuw reële werkelijkheid was, is voor Boutens
niet meer dan een kleurrijk fantasie-vertelsel (dat hij overigens in zeer verfijnde taal
prachtig weergeeft).

16
Beatrijs
Van dichten comt mi cleine bate.
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op een ongeschapen iets in eeuwigheid heb ik mijn gedachten gezet
bemachtigd
geopend
al het andere
dat weet gij wel
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Die liede raden mi dat ict late,
Ende minen sin niet en vertare6;
Maer om die doghet7 van hare,
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5] Die moeder ende maghet es bleven,
Hebbic een scone mieracle op heven1,
Die god sonder twivel toghede2
Mariën teren3, diene soghede4.

De dichter vertelt dan van de vrome non Beatrijs, kosteres van een klooster, die zo
sterk door de wereldlijke liefde bekoord wordt, dat zij besluit het klooster te verlaten.
193] Vore middernacht lude si mettine5,
Die minne dede haer grote pine.
195] Als mettenen waren ghesongen
Beide van6 ouden ende van iongen
Die daer waren int covent7,
Ende si weder waren ghewent8
Opten dormter9 al ghemene,
200] Bleef si inden coer allene
Ende si sprac haer ghebede,
Alsi te voren dicke dede.
Si knielde voerden outaer
Ende sprac met groten vaer10:
205] ‘Maria, moeder, soete name11,
Nu en mach minen lichame
Niet langher in dabijt gheduren12.
Ghi kint wel in allen uren
Smenschen herte ende sijn wesen.
210] Ic hebbe ghevast ende ghelesen13
Ende ghenomen discipline14,
Hets al om niet dat ic pine15.
Minne worpt mi onder voet,
Dat ic der werelt dienen moet.
215] Alsoe waerlike als ghi, here lieve,
Wordt16 ghehanghen tusschen .ij. dieve
Ende aent cruce wort gherecket17,
Ende ghi Lazaruse verwecket,
Daer hi lach inden grave doet,
220] Soe moetti18 kinnen minen noet
1 begonnen
2 toonde, openbaarde
3 ter ere
4 die hem zoogde
5 de metten
6 zowel door
7 klooster
8 teruggekeerd
9 slaapzaal
10 vrees
11 Lieve Vrouw
12 het uithouden
13 gebeden
14 mij gekastijd
15 mij kwel
16 werd
17 uitgerekt
18 zult gij
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Ende mine mesdaet mi vergheven;
Ic moet in swaren sonden sneven’.

Beatrijs hangt de sleutels bij het Mariabeeld, vraagt nogmaals om vergiffenis en gaat
naar buiten.
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249] Nu ghinc si danen dor den noet1
Met enen pels al bloet2,
Daer si een dore wiste,
Die si ontsloet met liste3,
Ende ghincker heymelijc uut,
Stillekine sonder gheluut.
255] Inden vergier4 quam si met vare.
Die iongelinc wert haers gheware;
Hi seide: ‘Lief, en verveert u niet,
Hets u vrient, dat ghi hier siet’.
Doen si beide te samen quamen,
260] Si begonste hare te scamen,
Om dat si in enen pels stoet,
Bloets hoeft ende barvoet.
Doen seidi: ‘Wel scone lichame5,
U soe waren bat bequame6
265] Scone ghewaden ende goede cleder.
Hebter mi om niet te leder7,
Ic salse u gheven sciere8.
Doen ghinghen si onder den eglentiere,
Ende alles dies si behoeft,
270] Des gaf hi hare ghenoech.
Hi gaf haer cleder twee paer;
Blau waest dat si aen dede daer,
Wel ghescepen int ghevoech9.
Vriendelike hi op haer loech10.
275] Hi seide: ‘Lief, dit hemelblau
Staet u bat dan dede dat grau’.
Twee cousen toech si ane
Ende twee scoen cordewane11,
Die hare vele bat stonden
280] Dan scoen die waren ghebonden12.
Hoet cleder13 van witter ziden
Gaf hi hare te dien tiden14,
Die si op haer hoeft hinc.
Doen cussese die ionghelinc
285] Vriendelike aen haren mont.
Hem dochte, daer si voer hem stont,
Dat die dach verclaerde15.
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Haestelike ghinc hi tsinen paerde.
Hi settese voer hem int ghereide16
290] Dus voren17 si henen beide,
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Soe verre, dat began te daghen,
Dat si hen nyemen volghen en saghen.

Na veertien jaar, haar minnaar heeft haar verlaten, komt Beatrijs tot inkeer, en met
haar twee kinderen keert zij weer. Een goddelijke stem zegt haar terug naar het
klooster te gaan:
681] Al dijn abijt vinstu weder
Ligghen opten outaer neder;
Wile1, covele2 ende scoen
Moeghedi coenlijc3 ane doen;
685] Des danct hoeghelike4 Mariën.
Die slotele vander sacristiën,
Die ghi voer tbeelde hinct
Snachs, doen ghi uut ghinct,
Die heeft si soe doen bewaren,
690] Datmen binnen viertien iaren
Uwes nye en ghemiste,
Soe dat yemen daer af wiste.
Maria es soe wel u vrient,
Si heeft altoes voer u ghedient
695] Min no meer na dijn ghelike5.
Dat heeft de Vrouwe van hemelrike,
Sonderse, doer6 u ghedaen!
Si heet7 u inden cloester gaen.

Beatrijs volgt het bevel op en keert terug naar het klooster, waar niemand haar lange
afwezigheid bemerkt heeft.

Burgerlijke kunst
17
Reeds in de dertiende eeuw begint de macht van de steden die van de adel te
verdringen. Door toeneming van handel en industrie wint de burgerij aan invloed,
terwijl de edelen, verzwakt door onderlinge twisten, verarmd door de kruistochten,
steeds meer aan betekenis inboeten.
De kunst van de burgerij onderscheidt zich van die van de eerste stand in tweeërlei
opzicht: zocht de ridder het heroïsche (Frankische ridderroman) of de hoofse verfijning
(Keltische en Oosterse roman), de burgerij zoekt ‘nutscap ende waer’ (nut en
waarheid), vandaar dat de burgerlijke kunst vóór alles gekenmerkt wordt door een
didactisch element. Als tweede kenmerk noemen wij: het nationale karakter. Waren
de ridderromans in feite, ook waar het oorspronkelijke werken als Karel ende Elegast
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en Walewein betreft, internationaal, de burgerlijke kunst is veeleer nationaal, - hier
kunnen wij met recht spreken van een dietse cultuur.
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De grote burgerlijke dichter uit de Middeleeuwen is JACOB VAN MAERLANT (± 1230± 1300). Hij is in de omgeving van Brugge geboren, doch dankt zijn naam aan het
feit dat hij een tijdlang koster is geweest te Maerlant (bij Brielle); hier had hij contact
met de adel, o.a. Albrecht van Voorne, en zo is het begrijpelijk, dat hij in die periode
diverse ridderromans schreef: Keltische (Torec, Merlijn) en Klassieke (Alexanders
Gheesten en Historie van Trojen). Omstreeks 1266 echter gaat hij naar Damme, en
het is hier, in contact met de burgerij van deze in die tijd belangrijke stad, dat hij
zich ontwikkelt tot de didactische dichter bij uitstek. Stonden de ridderromans onder
invloed van de Franse literatuur, nu wil Maerlant niets meer weten van ‘die valsche
walsche poëten die meer rimen dan si weten’, - voor zijn didactische werken zoekt
hij zijn voorbeeld in het Latijn.
Het werk waaruit wij Jacob van Maerlant het beste kunnen leren kennen, is zijn
Wapene Martijn (= Wee Martijn, zo genoemd naar de beginwoorden), omdat hij hier
in een dialoog met een zekere Martijn diverse brandende kwesties bespreekt, zo b.v.:
470] Of1 dat volc al comen si
Van den eersten Adame,
Twi es deen edel, dander vri,
Die derde eighin man2 daerbi?
Wanen3 quam dese name?

En in Jacobs tekenend antwoord treffen wij de bekende regels aan:
547] Mine roec, wiene droech of wan4,
Daer trouwe ende doghet es an
Ende rene es van seden,
550] Uut wat lande dat hi ran5,
Dats, dien ic der namen an6
Van der edelheden.

Op de vraag: hoe, als wij allen van Adam afstammen
589] ... es die maechscap so testoert
Dat deen den andren vermoert?

antwoordt Maerlant, die hierom wel eens een christen-communist genoemd is, o.a.:
612] Twee worde in die werelt sijn,
Dats allene MIJN ende DIJN,
Mochtmen die verdriven,
615] Pays ende vrede bleven fijn,
Het ware al vri, niemen eygijn,
Manne metten7 wiven.
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Maerlant als didacticus
18
Jacob van Maerlants dichtwerken nà zijn komst naar Damme (1266) kunnen wij in
twee groepen indelen: die waarin hij enkel leren wil, en die waar hij, door zijn stof
geëmotioneerd, als mens en als kunstenaar naar voren komt.
Van zijn didactische werken noemen wij: Rijmbijbel (een bijbelse geschiedenis),
Der Naturen Bloeme (handelend over dieren, planten, enz.) en een door anderen
voltooide Spieghel Historiael (wereldgeschiedenis), alle op rijm geschreven, maar
van weinig of geen dichterlijke waarde. Kenmerkend voor deze werken is, dat zij
niet alleen onderwijzen, doch tegelijkertijd moraliseren: een beschrijving van de
Vlaamse Gaai is b.v. een welkome aanleiding om de menestrelen te hekelen:
2111] Garrulus1 is eens voghels name
Die in busschen ende in brame
Voer allen voglen die leven
Meeste ghecrijs ende meest luuts utegheven:
2115] Dies is hi garrulus ghenant.
Een gai hetet in Wals lant.
Van bome te bome vliecht hi ende sprinct
Ende criscelt meer dant sinct,
Noch gheduert in ghere stede2.
2120] Wat so bi hem lijt3 oec mede,
Ist man, ist voghel, ist enich dier,
Bespot dit voghelkijn al hier,
Ende conterfaet alrehande luut
Van den voghelen daer uut;
2125] Ende somwile ist selve so sot,
Dat et maect so vele sijn spot,
Dattet hem selven niet en hoet:
So neemt die spaerwaere4 in den voet.
Ghepluumt ist van menigher ghedane.
2130] Experimentator5 doet te verstane,
Dattet dicke verwoedens pliet6,
Ende men hem dicke verhanghen siet.
Garrulus dit dinct mi vele
Bedieden some menestrele,
2135] Die altoes sijn onghestade,
Ende callende vroe ende spade
Vele boerden, vele lueghen,
Ende conterfeten dien si moeghen,
Bede riddere ende papen,
2140] Porters, vrouwen ende knapen,
Daer si scone sijn omme gheplumet;
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Maer dicke ghevaltet dat sulc tumet1,
Als hi sijns selves niet neemt ware,
Metten helschen spaerwaere,
2145] Dine metten clauwen lauwet2,
Als hi dus pipet ende mauwet;
Wat selden heeftmen enighe vernomen
Die ten goeden ende sijn comen.
Al even vele sijnre heilighen, na minen wane,
2150] Alsmen vint swarte swanen!

Dat Jacob van Maerlant in deze didactische werken datgene gaf, waaraan zijn
tijdgenoten behoefte hadden, blijkt o.a. uit de vele navolgers, - wij noemen slechts
JAN VAN BOENDALE uit Zuid- en MELIS STOKE uit Noord-Nederland.
In zekere zin wordt deze richting ook nog voortgezet door DIRC POTTER (± 1400),
die in Der Minnen Loep een leerdicht over de liefde schreef, opgeluisterd met tal
van ‘bispelen’ ontleend aan de Bijbel, de Ridderromans, Boccaccio, enz.

Maerlant als dichter
19
Waarlijk dichter is Jacob van Maerlant in zijn Strofische gedichten, vooral in Der
Kerken Claghe, waarin hij fel te keer gaat tegen de onwaardige bedienaren der Kerk:
53] Hoe menech wolf es nu haerde3
Onder die scaep van groter waerde,
Daer Christus omme storte sijn bloet.

Dezelfde hoge kwaliteit vinden wij in Vanden lande van Oversee, waarin hij erover
klaagt, dat men, zich verliezend in beuzelarijen of erger, het Heilige Land verloren
laat gaan. Hier is een bewogen mens aan het woord, die zijn lezers ontroert door zijn
bewogen taal, hier is Jacob van Maerlant waarlijk dichter.

Vanden lande van oversee
I
Kersten man, wats di gesciet?
Slaepstu? hoe, ne dienstu niet
Jhesum Christum dinen here?
Peins, dogede4 hi dor di verdriet,
Doe hi hem vangen ende crucen liet,
Int herte steken metten spere?
Tlant, daer hi sijn bloet in sciet5,
Gaet al te quiste6, alsmen siet:
Lacy, daer en is gene were!
1
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Die Kerke onder sinen spiet
Ende doet haer groet onnere,
Ende di en dunkets min no mere!
III
Om scat so gaepstu wide;
Elc is op anderen vol van nide,
Ende dinen God heefstu vergeten.
Die doer1 di ontdede sine side,
Roept help op di te desen tide,
Ende claget: des wiltu niet weten!
Hoe mogestuut laten dus ter lide2,
Dat dat volc vermaledide
So verre gepaelt heeft ende ghemeten?
God proevet di in desen stride:
Hi doget, dat men te halse ride3
Voer di4, ende du bist vast geseten,
Sugende an der weelde reten5!
VIII
Kerke van Rome, trec dijn swaert,
Dat di van Gode gelaten waert:
Kerstijnheit hevet te doene heden!
Besie oft vlegge6 hevet of scaert7
Ant einde of daer middenwaert;
Ende oftuut overwaer vinds versneden,
So spoet di danne8 metter vaert,
Ende doe al ongespaert
Een van betren snede smeden.
Qualike is het geachterwaert9;
Diere cardinale aert10
Die is van alsulken seden,
Hi strect na scat met allen leden.
XI
Wat scatte hiesch11 Jhesus di,
Doe hi liet met naglen drie
Aent cruce nagelen sine lede?
Hen dogede man12 die anxte nie
Die hi dogede, gelovets mi,
Om di te brengene ter hoechede.
Wie is hi nu, wie is hi, wie,
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Wat hi begrijpt, offer af plie1
Gemac te comen ende weeldichede:
Ist niet, hi bliver mat op die stede.
XV
Coningen, Graven ende Hertogen,
Die op andren orlogen
Ende om een clene dinc verraden,
Peinst wat Jhesus wilde dogen
Om u te brengen ten hogen
Rike, daer altoes is genaden.
Sijn huus, sijn lant staet doervlogen
Ende verwoest, alsmen mach togen,
Ende u en dunct niet siere scaden?
Gij hebt hem sijn bloet ontsogen,
Twi ontkeerdi hem u ogen?
Gi hebt enen andren last geladen,
Ende laet uwen God versmaden.
XVII
Neemt den scilt vermelioene,
Die Jhesus droech omtrent noene
Op den goeden Vridach,
Doe hi den camp vacht alse die coene,
Daer hi verdinc2 maecte ende soene
Ons jegen Hem, diet al vermach.
Vondemen princen ende baroene,
Alsmen hier voermaels plach te doene,
Die Kerke en dade niet sulc geclach;
Want si was des ongewoene
Bi Godefroits tiden van Bulgoene,
Ende bi Carle, die node sach,
Dat si stoet ontfinc of slach!

Het lied in de Middeleeuwen
20
Het lied en de ballade zijn beide niet te lange, strofische gedichten, die in de
Middeleeuwen (en ook veel later nog) op een enkele uitzondering na werkelijk
bedoeld waren om gezongen te worden. Is het lied zuiver lyrisch, de ballade is een
episch gedicht (zij het met lyrische inslag), waarin op eenvoudige wijze een
belangwekkend gebeuren verhaald wordt; zij is gewoonlijk donker van toon en eindigt
vaak droef. In den regel echter neemt men het met de term ‘lied’ niet zo nauw en
rekent tot het lied in de Middeleeuwen zowel de balladen als de eigenlijke liederen.
Wat de inhoud betreft kunnen wij een verdeling maken in wereldlijke en geestelijke
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liederen, wat de oorsprong aangaat onderscheiden wij volkslied (waarbij de dichter
uiting geeft aan iets wat leeft in het hele volk) en cultuurlied (dat veel
individualistischer is en gewoonlijk minder eenvoudig).
Zo krijgen wij dus de volgende indeling:
a. wereldlijk cultuurlied. Hiertoe rekenen wij b.v. de hoofse minneliederen van
Heynric van Veldeken, en het beroemde Egidiuslied van Jan Moritoen.

Egidiuslied
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn!
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Dat was gheselscap goet ende fijn,
5] Het sceen teen1 moeste ghestorven sijn!
Nu bestu in den troon2 verheven,
Claerre dan der zonnen scijn,
Alle vruecht es di ghegheven.
Egidius, waer bestu bleven?
10] Mi lanct na di, gheselle mijn!
Du coors die doot, du liets mi tleven.
Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven3
Ende in de weerelt liden pijn.
Verware mijn stede di beneven:
15] Ic moet noch zinghen een liedekijn,
Nochtans moet emmer ghestorven sijn!
Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn!
Du coors die doot, du liets mi tleven.

Het was vooral dit soort liederen dat door rondtrekkende zangers (menestrelen)
gezongen werd.
b. wereldlijk volkslied. Tot deze groep behoren de minneliederen, meiliederen,
dansliederen, drinkliederen, enz., terwijl ook de balladen er gewoonlijk toe gerekend
worden. Wat de vorm van de volksballade betreft, kenmerkend zijn de volgende
elementen:
de lezer (toehoorder) wordt ineens midden in de handeling geplaatst;
het verhaal gaat sprongsgewijze vooruit; alleen de hoogtepunten worden gegeven,
de details worden verwaarloosd;
tijd en plaats van de handeling worden zelden vermeld;
er wordt graag gebruik gemaakt van de herhaling.
In b.v. Het daghet in den oosten zijn al deze kenmerken duidelijk aanwezig. Als het
gedicht begint, heeft zich in feite al een hele voorgeschiedenis afgespeeld: de vorige
avond is er een twist ontstaan tussen twee ridders die beiden op dezelfde jonkvrouw
verliefd zijn, en daarbij heeft de jongste, in zijn overmoed, de ridderlijke

1
2
3

te enen, tegelijk
hemel
ongelukkig zijn

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

43
erecode overtreden en zich beroemd op de wederliefde die hèm geschonken werd (:
‘Dat heeft gedaen u roemen Ende uwen hooghen moet’). In de grauwe ochtendschemer
heeft een tweegevecht plaats gevonden, waarbij de jonge ridder gedood is, reden
waarom de ander nu het land moet verlaten. Hij rijdt nog eenmaal onder het raam
van zijn geliefde voorbij, zeggend: (en hiermee begint de ballade)
‘Het daghet inden Oosten, Het lichtet overal;
Hoe luttel weet mijn liefken, Och, waer ick henen sal.
Och, warent al mijn vrienden, Dat mijn vijanden sijn,
Ick voerde u uuten landen, Mijn lief, mijn minnekijn!’
5] ‘Dats waer soudi mi voeren, Stout ridder wel gemeyt?
Ick ligge in mijns liefs armkens Met grooter waerdicheyt’.
‘Ligdy in uws liefs armen? Bilo, ghi en seght niet waer.
Gaet henen ter linde groene: Verslaghen so leyt hi daer’.
Tmeysken nam haren mantel, Ende si ghinc eenen ganck
10] Al totter linde groene, Daer si den dooden vant.
‘Och, ligdy hier verslaghen, Versmoort al in u bloet?
Dat heeft gedaen u roemen Ende uwen hooghen moet.
Och, ligdy hier verslaghen, Die mi te troosten plach.
Wat hebdy mi ghelaten So menighen droeven dach!’
15] Tmeysken nam haren mantel Ende si ghinc eenen ganck
Al voor haers vaders poorte, Die si ontsloten vant.
‘Och, is hier eenich heere Oft eenich edel man,
Die mi mijnen dooden Begraven helpen can?’
Die heeren sweghen stille, Si en maecten gheen geluyt;
20] Dat meysken keerde haer omme, Si ghinc al weenende uut.
Si nam hem in haren armen, Si custe hem voor den mont,
In eender corter wijlen Tot also menegher stont.
Met sinen blancken swaerde Dat si die aerde op groef;
Met haer snee witten armen Ten grave dat si hem droech.
25] ‘Nu willic mi begeven In een cleyn cloosterkijn,
Ende draghen swarte wijlen, Ende worden een nonnekijn’.
Met haer claer stemme Die misse dat si sanck;
Met haer snee witten handen Dat si dat belleken clanck.
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Andere prachtige voorbeelden van volksballaden zijn: Het waren twee
conincskinderen en vooral het donkere, waarschijnlijk zeer oude Lied van Heer
Halewijn, - een ballade, gebouwd op twee oude sprookjesmotieven: het Orpheus- en
het Blauwbaardmotief.

Lied van Heer Halewyn
Heer Halewyn zong een liedekyn,
Al wie dat hoorde wou by hem zyn.
En dat vernam een koningskind,
Die was zoo schoon en zoo bemind.
5] Zy ging voor haren vader staen:
‘Och, vader, mag ik naer Halewyn gaen?’
‘Och, neen, gy dochter, neen gy niet!
Die derwaert gaen en keeren niet.’
Zy ging voor hare moeder staen:
10] ‘Och, moeder, mag ik naer Halewyn gaen?’
‘Och neen, gy dochter, neen gy niet!
Die derwaert gaen en keeren niet.’
Zy ging voor hare zuster staen:
‘Och zuster, mag ik naer Halewyn gaen?’
15] ‘Och neen, gy zuster, neen gy niet!
Die derwaert gaen en keeren niet.’
Zy ging voor haren broeder staen:
‘Och broeder, mag ik naer Halewyn gaen?’
‘'t Is my aleens waer dat gy gaet,
20] Als gy uw eer maer wel bewaert
En gy uw kroon naer regten draegt.’
Toen is zy op haer kamer gegaen
En deed haer beste kleeren aen,
Wat deed zy aen haren lyve?
25] Een hemdeken fynder als zijde.
Wat deed zy aen haer schoon korslyf?
Van gouden banden stond het styf.
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Wat deed zy aen haren rooden rok?
Van steke tot steke een gouden knop.
30] Wat deed zy aen haren keirle1?
Van steke tot steke een peirle.
Wat deed zy aen haer schoon blond haer?
Een krone van goud en die woog zwaer.
Zy ging al in haers vaders stal
35] En koos daer 't beste ros van al.
Zy zette haer schrylings op het ros,
Al zingend en klingend reed zy door 't bosch.
Als zy te midden 't bosch mogt zyn
Daer vond zy myn heer Halewyn.
40] ‘Gegroet’, zei hy, en kwam tot haer,
‘Gegroet, schoon maagd, bruin oogen klaer!’
Zy reden met malkander voort.
En op den weg viel menig woord.
Zy kwamen bi een galgenveld;
45] Daer hing zoo menig vrouwenbeeld2.
Alsdan heeft hy tot haer gezeid:
‘Mits gy de schoonste maget zyt,
Zoo kiest uw dood! het is noch tyd.’
‘Wel, als ik dan hier kiezen zal,
50] Zoo kieze ik dan het zweerd voor al.
Maar trekt eerst uit uw opperst kleed,
Want maegdenbloed dat spreit zoo breed,
Zoo 't u bespreide, het ware my leed.’
Eer dat zyn kleed getogen was,
55] Zyn hoofd lag voor zijn voeten ras;
Zyn tong nog deze woorden sprak:
‘Gaet ginder in het koren
En blaest daer op myn horen,
Dat al myn vrienden 't hooren!’
60] ‘Al in het koren en gaen ik niet,
Op uwen horen en blaes ik niet.’

1
2

overkleed
lichaam

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

46
‘Gaet ginder onder de galge
En haelt daer een pot met zalve
En strykt dat aen myn rooden hals!’
65] ‘Al onder de galge gaen ik niet,
Uw rooden hals en stryk ik niet,
Moordenaers raed en doen ik niet.’
Zy nam het hoofd al bi het haer,
En waschte 't in een bronne klaer.
70] Zy zette haer schrylings op het ros.
Al zingend en klingend reed zy door 't bosch.
En als zy was ter halver baen,
Kwam Halewyns moeder daer gegaen:
‘Schoon maegd, zaegt gy myn zoon niet gaen?’
75] ‘Uw zoon heer Halewyn is gaen jagen,
G'en ziet hem weer uws levens dagen.
Uw zoon heer Halewyn is dood,
Ik heb zyn hoofd in mynen schoot,
Van bloed is myne voorschoot rood.’
80] Toen ze aen haer vaders poorte kwam,
Zy blaesde den horen als een man.
En als de vader dit vernam,
't Verheugde hem dat zy weder kwam.
Daer werd gehouden een banket,
85] Het hoofd werd op de tafel gezet.

c. geestelijk cultuurlied, b.v. de mystieke liederen van Hadewych, vertalingen van
Latijnse kerkgezangen.
d. geestelijk volkslied. Tot deze groep rekenen wij de vele prachtige kerst- en
paasleysen (zo genoemd naar het vaak optredend refrein Kyrie eleison - Heer, ontferm
U over ons). Een van de mooiste is wel Ons ghenaket die avondstar, waarin elke
strofe a.h.w. een onderdeel is van een groot, gebrandschilderd kerkraam dat in
taferelen de kindsheid van Jesus uitbeeldt:
Ons ghenaket die avondstar
Die ons verlichtet also claer.
Wel was haer doe1.
Susa ninna susa noe,
5]
Jesus minne sprac Mariën toe1.
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Dat huus dat hadde so menich gat,
Daer Christus in gheboren was:
Wel was haer doe.
Susa ninna susa noe,
10]
Jesus minne sprac Mariën toe.
Si sette dat kint op haren scoet,
Si cussedet voor sijn mondekijn roet;
Het was so soet.
Susa ninna susa noe,
15]
Jesus minne sprac Mariën toe.
Si sette dat kint op hare cnien,
Si sprac: ‘Groot eer moet u ghescien!’
Wel was haer doe.
Susa ninna susa noe,
20]
Jesus minne sprac Mariën toe.
Si sette dat kint op haren aerm,
Met groter vrouden1 sach sijt aen;
Het was so soet.
Susa ninna susa noe,
25]
Jesus minne sprac Mariën toe.
Die moeder makede den kinde een bat,
Hoe lieflic dattet daer inne sat!
Wel was haer doe.
Susa ninna susa noe,
30]
Jesus minne sprac Mariën toe.
Dat kindekijn pleterde metter hant
Dattet water uten becken spranc.
Wel was haer doe.
Susa ninna susa noe,
35]
Jesus minne sprac Mariën toe.
Die os ende oec dat eselkijn
Die aenbeden dat soete kindekijn.
Wel was haer doe.
Susa ninna susa noe,
40]
Jesus minne sprac Mariën toe.

Daar vele dezer liederen (vooral de volksliederen) eerst geruime tijd na hun ontstaan
opgetekend werden, zijn zij zeker niet ongehavend tot ons gekomen.

1

vreugde

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

48

Het dierdicht
21
Het dierdicht is zeer oud en wij treffen het aan bij tal van volkeren. Van de dierfabel
(de verzonnen, korte dier-anekdote met moraliserende strekking, een moraal die
gewoonlijk nog eens apart in de begin- of slotregels onder woorden wordt gebracht)
wordt wel aangenomen, dat Voor-Indië er de bakermat van zou zijn; het genre zou
dan via Griekenland en het Romeinse rijk naar West-Europa gekomen zijn. Bekend
zijn de fabels van de Griekse slaaf Aesopus (6de eeuw v. Chr.), en het zijn deze
fabels, waarvan wij er een aantal terugvinden in de Middelnederlandse Esopet (13de
eeuw). Een voorbeeld hieruit is:
53] Een wolf ende een lam goedertieren
Quamen drinken tere rivieren;
55] Si ghinghen drinken in .ij. steden:
Die wolf dranc boven, dlam beneden.
Doe seide die wolf: ‘du bevulst mi al
Dwater, dat ic drinken sal’.
‘Ay here’, sprac dlam, ‘wat segdi?
60] Dwater comt van u te mi’.
‘Ja’, seide die wolf, ‘vloecstu1 mi toe?’
Dlam antworde: ‘here, in doe’.
‘Du doest’, sprac hi, ‘dus dede dijn vader
Wilen eer ende dijn gheslachte algader’.
65] Dlam sprac: ‘in was doe niet gheboren,
Twi2 soudicker af hebben toren3?’
‘Noch’, seide die wolf, ‘horic di spreken?
Ic wane wel ic saels mi wreken’.
Die wolf sloech te sticken4 ende scoert5;
70] Dlam nochtan hads niet verboert6.
Dus vint een quaet man occusoen7,
Als hi den goeden quaet wille doen.

Het genre van de dierfabel kwam tot zijn hoogste bloei bij de Franse dichter JEAN
DE LAFONTAINE (17de eeuw).
Naast de dierfabel kwam al weldra de diernovelle op, die langer was en minder
sterk moraliserend. Zo ontstond er in West-Europa, zowel in het Latijn als in de
volkstaal, een uitgebreide dier-literatuur. Zijn de handelende figuren oorspronkelijk
‘onpersoonlijk’, - er wordt gesproken van een wolf, een vos -, in het Latijnse
dierverhaal Isengrinus (± 1150) krijgen de dieren voor het eerst eigen-namen. In de
Franse literatuur ontstaat dan geleidelijk aan een hele reeks zgn. ‘branches’ (eigenlijk
op zichzelf staande hoofdstukken), waarin Renart, de vos, de hoofdrol speelt; hoe
populair deze verhalen waren, blijkt wel uit het feit, dat de eigennaam Renart tot de
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soortnaam renard werd en het oorspronkelijke woord goupil verdrong. Het is een
dier branches, Li Plaid (Het pleidooi), die de aanleiding vormde tot onze
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Middelnederlandse Van den Vos Reinaerde. Over het auteurschap van de Reinaert
is lang getwist, en in feite bestaan er nog diverse elkaar bestrijdende meningen. De
sterkste aanhang heeft wel de hypothese, dat Van den Vos Reinaerde het werk is van
één auteur, WILLEM, - de andere in een handschrift genoemde naam, AERNOUT, zou
dan een verschrijving zijn voor Perrout (= Perrot de St. Cloud), de naam van de
Franse schrijver. Genoemde Willem heeft dan Li Plaid in het Nederlands bewerkt,
doch, niet bevredigd door de wijze waarop de Franse auteur zich op een gegeven
moment van zijn verhaal af maakt, geeft hij een zelfstandige voortzetting (die
overigens ongeveer de helft van het boek uitmaakt).
Vergelijken wij de Franse Roman de Renart met onze Van den Vos Reinaerde, dan
springt in het oog, dat de Middelnederlandse bewerking (eind 12de eeuw?) het
origineel in alle opzichten overtreft:
de Middelnederlandse dichter blijft de dieren als dieren zien, in de Franse versie
wordt het dierlijk karakter telkens aangetast door de beschrijving van menselijke
reacties (dieren die blozen, e.d.);
de compositie is in het Nederlandse verhaal veel hechter;
de Nederlandse dichter moraliseert niet, maar laat de feiten voor zichzelf spreken.

Van den Vos Reinaerde is een der hoogtepunten van onze Middelnederlandse
literatuur. Dit dankt het werk allereerst aan de gesloten, verantwoorde opbouw; het
verhaal is verdeeld over drie dagen: de voorbereiding (de klachten tegen Reinaert,
de tweevoudige indaging), de veroordeling (doch tevens Reinaerts list die hem
tenslotte de overwinning doet behalen), en, derde dag, de afwikkeling: het vertrek
van Reinaert en zijn wraak.
Een tweede kwaliteit is de prachtig volgehouden karaktertekening, de geniale
wijze waarop de dichter haast spelenderwijs de moeilijkheden van het dierenepos de
baas blijft: de figuren blijven dierlijk in hun handelen, maar toch weerspiegelen zij
tegelijk menselijke ondeugden, en het is juist deze vermenging van dierlijk doen en
menselijk denken, waarin de, door de dichter gretig aangegrepen, mogelijkheid tot
scherpe satire ligt.
De stijl tenslotte is in zijn eenvoud uitermate suggestief.
Van den Vos Reinaerde is voor alles een spannend en geestig verhaal, - door de
satirische aanleg van de auteur wordt het tegelijk een hekeling van allerlei menselijke
ondeugden (heers- en hebzucht bij Koning Nobel, vraatzucht en domheid bij Bruun
de Beer), een aanklacht tegen adel en geestelijkheiden een parodie op de ridderroman
(de hofdag, de strijd tussen de rijksgroten onderling). En door de menselijkheid
waarmee alles gezien werd, bleef de Reinaert waardevol tot op de dag van heden,
zoals o.a. blijkt uit de talloze bewerkingen. Vergeleken bij de Middelnederlandse
Van den Vos Reinaerde is elke latere bewerking echter een verzwakking, en noch
de Latijnse toga waarin hij gehuld werd, noch de Duitse uniform waarin Goethe
Reineke Fuchs tot de paradepas van deftige hexameters dwong, noch ook het moderne
colbert past ‘den fellen met den roden baerde’.
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Van den Vos Reinaerde
22
(vs. 1) Het was in eenen tsinxen daghe (pinksterdag) dat Koning Nobel hofdag hield,
en van alle kanten komen de klachten los tegen de, niet-aanwezige, Reinaert. Alleen
Grimbeert de Das, zijn neef, heeft de moed Reinaert te verdedigen, doch net als hij
op het hoogtepunt van zijn pleidooi is, wordt het lijk van ‘eene doode hinne, ende
hiet Coppe’, zo juist door Reinaert doodgebeten, voor de voeten van de koning gelegd.
Bruun de Beer wordt dan met de opdracht belast Reinaert te gaan halen. Op zijn ruw
bevel antwoordt Reinaert:
554] Ic soude te hove sijn ghegaen,
Al haddet ghi mi niet gheraden.
Maer mi es den buuc so gheladen
Ende in so uter-maten wijse
Met eere vremder niewer spise:
Ic vruchte1, in sal niet moghen gaen.
560] Inne mach sitten no ghestaen,
Ic bem so utermaten zat'.
‘Reynaert, wat haetstu2, wat?’
‘Heere Brune, ic hat crancke have3.
Arem man dan nes gheen grave:
565] Dat mooghdi bi mi wel weten.
Wi aerme liede, wi moeten heten4,
Hadden wijs raet5, dat wi node haten.
Goeder versscher honich-raten
Hebbic couver6 arde groet,
570] Die moetic heten dor den noet,
Als ic hel7 niet mach ghewinnen.
Nochtan als icse hebbe binnen,
Hebbicker af pine ende onghemac’.
Dit hoerde Brune ende sprac:
575] ‘Helpe, lieve vos Reynaert,
Hebdi honich dus onwaert8?
Honich es een soete spijze
Die ic voer alle gherechten prijse,
Ende icse voer alle gherechten minne.
580] Reynaerd, helpt mi dat ics ghewinne.
Edele Reynaert, soete neve,
Also langhe als ic sal leven
Willic hu daer omme minnen.
Reynaerd, helpt mi dat ics ghewinne’.
585] ‘Ghewinnen, Bruun? ghi hout hu spot9’.
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In doe10, Reynaert, so waer ic zot,

10

dat doe ik niet
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Hildic spot met hu, neen ic niet'.
Reynaert sprac: ‘Bruun, mochtijs yet1?
Of2 ghi honich moghet heten,
590] Bi huwer trauwen, laet mi weten:
Mochtijs yet, ic souts hu saden3.
Ic saels hu so vele beraden4,
Ghine hatet niet met hu tienen,
Waendic hu hulde daer-met verdienen’.
595] ‘Met mi tienen? hoe mach dat wesen?
Reynaert, hout huwen mont van desen,
Ende sijts seker ende ghewes:
Haddic al thonich dat nu es
Tusschen hier ende Portegale,
600] Ic haet al up teenen male’.

Reinaert voert nu de beer naar een gevelde eik op het erf van de timmerman Lamfroit;
deze heeft wiggen in de eik geslagen om hem te splijten.
677] Ende Brune liet hem so verdoren5
Dat hi thoeft over die horen6
Ende die twee voerdere voete in stac.
680] Ende Reynaert poghede dat hi brac
(Die daer te voren ghinc so smeeken7)
Die wegghen beede huter eecken:
Bruun bleef ghevanghen in den boem.
Nu hevet de neve sinen oem
685] In boesheden bracht met sulker achte8,
Dat hi met liste no met crachte
In gheere9 wijs ne can ontgaen
Ende bi den hoefde staet ghevaen.
Wat raeddi Brunen te doene?
690] Dat hi was sterc ende coene
Sal hem niet ghehelpen moghen.
Hi sach wel, hi was bedroghen.
Hi began briesschen ende dulen10.
Hi was ghegrepen bi ziere mulen
695] So vaste ende bi den voeten voren:
Al dat hi pijnde11 was verloren,
Hine waende nemmermeer ontgaen.
Van verre was Reynaert ghestaen
Ende sach commen Lamfreyde
700] Die up sinen hals brochte beide
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Een scaerpe haex1 ende eene baerde1.
Hier mooghdi horen van Reynaerde
Hoe hi sinen oem ghinc rampineeren2:
‘Oem Brune, vaste gaet mineeren3!
705] Hier comt Lamfroyt ende sal hu scijncken:
Haddi gheten, so souddi drincken’.

Ten koste van beide wangen en één oor, alsmede van de klauwen van zijn voorpoten,
lukt het Bruun zich te bevrijden. Dat, als hij in deze toestand aan het hof verschijnt.
Tibeert de Kater, die als tweede met de boodschap belast wordt, weinig zin heeft om
Reinaert te gaan indagen, is begrijpelijk. Het vergaat hem inderdaad even slecht! Tot
de stand der edelen behorend heeft Reinaert het recht driemaal gedaagd te worden,
- als hij ook dan niet zou verschijnen, zal hij vogelvrij verklaard worden. Als dan
ook de volgende dag Grimbeert de Das bij hem komt, gaat Reinaert tenslotte mee.
Onderweg spreekt hij zijn beroemde vossebiecht, een biecht die niet bestaat in een
rouwmoedig belijden van zijn zonden, maar neerkomt op een ophalen van de meest
aangename herinneringen aan al zijn schurkenstreken, - van één zelfs zegt hij in een
prachtige dubbelzinnigheid, dat hem die ‘liever bleven ware te doene dant is ghedaen’.
Op dezelfde wijze als waarop Reinaert Bruun en Tibeert in hun verderf heeft
gestort, nl. door te speculeren op hun karakterfouten (vraatzucht), speculeert hij nu
op de hebzucht van de koning door hem een verborgen schat voor te spiegelen. Toch
is de koning zo slim van Reinaert te verlangen, dat deze mee zal gaan de schat halen.
Doch
2698] Reynaert sprac: ‘ghi secht wonder4.
Waendi in waers arde vro5
2700] Coninc, oft6 mi stonde also
Dat ic met hu wandelen mochte
Also als ons beeden dochte,
Ende ghi, heere, waert al sonder sonde7?
Neent, het es also ic hu orconde,
2705] Ende ict hu segghe, al eist scame:
Doe Ysingrijn in sduvels name
In de ordine8 ghinc hier te voren
Ende hi te moonke wart bescoren9,
Doe ne conste hem de provende10 niet ghenoughen10,
2710] Daer .vj. moenke11 hem bi bedroughen12.
Hi claghede van honghere ende carmede
1 zwaardere en minder zware bijl
1 zwaardere en minder zware bijl
2 bespotten
3 nu maar flink gegeten
4 wat ge me zegt!
5 denkt gij dat ik niet erg blij zou zijn
6 indien het
7 zonder dat gij u zoudt bezondigen
8 kloosterorde
9 hem de kruin werd geschoren
10 had hij niet genoeg aan het rantsoen
10 had hij niet genoeg aan het rantsoen
11 monniken
12 zich mee voedden
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So zeere, dats mi ontfaermede.
Doe hi carmede ende wart traech,
Doe haddics rauwe, als een zijn maech13,
2715] Ende gaf hem raet dat hi ontran.
Daer omme bem ic in spaeus ban.
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Maerghin, als die zonne up gaet
Willic te Roeme om aflaet.
Van Roeme willic over zee1.
2720] Danen ne keeric nemmermee,
Eer ic so vele2 hebbe ghedaen,
Coninc, dat ic met hu mach gaen
Thuwer eeren ende thuwer vromen3,
Of4 ic te lande weder come.
2725] Het ware een onscone dinc,
Souddi, heere coninc,
Maken huwe wandelinghe5
Met eenen verwatenen ballinghe6
Als ic nu bem, God betere mi!’

Tot het laatst toe blijft Reinaert zichzelf: de hem vergezellende Cuwaert de Haas
wordt gedood en opgepeuzeld; diens kop laat hij door Belin de Ram (de hofkapelaan!),
in zijn reistas naar de koning brengen, hem op het hart drukkend, dat hij vooral moet
zeggen dat hij de ‘boodschap’ eigenhandig geschreven heeft. Reinaert en zijn hele
gezin trekken weg, en de koning blijft weinig anders over dan zijn nederlaag te
slikken.

Het proza in de Middeleeuwen
23
Daar het merendeel van de Middelnederlandse letterkunde niet bedoeld was om
gelezen maar om beluisterd te worden en de dichtvorm het onthouden
vergemakkelijkte, heeft niet het proza maar de poëzie de overhand. De mystiek echter,
om een voorbeeld te noemen, die tóch slechts begrepen kon worden door mensen
van (vooral ook theologische) ontwikkeling, werd in hoofdzaak in prozavorm
geschreven. Met de opkomst van de derde stand en mede dank zij de uitvinding van
de boekdrukkunst (eerste helft van de 15de eeuw), die de vermenigvuldiging der
boeken gemakkelijker, maar vooral ook goedkoper, maakte, zien wij het proza
langzamerhand in betekenis toenemen, al blijft de dichtvorm zich nog tot in de 18de
eeuw met name bij het toneel als de meest-gebruikte vorm handhaven.
Het proza in de Middeleeuwen overziend, onderscheiden wij de volgende genres: a.
mystiek. Hierover spraken wij reeds in § 15. Behalve de daar genoemde mystieke
gedichten heeft HADEWYCH (± 1250) ook mystiek proza geschreven, o.a. haar
Visioenen.
Een tweede grote figuur is JAN VAN RUUSBROEC (1294-1381). Tussen zijn werk
en dat van Hadewych die een eeuw vroeger leefde bestaan kenmerkende verschillen:
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ademt de mystiek van Hadewych in de wijze van uitdrukken een ridderlijke geest,
bij Ruusbroec vinden wij hier niets van terug; bij Hadewych overheerst het gevoel,
het werk van Ruusbroec is veel meer overdacht, het richt zich ook meer tot ons
verstand: de compositie en de voorstelling treffen door hun heldere systematiek.
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Voor de theologisch niet geschoolde lezer zijn echter zowel Hadewych als Ruusbroec
moeilijk te lezen.
De invloed van Ruusbroec strekte zich uit tot Noord-Nederland (en zelfs tot over
de landsgrenzen), waar hij stimulerend werkte op het ontstaan van de Moderne
Devotie, in feite een waar mogelijk in de praktijk toepassen van Ruusbroecs mystiek.
Het mooiste en veruit beroemdste werk dat wij aan de Moderne Devotie te danken
hebben, is THOMAS A KEMPIS' Navolging van Christus, geschreven in het Latijn.
Een andere bekende figuur is nog JAN BRUGMAN, beroemd om zijn volkspreken.
b. bijbelstof. Het bekendst werd de evangeliënharmonie (d.w.z. de versmelting
van de vier evangeliën tot een doorlopend verhaal): Het Limburgse Leven van Jezus
(13de eeuw), treffend door de sobere, suggestieve verhaaltrant:

Caput 45
[1]] En onssit1 u nit cleine convent want u vader sal u gheven syn rike. verkoept
[2]] dat ghi hebt ende gheft almosne. Makt cledere die nin2 versliten ende ghedert
[3]] den schat die nin mindert. En legt nit uwen schat in derde3 daer hi rosteghen
[4]] moghe ende daer die motten dar toe moghen gheraken. ende daer de dieve
[5]] wandelen, diene mogen ut graven ende stelen. mar legt uwen schat in den
[6]] hemel daer noch rostegheit noch motte din en moghe ergren noch daerne
[7]] die dieve en conen ut gegraven noch ghestelen. Daer dyn schat es dars dyn
[8]] herte. Dat licht dyns lichamen dats dine oghe. Es dine oghe simpel so sal
[9]] al dyn lichame cler syn. ende es dine oghe quaet so sal al dyn lichame donker
[10]] syn. Ende ochte4 dat licht dat in di es donkerheit es hoegedaen syn dan de
[11]] demsternessen5?
c. exempelen. Om voor de eenvoudige gelovigen bepaalde geloofswaarheden duidelijk
te doen spreken, maakte de geestelijkheid bij de predikaties gebruik van exempelen:
eenvoudige verhalen, waaruit het betoogde helder naar voren moest komen, b.v. dat
men vertrouwen moest hebben in de voorspraak van Maria, dat de hemelse schoonheid
alle aardse glans overtrof, enz. Deze exempelen kunnen uiterst naïef zijn van toon,
maar in hun kinderlijke zuiverheid zijn ze ook vaak ontroerend.

Van een clerc die begheerde Maria te Sien
[1]] Het was een clerc die diende Maria die maghet ende moeder Gods seer yn[2]] nichlic. Ende in dat slot van sinen ghetiden so badt hi ende begeerde seer
[3]] Maria te sien. Op een tijt lach hi in sinen ghebede ende Maria sijn vriendinne
[4]] quam tot hem ende sprac hem toe. Hi wort6 vervaert want hi en sach daer
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[5]] nyement. Doe vraechde hi wie daer waer. Doe antwoorde Maria ende seide:
[6]] Ic bin hier Maria die moeder Gods die ghi seer begheert te sien. Mer ic segghe
[7]] iu saghet ghi mi ghi sout blint worden vander claerheit. Doe seide die clerc:
[8]] O waerde Maria maghet ende moeder Gods ic sel mijn een oghe toe binden
[9]] ende mitten anderen oge wil ic gaerne blint werden op dat7 ic iu eens mach

7

mits
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[10]] sien. Ende doe hi Maria in haer claerheit ghesien hadde doe was hi mit dien
[11]] oghe blint. Ende rechtevoort1 badt hi devotelic an Maria dat hise mitten
[12]] anderen oghe noch eens sien mochte hi woude daer altemael om blint wesen.
[13]] Ende Maria die waerde maghet die liet haer noch eens sien. Ende doe was
[14]] hi mit beyden oghen blint. Doe Maria sijn grote begheerten sach die hi tot
[15]] haer hadde doe gaf si hem sijn ghesichte al te malen weder. Doe dancte hi
[16]] ende lovede Maria ende diende haer mit grooter devocien.
d. prozavolksboeken. De Reinaert en de populaire ridderromans als De vier
Heemskinderen, Het Roelantslied keren in de 15de eeuw, maar ook later nog, terug,
nu evenwel als prozaromans: met de gemakkelijker vermenigvuldiging van de boeken
en de zich verbreidende kunst van het lezen is er immers geen reden meer om de
dichtvorm te handhaven.
Het hier volgende fragment uit De Historie van den vier Heemskinderen beschrijft
hoe de vier gebroeders eindelijk hun onderwerping aan koning Karel aanbieden, en
hoe deze eist dat het ros Beyaert verdronken zal worden (uit het 25ste hoofdstuk).
[1]] Als die coninc Beyert hadde, volquam hi sijn belofte, want hij dede hem twe
[2]] molensteenen binden an den hals ende leiden op die brugge vander Oyse ende
[3]] werpen in de riviere: Beyert sanck met die molensteenen so alst eerst in ge[4]] worpen was om die swaerheit vander steenen, mer terstont quamt boven ende
[5]] began te swemmen. Mettien sach Reinout om ende sacht swemmen: Beyert
[6]] versach Reinout ende doen verhieft sinen voet ende sloech soe crachtelick
[7]] tegen de molenstenen dat si beide braken ende swam te lande ende so drae
[8]] alst te lande quam liept na sinen here Reinout. Als Karel dat sach seide hi
[9]] tot Reynout: ‘Reinout, geeft mi Beyert weder, of ic sal u doen vangen’.
[10]] Reinout dit horende van den coninc, gaf hy Beyert den coninc weder. Doe
[11]] dede die coninck Beyaert binden an elcke voet een molensteen ende an den
[12]] hals twe ende lietet so werpen in die riviere; noch quam Beyert boven ende
[13]] versach sinen meester ende brac die molensteenen ende liep tot sinen meester.
[14]] Adelaert dit siende liep tot Beyert ende custet voer sinen muyl. Die coninc
[15]] dit siende, verwonderdet seer die crachte van sulcken paert. Doe seide die
[16]] coninc: ‘Reinout, ten si dat ghi my Beyert weder geeft, ic sal u doen vangen
[17]] ende hanghen te Montefaucoen an die galghe’. Doe seide Adelaert: ‘Vermale[18]] dijt moetstu zijn, Reynout, geefstu den coninc Beyert weder’. Reinout seide
[19]] weder: ‘Swijch broeder, sal ic om een ors des conincs toerne hebben? neen
[20]] ic waerlic, broeder, also helpe mi God’. Doe seide Adelaert: ‘O Beiaert, hoe
[21]] valschen here hebdi gedient: met valschen loen wordi geloent’. Reinout heeft
[22]] Beyert weder gevangen ende den coninc ghegeven, seggende: ‘Heer coninc,
[23]] dat is die derde reise2 dat icken u gelevert heb ende ist dat u dit ors nu ontgaet,
[24]] ic en vanges u niet weder want het gaet mijnre herten te na’. Die coninc ont[25]] finct ors ende seide: ‘Reinout, gi en moet niet omsien, want so lange als tors
[26]] u siet so en soudet niet moghen verdrencken’. Doe most Reinout voer de
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[27]] heren sweren dat hi niet omsien en soude na Beiert. Doe dede die coninc
[28]] Beiaert an elcke voet binden twe groote molenstenen ende an den hals twee
[29]] ende soe werpen in die riviere: doe most dat ors te gronde sincken overmits
[30]] die swaerheit der stenen. Een wijle dair na quamt weder boven ende stac
[31]] thoeft om hoge, neyende1 nae sinen here oft een mensche geweest hadde, de2
[32]] na sinen lieven vrient gescreit hadde. Als dit neyen Reynout hoerde ende niet
[33]] om en dorste sien, ginc hem so na der herten dat hij in onmacht viel: Beyert
[34]] neech sinen here metten hoefde, neyde seer na sinen here. Als Ridsaerd dit
[35]] sach, hadde hi in sijn herte groot verdriet ende hem iammerdet seer. ende
[36]] dye ander broeders hadden oeck groten rou mede om tors dat si sinen here
[37]] so getrouwe sagen: ten lesten sanc dat ors in die gront ende verdranc.

Het toneel in de Middeleeuwen
Indeling en ontstaan
24
Het middeleeuws drama is, als wij uitgaan van de inhoud, te verdelen in geestelijk
en wereldlijk toneel.
Het middeleeuws geestelijk toneel in West-Europa ontstond uit godsdienstige
plechtigheden, en wel uit de vereniging van de troop en de liturgische handeling.
Tropen zijn interpolaties, d.z. invoegingen, in de gregoriaanse misgezangen, waarin
- al spoedig in dialoogvorm - het kerkelijke feest van die dag (b.v. Kerstmis, Pasen)
herdacht werd. Zo zong b.v. op Paasdag een deel van het koor dat de engelen bij het
graf voorstelde:
‘Wien zoekt gij in het graf, Christusvereersters!’ waarop een ander deel van het
koor (de teleurgestelde vrouwen representerend) antwoordde:
‘Den gekruisigden Jezus van Nazareth, o hemelbewoners’. Dan de engelen weer:
‘Hij is niet hier; Hij is verrezen, gelijk Hij voorzeide. Gaat, boodschapt, dat de Heer
uit het graf verrezen is’. Waarop dan het gezamenlijke koor inviel met het Introïtus
(d.i. het begin van de mis):
‘Ik ben verrezen en nog ben Ik bij u...’ enz.
Naast deze Latijnse gezangen, die door hun dialoogvorm dus reeds een dramatische
kern in zich hadden, was er ook een zekere handeling op bepaalde kerkelijke
hoogtijdagen. Zo bracht b.v. de liturgie van de Avondmaalviering op Witte Donderdag
mede, dat het geconsacreerde Brood in processie naar een symbolisch graf werd
gedragen. En zo was er (zoals Jos Smits van Waesberghe in zijn ‘Muziek en Drama
in de Middeleeuwen’ het uitdrukt) ‘slechts een inspiratievonk nodig, om beide factoren
te verenigen en een Paaschdrama te doen ontstaan. Dat geschiedde omstreeks 950’.
Het oudste te onzent bewaard gebleven specimen is het Maastrichts Paasspel (eind
12de eeuw).
Uit het liturgisch drama ontstond door uitbreiding en vermenging met wereldlijke
elementen het geestelijk drama der Middeleeuwen, hetgeen natuurlijk gepaard ging
met diverse wijzigingen:
1
2

hinnikend
die
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de inhoud, die oorspronkelijk zuiver liturgisch was, verloor dit karakter hoe langer
hoe meer;
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de taal: het gezongen Latijn maakte plaats voor de gesproken volkstaal;
de ‘spelers’: eerst uitsluitend geestelijken, later ook en vooral leken;
de plaats: eerst in de kerk zelf, later op het kerkplein of een ander stadsplein.
De wijze van ontstaan van het wereldlijk drama is niet met zekerheid te
reconstrueren: zowel tegen de hypothese: verdere verwereldlijking van het geestelijk
drama, als tegen de veronderstelling: een uitgroeien van de door enkele minstrelen
voorgedragen verhalen, bestaan bezwaren. Wel kan men zeggen, dat het wereldlijk
drama bij ons de invloed heeft ondergaan van het geestelijk.
Wat de opvoering van de stukken betreft: de enscenering van de geestelijke spelen
was zeker minder primitief dan die der abele spelen en kluchten. Decorwisseling
kende men over het algemeen nog niet, - als het stuk dus op verschillende plaatsen
speelde, werd het toneel onderverdeeld. Zo vertoonde de scène bij de opvoering van
mysteriespelen vaak een drie deling: hemel, aarde en hel, soms in verdiepingen boven,
maar gewoonlijk naast elkaar. De abele spelen, waarin de handeling zich steeds op
twee plaatsen voltrekt, konden dus volstaan met een indeling van de speelruimte in
tweeën; de aanduiding van de plaats van handeling was, evenals de aangebrachte
scheiding, primitief.
Het woord ‘toneel’ hangt niet samen met ‘vertonen’ (zoals Vondel dacht), maar
is uit het Frans afkomstig. ‘Tenir son tinel’ betekende: een hofdag of plechtige
bijeenkomst houden; in het Nederlands werd deze uitdrukking overgenomen als ‘syn
teneel (of tanneel) houden’. Langzamerhand vatte men ‘tanneel’ op als benaming
voor het versierde getimmerte bij zulke plechtigheden gebruikt, en tenslotte ging de
naam over op de stellage bij het opvoeren van spelen gebruikt en op de spelen zelf.
Daar de Middelnederlandse spelen uitsluitend bedoeld waren om inderdaad
gespeeld te worden (het zgn. leesdrama kwam bij ons nog niet voor), ligt het voor
de hand, dat er niet veel kopieën van de diverse stukken bestaan hebben, - enkele
spelen komen b.v. slechts voor in één enkel handschrift. Ongetwijfeld heeft er dan
ook in de Middeleeuwen een veelvoud bestaan van het aantal stukken dat wij thans
nog bezitten. Hoewel deze bewaard gebleven toneelstukken niet verder terug gaan
dan tot ± 1400, en gedeeltelijk al kenmerken van de Rederijkerskunst vertonen, wordt
toch het Middelnederlands drama ter wille van de overzichtelijkheid hier als een
geheel behandeld.

Het geestelijk toneel
25
Het geestelijk drama in de Middeleeuwen kan onderverdeeld worden in:
a. mysteriespelen. De stof hiervan bestaat uit een of ander geloofsmysterie. Het
meest bekend zijn de Bliscappen van Maria (15de eeuw), waarvan er tussen
1448 en 1566 telkenjare een te Brussel werd opgevoerd. Het eerste van de zeven
stukken die er oorspronkelijk geweest zijn, - helaas bleven slechts het eerste en
het laatste bewaard -, heeft tot hoogtepunt de aankondiging van Christus'
geboorte aan Maria; van de Sevenste Bliscap vormen Maria's dood en
tenhemelopneming de inhoud.
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b. mirakel- en heiligenspelen. Deze spelen geven een dramatisering van het leven
van een heilige of van het geschieden van een wonder. Het mooiste voorbeeld,
dat
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ook moderne toeschouwers nog weet te boeien en te ontroeren, is wel Mariken
van Nieumeghen (± 1500). Niet alleen is het gegeven belangwekkend, maar ook
de karaktertekening der personen is overtuigend en de schrijver toont
herhaaldelijk, dat hij gevoel heeft voor de dramatische mogelijkheden die er in
de stof scholen.

Een scoon spel van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven iaren
metten duvel woende ende verkeerde
Mariken wordt door haar oom, een priester, naar Nijmegen gezonden om inkopen
te doen, en bij het vertrek geeft hij haar de raad mee om, indien het te laat zou worden,
onderdak voor de nacht te vragen bij haar in Nijmegen wonende tante. Als Mariken
dit inderdaad gedwongen is te doen, wijst deze haar op de meest grove wijze de deur.
In haar wanhoop is Mariken geneigd de hulp te aanvaarden van iedereen: ‘God of
die duvel, tes mi alleleens’. Het is de duivel die dit aanbod dankbaar aanvaardt en
in de gestalte van de eenogige Moenen verschijnt:
Mariken
196] Wie sidi, vrient?
Die duvel
Een meester vol consten,
Nieuwers af falende wes ic besta1.
Mariken
Tcomt mi alleleens met wien dat ick ga,
Also lief gae ic metten quaetsten als metten besten.
Die duvel
200] Wildi u liefde te miwerts vesten,
Ick sal u consten leeren sonder ghelijcke,
Die seven vrie consten: rethorijcke, musijcke,
Logica, gramatica ende geometrie,
Arithmetica ende alchimisterie,
205] Dwelc al consten sijn seer curable2.
Noyt vrouwe en leefde op eerde so able3
Als ic u maken sal.
Mariken
So moetti wel zijn een constich man;
Wie sidi dan?

1
2
3

wat ik ook onderneem
achtbaar
bekwaam
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Die duvel
Wat leyt u daeran?
Wie ick ben en soudi met rechte vraghen niet.
210] Ick en ben die beste van mijnen maghen niet,
Maer u dat ic emmermeer niet dan ionste en toge.
Mariken
Hoe heeti, vrient?
Die duvel
Moenen metter eender ooghe,
Die wel bekent es met veel goede ghesellen1.
Mariken
Ghi sijt die viant vander2 hellen.
Die duvel
215] Wie ick ben, ic ben emmer3 gheionstich tot u.
Mariken
Ick en hebbe oeck van u anxt, vrese noch gru4;
Al quame Luycefer selve uuter helscher ghewelt5,
Ick en souder niet af vervaert sijn, so ben ic gestelt;
Ick ben onghequelt van allen anxte.
Die duvel
220] Ia schoen kint, dits tcorste ende dlancxste6:
Wildi met my gaen ende mijnen raet doen sonder veysen7,
Al dat ghi dincken moecht oft peysen,
Sal ick u leeren, soe ick u eerst vertelde;
Van goede, van iuwelen, noch van ghelde
225] En suldi ooc nemmermeer hebben ghebrec.
Mariken
Tes wel gheseyt; maer nae deerste bespreck8,
Eer ghi met mi sult versamen in ionsten,
Suldi mi leeren die seven vrie consten,
Want in alle dinghen te leeren verfray ick9.
230] Ghi sullet mi al leeren, suldi?
Die duvel
Wat trouwen10, ia ick.
Ick sal u leeren al dat wel voechlijck is.
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Mariken
Nigremansie1 dats een const, die ghenoechlijck is.
Mijn oom es daer af fraey ende cloeck2;
Hy maect wonder somtijts; hi heefter af eenen boeck,
235] Ick wane hi hem in node noyt en faelde.
Hi soude door die ooghe van eender naelde
Den viant3 wel doen cruypen teghen sinen danck4.
Die conste moetti mi oock leeren.
Die duvel
O aenschijn blanck,
Al wes5 ick can, u selven verfroyt6,
240] Es al om u, maer ick en leerde noyt
Niegermansie, daer veele aen cleeft.
Tes een conste, die veel moyten heeft,
Ende daer oock vele sorghen inne steeckt.
Als ghi nigermansie begint ende u ontbreeckt
245] Een woort ofte een letter, schoon rode mondt,
Ende ghi den gheest, die ghi roept, ter stont
Niet en cont bevelen of te passe spreken7,
Hi soude u ter stont den necke breken.
Dus leiter groot grief8 inne, scoon edel blomme.
Mariken
250] Eest so, soe en gheef icker dan niet omme;
Ick en wil niet leeren, daer ic bi sou moghen sneven.
Die duvel
Ha, ha, dat heb ic haer ontgheven9.
Wat, sou si nighermancie begheeren te leerne?
Cost si nighermancie, twaer om te verseerne10,
255] Tharen accoort te keerne11 ende te brengen in laste
Die gheheel helle ende te dwinghen, alst haer paste,
Oft mi te legghen vaste, daer ic en mochte wech noch van.
Haer nighermancie te leeren? daer en come ic niet an.
So ick best can, sal ick haer dat houden uuten sinne. 260] Hoort, wat ic u noch leeren sal, mijn schoone minne,
Om dat12 gi die nighermancie sout laten varen.
Mariken
Wat suldi mi noch leeren?
1
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Die duvel
Dat sal ick u verclaren:
Alle die talen der werelt sal ick u leeren,
So sal u alle die werelt verheffen ende eeren,
265] Want alle die talen te connen, ghi en weet niet wat si.
Ende dan die seven vri consten daer bi!
Tes om van elken verheven te sijn seer excellentelijc.
Mariken
Daenhoren versacht minen druck tormentelijc1;
Gheheel obedientelijck touwen wille, ende ghijt so doet,
270] Stel ick mi.

Tezamen met Moenen gaat Mariken (die haar naam heeft moeten verruilen voor die
van Emmeken, zo toch nog de eerste letter van haar naam - en zo als het ware het
contact met het geloof - handhavend) naar Den Bosch en daarna naar Antwerpen,
waar zij een zeer zondig leven leidt en menigeen in het verderf stort. Na een zestal
jaren ‘wert Emmeken verlangende om haeren oom ende haer andere vriendekens in
den lande van Ghelre te besoeken’, en met tegenzin willigt Moenen haar verzoek in.
In Nijmegen is het juist kermis, en na de processie ziet Emmeken een wagenspel,
waarin getoond wordt hoe de zondige mens op voorspraak van Maria vergiffenis
krijgt bij God. Zij komt tot inkeer en Moenen, ziend dat het spel voor hem verloren
is, poogt haar te doden. Zij blijft echter in leven en met haar oom trekt zij naar Rome
om van de paus vergiffenis van haar zonden te verkrijgen. Deze sluit dan drie ringen
om haar hals en armen: als deze vanzelf zullen afvallen, zal dit een teken zijn dat
God haar haar zonden vergeven heeft.
Mariken trekt naar een klooster te Maastricht en doet zo vurig boete, dat dit wonder
inderdaad geschiedt.

Naeprologhe
1127] In deser manieren, Gods vrienden vercoren,
So es dit ghebuert hier te voren,
Sonder faute, al eest dat den menigen luegelijc dinct.
1130] Ende ghi noch te Maestricht in stede ghinct
Ten bekeerden sonderssen, daer soudi sien
Emmekens graf, ende boven dien
Die drie ringhen hanghen boven haren grave,
Ende onder die ringhen ghescreven, met letteren gave,
1135] Haer regnacie2 ende penitencie3, die si besuerde4,
Hoe ende wanneer dit ghebuerde.
Doer die teekenen houdic te bat voer waer.
Si leefde noch ontrent twee iaer,
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Na dat haer banden afspronghen, was mi geseyt,
1140] Altoos penitencie doende ende neersticheyt,
Om den oppersten coninck te behaghene.
Neemt alle danckelick, sonder clagene
Dit slecht bewijs1; ionste deet bestaen2,
Op dat wi die hemelsce glorie moghen ontfaen.
Amen.

26
Tot het geestelijk drama in de Middeleeuwen behoort tenslotte ook nog: c. de
moraliteit. De moraliteit kenmerkt zich door de eigenaardigheid, dat in plaats van
of naast de werkelijke personen ook nog zinnebeeldige figuren handelend optreden
zoals Ghelove, Duecht, Gheselscap. De strekking is steeds moraliserend, en het
woord speelt er een grotere rol dan de actie. Het mooiste (en voor ons bijna het enig
genietbare) voorbeeld is het eind-vijftiende-eeuwse spel Spieghel der Salicheyt van
Elckerlyc.
Het is een tijdlang een twistpunt van de geleerden geweest of onze Elckerlyc aan
het Engelse Everyman ten voorbeeld had gediend, of omgekeerd; tegenwoordig wordt
de prioriteit van Elckerlyc wel algemeen aangenomen. In het Duits bestaat er een
moderne versie, Jedermann, van de hand van de Oostenrijkse schrijver HUGO VON
HOFMANNSTHAL. Tegenwoordig begint het traditie te worden om telkenjare tijdens
het Holland Festival een openlucht-uitvoering te geven van dit ontroerende spel, en
inderdaad, het stuk is ook voor de moderne toeschouwer nog aantrekkelijk, omdat
het probleem (de mens die rekenschap moet afleggen van zijn leven) van alle tijden
is; en omdat de niet met zekerheid aan te wijzen dichter dit op een manier behandeld
heeft, die zonder onnodige uitweidingen recht op zijn doel af gaat. Het grote bezwaar
van zovele moraliteiten: eindeloos getheoretiseer en een zich verliezen in een subtiel
doch weinig interessant woordenspel, is hier vermeden.

Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc
In opdracht van God kondigt Die Doot aan Elckerlijc (d.i. iedereen) zijn dood aan.
Als deze verneemt dat hij sterven en voor God rekenschap van zijn leven afleggen
moet, antwoordt hij:
Elckerlijc
95] Daer op ben ic nu al qualic versien3,
Rekeninghe te doen voer Gode bloot4.
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Wie bistu, bode?
Die Doot
Ick ben die Doot,
Die niemant en spaert, daer Elckerlijc sal bi
Gods beveele rekeninghe doen.
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Elckerlijc
Och, Doot, sidi mi soe bi1,
100] Als icker alder minst op moede2!
Doot, wildi van mi hebben goede?
Duysent pont sal ic u gheven,
Opdat ic behouden mach mijn leven.
Ende doet mij een verdrach3 van desen.
Die Doot
105] Elckerlijc, dat en mach niet wesen.
Ick en aensie goet, schat noch have.
Paeus, hertoghe, coninc noch grave
En spare ic niet nae Gods ghebieden.
Waer ic met schatte te verleeden
110] Ick creghe wel alder werelt goet.
Nu houtet al met mi den voet4.
Oec en gheve ic uutstel noch verdrach.
Elckerlijc
Allendich, arm katijf, o wach!
Nu en weet ick mijns selfs ghenen raet
115] Van rekeninghe te doen: mijn staet
Es so verwerret ende so beslet5,
Ic en sier gheen mouwen toe gheset6,
So is mijn herte om desen in vaer7.
Och, mocht ic noch leven .XII. jaer,
120] So soudic mijn ghescrifte exponeren8,
Ende oversien. Wilt doch cesseren9
Als nu, lieve Doot, van wraken,
Totdat ic versien bin op die saken.
Dat bid ic u doer10 Gods ontfermen.
Die Doot
125] U en mach baten smeken oft kermen,
Dus siet, wat u staet te beghinnen.
Elckerlijc
Lieve Doot, een sake doet mi bekinnen11
Al yst, dat ic dese vaert moet aengaen,
Soudic niet moghen wederkeeren saen,
130] Als ic mijn rekeninghe hadde ghestelt12?
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Die Doot
Neen ghi, nemmermeer!
Elckerlijc
Almogende Gods ghewelt!
Wilt mijns ontfermen in deser noot!
En soudic niemant, cleyn noch groot,
Daer moghen leyden1, had ict te doene?
Die Doot
135] Jae ghi, waer yemant so koene,
Dat hi die vaert met u bestonde2.
Spoet u, want God, die alle gronde
Doersiet met sinen godliken oghen,
Begheert, dat ghi voer hem coemt toghen
140] U rekeninghe van dat ghi hebt bedreven.
Wat! meendi, dat u hier is ghegheven3
Tleven op daerde ende tijtlijc goet?
Elckerlijc
Aylazen, dat waendick!
Die Doot
Hoe sidi aldus onvroet,
Elckerlijc, daer ghi hebt vijf sinnen4,
145] Dat ghi soe onsuver sijt van binnen,
Ende ic so haestlijc come onversien.
Elckerlijc
Allendich katijf! waer sal ic vlien,
Dat ic afquame deser groter sorghen?
Lieve Doot, verdraghet mi tot morghen,
150] Dat ic mi bespreken mach5 van desen.
Die Doot
Dat ic dat soude consenterende wesen6,
En doe ic niet tot gheender tijt.
Ic slae den sulcken terstont int crijt,
Sonder voerraet7, met eenen slach.
155] Aldus bereyt u in desen dach.
Ick wil uut uwen oghen vertrecken.
Siet, dat ghi u naerstelic gaet betrecken8
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Te segghen: nu coemt den dach,
Die Elckerlijc niet voerbi en mach.
Elckerlijc
160] Ay, Elckerlijc, wat dede ic ye1 gheboren!
Ick sie mijn leven al verloren,
Nu ic doen moet dese langhe vaert,
Daer ic so qualic teghen ben bewaert2:
Ic en hebbe noyt goet bedreven,
165] Aldus heb ic seer luttel ghescreven3.
Hoe sal ic mi excuseren int claer4?
Eylacen, ic woude dat ic nu niet en waer5!
Dat waer mijnder sielen groot toeverlaet.
Waer mach ic nu soecken troost of raet?
170] God die Heere, die alle dinc voersiet,
Dat ic veel claghe, ten helpt niet.
Den tijt gaet verre, tes nae noene,
Ay lasen, wat staet mi nu te doene?
Wien mocht ic claghen dese sake?
175] Laet sien, oft ic mijn Gheselscap sprake
Ende leyde hem te voren6 om mede te gane.
Soudt hijt mi ontseggen? Neen hi, ick wane,
Wi hebben ter werelt in onsen daghen
So groten vrientscap tsamen gedraghen;
180] Want ic betrou hem aider duecht7.
Ic sien8, des bin ic rechts9 verhuecht.

Doch noch Gheselscap (= zijn vrienden), noch Maghe ende Neve (zijn verwanten),
noch Tgoet (aardse bezittingen) willen Elckerlijc vergezellen. Duecht zou wel willen,
maar daar Elckerlijc zich nooit zeer om zijn deugd bekommerd heeft, ligt deze nu
verwaarloosd - zij ‘en kan gheroeren niet een let’ - in een hoek. Zij verwijst hem
echter naar Kennisse (zelfinzicht), deze brengt hem naar Biechte, en als Elckerlijc
bij de laatste zijn zonden rouwmoedig heeft beleden en boete heeft gedaan, is Duecht
in zoverre hersteld, dat zij Elckerlijc kan begeleiden. Tijdens zijn laatste gang verlaten
Elckerlijc dan nog achtereenvolgens: Schoonheyt, Cracht, Vroetscap en de Vijf
Sinnen; Kennisse gaat mee tot de grafkuil, alleen Duecht daalt met Elckerlijc hierin
af, waarop de Ynghel hem ontvangt met de woorden:
845] Coemt, uutvercoren bruyt,
Hierboven ende hoort dat suete gheluyt,
Der engelen mits10 uwe goede virtuyt11.
Die siele neem ick den lichaem uut.
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Haer rekeninghe is puer ende reyne.
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850] Nu voer icse in des hemels pleyne,
Daer wi alle moeten ghemeine
In comen, groot ende cleyne. Amen.

Het wereldlijk toneel. Abele spelen
27
Het wereldlijk toneel is in onze Middelnederlandse letterkunde vooral
vertegenwoordigd door een tiental spelen, die in één handschrift bewaard bleven.
Vijf zijn er van grotere omvang, de andere vijf zijn kort en van komische aard, en
deze zullen wel als na-stukje gediend hebben. Van de vijf langere spelen is de klucht
Drie daghe here slechts gedeeltelijk tot ons gekomen. Verder behoren hiertoe het
spel Vanden winter ende vanden somer, waarin deze beide, gepersonifieerd, hun
voortreffelijkheid boven de ander proclameren. Het belangrijkst zijn echter de drie
abele spelen Esmoreit, Lanseloet van Denemerken en Gloriant. De stof van abele
spelen (abel = schoon, verheven) herinnert aan die van de ridderromans.
Een abel spel van Esmoreit, sconincx sone van Ceciliën daterend van omstreeks
1400, begint zoals de meeste dezer spelen met een proloog, waarin al iets van de
inhoud wordt meegedeeld:
6] Nu biddic u, heren ende vrouwen,
Dat ghi wilt swighen ende hoeren:
Het was een coninc hier te voren,
In Ceciliën was hi gheseten,
10] - Verstaet, soe moghdi wonder weten, Ende ghecreech een kint bi sijn wijf.
Maer bi hem hielt hi enen keitijf1,
Sijns broeder sone, hiet Robrecht,
Die dat conincrike na recht
15] Alte male soude hebben verworven,
Hadde die coninc sonder oer2 ghestorven.
Maer nu wert daer een knecht3 geboren,
Dies Robbrecht hadde grote toren
Ende int herte groten nijt.
20] Nu seldi hier sien in corter tijt,
Wat dat den jonghelinc es gesciet,
Ende hoe dat hem Robrecht bracht in swer verdriet,
Ende enen Sarrasijn4 heft vercocht.
Ende in groten elende brocht.
25] Ende oec die moeder, diene droech,
Dat si daer na noit en loech
In .XX. jaren daer si lach,
Ende noit sonne noch mane en sach:
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Dat beriet5 haer Robrecht al.
30] Nu swijt, ende merct hoet begennen sal.
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De schurk Robbrecht uit dan zijn misnoegen, dat de koning van Sicilië nog een zoon
geboren werd, daarmee de mogelijkheid teniet doende, dat hij, 's konings neef, hem
zou opvolgen. Hij besluit het kind te doden:
45] Ic sal daer omme pinen1 nacht ende dach,
Hoe ic dat wecht verderven mach;
Ic saelt versmoren oft verdrincken;
Daer salic nacht ende dach omme dincken,
Al soudic daer omme liden pijn.
50] Ic sal noch selve de coninc sijn
Van Ceciliën, den hoghen lande.

Dan verplaatst het toneel van de handeling zich naar Damascus: de sterrenwichelaar,
Meester Platus, heeft in de sterren gelezen
68] Dat in kerstenrijc een kint
Gheboren es van hogher weerde,
70] Dat u sal dooden metten sweerde,
Her coninc here, ende nemen dlijf,
Ende u dochter sal sijn sin wijf,
Ende kerstenheit sal si ontfaen.

Om dit te voorkomen koopt Meester Platus ‘dat jonghelinc’ voor een grote som gelds
en brengt het naar Damascus, waar de dochter van de Sultan, Damiet, de opdracht
krijgt het op te voeden: ‘Ghi moet syn suster ende moeder’. Ondertussen heeft
Robbrecht de koningin ervan beschuldigd, dat zij haar kind gedood zou hebben, en
de koning laat haar in de kerker werpen.
Als Esmoreit volwassen is, verneemt hij door een toeval dat hij niet Damiets
broeder is, doch een vondeling.
De jonghelinc
Ay, soe benic van cleinder gheboert2,
Dat duchtic, ofte uut verren lande.
510] Mamet3 laete mi noch die scande
Verwinnen, dat ic weten moet,
Wie mi desen lachter4 doet,
Dat ic te vondelinghe was bracht.
Nu en willic nemmermeer den enen nacht
515] Den anderen verbeiden5, ic en hebbe vernomen,
Van wat gheslachte dat ic ben comen
Ende wie dat mijn vader si.
De jonge joncfrouwe Damiet
O Esmoreit, nu blijft bi mi!
Ic bids u in6 die ere van allen vrouwen.
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520] Storve mijn vader, ic soude u trouwen,
Edel wigant1, tot enen man.
Esmoreit, soe moghdi dan
Sijn van Damast gheweldich here.
De jonghelinc
O edel vrouwe, die onnere2
525] En sal u nemmermeer ghescien;
Dien lachter moet verre van u vlien,
Dat ghi sout nemen enen vondelinc.
U vader es een hoghe coninc
Ende daer toe3 sidi soe scoene;
530] Ghi mocht met rechten draghen croene
Voer elken man die nu leeft.
Mijn herte van groten scaemde beeft,
Dat ic al dus hebbe ghevaren4.
De jonge joncfrouwe Damiet
O Esmoreit, laet u mesbaren!
535] Dies biddic u, edel wigant.
Al waest dat u mijn vader vant,
Dan wert u nemmermeer verweten.
Met groten vrouden onghemeten
Selen wi leven, ic ende ghi.
De jonghelinc
540] O edel wijf, dies moet ic mi5
Ewelijc van u beloven6.
Maer nemmermee en willic hoven7
Met eneghe wive, die nu leeft,
Ofte die de werelt binnen heeft,
545] Ic en sal tierst8, bi Tervogan,
Den vader kinnen, die mi wan,
Ende oec die moeder, die mi droech.
O roede mont, ic hebbe ghenoech
Hier ghelet9, ic wille gaen varen10.

Esmoreit vindt zijn moeder terug in de kerker, de herkenning volgt dank zij de
geborduurde doek, waarin Esmoreit gewikkeld was toen hij verkocht werd.
De joncfrou Damiet heeft het lange wachten niet kunnen volhouden en is met
Meester Platus eveneens naar Sicilië gekomen; als de laatste Robbrecht herkent en
het hele verhaal doet, krijgt de schurk zijn gerechte straf en wordt opgehangen.
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Het stuk eindigt, zoals altijd, met een vermaning:
De jonghelinc noch
996] Al dus eest menechwerf gesciet:
Quade werken comen te quaden loene,
Maer reine herten spannen croene,
Die vol doeghden sijn ende vol trouwen.
1000] Daer omme radic, heren ende vrouwen,
Dat ghi u herte in doeghden stelt,
Soe werdi in dinde1 met gode verselt2
Daer boven inden hoghen troene3,
Daer die ingelen singhen scoene.
1005] Dies onne4 ons die hemelsche vader!
Nu segt Amen alle gader.
Amen.
De meester
God, die neme ons allen in hoeden.
Nu hoert, ghi wise ende ghi vroede:
Hier soe moghdi merken ende verstaen,
1010] Hoe Esmoreit ene wrake heeft gedaen
Over Robberecht sinen neve al hier ter stede.
Elc blive sittene in sinen vrede5,
Niemen en wille thuus weert gaen;
Ene sotheit6 sal men u spelen gaen,
1015] Die cort sal sijn, doe ic u weten.
Wie hongher heeft, hi mach gaen eten;
Ende gaet alle dien graet7 neder.
Ghenoeghet u, soe comt alle mergen weder.

Sotterniën, Cluyten of Esbatementen
28
Zoals de abele spelen vaak de stof van ridderromans dramatiseren, zo zijn de
esbatementen gedramatiseerde boerden (grappige anekdoten). De toon van deze
kluchten is gewoonlijk nogal ruw, plat-realistisch; vechtpartijen tussen man en vrouw
vormen een gewild motief. Toch kunnen ze ook voor ons nog wel aantrekkelijk zijn
door de raak weergegeven volkstoneeltjes en de sappige taal waarin men elkaar te
lijf gaat.
De Ghenouchlicke clute van nu noch heeft tot onderwerp de geschiedenis van een
man die, om onder de echtelijke pantoffel uit te komen, zich krankzinnig houdt en
op alles slechts ‘nu noch’ (d.i. toe maar?) antwoordt.
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Een andere bekende sotternie is Die Buskenblaser; hier zien wij hoe een onnozele
boer en een gewiekste kermisklant tegen elkaar opbieden in sterke verhalen - tot de
laatste zegt:
Die ander man
36] Waendi dat ic noch niet meer en can?
Ja woudix mi onderwinden1
Ende minen sac van consten ontbinden,
Ic soude van u maken een peert,
40] Het soude schinen tien pont weert,
Swert van hare ende daer toe ru2.
Die ierste man
God brachte mi ane u,
Ic hore wel, ghi sijt een constenare.
Soudi mi connen verdriven mijn grawe3 hare
45] Ende tien jaer jongher maken van dagen,
Dat ic minen wive mocht wel behagen,
Ic soude u gheven goeden loen.
Die ander man
Jaic, ic sal u maken alsoe scoen,
Uw wijf sal duncken om u rasen4.
50] Lietic u in dit busken blasen,
Ghi sout al ene ander varruwe5 ontfaen,
Ghi sout werden alsoe ghedaen,
U wijf en soude u niet connen gekinnen6.

Daar voelt de boer wel voor, immers: zijn vrouw ‘pleeght mi alte dicke mijn lelicheit
te verwiten’, en gaarne heeft hij de hele opbrengst van de koe die hij juist verkocht
heeft ervoor over om eens in het wonderbusje te mogen blazen, temeer daar ook nog
zijn ‘stemme sal worden claer’. Opgetogen roept hij uit:
Die ierste man
86] Nu wouts god ende goet gheval7,
Hoe ic sal varen met minen wive.
Des es leden vier daghe ende vive,
Dat si mi mijn lelicheit verweet.
90] Nu willic thuusweert gaen gereet8,
Ende laten haer sien hoe ic haer behage.
Si heeft ghedaen soe grote claghe,
Dat ic lelic was ende out;
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Dies en hebbic nu nemmermeer scout1,
95] Want mijn anschijn heeft nu een ander huut.
Die ander man
Dat doeghet, ende tghelt vander coe es in de muut2.

Dan gaat de boer op weg naar huis, zeggend:
Die ierste man
En trouwen, ic ben ghebetert an mijn springen.
Hulp god, hoe claer salic nu singen!
Nu hebbe god lof ende danc,
100] Ic ben ghebetert ane minen sanc
Alsoe wel als ic ane mijn schoenheit bin.
O wijf, mijn minnekijn, laet mi in,
Ende comt, besiet mi nu!
Sijn wijf
Keren3, siet mi desen scu4!
105] Wat duvel, wie heeft u soe begaet5?
Die ierste man, haer man
Ic hebbe in enen joeghtborren6 ghebaet.
Hebdi mijns nu eneghen lost7?
Dese scoenheit heeft mi ghecost
Tgheelt van onser coe algheel.
Sijn wijf
110] En trouwen, dies hebbe die duvel deel,
Hebdi tgheelt hier omme ghegheven?
Die ierste man, haer man
Jaic, ende mi en es niet8 bleven,
Die borse ic gafse oec met,
Ende hi heeft mi een busken an minen mont geset,
115] Daer bliesic in al mijn macht,
Ende daer quam uut soe groten cracht,
Dat ic ben worden aldus scoene.
Sijn wijf
Keren, hoert, dat u god loene,
Een wijf vare wel met desen man!
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120] En trouwen, die duvel brachter mi an.
Ghi sijt recht swert als een moriaen.
Die ierste man, haer man
Wat duvel! benic alsoe ghedaen?
En benic niet scoene, wit ende claer?
Sijn wijf
Jaghi, ghi sijt een quaet jaer1;
125] Ic en sach noit leliker creature.

Nadat ook Gheert, sijn ghebuer, zich overtuigd heeft van de gevolgen van het blazen
in een roetbusje, volgt natuurlijk weer tot slot de gebruikelijke vechtpartij tussen
man en vrouw:
Sijn wijf
202] Swijt! hets jammer dat ghi leeft,
Vul ondier plavant2!
Ic sal u smiten3 op uwen tant!

De rederijkers
29
Vooral in de 15de en 16de eeuw bloeien de Cameren van rhetorike. Onder
rederijkerskamers verstaan wij een soort letterkundige gilden, verenigingen dus
waarin zich allen verzamelden, die daadwerkelijk de schone letteren wilden beoefenen.
Ook dit verschijnsel krijgt bij ons weer zijn beslag onder invloed van Frankrijk, waar
de zgn. chambres de rhétorique bestonden; de naam ‘rederijke(r)’ is waarschijnlijk
een volksetymologische verbastering van ‘rhétorique’. Was oorspronkelijk de taak
van deze gilden de geestelijken bij te staan in de opvoeringen van religieuze spelen,
weldra gaan ze een zelfstandig bestaan leiden, - in de tijd van de Hervorming stellen
zij zich zelfs niet zelden tegenover de katholieke kerk, reden waarom zij dan ook
vaak verboden worden.
De inrichting van de kamers was als volgt: een hooggeplaatst persoon trad op als
erevoorzitter of beschermheer: de Prince of Keyser; het was de gewoonte om in de
gedichten, refreinen e.d., zich in de laatste strofe te richten tot deze persoon, zodat
dit couplet begint met het woord ‘Prince’ en zelf ook wel ‘prince’ genoemd wordt.
De persoon die de vergaderingen leidde e.d. (ongeveer wat wij de voorzitter zouden
noemen) was de deken; de penningmeester werd meestal fiscaal of breukmeester
genoemd (breuken = financiële boeten), doch de belangrijkste functie was ongetwijfeld
die van de factor (= maker): hij gaf les in het dichten, leidde de nieuwe leden op,
schreef de toneelstukken, regisseerde ze, enz.
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Elke rederijkerskamer had een blazoen (wapen) en een devies (kenspreuk). Zo
was er in Antwerpen De Violieren, in Amsterdam De Eglantier (blazoen: bloeiende
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wilde-rozestruik met daarop het lichaam van de gekruisigde Christus; devies: In
liefde bloeyende), in Haarlem De Pellicaen (devies: Trou moet blijcken).
Het werk van de rederijkerskamers bestond in hoofdzaak uit het beoefenen van
de dramatische kunst en van de lyriek. Wat de dramatiek aangaat, zien wij een sterke
opbloei van het sinnespel, dat dezelfde kenmerken vertoont als de moraliteit (zie §
26), maar niet meer zo uitsluitend een religieuze strekking heeft. Zij werden vertoond
op de kostbare landjuwelen of op de eenvoudiger haghespelen. De esbatementen
(kluchten) onderscheiden zich weinig van de vroegere sotterniën.
Wat de lyriek betreft, hier gaat men zich al heel gauw hoe langer hoe meer
toeleggen op allerlei ingewikkelde versvormen, iets wat ook begrijpelijk is, als men,
zoals de rederijkers, de dichtkunst ziet als iets wat men kan leren: het enige immers
dat onderwezen kan worden is de techniek. Het gevolg was dat híj als een groot
dichter werd beschouwd, die de meest ingewikkelde dichtvorm beheerste. Dit en het
veelvuldig gebruik van Franse en bastaardwoorden, maken de rederijkersgedichten
voor ons vaak weinig genietbaar. Een veelgebruikte dichtvorm was het refrein: het
bestaat uit een aantal strofen die alle eindigen op een (nagenoeg) gelijkluidende regel;
deze steeds terugkerende slotregel werd de stock genoemd, en diende tevens als titel
van het gedicht. Was dit dus nog een vrij eenvoudige versvorm, daarnaast werden
bij voorkeur gebezigd: het acrostichon (naamdicht), waarbij de eerste letters van een
aantal op elkaar volgende regels of strofen tezamen een naam of spreuk vormen (vgl.
ons Wilhelmus); het rondeel, dat slechts twee rijmklanken heeft en waarbij telkens
een regel in zijn geheel herhaald wordt; de retrograde (kreeftdicht), die ook van
achter naar voren gelezen moet kunnen worden. De meest afschrikwekkende prestatie
op dit terrein leverde MATTHYS DE CASTELEYN (± 1550), schrijver van De Const
van Rhetoriken, een handleiding voor het dichten, met zijn scaecbert, waarbij in de
64 vakjes van een schaakbord een regel geschreven moet worden. Door nu, volgens
een ingewikkeld schema, van hokje naar hokje over te springen, kwam de auteur tot
een totaal van wat hij noemde: ‘acht ende dertigh baladen’!
De beste tot de rederijkers behorende dichters waren wel ANTHONIS DE ROOVERE,
CORNELIS EVERAERT en ANNA BIJNS (zie Hervorming). Van de eerste is het beroemde
gedicht Van der Mollenfeeste. ANTHONIS DE ROOVERE (± 1430-1482) beschrijft
hierin hoe alle mensen, van de armsten tot de aanzienlijksten, eenmaal sterven en op
het mollenfeest onder de aarde verschijnen moeten. Het gedicht is een grandioze
dodendans, en uitermate kenmerkend voor de sfeer van dit tijdperk, dat wij met de
titel van Huizinga's prachtig boek het ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ kunnen noemen.
Hier volgen de laatste drie strofen uit

Van der mollenfeeste
Der mollen Coninck heeft doen vermanen
Alle jonghe ghesellen fijn,
75] Met corte keerels1, met langhen palanen2
Aen haer schoen ende aen haer pattijn3,
Voort alle stortstekers4, wie sy zijn,
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Legt af u sweerden, u walsche dollen1,
Want ghy moet, eer lanck termijn,
80] Trecken in 't landschap van den mollen.
Selden is volmaect de feeste
Daer vrouwen ghebreken ofte jonckvrouwen:
Dies zijn se ontboden, minste ende meeste,
Ter mollen feeste, in goeder trouwen;
85] Langhe sleypsteerten ofte bonte mouwen
Noch tuyten2 en dorven sy hebben twint3:
De mollen die daer haer feeste houwen,
Sy en souden 't niet sien: sy zijn al4 blindt.
Deze meyskens zijn oock alle ghedaecht,
90] Die te vastenavonde pijpers5 hueren,
Eest dienstbode, voestre oft maecht,
Die haer voeten te dansene rueren;
Dese moeten wech, in corter uren,
Hoe jonck sy zijn, hoe blijde van gheeste;
95] Dit danssen, dit reyen6 mach hier niet dueren:
Sy moeten gaen danssen ter mollen feeste.

Men kan de Rederijkerstijd beschouwen als een soort overgang naar de Renaissance:
welke bezwaren wij ook (terecht) kunnen inbrengen tegen hun literaire produkten,
wij zien er toch ook in een steeds sterker wordend individualisme en een bewust
streven naar schoonheid van vorm.
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Renaissance
± 1550 - ± 1700
Algemene beschouwing
30
Geen enkele culturele stroming, ook de Renaissance niet, komt zo maar uit de lucht
vallen. Steeds zijn er oorzaken aan te wijzen van een gewijzigde levenshouding, en
telkens weer constateren wij, dat een nieuwe beweging in bepaalde opzichten een
reactie vormt op het voorafgaande. Welke factoren nu hebben meegewerkt aan de
totstandkoming van deze nieuwe levenshouding die kenmerkend is voor de
Renaissance?
In de eerste plaats zijn dit tal van uitvindingen geweest, uitvindingen waarbij het
soms geruime tijd duurde, voordat de invloed ervan bleek, maar die op den duur het
gehele wereldbeeld veranderden en zo meewerkten ook de wereldbeschouwing te
vernieuwen. Zo hielp de uitvinding van het buskruit (± 1350) een eind maken aan
het feodale tijdperk; zo ontstond door de uitvinding van het kompas (± 1375) de
mogelijkheid het gezichtsveld te verruimen; zo maakte de boekdrukkunst (± 1425)
het mogelijk allerlei nieuwe inzichten makkelijker te verspreiden. Wij wijzen op de
ontdekkingsreizigers Columbus (1492: Amerika), Vasco da Gama (die in 1498 de
nieuwe zeeweg naar Indië vond) en Magelhaens (1519-1521: reis om de wereld).
Maar de weetgierigheid strekte zich verder uit dan tot de aarde alleen: Copernicus
(± 1530), Kepler (± 1600) en Galileï (± 1625) waren beroemde sterrenkundigen. En
niet alleen het heden, ook het verleden wordt hoe langer hoe meer terrein van
ontdekkingen: men gaat onderzoeken, zelfstandig onderzoeken wat de mens vroeger
dacht en deed, bibliotheken en academies worden gesticht, men wil zoveel mogelijk
weten, begrijpen, doorgronden, en men heeft grote bewondering voor de alzijdig
ontwikkelde mens, de ‘uomo universale’.
Dat dit alles ook op de kunst van grote invloed is, spreekt vanzelf. Ook daar
ontstaan nieuwe genres en vormen, herleving eigenlijk van in de klassieke Oudheid
beoefende genres als biografie en historieverhaal; de brief wordt weer een verfijnd
kunstwerk; in de dichtkunst doet het metrum zijn intrede; het sonnet met zijn kunstige,
weloverwogen bouw wordt veelvuldig beoefend, - kortom, een bewust streven naar
schoonheid kenmerkt allerwegen de kunst.

Overzicht en indeling
31
Om in de uitgebreide stof van deze literatuur-periode niet te verdwalen, volgt hier
de samenvatting van wat in de komende paragrafen behandeld zal worden.
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Onze eerste taak zal zijn: na te gaan wat de Renaissance is, en welke verhouding er
bestaat tussen Renaissance en Humanisme. Daar in deze periode ook de Hervorming
en de vrijheidsstrijd tegen Spanje vallen - ook zij drukken hun stempel op een deel
onzer letterkunde - verdienen ook deze onderwerpen een bespreking. Zo krijgen wij
dus om te beginnen de algemene paragrafen:
Renaissance
Humanisme
De Renaissance in het buitenland
Reformatie en Contra-Reformatie
waaronder dan vallen:
de anonieme letterkunde (martelaarsliederen e.d.)
Anna Bijns (als voorvechtster van het r.-k. geloof)
Philips van Marnix van St. Aldegonde (als strijder voor het
calvinisme)
D.V. Coornhert (als strijder tegen het onrecht, wáár hij dit ook zag)
Strijdpoëzie (geuzenliederen, e.d.)

In elke stroming is er een periode van opkomst, een van bloei, en een van verval. Zo
komen wij tot de indeling:
Vroeg-Renaissance
Jonker Jan van der Noot
Carel van Mander
H.L. Spiegel en Roemer Visscher
Bloeitijd
P.C. Hooft
Jacob Cats
Constantijn Huygens
- een reeks, die even onderbroken wordt in verband met de strijd
tussen de Kamers: De Eglentier en de Eerste Duytsche Academie G.A. Bredero
Joost van den Vondel
Na deze hoofdfiguren volgen dan de iets minder belangrijke:
Drie religieuze dichters (Stalpaert, Revius, Camphuysen)
Drie Zuidnederlandse dichters (De Harduwijn, Poirters, De Swaen)
Drie dichters van het tweede plan (Starter, De Decker, Dullaert)

waarna deze bloeiperiode besloten wordt met een blik op
Het proza in de 17de eeuw (Statenbijbel, Hoofts Historiën, Brandts biografieën,
de scheepsjournalen, de schelmenroman en de arcadia).
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Nabloei en verval
Jan Luyken
Drie toneelschrijvers (Jan Vos, Asselijn, Bernagie)
De Dichtgenootschappen, - overgang naar de 18de eeuw
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Renaissance
32
De Renaissance is een beweging op het gebied van kunst en cultuur die haar oorsprong
vindt in het Italië van omstreeks 1300. Haar naam ontleent ze aan het feit dat de
belangstelling voor en de navolging van de klassieke kunst der Grieken en Romeinen
een dergelijke omvang namen, dat men van een wedergeboorte kan spreken. Toch
zouden wij dit niet als enig of zelfs maar als eerste kenmerk van de Renaissance
willen noemen, immers, zij komt voort uit een, vergeleken met de Middeleeuwen,
geheel nieuwe geesteshouding:
1. De kunst van de Middeleeuwen was, behoudens enkele uitzonderingen als in
mystiek, cultuurlied e.d., vóór alles gemeenschapskunst; in de Renaissance zien wij
hoe deze gemeenschapskunst plaats maakt voor een veel meer individualistisch
gerichte.
2. Bij het hele denken en doen, de hele levenshouding van de Middeleeuwer stond
God in het middelpunt; in de Renaissance zien wij hoe dit niet langer het geval is,
niet meer God doch de mens komt in het centrum te staan: tegenover het
theocentrische van de Middeleeuwen zien wij in de Renaissance het
antropocentrische.
3. Deze hoge waardering voor de mens, voor de zelfbewuste, krachtige mens die
het heelal poogt te doorgronden, de loop der sterren nagaat, nieuwe werelden ontdekt,
vindt men ook in de klassieke Oudheid. Men bestudeert deze Oudheid, krijgt een
groeiende bewondering voor de grootheid en hoogheid van haar denken en haar
kunst, en men streeft ernaar deze schoonheid te doen herboren worden.
4. De schoonheid die zovele Middeleeuwse kunstwerken kenmerkt, was nooit het
uitdrukkelijk doel van de kunstenaar: de Middeleeuwer wilde Goderen (kathedralen
en schilderijen, mystiek, ‘Beatrijs’, ‘Mariken van Nieumeghen’, enz.), hij wilde lezer
of toehoorder boeien door zijn vertellingen (ridderromans), hij wilde uiting geven
aan zijn spotlust (‘Van den Vos Reinaerde’), etc., de schoonheid was a.h.w. de toegift
van het kunstenaarschap. De Renaissancist evenwel streeft bewust en opzettelijk
naar het scheppen van schoonheid.
5. De mens wenst niet meer aan te nemen op gezag, zèlf wil hij onderzoeken, zelf
alles bestuderen.
Het zijn in hoofdzaak deze vijf kenmerken waardoor de Renaissance bepaald
wordt.

Humanisme
33
Renaissance en Humanisme zijn niet los van elkaar te denken. Bij de term Humanisme
denken wij allereerst aan de hoge waardering van de menselijke persoonlijkheid, wij
zouden het begrip kunnen omschrijven als: de geesteshouding die, onder invloed van
het klassieke denken, vóór alles de menselijke waarde en waardigheid in het centrum
plaatst. Gewoonlijk wordt met de term Renaissance aangeduid: de alle levensuitingen
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omvattende beweging, terwijl Humanisme gereserveerd is voor de wijsgerige, in het
algemeen de wetenschappelijke richting in de Renaissance.
Maakt de niet-humanistische Renaissancist in hoofdzaak gebruik van de eigen
taal, de Humanist geeft de voorkeur aan het Latijn. Het is de Florentijn FRANCESCO
PETRARCA (1304-1374) die wel de ‘vader van het Humanisme’ genoemd wordt. Het
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meest bekend in West-Europa werden de Engelsman THOMAS MORE (of Morus,
1478-1535) en zijn vriend DESIDERIUS ERASMUS (1469-1536).
SIR THOMAS MORE diende als Lord-Kanselier zijn land tot 1532, - toen echter
weigerde hij, als katholiek trouw aan de paus blijvend, koning Hendrik VIII als hoofd
van de (Engelse) Kerk te erkennen; hij werd gevangen genomen en stierf op het
schavot. Zijn populairste werk is Utopia (1516), waarin hij, in de vorm van een
gefingeerd reisverhaal, de ideale staat Utopia schildert, met de duidelijke bedoeling
de wantoestanden in de eigen christelijke samenleving te hekelen.
DESIDERIUS ERASMUS werd geboren te Rotterdam, maar bracht het grootste deel
van zijn leven door in Frankrijk, Italië en Zwitserland. Hij bestreed wat hij misstanden
achtte in de katholieke Kerk, maar, hoewel hij dus een hervorming in de Kerk
noodzakelijk achtte, stond hij afwijzend tegenover de Reformatie. Tegenwoordig
worden van hem nog het meest gelezen zijn Colloquia familiaria (Samenspraken,
1519 en volgende jaren) en, vooral, zijn aan Thomas More opgedragen Encomion
morias (De lof der zotheid, 1511). In dit laatste werk (waarvan een uitstekende
vertaling in het Nederlands verscheen door J.B. Kan) is het de gepersonifieerde
Zotheid die aan het woord is: zij beroemt er zich op dat zij, en zij alleen, door haar
goddelijke macht, goden en mensen vrolijk kan maken, - immers, door de dwaasheid
die de mens zichzelf voorspiegelt leeft hij eerst gelukkig. Wat zou het leven van b.v.
de ‘taalmeesters’ zijn zonder deze gelukkig-makende inbeelding?

Taalmeesters
Hoofdstuk XLIX
[1]] Onder hen bekleeden de taalmeesters den eersten rang, dat voorzeker het
[2]] allerrampzaligste, treurigste en het meest bij de goden gehate slag van men[3]] schen zou zijn, als ik de ongemakken van hun zoo ellendig beroep niet door
[4]] een genoegelijk soort van waanzin verzachtte. Want niet een vijfvoudige vloek,
[5]] zooals een Grieksch puntdicht aantoont, rust op hen, maar een duizendvou[6]] dige, daar zij altijd uitgehongerd en vuil hun leven slijten in hun maar al te
[7]] bekende scholen; wat zei ik, in scholen, neen veeleer dienen ze vertrekken
[8]] vol kwellingen des geestes en des lichaams of rosmolens, of folterkamers te
[9]] heeten. Daar worden zij, omringd door troepen van jongens, oud onder hun
[10]] moeilijk werk, doof door al het geschreeuw en teeren weg door al het vuil
[11]] en den stank. Nochtans, tengevolge van mijn goedertierenheid verbeelden zij[12]] zich de eersten aller menschen te zijn. Zoozeer zijn ze met zichzelf ingenomen,
[13]] als zij hun schuw troepje door hun barsch gezicht en dreigende woorden
[14]] angstig maken, als ze met plakken, roeden en zweepen den ongelukkigen het
[15]] vleesch van het lijf halen en, 't voorbeeld van den ezel van Cyme1 volgend,
[16]] op alle mogelijke wijzen hun wreedaardige luim botvieren. Intusschen ver[17]] beelden zij zich, dat al dat vuil keurige netheid is, den stank vindt hun neus
[18]] mariolein en die ellendige slavernij gaat bij hen voor een koningschap door,
[19]] zoodat ze hun tirannie niet tegen de heerschappij van een Phalaris of Diony1

de bewoners van Cyme, Griekse stad in Klein-Azië, waren berucht om hun domheid. Zo
zouden zij zich eens door een ezel, vermomd in een leeuwehuid, lange tijd hebben laten
tiranniseren
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[20]] sius2 willen ruilen. Maar nog veel gelukkiger zijn zij door een ongehoord

2

Phalaris en Dionysius waren beruchte tirannen
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[21]] hoogen dunk van hun geleerdheid. Alhoewel zij den knapen mets dan dol[22]] heden instampen, zien zij toch., God betere het, uit de hoogte neer op iederen
[23]] Palaemon en op iederen Donatus1 en zij weten het door allerlei kunstgrepen
[24]] tot mijn verbazing zoo ver te brengen, dat malle moertjes en stomme vaders
[25]] hen voor diegenen houden, voor wie zij zichzelf uitgeven. Hierbij dient men
[26]] nog het eigenaardig genot te voegen, telkens als er een van hen den naam
[27]] van Anchises' moeder, of een niet algemeen bekend woord op een half ver[28]] gaan stuk perkament aantreft, of als iemand een oud stuk steen, waarop zich
[29]] enige verminkte letters bevinden, ergens opgraaft. Goede hemel, dan komt
[30]] er geen eind aan hun uitgelatenheid, triomfkreten en lofzangen; het is alsof
[31]] zij Afrika ten onder gebracht of eenige steden als Babylon ingenomen hebben.
[32]] En als zij bewonderaars vinden voor hun zoutelooze verzen zonder eenig
[33]] dichterlijk vuur, waarmee ze overal te koop loopen, dan gelooven zij al dade[34]] lijk, dat niets minder dan Maro's2 geest in hun boezem is gevaren. Maar het
[35]] alleraardigste is, als zij elkander wederkeerig vol bewondering prijzen en
[36]] beurtelings in het zonnetje zetten. Als soms een ander zich in een woordje
[37]] vergist en het toeval wil, dat iemand van hen, wiens gezicht wat scherper is,
[38]] de fout merkt, hemelsche goedheid, wat heeft men dan dadelijk de poppen
[39]] aan het dansen! wat een vechten, schelden en uitvaren tegen elkander! Ik mag
[40]] mij de ongenade van alle taalmeesters op den hals halen, als ik een enkele
[41]] leugen zeg - ik ken een zeer bekwaam man, een geleerde van den eersten
[42]] rang in het Grieksch, het Latijn, de Wiskunde, de Wijsbegeerte en de Genees[43]] kunde. Hij is reeds zestig jaar oud en kwelt en pijnigt zich sinds meer dan
[44]] twintig jaar met niets anders dan met de spraakkunst, in de meening, dat zijn
[45]] geluk dan volmaakt zal zijn, als hem een leven gegund wordt, lang genoeg
[46]] om zeker uit te maken, hoe de acht rededeelen behooren onderscheiden te
[47]] worden, iets, dat tot nog toe geen Griek of Romein geheel heeft kunnen tot
[48]] stand brengen - alsof het een misdrijf ware groot genoeg om zelfs een oorlog
[49]] over te beginnen, zoo iemand aan een voegwoord een beteekenis toekende,
[50]] waarop slechts bijwoorden aanspraak hebben. En hierom, al bestaan er even[51]] veel spraakkunsten als er spraakkunstenaars zijn, ja nog meer - immers
[52]] mijn vriend Aldus3 alleen heeft meer dan vijfmaal een spraakkunst uitge[53]] geven -, toch komt er nooit zulk een boek uit, hoe barbaarsch en onaan[54]] genaam ook geschreven, of hij leest het nauwkeurig door, naijverig op ieder[55]] een, die op dit gebied met eenige nieuwe dwaasheid voor den dag komt en
[56]] steeds gefolterd door de vrees, dat soms iemand hem dezen roem voor den
[57]] neus zal wegkapen en den arbeid van zooveel jaren doen verloren gaan. Wilt
[58]] gij dit liever waanzin dan wel dwaasheid noemen? Mij is het vrij onverschillig,
[59]] mits gij slechts erkent, dat men het mij te danken heeft, dat een overigens diep
[60]] rampzalig schepsel zulk een trap van geluk bereikt, dat het zijn lot zelfs niet
[61]] met dat van een Perzisch koning wenscht te verruilen.
D. Erasmus, De Lof der Zotheid5, Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam
1
2
3

Palaemon en Donatus waren beroemde Romeinse taalgeleerden
Publius Vergilius Maro, Romeins dichter
Aldus: beroemd boekdrukker en geleerde te Venetië, vriend van Erasmus.
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De Renaissance in het buitenland
34
Als bakermat van de Renaissance noemden wij Italië. De drie grote figuren die hier
vermeld moeten worden, zijn: DANTE (al kan deze ook gezien worden als de grote
voltooier van de Middeleeuwen), PETRARCA en BOCCACCIO, - alle drie Florentijnen
zou men kunnen zeggen, hetzij door geboorte, hetzij door afkomst, hetzij door
inwoning.
DANTE ALIGHIERI (1265-1321) vereeuwigde, in afwisselend lyriek en proza, zijn
geïdealiseerde geliefde, Beatrice, in La vita nuova (Het nieuwe leven, 1292). Zijn
meesterwerk is echter La divina commedia (1307-1314). In De goddelijke komedie
(de toevoeging ‘goddelijk’ is van Boccaccio) beschrijft Dante zijn tocht door Inferno
(Hel), Purgatorio (Louteringsberg, Vagevuur) en Paradiso (Paradijs, Hemel), een
tocht waarbij eerst de door hem vereerde Latijnse dichter Vergilius zijn leidsman is
en later die taak wordt overgenomen door Beatrice, - twee figuren die men zien kan
als respectievelijk de Rede en de Genade. Tegelijkertijd geeft Dante in zijn Divina
commedia echter een grootse visie op het eigentijdse en vroegere wereldbestel: alle
grote, in die dagen bekende figuren vinden hun plaats in hel, vagevuur of hemel.
FRANCESCO PETRARCA (1304-1374) schreef het merendeel zijner werken in het
Latijn; -als Renaissancist zal hij echter onsterfelijk blijven door zijn in het Florentijns
geschreven Canzoniere (Sonnetten en liederen voor Laura), waarmee hij de traditie
der troubadours voortzet, maar tegelijkertijd het voorbeeld wordt voor talloze dichters
na hem die de erotische poëzie beoefenen.
De naam GIOVANNI BOCCACCIO (1313-1375) is onverbrekelijk verbonden met
zijn bekendste werk Decamerone. In deze, honderd verhalen tellende raamvertelling,
laat Boccaccio een tiental jongelieden, dat vanwege een pest-epidemie Florence
ontvluchtte, ieder op tien avonden een verhaal vertellen; het zijn in hoofdzaak zeer
geestig en uitermate vrijmoedig vertelde liefdesgeschiedenissen.
De Renaissance in Frankrijk concentreert zich in een zevental dichters, befaamd
geworden als La Pléiade, omstreeks 1548 ontstaan. Het meest bekend van hen zijn:
PIERRE DE RONSARD met zijn Sonnets pour Hélène en JOACHIM DU BELLAY. Niet
tot de Pléiade-dichterkring behorend, maar toch uitermate belangrijk zijn (uit dezelfde
tijd, nl. 16de eeuw): MICHEL DE MONTAIGNE met zijn Essais, en RABELAIS met de
fantastische, maar zeer realistisch beschreven, ruw-grappige geschiedenis van
Gargantua en Pantagruel.
Hoewel er ook nog gewezen kan worden op enige invloed uit Spanje
(schelmenroman) en Engeland (Shakespeare), kunnen wij toch wel zeggen, dat de
Renaissance in hoofdzaak tot ons gekomen is langs twee wegen: die rechtstreeks en
die via Frankrijk.

Reformatie en contra-reformatie
35
Als kenmerken van de Renaissance noemden wij o.a. het individualisme en de neiging
om niet meer aan te nemen op gezag maar zelf te onderzoeken. Het zijn vooral deze
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twee factoren die geleid hebben tot de Hervorming, tezamen met het feit, dat er
ontegenzeggelijk misstanden bij een deel der geestelijkheid waren
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binnen geslopen. Evenals de Renaissance en het Humanisme is ook de Hervorming
een internationaal verschijnsel (Calvijn, Luther, Zwingli), dat op een deel der literatuur
zijn stempel drukt.
Behalve de vele anonieme liederen zijn het vooral de werken van MARNIX VAN
ST. ALDEGONDE en van ANNA BIJNS die genoemd moeten worden, Anna Bijns als
verdedigster van het oude geloof en Marnix als voorvechter van de Hervorming. Een
merkwaardige positie neemt COORNHERT in, die door zijn onverdraagzaamheid
tegenover elk onrecht zowel door katholieken als door calvinisten vervolgd wordt.
Wat betreft de anonieme poëzie der Reformatie, een belangrijke plaats wordt hier
ingenomen door Het Offer des Heeren, waarin wij talrijke martelaarsliederen der
doopsgezinden aantreffen, o.a. het bekende Een liedeken van Weynken Claesdochter,
een lied op de eerste vrouwelijke martelaar van het protestantisme in Holland,
standvastig blijvend ook als zij tot de brandstapel veroordeeld is:
Van selfs is sy gestreecken1
50] Totten pael als een Heldin.
Sprack: ‘Sal ick niet afvallen,
En staet de bancke oock vast?’
Daer ginck de monick rallen2
En had met zijn loos callen
55] Die vrouwe noch geern verrast3.
Maer sy ginc haer selfs voegen
Seer blijdelijck aen den pael,
Wel ginct nae haer genoegen,
Maer die Sophisten4 wroegen5
60] En Godlosen altemael.
De buel trat aen om worgen,
Doen sloot sy haer oogen fijn
Hebbende int hert verborghen
Een trooster niet om sorgen6,
65] Verlangende thuys te zijn.
Dus lieflijck ontslapen
Is Wendelmoe in den Heer,
Maer Monicken en Papen
Die naet7 Christenbloet gapen8
70] Versaet worden sy nemmermeer9.

Omgekeerd worden in de katholieke, religieuze strijdpoëzie de protestanten
afgeschilderd als valse profeten en misleiders:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

gegaan
kletsen
verstrikt
valse leraren
hadden wroeging
waardoor zij niet behoefde te vrezen
naar het
snakken
nooit
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Die heylighe Schriftuer doet ons vermaen,
Datter valsche propheten sullen opstaen,
Al in die leste tijden;
Laet vaeren die Geusen met hunne luesen,
15] Haer leeringhe wilt doch mijden.
Den een dat is een Swingliaen,
Den ander dat is een Arriaen,
Die derde sijn Adamyten1;
Laet vaeren die Geusen met hunne luesen,
20] Soe sult ghij Gods rijck ghenieten.
Die vierde dat is een Anabaptist,
Die vijfde is een Calvinist,
Die seste dat es een Luyter;
Laet vaeren die Geusen met hunne luesen,
25] Als een goet Christen ruyter.
Die sevende is een oud schoenlapper,
Die viijste is een doppelclapper2,
Sy verkeeren die Schriftuere;
Laet vaeren die Geusen met hunne luesen,
30] 't En sal altoes niet duren.
(enz.)

Anna Bijns (1494-1575)
36
Anna Bijns was schoolmeesteres in haar geboortestad Antwerpen. Bij geen der
katholieke dichters dier dagen vinden wij een dergelijke hartstochtelijke drang tot
getuigen: in een reeks van vulkanische erupties geeft zij uiting aan haar haat tegen
de Hervorming, maar ook tegen de lauwe geestelijkheid van haar eigen Kerk, die ze
soms fel sarcastisch aanvalt. Haar meest strijdbare poëzie vinden wij in haar eerste
bundel; later treedt er een mildere toon op, terwijl in haar derde en laatste bundel de
positieve kanten van de Contra-Reformatie naar voren komen: een ‘ontroerende
verrukking om de onvervreemdbare werkelijkheden van haar geloof’ (Van
Duinkerken).
Anna Bijns maakt in haar gedichten gebruik van de refrein-vorm: het vers bestaat
uit een aantal strofen van 12 tot 20 regels, elke strofe eindigt op eenzelfde slotregel,
stock genaamd; de laatste strofe heet ‘prince’, en vaak is deze prince bij Anna Bijns
een acrostichon (naamdicht), hetzij op haar naam, hetzij op haar karakteristieke
zinspreuk: meer suers dan soets. Naar rederijkersaard houdt zij in de groepering der
refreinen de driedeling aan: int vroede, int amoureuze en int sotte.
Kenmerkend voor haar strijdpoëzie is: Noch schijndt Merten van Rossum de beste
van tween, waarin zij allerlei schanddaden van de rover en brandstichter Maerten
van Rossum opsomt, om dan elke strofe te besluiten met de mededeling, dat déze
Maarten toch nog te verkiezen is boven Maarten Luther. Een ander bekend refrein
is:
1
2

naaktlopers
iemand die met twee monden praat
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Dit comt meest al tsamen uut Luthers doctrijne
a.
O Heere der Heeren, wilt onser ontfermen,
Bewaert u scaepkens, aylacen! wachermen!
Want tsijn nu de perikelooze1 tijden,
Daer Paulus af scrijft: elc mach wel kermen.
De helsce geesten met legionen swermen;
Tes al boos, waer dat wij gaen oft rijden.
Wij sien tcristen volc aen alle sijden
Vechten en strijden,
Malcanderen benijden,
En broederlijcke liefte geheel vercouwen2.
Ongeloove regneert, wie mach hem verblijden?
Wij moeten ons lijden3,
God wil ons bevrijden.
Want alle de werelt is vol ontrouwen,
Gheen staten en leven, also sij souwen;
Des ic van vreesen geheel verdwijne.
Maer dat men Gods geboden dus luttel siet houwen,
Dit comt meest al tsamen uut Luthers doctrijne4.
b.
Wat isser corts5 al oncruyts gesproten!
Wat isser in Duytschlandt al bloets vergoten
Tot groten profijte vanden helscen draken!
Kercken berooft, ten heeft hen niet verdroten.
Wat wert daer menich clooster ontsloten,
Daer de boeven Christus maechdekens ontscaken6.
Wat isser al, die haer geloofden7 versaken,
Gheen werc en maken
Van dat sij eens spraken?
Wat siet mer al aen dese dwalinghe hanghen?
Waer sal dit volcxken ten eynde geraken?
Sommighe op kaken8,
Dander aen staken9;
Na wercken sullen sij noch loon ontfangen.
Dit gespuys is arger dan broetsel van slangen,
Sij vergeven die sielen met haren venijne;
Maer datmen nu gaet dese slimme gangen,
Dit comt meest al tsamen uut Luthers doctrijne.
h.
Prince, comt uut Luthers leere oock eenich goet?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

gevaarlijke
verkoelen
berusten
leer
de laatste tijd
ontvoeren
kloostergeloften
schandpalen
op de brandstapel
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Neent, moet ghij antwoorden, sijdij anders10 vroet,

10

tenminste
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Maer hij met alle sijnen ghesellen
Sijn scadelijcke wolven onder tchristen bloet,
Die de scaepkens vermoorden, die Christus voet1.
Tsijn rechte ingelroeyen vander hellen.
Ghinct na haren wille, men soude vellen
Clusen en cellen,
Cloosters, capellen;
Want so sij seggen, men behoeft geen kercken,
De clocken heetensij Antechrists bellen,
Ten is niet om spellen
Oft oock om te tellen
Tquaet dat bedrijven dees Luthersce clercken;
Sij ontraden alle goede wercken.
Hieromme blijve ic noch bij dmijne;
Want willen wij de werelt nu wel aenmercken,
Alle quaet comt meest uut Luthers doctrijne.

Philips van Marnix van St. Aldegonde (1540-1598)
37
Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde werd te Brussel uit r.-k. ouders geboren;
zijn theologische studies (Leuven, Parijs, Genève) brachten hem in aanraking met
de leer van Calvijn en maakten hem tot een vurig aanhanger van de Hervorming.
Behalve als theoloog moeten wij hem ook noemen als staatsman: samen met Willem
van Oranje, wiens vriend hij was, streed hij tegen de Spanjaarden. Na zijn
onsuccesvolle verdediging van Antwerpen - hij moest de stad in 1585 overgeven trok hij zich terug uit het openbare leven. Zijn zinspreuk Repos ailleurs wijst erop,
dat hij het leven op aarde als een strijd zag, en dit strijdbare karakter blijkt ook uit
zijn hoofdwerk Biencorf der H. Roomsche Kerke (1569), een fel-sarcastisch pamflet
tegen de katholieke Kerk. Het slot van dit werk is een ver doorgevoerde parallel,
waarbij de inrichting van deze Kerk met een bijenkorf vergeleken wordt, en het is
vooral hier dat zijn spits vernuft, zijn beeldende taal en zijn satirisch vermogen sterk
naar voren komen.

Dat III. kapittel
Van den aert ende verscheydene soorten der bien
[1]] Dese bien zijn van menigerley aert, maer worden bijna alle gelyk op twee
[2]] deelen, specien of soorten gebracht, na de beschrijvinge Plinii. Want de eene
[3]] zijn huysbien ende verkeeren altijt onder de menschen, de andere zijn vremt,
[4]] ende seldsaem, eysselijk int gelaet, vele toorniger, ende met scherperen angel,
[5]] maer ook vele neerstiger in hare bienkorf. Ende hoewel sy ook onder de
[6]] menschen verkeeren, ende hare honich ten besten geven, nochtans zijn sy

1

voedt
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[7]] eensamer ende meer afgesondert dan de yerste, ende worden derhalven ge[8]] noemt met een Griekx woordeken MONACHI, dat is te seggen, woonende
[9]] alleen, oft eensaem; ende men canse daer uyt onderscheyden, dat sy als een
[10]] kapken oft kovelken op het hooft hebben. Wy sullen de yerste noemen tamme
[11]] bien, ende dese wilde bien.
[12]] Nu worden sy beyde wederom gedeylt in vierderley soorten of specien, na
[13]] de beschrijvinge Aristotelis ende Columelle. Waervan de alderbeste zijn dik
[14]] ende ront, sy maken den meesten honich, ende verkeeren aldernaest by haren
[15]] Konink, onder welke de excellenste van allen zijn rootverwich alsof sy roode
[16]] schaerlake vluegelen hadden. Dese slaen den konink gade, ende blijven ge[17]] meynlijk aen sijn zijde, ende zijn van beyder aert, wilde ende tamme. De
[18]] andere zijn velerley ende seer verscheyden, maer hoe naerder dat sy by den
[19]] konink verkeeren, hoe ronder ende dicker dat sy gemeynlijk worden.
[20]] De tweede specie oft soorte is den wespen, horselen ende bremmen seer gelijk.
[21]] Sy en maken so vele honichs niet als de yerste, om dat sy van so goeden aert
[22]] niet en zijn. Doch arbeyden sy seer neerstelijk, ende brengen ook vele honichs
[23]] in den korf. Sy zijn byna van aert ende natuere den peertsvliegen ende brem[24]] men gelijk, behalven dat sy niet so seer op de peerden ende koeyen, als op de
[25]] schapen geerne vliegen: waer in sy contrarie aert hebben van de gemeyne
[26]] honichbien, welke de schapen seer vermijden, van vreese dat sy in de wolle
[27]] verwert mochten blijven. Maer dese weten goeden raet daer toe. Want sy
[28]] bijten haer de wol af, ende daer na het vel, ende ten letsten suygen sy het
[29]] bloet uyt, daer sy wonderlijk op verleckert zijn, ende worden derhalven bijt[30]] schapen van sommige genoemt, of om de kortheyt der sprake Bisschoppen.
[31]] Daer sijnder ook wel onder dese, die so nuttich zijn in den Biekorf, als eenige
[32]] andere, om haerder felheyt halven, mits dat sy seer felle ende moordadige
[33]] angelen hebben, so dat men qualijk de doot ontgaen kan, als men van haer
[34]] gesteken is. Want de wonde en kan sonder gulde salve geensins genesen
[35]] worden. Sy zijn van het geslachte der wespen, die Aristoteles ende Plinius
[36]] met een Griekx woort noemen ICHNEUMONES, dat is so vele te seggen
[37]] als ondersoekers, of so men het int latijn wilt uytleggen, INQUISITORES,
[38]] ende worden also genoemt na het seggen Plinii, omdat sy met groote neersti[39]] cheyt ende ruste weten de vliegen te soeken ende te vangen, ende bijten haer
[40]] het hooft af, ende voorts leven sy van tgeene datter overblijft; hoewel dat
[41]] dese onse ICHNEUMONES vele liever het bloet ende de wolle der schapen
[42]] ondersoeken, ende zijn seer bloetdorstich. Sy zijn ook van beyder aert, som[43]] mige tamme, sommige wilt, maer de wilde sijn altijt feller ende moordadiger.
[44]] Sy worden geteelt of gegenereert, effen gelijk als Aristoteles van sijne ICH[45]] NEUMONES verhaelt, namelijk, als datsy nemen seer fenijnige spinnekop[46]] pen, genaemt PHALANGIA, (welke men seer veel in Spaengien vint aen de
[47]] oude Inquisitie mueren ende balken) die dragen sy in hare holen, ende na dat
[48]] syse met drek of vuylicheyt (waer toe de onse gemeynlijk papensmeer gebruy-
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[49]] ken) wel gesmeert hebben, so broeden sy daer over, ende brengen hare ge[50]] slachte also voort. enz.

Dirck Volkertsz. Coornhert (1522-1590)
38
Pacifijc
In langhe en heb ick u niet ghesien, beste man; hoe gaet het u doch?
Catholijc
Alst den Nederlanden gaet, God betert: van d'eene miserie in d'andere.
Pacifijc
De gemeen plaghe en rustet (= geeft rust) my niet, maer raeckt my oock treffelyck:
dat ghy dan oock met ons allen lijdet, en wondert my niet; maer wel, dat ick u vinde
in dese kercke.
Catholijc
Wy hebben gheen ander; het reghent ende stormt, ende ick moest my wat vertreden.
Pacifijc
Waerom alleen? gaet daer oock niet ons beyder oude vrient ende kennisse?
Catholijc
Die kennisse is al veroudet, sedert hy zijnen name vernieude van Catholijc in
Ghereformeerde. Hy abhorreert van mijn compaignie, ende my en lust na 't zijne niet
seer.
Pacifijc
Na het myne oock niet, soo my betuycht u coel ghelaten.
Catholijc
Dat is waer, ghy houdt vrientschap met mijnen vyanden. Ende meyne, dat hy maer
siende u met my spreken, u niet seer en sal caresseren (= vriendelijk behandelen);
dus gheschiet u na 't proverbium: Allemans vrunt, niemants vrunt.
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Ick wilt versoecken, hy coemt neven ons: Hola! vrunt, kennen wy malcanderen niet
meer? passeerdy ons beyden soo swijgende? ghedenct u gheen oude vruntschappe?
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Ghereformeerde
Seer wel, maer veel meer dese mans teghenwoordighe hatelijckheit tot my, ende u
afkeer (= uw zich afwenden) van my tot myne misgunstigen.
Pacifijc
Ick keere my niet van u, maer tot u beyden, als die u beyden met herten goet gonne.
Ghereformeerde
Dats twee verscheyden Heeren gedient.
Pacifijc
Neen, vrunt, dats elck een, so vele aen my staet, vrede gehouden. U beyder welvaren
verblijt my, maer u gedeeltheyt bedroeft my, ende dit te meer om de groote
verminderinghe van onse kennisse. O, wat zijnder al oprechte mannen wech ghenomen
door dese troubelen.
Catholijc
Dat machmen den Geusen wijten met heur oproersch beeldtstormen
Ghereformeerde
Dat machmen den Papisten wijten met heur bloetdorstich menschen vermoorden.
Pacifijc
Sacht, sacht mannen, toont sulcken onchristelijcken bitterheyt niet, wildy Christenen
schijnen. Laet varen die hatelicke schantnamen, ende doet blijcken met die
vriendelijcke liefde, dat ghy Christus jongeren zijt: want daer aen kentmen die best.
So behooren wy oock Godes liefde te kennen in zijn salige roede. Die castijt ons so
hertelijck, dat alle man sulcx ghevoeldt met smerten; maer weynige mercken met
recht leetwesen d'oorsake van dien, om dat wy meest al Adamiserende (= zondigend)
elck ander den schult oplegghen.
Het is duidelijk dat Pacifijc, de man die het eerste en het laatste woord in deze
samenspraak heeft, de mening van de schrijver vertolkt, - het is een mening waarmee
Coornherts daden in overeenstemming waren.
Dirck Volkertsz. Coornhert is geboren in Amsterdam, doch een belangrijk deel
van zijn leven heeft hij in het buitenland doorgebracht, hetzij vrijwillig (op
zeventienjarige leeftijd maakte hij een reis naar Spanje en Portugal), hetzij als balling.
De meest kenmerkende karaktertrek van Coornhert is zijn verdraagzaamheid, d.w.z.
verdraagzaamheid tegenover iedere eerlijke overtuiging; in hoge mate ónverdraagzaam
is hij waar hij onrecht constateert, of dit nu komt van de zijde der katholieken
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of van die der hervormden. Hoewel hij als secretaris en pensionaris van Haarlem in
1566 de Beeldenstorm in die stad verhindert, is zijn kritiek op de katholieken toch
oorzaak dat hij door de Bloedraad veroordeeld wordt; maar even fel is zijn kritiek
op de schanddaden van Lumey te Brielle, wat tot gevolg heeft, dat hij door deze
vogelvrij verklaard wordt en hij opnieuw naar Duitsland moet uitwijken. Men zou
Coornhert wat zijn geestesgesteldheid betreft, kunnen vergelijken met Erasmus:
evenals deze zag hij als de grootste zonde van het christendom de
onverdraagzaamheid, maar terwijl Erasmus zich terugtrok en geheel opging in de
studie en de boeken (‘Door zijn geheele werk hoort men geen vogel zingen en geen
wind ruischen’, schreef J. Huizinga van hem), nam Coornhert, strijdbaar als hij was,
veel meer deel aan het bewogen leven van zijn dagen.
In zijn werken zoekt Coornhert naar een binding van de klassieke wijsheid met
de christelijke leer. Hij vertaalde gedeelten van Homerus' Odyssee en van Boccaccio's
Decamerone (Vijftig lustighe historien). Als zijn hoofdwerk wordt beschouwd:
Zedekunst dat is wellevenskunste (1586), waarin hij de mens tot wel, d.i. deugdzaam,
leven wil brengen, door hem inzicht in goed en kwaad te schenken.
Hijzelf heeft steeds gedaan wat zijn geweten hem voorschreef, en aanvaardde in
een stoïcijnse levenshouding gelijkmoedig vreugde en leed, - een levenshouding,
waarvan onderstaand brieffragment aan H.L. Spiegel, geschreven bij het overlijden
van zijn vrouw, uitermate kenmerkend getuigt:

Aen Hendrick Louwerisz. Spiegel
[1]] Amice, Ick groet u vrientlijck met u lieve huysvrouwe; de myne is by haer
[2]] Heere: diese my lange geleent heeft gehad. Maer so schoonheyt (soo haer
[3]] jeught was) deugdelijckheyt (soo haer bejaertheyt was) ende vriendelijckheyt
[4]] (soo al haer leven was), eens mans herte trecken tot liefde, soo behoorde mijn
[5]] herte haer lief te hebben. Dat is oock soo geweest.
[6]] Of nu het langsaem sterven (sy is nu al langer dan een jaer daer over doende
[7]] geweest) dan1 des Heeren gave van haer in ende in2 lief te hebben deze ge[8]] lijcmoedicheyt in my veroorsaeckt, en wil ick hier niet segghen: maer wel dat
[9]] men sonder merkelijcke droefheyt (op dat de roem wycke) een lief wijf kan
[10]] op offeren den Heere, en dat mijn Konst van wel-leven in dit stuck sulcx by
[11]] my bevonden is dat ick magh waerachtelijck seggen: probatum est. - Kondy
[12]] deze Konst, het zal u naemaels wel komen, kondys noch niet, oock niet voor[13]] dencken alleenlijck niet wel, so leerdt met my gesamentlijck als met vrien[14]] delijcke mede-leerling in wellevenskonste, en Gode inden gelove bidden om
[15]] een gerust en gelaten herte.

Strijdpoëzie
1
2

dan wel
geheel en al
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Dat in een bewogen tijd als die van de tachtigjarige oorlog, waarin ons volk zijn
zelfstandigheid veroverde, dat in zo'n tijd de stem van de dichter niet zwijgt, ligt
voor de hand. Tal van, grotendeels anonieme, pamfletten en geuzenliederen zien het
licht, en laten de stem van het gekwelde volk vernemen. Dat deze
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pamfletten geen subtiele betogen, dat deze verzen vaak eerder ongearticuleerde kreten
zijn, het ligt evenzeer voor de hand:

Gentsch vader-onze
Helsche duvel, die tot Brussel sijt,
Uwen naem ende faem sy vermaledijt;
U rijck vergae sonder respijt1,
Want heeft geduyrt te langen tijt.
5] Uwen wille sal niet gewerden,
Noch in hemel noch op erden;
Ghy beneempt ons huyden ons dagelicx broot,
Wijff ende kynderen hebben groote noot;
Ghy en vergeeft niemant sijn schult,
10] Want ghy met haet ende nijt sijt vervult;
Ghy en laet niemant ongetempteert2,
Alle die landen ghy perturbeert3.
O Hemelsche Vader, die in den hemel sijt,
Maeckt ons dezen helschen duvel quijt,
15] Met synen bloedigen, valschen raet.
Daer hy meede handelt alle quaet,
Ende sijn spaens krijchsvolk allegaer,
't Welck leeft of sy des duvels waer.
Amen.

Bovenstaand geuzenlied wordt in kracht en verbetenheid nog overtroffen door het
lied Help nu u self, ‘bovenal’, zoals Dirk Coster schrijft in zijn mooie inleiding op
‘De Nederlandse poëzie in honderd verzen’, ‘in de aanvangsstrophen en de
eindstrophen. Ontzettend zijn deze, van een dodelijk-strakke spanning, plechtig en
wild vanaf de bezwerende hoge aanhef tot aan de aanvalsschreeuw van het einde.
Dit lied heeft de fataliteit der natuurverschijnselen: van de onweerswind die plotseling
uit een onvermoede hoek van de hemel komt aangevaren, van het dier dat zijn spieren
samentrekt voor de laatste sprong naar de keel van zijn vervolgers, van het witte mes
dat eensklaps flitst in de vuist’.

Helpt nu u self so helpt u Godt
Op de wijze van: Rijc Godt hoe is mijn boelken dus wilde
Help nu u self so helpt u Godt,
Uut der Tyrannen bant en slot,
Benaude Nederlanden,
Ghy draecht den Bast al om u strot,
5] Rept flux u vrome handen.

1
2
3

uitstel
ongekweld
brengt gij in verwarring
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De Spaensche hoochmoet vals en boos,
Sant u een Beudel1 Goddeloos,
Om u Godloos te maken.
Gods woord rooft hy door menschen gloos2,
10] En wil u 't ghelt ontschaken.
So neemt hy elck sijn hooghste goet,
Die 't woort, der zielen voetsel soet,
Om draf niet willen derven,
Becoopent met haer roode bloet,
15] Of moeten naeckt gaen swerven.
Maer die sijn hert op Mammon stelt,
Moet oock ombeeren 't lieve ghelt,
Sijn God, sijn vleesch betrouwen.
Hy eyscht den thienden met ghewelt,
20] Diet gheeft, sal niet3 behouwen.
Want gheeft men dick van thienen een,
Daer blijft ten lesten een noch gheen,
Wol mach een Herder stillen,
Dees Wolf is met wol noch melck te vreen,
25] Hy wil de schaepkens villen.
Sijn buyck is onversadelijck,
Bloedt- en gheltdorstich stadelijck,
Als die met wreeden moede
's Lants gheldt verquist verradelijck,
30] Aen Conincklijcken bloede.
Verdient dan sulck een Huerlinck fel,
Den thienden Pennick niet seer wel,
Om 't Nederlandt te schinden?
Gheeft ghy hem die, soo maeckt ghy snel
35] Den bandt om u te binden.
O Nederlandt ghy zijt belaen4,
Doot ende leven voor u staen,
Dient den tyran van Spangien,
Of volcht, om hem te wederstaen,
40] Den Prince van Orangien.
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verzinsel
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verdrukt
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Helpt den Herder die voor u strijt,
Of helpt den Wolf die u verbijt,
Weest niet meer Neutralisten,
Vernielt den Tyran, 't is meer dan tijt,
45] Met al sijn Tyrannisten.

Het schoonst, ‘koninklijk en diep en klaar’, spreekt echter de stem van de (anonieme?)
dichter van het Wilhelmus, het ‘opperste der geuzenliederen’. Hierin richt zich de
Prins van Oranje tot het leger, dat hij na de mislukte veldtocht van 1568 moest
afdanken, doch over de hoofden van zijn soldaten heen spreekt hij tot zijn volk.
Willem van Oranje spreekt tot zijn volk, zijn verstrooide en verdrukte kinderen. Hij
geeft ‘den Coninck van Hispagne’ wat des konings is, in een ontroerend sophisme
tracht hij zichzelf te overtuigen, dat hij tegen de koning vóór de koning strijdt, dat
hij 's konings landen voor hem wil bewaren. - Als een bekommerde vader spreekt
hij, en als hem al dat lijden van ‘zijn arme schapen’ voor de ogen treedt, schijnt in
zelfbedwang de stem weg te krimpen:
Dat u de Spaengiaerts crencken,
O edel Neerlandt soet,
Als ick daeraen gedencke,
Myn edel hert dat bloet.

Soms komt een twijfel in hem op, of hem de kracht wel zal gegeven zijn, om de
wanhopige taak te volbrengen. Dan keert hij zich naar dezelfde ‘arme schapen’ en
vraagt met hartstochtelijke aandrang om hun gebeden, te bidden ‘nacht ende dach’.
Hij geeft ook geen hoop die hij niet geven kan, integendeel, al zijn nederlagen somt
hij trouwhartig op: wat hem reeds mislukte, wat hem ontviel en wat hem nog dagelijks
bedreigt. Zijn broeders, zij zijn hem voorgegaan, zij vielen reeds:
Graef Adolf is ghebleven,
In Vrieslandt in den slach.

Eén woord voor één leven, voor wat hem zeer lief was. Maar bijna in dezelfde
ademtocht:
Syn siel in 't eeuwich leven
Verwacht den jongsten dach.

In dezelfde adem! Het vertrouwen wankelt niet. Eén snelle blik naar de hemel en
dan voorbij! Hij heeft rust en wij moeten verder. De grote expeditie, zij is mislukt.
Wel - en een zucht van trots zwelt door de woorden bij dit herdenken, - wel zag men
mijn ruiters ‘zeer dapper draven door het velt’ - wel
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zat ik hoog te paard, princelijk, en wachtte,... maar hier valt een zwijgen, het werd
de bitterste, het werd een belachelijke nederlaag. Maar dan juist uit dit moeilijk
zwijgen, die bekentenis te bitter om te zeggen, rijst de strophe omhoog, die de
schoonste is van gans het lied:
Soo het den wil des Heeren
Op dien tydt had gheweest,
Had ick gheern willen keeren
Van u dit swaer tempeest;

En hier voor 't eerst breekt de ingehouden stem tot extase: geloof, geloof ondanks
alles, dank aan God voor het lijden, dank aan God voor deze nederlaag, dank voor
alles wat Hij geven wil:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert,
Die men altijt moet loven,

en na deze brandende kreet van geloof, die zich losscheurt uit de diepte der
vernedering, vallen de doffe woorden één voor één:
En heeftet niet begheert.

Een hoofd dat zich buigt, een hart dat berust. En dus is er nog maar één ding:
vertrouwen. Er is niet anders! De stem die zoëven nog haar hoogste spanning bereikte,
wordt moede nu en trillend, het is het afscheid. ‘Oorlof, mijn arme schapen, die zijt
in grooten nood’, Uw herder slaapt niet, maar kan niet helpen. God alleen kan dat.
En zal ook hij verslagen worden, zullen de vijanden hun handen wassen in zijn
onschuldig bloed, dan - zo komt als een fluistering de laatste en arme troost: ‘'t sal
hier haest zijn ghedaen’. Het enige wat de mens kan doen, is de gerechtigheid te
gehoorzamen, in de waarheid te leven, wier gezag groter is dan dat der koningen. Ik
deed het, gij deedt het: hier staan we nu, wij konden niet anders.
Stormen zwoegen achter de sobere woorden van het Wilhelmus, - zij schijnen
telkens aan de rand van doorbreken, toch worden zij bedwongen. Nergens in de
verdere zeventiende eeuw werd zulk een waarachtigheid bereikt, zovele bewegingen
van een groot hart in zo weinig woorden: deemoed en zelf-bewustzijn, zwakte en
vastberadenheid, vertwijfeling en hoop, snik en jubel inenen. En zo de mens hier uit
de Middeleeuwse droom getreden is, zo hij zich met heel zijn ziel en heel zijn lichaam
aan het leven heeft gegeven, hij geeft zich op de schoonste wijze die denkbaar is:
als aan een ontzachlijke taak van strijdende liefde... Geen volk bezit een schoner
hymne. Zij is de inwijding zowel tot ons nationaal bestaan als tot onze nationale
litteratuur.
Dirk Coster, De Nederlandse poëzie in honderd verzen8, Van Loghum
Slaterus
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Een nieuw christelick liet
gemaect ter eeren des Doorluchtigsten Heeren, Heere Wilhelm Prince van Oraengien,
Grave van Nassou Patris Patriae mijnen G. Forsten ende Heeren. Waer van deerste
capitael letteren van elck veers, syner F.G.1 name metbrengen.

Na de wijze van Chartres2
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet:
5] Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij3 onverveert.
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.
In Godes vrees te leven
10] Heb ick altijt betracht,
Daerom ben ick verdreven,
Om Landt om Luyd ghebracht;
Maer Godt sal my regeren
Als een goet Instrument,
15] Dat ick sal wederkeeren
In mijnen Regiment4.
Lijdt5 u mijn Ondersaten
Die oprecht zijt van aert,
Godt sal u niet verlaten,
20] Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.
25] Lijf6 en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn Broeders hooch van Namen
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven,
30] In Vrieslandt in den Slach,
Zijn Siel int eewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.
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Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam:
35] Een vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen Man,
Voor Godes Woort ghepreesen,
Heb ick vrij onversaecht,
Als een Helt sonder vreesen
40] Mijn Edel bloet ghewaecht.
Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, O Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet my nemmermeer:
45] Dat ick doch vroom mach blijven
U dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.
Van al die my beswaren
50] End mijn Vervolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet,
55] Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.
Als David moeste vluchten
Voor Saul den Tyran:
Soo heb ick moeten suchten
60] Met menich Edelman:
Maer Godt heeft hem verheven,
Verlost uut alder noot,
Een Coninckrijck ghegheven
In Israel seer groot.
65] Nae tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet,
Daer na so doet verlanghen1
Mijn Vorstelick ghemoet,
Dat is dat ick mach sterven
70] Met eeren in dat Velt,
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt.

1

daarnaar verlangt
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Niet1 doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
75] Dan datmen siet verarmen
Des Conincks Landen goet,
Dat u de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet,
Als ick daer aen ghedencke
80] Mijn Edel hert dat bloet.
Als een Prins op gheseten
Met mijner Heyres cracht,
Vanden Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht,
85] Die by Maestricht begraven2
Bevreesde mijn ghewelt,
Mijn Ruyters sachmen draven
Seer moedich door dat Velt.
Soo het den wil des Heeren
90] Op die tijt had gheweest,
Had ick gheern willen keeren
Van u dit swaer tempeest:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert,
95] Diemen altijt moet loven
En heeftet niet begheert.
Seer Prinslick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
100] Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat hy mijn saeck wil reden3,
Mijn onschult doen bekant.
105] Oorlof4 mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot,
U herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt u begheven,
110] Sijn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.
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Voor Godt wil ick belijden
End zijnder grooter Macht,
Dat ick tot gheenen tijden1
Den Coninck heb veracht;
Dan dat ick Godt den Heere
Der Hoochster Majesteyt,
Heb moeten obedieren
Inder gherechticheyt.

115]

120]

Tenslotte moeten wij nog wijzen op ADRIAEN VALERIUS' Nederlandtsche
Gedenckclanck (1626), eigenlijk een geschiedverhaal, handelend over het voorspel
en het eerste deel (tot 1625) van de 80-jarige oorlog en getuigend van een diepe liefde
voor zijn land. Het was bedoeld om de jeugd een prikkel te geven bij het opnieuw
oplaaien van de strijd na het Twaalfjarig Bestand. Om het geheel voor de jeugd
aantrekkelijker te maken, onderbreekt de auteur zijn verhaal telkens door (ten dele
bekende, doch grotendeels nieuwe) liederen op bekende wijzen in te lassen. Het zijn
deze liederen waardoor Valerius' Gedenckclanck van belang is.
Een van de mooiste liederen is wel het danklied dat volgt op de beschrijving van
de overwinningen van Prins Maurits in 1597, - een lied dat tot ver over onze grenzen
drong: in Duitsland werd het bekend als Ein alt-Niederländisches Dankgebet, in
Amerika wordt de melodie thans nog gehoord op Thanksgivingsday (ter herinnering
aan de eerste oogst die de emigranten in het nieuwe land binnen haalden):
Wilt heden Nu treden Voor God den Heere;
Hem boven Al loven Van herten seer,
End' maken groot syns lieven naemens eere,
Die daer nu onsen vyand slaet ter neer.
5] Ter eeren Ons Heeren, Wilt al u dagen,
Dit wonder Bysonder Gedencken toch.
Maeckt u2, o mensch! voor God steets wel te dragen,
Doet yder recht, en wacht u voor bedrog.
D'arg-losen, Den boosen3 Om yet te vinden,
10] Loopt driesschen4, En briesschen Gelyck een Leeu,
Soeckende wie hy wreedelyck verslinden,
Of geven mocht een doodelycke preeu5.
Bid, waket End' maket Dat g'in bekoring
End' 'tquade Met schade Toch niet en valt.
15] U vroomheyt brengt de vyand tot verstoring,
Al waer syn ryck nog eens soo sterck bewalt.
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De Vroeg-Renaissance
40
Zoals bij elke letterkundige stroming onderscheiden wij ook bij de Renaissance een
tijdperk waarin deze beweging jong en sterk oprijst, vervolgens de bloeiperiode, en
tenslotte de nabloei en het verval. In de periode van opkomst zien wij hoe het nieuwe
a.h.w. veroverd, soms stormenderhand ingenomen wordt; het bloeitijdperk kenmerkt
zich door het rustige bezit van het verworvene, terwijl het vervaltijdperk
gekarakteriseerd wordt door een navolgen van de uiterlijke vorm, niet gesteund door
een innerlijke gedrevenheid: de vorm is een leeg omhulsel geworden. Het is vooral
in de Vroeg-Renaissance dat het buitenland, Italië en Frankrijk, nog grote invloed
heeft: JONKER VAN DER NOOT vertaalt gedichten van Petrarca en van de Franse
Pléiadedichters, CAREL VAN MANDER komt tot zijn Schilderboeck dank zij een
Italiaans voorbeeld. Behalve de twee genoemden zouden wij tot deze periode willen
rekenen ROEMER VISSCHER en H.L. SPIEGEL.
De kenmerken die de Vroeg-Renaissance het sterkst bepalen zijn:
a. zelfbewustzijn en trots op het eigen kunstenaarschap: de dichter realiseert zich
dat hij na zijn dood zal voortleven in en door zijn werk, de bezongene zal onsterfelijk
zijn dank zij zijn gedicht.
b. een bezingen van de aardse schoonheid, - en daar deze aardse schoonheid
vergankelijk is, spoort de dichter iedereen voortdurend aan ervan te genieten zolang
hij hiertoe in staat is: het ‘memento mori’ (gedenk te sterven) van de late
Middeleeuwen heeft plaats gemaakt voor het ‘carpe diem’ (pluk de dag).
c. een veelvuldig gebruik van aan de klassieke mythologie ontleende beeldspraak.

Jonker Jan van der Noot (1539- ± 1595)
41
Bovengenoemde kenmerken komen wel heel sterk naar voren bij de Antwerpse
patriciër Jonker Jan van der Noot. Zijn reactie op de gebeurtenissen waarmee hij
tijdens zijn leven geconfronteerd werd, toont hem nu niet direct als een karaktervol
iemand, met name op latere leeftijd niet: hij vervloekt en verheerlijkt achtereenvolgens
de katholieken en de calvinisten, en tenslotte wordt hij een doodgewoon brooddichter,
die iedereen bezingt die genegen is er voor te betalen. Van belang is zijn bezoek aan
Parijs geweest, waar hij kennis gemaakt heeft met Ronsard, - het is vooral de invloed
van Ronsard en Petrarca die in zijn gedichten naar voren komt.
Jonker Jan van der Noot betekent voor onze literatuur een vernieuwing: het sonnet,
de ode, de elegie zijn vormen die door hem als een der eersten beoefend worden; het
jambisch metrum wordt door hem ingevoerd. Het zijn vooral de jeugdwerken
waardoor van der Noot aanspraak mag maken op onze belangstelling; zo wordt
onderstaande herdichting van een vers van Ronsard door sommigen boven het
origineel gesteld:

Ode
Inden April als Flora heur gaet spoeyen,
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Om lieffelyck het eertryck t'amallieren1,
Met verscheyden bloemkens die sy doet groeyen,
Sprack ic aen, heur die my 't hert doet verteiren.

1

als met emailwerk versieren
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5] Schoon lief, laet ons, sprac ic, gaen sien die Roose
Die desen dagh soo schoone stont ontloken.
Daer comende, stonden wy een goey poose
Soeckende waer sy nu mocht syn ghedoken.
Wy en vonden gheen roose, maer alleene
10] Saghen wy heur bladerkens al ontdaen daer,
Ende berooft van heur schoon verwe reene,
Die wy t'smorghens seer schoone saghen staen claer.
Ay lief, sprac ic, is dit niet groote schade
Dat dees schoon bloeme aldus is af gheresen1
15] Eer yemanden gheschiet sy de ghenade
Te gebruycken2 heuren reuck weert ghepresen.
Och jaet, sprack sy, want het was een schoon bloeme.
Hier om, schoon lief, doet toch dat ic u rade,
En laet my toe dat ic met recht u noeme
20] Bermhertigh lief in eeren vroech en spade.
Tis nu den tijt, wilten toch nemen ware.
Ghy comt nu recht int beste van u leven,
Op dat met u oock niet alsoo en vare
Alst heeft ghedaen met deese bloeme voerschreven.

A sa maistresse
Ode XVII
Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose
Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.

5]

Las! voyez comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las! las! ses beautez laissé cheoir!
O vrayment marastre3 Nature,
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir!

10]
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Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
15] En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse:
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir1 vostre beauté.
PIERRE DE RONSARD

Carel van Mander (1548-1606)
42
Van afkomst Zuid-Nederlander, week Carel van Mander om geloofsredenen (hij was
doopsgezind) uit naar Noord-Nederland. Na zijn om meer dan een reden belangrijk
verblijf in Italië vestigde hij zich in Haarlem, waar hij leider werd van een
schilderschool.
Carel van Mander was dichter en schilder, - als deze twee begaafdheden
samenvloeien, nl. als hij schrijft over schilders, schept hij zijn belangrijkste werk:
het in 1604 verschenen Schilderboeck. Gedeeltelijk is dit Schilderboeck een vertaling
naar de Italiaanse schrijver GIORGIO VASARI (het deel dat handelt over de antieke
en Italiaanse schilders), maar ook - en dit is voor ons natuurlijk het belangrijkst - is
het er een voortzetting van, nl. waar hij biografieën en kunstbeschouwingen geeft
over de Nederlandse en Duitse schilders uit zijn tijd, als Jan en Hubert van Eyck,
Pieter Breughel, Rogier van der Weyden, Jeroen Bosch, Joan van Scorel, Albrecht
Dürer en Hans Holbein. Het is dit deel waarvan in 1936 een moderne Nederlandse
bewerking verscheen.
Om twee redenen is Carel van Manders Schilderboeck van belang: kunsthistorisch
omdat het tal van interessante gegevens over schilders en schilderkunst dier dagen
bevat, en literair omdat het geschreven is in een pittig, plastisch en soms geestig
proza.

Het leven van Pieter Brueghel, uytnemende schilder
[1]] De Natuer heeft wonder wel haren Man ghevonden en ghetroffen, om weder
[2]] van hem heerlyck ghetroffen te worden, doe sy in Brabandt in een onbekent
[3]] Dorp onder den Boeren, om Boeren met den Pinceel nae te bootsen, heeft
[4]] uyt gaen pieken, en tot de Schilder-const verwecken, onsen gheduerighen2
[5]] Nederlandtschen roem, den seer gheestighen3 en bootsighen4 Pieter Brueghel,
[6]] den welcken is geboren niet wijt van Breda, op een Dorp, gheheeten Brueghel,
[7]] welcks naem hy met hem ghedraghen heeft, en zijn naecomelinghen ghelaten.
[8]] Hij heeft de Const gheleert bij Pieter Koeck van Aelst, wiens dochter hij nae1
2
3
4

dof worden
blijvende
bekwame
boertige

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

[9]] maels5 trouwde, en hadse doe sy noch cleen was dickwils op den arrem ghe[10]] draghen, doe hij bij Pieter woonde. Hij is van hier gaen wercken bij Jeroon
[11]] Kock, en is voorts ghereyst in Vranckrijck, en van daer in Italien. Hij hadde
[12]] veel ghepractiseert, nae de handelinghe van Jeroon van den Bosch: en maeckte
[13]] oock veel soodane spoockerijen en drollen6, waerom hij van velen werdt ghe-
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[14]] heeten Pier den Drol. Oock sietmen weynigh stucken van hem, die een aen[15]] schouwer wijslijc sonder lacchen can aensien, ja hoe stuer wijnbrouwich1 en
[16]] statigh2 hij oock is, hy moet ten minsten meese-muylen oft grinnicken. In
[17]] syn reysen heeft hy veel ghesichten nae 't leven gheconterfeyt, soo datter ghe[18]] seyt wort, dat hy in d'Alpes wesende, al die berghen en rotsen had in gheswol[19]] gen, en t'huys ghecomen op doecken en Penneelen uytghespoghen hadde, soo
[20]] eyghentlijck con hy te desen en ander deelen de Natuere nae volghen. Hy ver[21]] coos en nam zijn woninghe t'Antwerpen en quam aldaer in het Gildt oft
[22]] Schilders-camer, in 't Jaer ons Heeren 1551. En wrocht veel voor een Coop[23]] man, gheheeten Hans Franckert, dat een edel goet borst was van een Man,
[24]] die geern bij Brueghel, en met hem daeghlijcks seer gemeensaem was. Met
[25]] desen Franckert gingh Brueghel dickwils buyten by den Boeren ter Kermis,
[26]] en ter Bruyloft, vercleedt in Boeren cleeren, en gaven giften als ander, ver[27]] sierende3 van Bruydts oft Bruydgoms bestandt4 oft volck te wesen. Hier
[28]] hadde Brueghel zijn vermaeck, dat wezen der Boeren in eten, drincken, dan[29]] sen, springen, vryagien, en ander kodden5 te sien, welc dinghen hy dan seer
[30]] cluchtigh en aerdigh wist met den verwen nae te bootsen, soo wel in water
[31]] als oly-verwe, want hy van beyden seer uytnemende was van handelinghe6.
[32]] Dese Boeren en Boerinnen op zijn Kempsche en anders wist hy oock seer
[33]] eyghentlijck te cleeden, en dat Boerigh dom wesen seer natyerlijck aen te
[34]] wijsen, in dansen, gaen, en staen, oft ander actien. Hij was wonder vast in zijn
[35]] stellingen7 en handelde seer suyver en aerdigh met de Pen, makende veel
[36]] ghesichtkens nae 'tleven. Terwijlen hij noch t'Antwerp woonde, hiel met een
[37]] Meyt oft Dochter huys, welcke hy oock soude hebben ghetrouwt, dan hem
[38]] mishaeghde, dat sy altijt, soo seer de waerheydt sparende, ghewent was te
[39]] lieghen. Hij maeckte met haer een verbondt en bespreek, hy soude al haer
[40]] loghenen kerven op eenen Kerfstock, waer toe hy eenen maeckte redelyck
[41]] langh, en so den Kerfstock met der tydt quam vol te worden, soude 't Houw[42]] lyck gantsch uyt en te nieten zijn, ghelijck het eer langhen tyt gheschiede. (enz.)
(Carel van Mander vertelt dan hoe Pieter Breughel tenslotte trouwt met de dochter
van Pieter Koeck en op aandringen van haar moeder Antwerpen verlaat en in Brussel
komt wonen, ‘opdat hy mocht verlaten en vergheten het vorighe meysken’. Het stuk
eindigt met een opsomming van werken van Pieter Breughel.)

H.L. Spiegel (1549-1612) en Roemer Visscher (1547-1620)
43
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Al is de bloeitijd van de Rederijkerskamers voorbij, dat wil niet zeggen dat enkele
van de belangrijkste zich niet gehandhaafd zouden hebben. Zo beleeft aan het eind
van de zestiende eeuw de Amsterdamse kamer De Eglentier zelfs haar belangrijkste
periode. De leden leggen zich er vooral ook op toe de Nederlandse
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taal te zuiveren, te veredelen en te verrijken. Voor dit doel geeft zij een op Latijnse
leest geschoeide spraakkunst uit: Twespraack van de Nederduytsche Letterkunst
(1584), waarschijnlijk van de hand van H.L. Spiegel, en met een voorwoord van
Coornhert.
Tot de voornaamste leden van In Liefde Bloeyende behoorden HENDRICK
LAURENSZ. SPIEGEL en ROEMER VISSCHER, en hoe verschillend van aard deze beide
vrienden ook waren: de ernstige, filosofische, katholiek-gebleven humanist Spiegel
en de wat ruwe, rondborstige Roemer Visscher, toch zijn er diverse punten van
overeenkomst op te merken. Beiden waren purist die er zich op toe legden ‘onse
Nederlantsche tale van uytheemsche woorden te ontladen ende die met haar eyghene
vederen te vercieren’, beiden waren kunstbeschermers die in hun woning, Spiegel
op Meerhuysen, Roemer Visscher in zijn saligh Roemers huys, dichters en kunstenaars
ontvingen.
Spiegels hoofdwerk is wel zijn onvoltooid gebleven, wijsgerig gedicht Hertspiegel,
waarin hij, zoals vóór hem Coornhert in zijn Wellevenskunst, probeerde langs de weg
van het verstandelijk inzicht tot deugdzaam leven te komen. Zijn levenshouding
blijkt uit zijn zinspreuk:

Leerlijke Rijmspreuk
Terwijl ghy mueght, u tijd en jueght
Besteet tot dueght;
Zo hebdy vrueght, want dueght
Verhuegt.

Roemer Visscher is vooral van belang doordat hij iedereen die, in scherts en
vriendschap, op een cultureel samenzijn prijs stelt, ontvangt in
't saligh Roemers huys:
Wiens vloer betreden word, wiens dorpel is gesleten
Van Schilders, kunstenaers, van Sangers, en Poëten.

zoals Vondel in Het Lof der Zee-vaert getuigt.
Het eigen werk van Roemer Visscher omvat zowel proza als poëzie. Sinnepoppen
behoort tot de emblemata-literatuur, een genre dat men zou kunnen omschrijven als:
een moraliserend praatje bij een symbolisch plaatje. Zo geeft het ‘plaatje’ bij de
sinnepop Niet hoe veel, maer hoe eel (no. XXI van Het eerste Schock) een afbeelding
van een luit en andere muziekinstrumenten, als tekst staat er dan bij:
Een wel ghestelde1 Luyt, en een goet meester daer by, is beter van melodie, als hondert
instrumenten, die van de Musijcke niet en weten: want het ghetal en geldt niet, noch
in melodie, noch in kloeckheydt van raedt; want daer worden veeltijdt veel
Raedsheeren ghemaect, en onder alle isser een of twee die de sake beleyden2 of
verdedighen; die is dan de Luyt, en alle d'andere de boeren Fluyten.
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Voor ons heel wat aardiger zijn echter Roemer Visschers gedichten, verzameld onder
de naam Brabbeling (hijzelf beschouwde ze nl. als onbetekenend en hij gaf ze slechts
uit op aandringen van zijn vrienden); vooral zijn puntdichten zijn aardig, al klinken
ze ons soms wat ruw in de oren.
Alle daechs draecht Joris verscheyden cleeren,
Om dat hyse sou verluchten inder Sonnen.
Hy sont Tapissen, Dekens, Bedden vol veeren,
Hy sont al datmen sluyten mach in Cassen en bonnen1,
Hy sont Kisten, Kevijs2, Schappraen3 en Tonnen:
Dan hy selfs alleen blijft altijt onghesont:
Want elck die hem siet die maent hem terstont.
Die met vette veren coopt een maghere Gans,
Die is becocht voor een maeltijt: maer
Die een maghere Koe coopt, met een vette pans,
Die is becocht voor het gantsche Jaer:
Dan4 die een quaet Wijf om niet wert ghegheven,
Die is aen t'vleysch becocht al zijn leven.
Een schoone Vrouw is een lieflijcke logen,
Een Hel voor de ziel, een Hemel voor de oogen,
Een Vagevyer voor de beurs, een nootelijck quaet,
Dat de Natuer bemint en 't Verstandt versmaet.
Om dat ick in 't stormen drie kuskens gaf mijn Lief,
Daerom gaetse seggen, dat ick ben een dief:
- Met verlof, Vryer, wie heeft u dat bevoolen?
Ben ick een dief, omdat ick heb gegeven?
Veel meerder dievery hebt ghy selfs bedreven:
Want in 't soenen hebt ghy mijn hert gestoolen.

Tenslotte moeten wij hier nog noemen de beide begaafde dochters van Roemer
Visscher, nl. ANNA ROEMERS VISSCHER en MARIA TESSELSCHADE (zo door haar
vader genoemd als herinnering aan het verlies van een deel van zijn graanvloot bij
Texel kort voor haar geboorte); - het is vooral de laatste, deze ‘onwaerdeerlyke (=
niet genoeg te waarderen) vrouw’ die later luister bij zal zetten aan de Muiderkring
en menig kunstenaar zal inspireren.
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Bloeitijd der Renaissance
P.C. Hooft (1581-1647)
44
Pieter Cornelisz. Hooft kwam uit een geslacht dat in korte tijd tot aanzien was
gekomen: zijn grootvader was nog schipper, zijn vader was een aanzienlijk
handelsman en werd burgemeester van Amsterdam (in zijn hekeldicht Roskam stelde
Vondel hem ten voorbeeld aan land- en stadbestuurders), hijzelf werd drost van
Muiden en baljuw van het Gooiland, een functie die vóór hem steeds vervuld werd
door adellijke personen.
De jonge P.C. Hooft was bestemd voor de handel, doch zijn artistieke aanleg bleek
al vroeg en zo zien wij hem op jeugdige leeftijd al als lid van De Eglentier. Toen hij
zeventien jaar was, ondernam hij ter voltooiing van zijn opvoeding een drie-jarige
reis naar Frankrijk en Italië (in Florence verbleef hij langere tijd); als op en top
renaissancist keert hij terug. Na enige tijd in de handel geweest te zijn gaat hij rechten
studeren, en één jaar na voltooiing van deze studie, in 1608, wordt hij benoemd tot
drost (d.i. rechterlijk ambtenaar) van Muiden en baljuw van het Gooiland. Hij gaat
dan op het Muiderslot wonen, waar hij een jaar later Christina van Erp als zijn
echtgenote binnenvoert. Haar dood in 1624 maakt een einde aan een gelukkig
huwelijk, en dan begint een sombere periode in Hoofts leven, ‘de nare nacht van
benaude drie jaren’, tot hij in 1627 hertrouwt en Eleonora Hellemans, weduwe van
de Antwerpse koopman Bartolotti, de nieuwe slotvrouwe wordt. Ondanks eigen
ziekte begeeft Hooft zich in 1647 naar Den Haag om de begrafenis van Frederik
Hendrik bij te wonen, - hij heeft de stad niet levend meer verlaten. Een belangrijke
rol in Hoofts leven speelde de Muiderkring, een verrijkte en verfijnde voortzetting
van 't saligh Roemers huys: ook Hooft hield ervan zich te omringen met geleerden
en kunstenaars, hield ervan bijeenkomsten te organiseren waar muziek (vooral zang,
clavecimbel en luit) gemaakt werd, waar men eigen gedichten voorlas die dan
besproken en gekritiseerd werden, waar men de tijd doorbracht in geestig en
flonkerend woordenspel. Kenmerkend voor de geest dezer bijeenkomsten zijn de
talloze briefjes die Hooft schreef om zijn vrienden uit te nodigen. Zo schrijft hij op
1 augustus 1636 aan Tesselschade:
Mê Joffre
De pruimen beginnen all'teffens, op een bodt1, te rijpen en te roepen
Tesseltje, Tesseltjes mondje. Etlijke deuntjes van Belusar2 en andre roepen
daer tegen

1
2

plotseling
Barlaeus
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aan, Tesseltje. Tesseltjes keeltje; daer zij geirne van gezongen waaren,
ende wenschten wel dat UE. Joffrouwe Francisca te hulpe meêbragt. Wat
ik zeg, Tesseltje zuft; Tesseltje heeft pen noch inkt, om een briefken te
antwoorden; zij neement niet aan, ende willen dat ik UE. uit den droom
wekke. Op, op dan, ‘Roozemondt, hoor je speelen nocht zingen?’ Wij
verwachten UE. op 't spoedigste, met UE. dochter, ende Joffrouwe Duarte
met haar E.man.
den eersten van Oestmaand 1636.
Behalve de charmante en begaafde Maria Tesselschade waren graag geziene gasten
op 't hooghe Huis te Muiden': Anna Roemers Visscher, de ‘Franse nachtegaal’
Francisca Duarte (een israëlitische van Portugese afkomst), de r.-k. priester-componist
Joan Ban, de calvinist Constantijn Huygens (indien zijn drukke werkzaamheden het
toelieten), de componist Sweelinck, Barlaeus, Baeck, Vondel, enz.
Uit de verscheidenheid van dit gezelschap kunnen wij afleiden, dat alle bekrompen
geestdrijverij Hooft vreemd was. In godsdienstig opzicht kunnen wij hem rekenen
tot de vrijzinnigen; van politieke twisten was hij afkerig. Zijn lijfspreuk was Omnibus
idem (Voor allen dezelfde). Zijn optreden was dat van de patriciër, beminnelijk
tegenover iedereen, zijn levenshouding stond onder invloed van het epicurisme (dat
zich o.a. kenmerkt door het nastreven van ook hogere en geestelijke
levensgenietingen) en van het streven naar een stoïcijnse zelfbeheersing. Vooral in
zijn jonge jaren had hij iets van de Don Juan, zoals blijkt uit zijn talrijke sierlijke,
klankvolle, geestig-speelse liefdesgedichten.
Hoofts werken kunnen wij onderscheiden in lyriek, drama's en geschiedkundig
proza, een indeling die gedeeltelijk ook chronologisch is: de lyriek schreef hij, niet
uitsluitend doch wel hoofdzakelijk, in zijn jeugd; de dramatiek kwam meer in de
tweede periode, terwijl het geschiedkundig werk in het laatste deel van zijn leven
geschreven werd.

Hoofts lyriek
45
Men zou Hoofts lyriek kunnen noemen de veredelde voortzetting, de voltooiing van
het beste dat Jonker Jan van der Noot schreef. Waar wij bij Van der Noot echter vaak
nog de worsteling met de taal zien, is er bij Hooft een schijnbaar moeiteloos bereiken,
een gracieuze zelfverzekerdheid, een verfijnde zinnelijkheid soms ook. In Hoofts
verzen heerst een schone harmonie van beeld, klank en ritme. Het onderwerp dat hij
bezingt is bijna steeds de liefde, beter misschien nog de minder diep-gaande ‘minne’:
met recht wordt hij onze grootste erotische dichter genoemd. In zijn jeugd is er nogal
afwisseling in de bezongen personen, - uit deze tijd stamt b.v. het mooie wachterlied,
een tweespraak tussen de minnaar en de geliefde Galathea:

Wachterlied
Wijze: Gister avont spade sloot ick mijn deur, etc.
Minnaer
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Twees1

bis
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Galathea
Neen mijn lief wilt noch wat marren
T' sijn de starren,
Neen mijn lief wilt noch wat marren, t'is de maen.
Minnaer
5] Galathea t'is geen maneschijn.

Twees

Twees

Galathea
Hoe t'is noch geen een geslagen
Wat soud 't dagen?
Hoe? t'is noch geen een, t'en can den dach niet sijn.
Minnaer
Galathea, aenschout den hemel wel.

Twees

Twees

Galathea
10] Las! ick sie den dagerade
T'onser schade,
Las! ick sie den daegeraedt, de tijt is snel.
Twees
Waerom duirt de nacht tot t'avont niet?
Dat wij bleven met ons beyen
15] Sonder scheyen
Bleven vrolyck tot dat ons de doot verriedt.
Twees
Nu Adieu mijn troost en blijft gesont.
Twees
Minnaer
Wilt mij noch een kusgen geven
Och mijn leven!
20] Jont mij nog een kusgen van u blije mont.
Galathea
Och mijn leven coomdij t'avont weer?

Twees

Twees

Minnaer
Las u moeder mocht het horen
En haer stooren,
Maer al sou s'haer stooren ick coom even seer.

Twees

Galathea
25] Och mijn hart hoe raeck ick van u hals?
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Minnaer
Las den dach en wil niet lijen
T'langer vrijen,
Danck hebt van u sachte kuskens en van als1.

Een ander uit de vele prachtige liederen is zijn tedere serenade:
Amaryl de deken sacht
Van de nacht,
Met sijn blaeuwe wolken buijen,
Maeckt de werelt sluimerblint
5]
En de wint
Soeckt de maen in slaep te suijen.
Sien jck Oost of Westen heen,
In 't gemeen2,
Raên de sterren mij te scheijen
10]
Van de straet, om slapen gaen,
En de maen
Biedt haer dienst mij t'huijs te leijen.
Maer sij driecht3 mij (soo ick drae
Niet en gae)
15] Achter't luwe bosch te dalen,
Sal ick al de wech alleen
Dan betreen
Bij de duister sterre stralen?

20]

Neenge, seij de Min, ick sal
U voor al
Gaen geleijen met mijn schichten
Dus op yemants overlast
Niet en past;
En mijn fakel4 sal u lichten.

25]

Amaryl, ick stae hier veur
Dese deur,
Sal den dans noch langer duiren
Daer ghij binnen aen crioelt,
Noch en voelt
30] Dese coude buiten uren5?

1
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Min, sij wordt u fakel claer
Niet gewaer
Door de glasen, noch mijn clachten,
Maer ick wandel even seer
Heen en weer.
Hoe verdrietich valt het wachten.

35]

Maer siet gins, oft ooch oock mist?
Neen, sij ist.
Amaryl, mijn lieve leven!
Cephalo, van waer comt ghij?
Vraechdijt mij?
Troost1, ick sal u antwoort geven.

40]

C. Kond' jck leven sonder u,
Ick sou nu
Niet gaen dolen bij de wegen.
A. Ach het harte tuichdent2 mijn
En ick vijn3
Cephalo, ghij comt mij tegen.

45]

C. Schoone siele van mijn siel
Als u viel
In u besige gedachte
Dat ick u ontmoeten sou
Denckt, mijn vrou,
Dat u min die bootschap brachte.

50]

Op zijn vrouw Christina van Erp (‘Hartenvanc Priis’) schreef Hooft de volgende

Sang
Wijze: Aux plaisirs, aux delices bergeres, etc.
Rosemont, hoordij speelen noch singen?
Siet den daegheraedt op koomen dringen.
Dertele dujven, en swaenen, en mussen,
Souden de vaeck wt uw ooghen wel kussen;
5]
Soo 't u luste de doode4 te rujmen,
Om de lust vande levende plujmen5.
Alle wejden, en dujnen, en daelen
Haeren aem met verheughen ophaelen.
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'T jeughelijck jaer met sijn vroolijcke tijen,
Is rechtevoort1 op sijn quixte te vrijen2.
Krujen, boomen, en bloemen verovren
En haer proncken met levende lovren3.

10]

'T weeligh vee op de graesighe zooden,
O me min, ons te brujlofte nooden.
Al haer gesicht haer gebaer en haer spreecken,
Loopen op 't lest4 vande minlijcke treecken.
Op op op, eer de zon inden dauw schijn.
Laet ons alle gedierte te gauw zijn.

15]

Naast deze liederen die bedoeld waren om op bestaande melodieën gezongen te
worden, zijn er dan de doorwrochte sonnetten, als dat op de zangkunst van Anna
Roemers Visscher:
Soo 't u, met diamant, lust op een glas te stippen5:
'T is in de vlinderteelt. Het geestighe gedroght
Siet oft het laeffenis aen sap van drujven soght
En sit soo kuin6, men soud het van den roemer knippen.
5] Neemt ghij pinceel oft naeld: daer worden kujl en klippen
Geschaepen, bos en bergh; en 't vochte veldt bedoght
Met groene graesen. Daer 't welvaerend vee nae toght7.
Dat haelt sijn aem, soo 't schijnt; en staet met gaende lippen.
Bootseert uw aerdighe'handt, en maekt een mensch van leem,
10]
'T haelt bij Prometheus werck. Maer wen gh'u in de veem8
Der sanggodinnen vlijt; en woorden schoongeschreven,
Een redelijcke ziel, met wackren sin instort:
Soo blijckt dat ghij al 't geen, dat lijf oft leven schort,
Van bejds kunt geven; dan9 den dichten 't eeuwigh leven.

Hoofts toneelwerk
46
De reis naar Italië die Hooft gemaakt heeft, is van groot belang geweest voor zijn
verdere ontwikkeling, - men zou het herdersspel Granida (1605) zelfs een rechtstreeks
gevolg ervan kunnen noemen. De pastorale kenmerkt zich door een verheerlijking
van het eenvoudige, ongecompliceerde herdersleven, in tegenstelling tot het aan
conventies gebonden en intrigerende hofleven. Het genre ontstond in het 16de-eeuwse
Italië, en hier had het door zijn tegen een zekere overbeschaving gerichte tendens
een reden van bestaan. Hoofts Granida is zeer sterk geïnspireerd op de Italiaanse
1
2
3
4
5
6
7
8
9

nu
op zijn levendigst
krijgen levende loveren en pronken ermee
wijzen op 't eind
graveren
parmantig
verlangt
schare
maar

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

voorbeelden, het eerste deel is zelfs een regelrechte navolging van GUARINI's Il pastor
fido (De getrouwe herder).

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

111
Granida begint met een speels-geestig liedje van de herderin

Dorilea
Het vinnich stralen van de Son
Ontschuil jck in 't bosschage;
Indien dit bosje clappen con,
Wat melden 't al vryage!
5] Vryage? neen. vryage? jae,
Vryage sonder menen;
Van hondert harders (ist niet schae1?)
Vindtm'er getrouw niet eenen.
Een wullepsch2 knaepjen altijt stuirt
10] Nae nieuwe lust sijn sinnen,
Niet langer als het weygeren duirt,
Niet langer duirt het minnen.
Mijn hartje treckt mij wel soo seer,
Soo seer, dorst jck het wagen,
15] Maer neen, jck waeg' het nemmermeer3,
Haer4 minnen sijn maer vlaegen.
Maer vlaegen, die t'hans5 overgaen,
En op een ander vallen;
Nochtans jck sie mijn vryer aen
20] Voor trouste van haer allen.
Maer oft 't u miste6 domme maeght,
Ghij siet hem niet van binnen.
Dan 't schijnt wel die geen rust en waeght
Can qualijck lust gewinnen.
25] Oft7 jck hem oock lichtvaerdich8 von,
En 't bleef in dit bosschage,
Indien dit bosje clappen con,
Wat meldet al boelage9!

Aan het gesprek tussen de herder Daifilo en Dorilea komt een einde als de Perzische
prinses Granida verschijnt:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

jammer
dartel
zeker niet
hun
weldra
als 't eens niet zo was
indien
onbetrouwbaar
vrijerij

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

112

255]

Granida
Schoone nymph' en hebdij niet gesien
Met breydeloose ren, hier eenige edelliên
Vervolgen een wildt swijn? Weet ghij niet of zij 't vingen?
Of werwaerts reên sij op?

Daifilo
Jagers, noch hovelingen
En hebben wij gesien, maer wel gehoort gerucht:
260] Dan 't scheen soo ver van hier te wesen dat jck ducht,
Edele maecht ghij sult haer swaerlijck rijden inne;
Sijdij1 een aertsche maecht, en anders geen Godinne,
U aenschijn noch u stem geensins de menschen slacht2.
Granida
Soo grooten eer voorwaer jck mij niet waerdich acht.
265] Ick ben Granida, indien 't u lyen bekent is, hoemen
Ten hove' hoort de Princes, des Coninx dochter noemen.
Dewijl t' geselschaps spoor u niet en is bekent,
Soo bid jck, wijst mij doch waer dat jck hier ontrent
Om 's heten middachs brandt een weynich te verfresschen,
270] Wt coele beeck, of bron, mijn drooge dorst mach lesschen,
Dat Ceres3 u gewas, en Pan4 u vee behoe.
Daifilo
Het bidden laet voor ons, t'gebieden comt u toe,
Alderheuste5 Princes, siet hier om u t'ontladen:
Diana6 moegejaecht en soude niet versmaden
275] Dees suivere fonteyns cristallinige vloedt.
Al sijn wij harders slecht7, eenvoudich opgevoedt,
Noch onse sorgen laech8, door hoger vlucht te kiesen,
Ons aengeboren bosch wt haer gesicht verliesen:9
Wij weten lijckewel dat wij dees groene laen,
280] Dat wij de schaduw coel van dees dienstige blaên,
Dees vrolijcke heuvels, dit heldere waters vlieten,
En al ons levens lust van 's Coninx handt genieten.
'T en waer die 't wijsselijck al te versorgen wist,
'T verwoesten metter haest, door verquistende twist.
285] 'T is hij, die de begeerten van sijn ondersaten
Maticht bescheydelijck10 in soo verscheijden maten,
Dat niemandts minders list sijn meerder yet ontruck,
Dat niemandts meerders macht sijn minder en verdruck.
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'T is hij die sorge draecht alleene voor ons allen,
290] Dat vreemdelingen wreedt ons niet en overvallen
Met vernielende crijch en schennen in een wr
De dracht van menich jaer door 't yser en het vuyr.
Danckbaer behoortmen voor een aertschen Godt te eeren
Dien 't lust om anders lust sijn eygen lust t'ontbeeren:
295] Maer ons eerbieden is te laech nae sijn waerdij.

300]

305]

310]

315]

320]

Granida
Beleefden harder, noyt eenige wijnen mij
Boven den frisschen dauw van dees fonteyn gevielen.
Ach geluckige rust van licht-vernoechde sielen,
Die nijt noch spijt des hoofs versteurt haer soete vree!
Wiens sorgen wijder niet en weyden dan haer vee.
De lusten daer sich 't hof met moeyten om beslommert,
Werpt u nature toe en is voor u becommert1!
Ghij treckt door honger, en door dorst wt dranck, en spijs,
De lust van 't hof gelockt door soo veel leckernijs;
Het hof door drincken dorst, en honger soeckt door 't eeten
En jaecht de lusten voor2, u sijnse toegesmeten;
'T lustsoeckend hof ontvliên de lusten daer 't om slóóft;
Ghij vollicht de natuir, wij sien haer over 't hóóft.
Eer sal dit lichaem in een duister graf vernachten
Beleefden harder, als mij gaen wt de gedachten
U weltepasse dienst en of 't gebeurden, dat
Mijn hulp u nut mocht sijn in 't hof, of inde stadt,
Vertrout dat mij geen saeck soo wichtich sal verletten,
Of ick en salse' om u wel aen een sijde setten.
Nu voecht mij wederom te keren daer ick acht
Dat mij 't geselschap van mijn staetdochters3 verwacht,
Welck ick gebood, van haer vermoeyde tellen4, neder
Te sitten in het gras, tot dat ick keerden weder;
Dewijl mij niemandt van haer allen volgen mocht,
En mij de lust des jachts niet te versuimen docht.
Den hemel die bedauw u jaren menichvuldich
Met geduirige rust.

Daifilo
Wij sijn 't u alle schuldich
Alwaerdige Princes. Helas! hoe leedt is mij
Dat ons vermogen min als ons begeerte sij!
325] Den hemel wil u staet in eeuwicheit behouwen.
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Granida
Vaert eeuwelijcken wel.

Daifilo is zo onder de indruk van Granida dat hij besluit haar naar het hof te volgen.
Hij treedt hier in dienst van prins Tisiphernes, een van de twee minnaars die dingen
naar de hand van Granida. Haar vader, die weifelt tussen Tisiphernes en Ostrobas,
besluit haar tot vrouw te geven aan hem die in een tweekamp overwint. Op Daifilo's
verzoek mag hij in Tisiphernes' wapenrusting Ostrobas bestrijden en het tweegevecht
eindigt met de dood van laatstgenoemde. Zo zou Granida dus de vrouw worden van
Tisiphernes, zij geeft echter de voorkeur aan het eenvoudige herdersleven met Daifilo
en ontvlucht met hem, het hof in de mening achterlatend dat zij door een godin
ontvoerd is. In een prachtige monoloog neemt Granida, terwijl zij op Daifilo wacht,
afscheid van het hof:
Granida
1521] Vaert wel scepters, vaert wel, vaert wel verheven tróónen,
Verheven soo, dat mij van uwe steylheyt ijst,
Vaert wel dwingend gewaedt, en al te swaere cróónen,
Afgoden die met windt uw ijdle dienaers spijst.
1525] Uw ijdle dienaers ghij duisenderleye noot breyt1,
Door uw beloften loos die ghij soo qualijck houdt,
Want sij, besietment wel, vercleenen inde grootheit,
Slaven in d'heerschappij, verarmen in het goudt.
Een laege' en diepe rust mij beter mach verquicken
1530] Die mij te saemen smelt met een lief ander-jck;
Ick laet u warrich hof, en kies voor soo veel stricken,
Een al veel strenger, maer och hoe veel soeter strick!
Bedauwde bloemkens versch, en ghij bloosende róósen
Die uwen mantel groen nu effen2 open doet,
1535] Welcoom, en danck dat ghij verquickt mijn amelóósen,
En afgepijnden geest met uwen aesem soet.
Nu biggelt op het gras, en cruidtjens onbetreden,
Mijn laeuwe traentjens, die den dauw soo wel gelijckt;
Traentjens niet meer van smart, niet meer van bitterheden,
1540] Maer van een teêr gemoedt, dat schier van vreucht beswijekt.
O boomen schaduw-mildt, ootmoedelijck laet daelen
Uw nijgend hooft als ghij 't eerwaerdich aenschijn siet,
Leydstar en Morgenstar met weerlichtende straelen,
Indien mijn blijschap3 slaept, waerom weckt ghij hem niet?
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1545] Vrolijcke vogeltjens, die; nu 't begint te daegen,
Met wtgelaeten sang het stille woudt ontrust,
Ghij nachtegael voor heen1, vlied wt de bootschap draegen,
Dat hij sich haest, jck wacht alhier mijn lieve lust.

Toch valt het geluk hun nog niet dadelijk ten deel: Artabanus heeft door de geest
van Ostrobas vernomen dat deze een onwaardige dood gestorven is, immers door de
hand van een niet-edelman. Hij besluit hem te wreken, doch net op tijd verschijnt
Tisiphernes, die de beide gelieven ontzet. Grootmoedig schenkt hij hun vergiffenis,
waarop niets hun geluk meer in de weg staat.
Men moet in Granida geen psychologisch-juist opgebouwd drama zoeken; terecht
kan men de ‘eenvoudige herder’ schijnheilig en onnatuurlijk noemen, - niemand kan
echter ongevoelig blijven voor de prachtige en subtiele poëzie die deze pastorale
eigen is.
Andere drama's van Hooft zijn: Geeraerdt van Velsen (1613), een historisch stuk,
waarin de bekende geschiedenis verhaald wordt van Floris V (die hier helemaal niet
als een ideale ‘der keerlen godt’ wordt voorgesteld) en Baeto (1626, - ontworpen in
1616), waarin de schrijver een stuk ‘gefantaseerde historie’ geeft, nl. over de
‘oorsprong der Hollanderen’, een toneelspel dat dramatisch zwak is, maar van groot
belang om Hoofts visie te leren kennen op het koningsschap, de godsdienst, e.d.
Prachtig voor het toneel geschreven en in wezen zijn sterkste drama is Warenar
(1617). Hooft zelf beschouwde dit stuk als weinig belangrijk, zijn bedoeling was om
met de opbrengst van Warenar (in negen dagen voltooid!) de kosten te bestrijden
van de opvoering van Baeto; Hugo de Groot echter deelde Hooft mee, dat de lezing
van Warenar zijn genezing; van een zware ziekte zeer bevorderd had. Al komen ook
in dit stuk (evenals in Baeto en in Geeraerdt van Velsen) nog personificaties van
abstracta voor, tegelijkertijd, is het in de schildering van personen en toestanden
dermate reëel, dat het ook voor de moderne toeschouwer nog uitermate aantrekkelijk
is. De stof ontleende Hooft aan een blijspel van PLAUTUS (een Romeins dichter van
± 200 jaar v. Chr.), alleen het begin en het einde zijn Hoofts eigen vinding, - vandaar
ook dat het slot afwijkt van L'Avare van MOLIÈRE, die van dezelfde stof uitging: bij
Molière blijft de vrek zijn natuur getrouw, bij Hooft komt hij tot (een tijdelijke?)
inkeer. Doch al volgt Hooft de intrige van Aulularia van Plautus verder vrij trouw,
dit heeft hem niet verhinderd een echt Nederlands stuk te schrijven, zodat het
onderschrift ‘nae 's Landts gheleghentheyt verduytschet’ volledig waar is. Hooft gaf
de hoofdpersoon de naam van Warenar, omdat de gierigheid dermate bezit van hem
genomen heeft dat hij inderdaad een echte dwaas is.
Warenar heeft een pot met goudstukken gevonden onder de haardplaat, daar
indertijd door zijn grootvader verborgen, en in zijn waanzinnige angst voor ontdekking
wantrouwt hij iedereen (gierigheid en wantrouwen zijn zijn kenmerkende
eigenschappen): zijn trouwe dienstbode Reym, zijn aanstaande schoonzoon Ryckert,
enz. Hier volgt het fragment waarin deze Ryckert aanzoek doet om de hand van
Warenars dochter (1ste bedrijf, 4de toneel):

1

vooruit
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Rijckert
Warnar-buer, goe'n dach man, hoe staet het leven?
Warnar
250] Heb ick jou daer Rijck-buer, goe'n dach wilje Godt gheven.
Rijckert
En u een goet Jaer, datje gien verdriet, schiet1.
Warnar
As de Rijcke d'arme soo toe spreecken, dat is om niet, niet;
De meyt sorch ick, heeft hem 'tspul van de Pot gemelt.
Rijckert
Hoe gaetet al?
Warnar
Hart ende swart, onbelaen met ghelt,
255] Ghelijck slechte luytjens van mynen doene pleghen.
Rijckert
Wat het is juyst allemael aen het ghelt niet gheleghen:
Hebje goedt ghenoeghen, je hebt een goet lot.
Warnar
Hoe smeerich2 kan hy kallen, dits al om de Pot:
Zoo ras as ick t'huys kom, ten baet gheen smeecken,
260] Sel ick voor mijn eerste werck de meyt de oogen uyt steecken,
En daer na de tongh gaen tornen uyt heur keel.
Rijckert
Buer-man wat staeje en praet inje selven dus veel?
Warnar
Ick klaech over de armoed' die ick moet lyen;
Ick hebb' daer een eenighe Dochter te vryen,
265] Daer ick niet me3 gheven kan, mijn lieve maet,
Zoo komt het toe datter oock niemant na staet;
En ick soudse gaern by mijn leven met een man besorghen;
Want ick vrees soo ick sturf datse schier of morghen,
In dese onghereghelde tyden mocht slaen op het wilt4.
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Rijckert
270] Soo je anders gien noot hebt uw klachten vry stilt,
Ick willer wat by doen, gheeft den moet niet verloren.
Warnar
'k Weet wel waer hy wesen wil, maer dat gat sal hy niet boren,
Hy heeft het op het kats-hooft1 e munt, daerom ist dat hy vrijt.
Rijckert
Ick hebje wat sonders te segghen.
Warnar
Och ick bint ghelt al quijt.
275] Hy heeft het opghegraven soud' ick ramen2,
En nu komt hij quansuys alle3 vonghen me samen3,
Om mitme t'accorderen; och hoe wee isme te moe.
Rijckert
Wel buur-man waer loopje soo nechtich4 nae toe?
Warnar
Ick heb in huys wat te bevelen dat ick vrees te vergheten,
280] Ick koom terstont weer by je.
Rijckert
Als hy komt te weten
Dat mijn bootschap is om zijn dochter te versoecken tot
Mijn Huys-vrouw', hy sel dencken dat ick met hem spot,
Want soo onghelijck ghegoedt men selden siet trouwen.
Warnar
God sy ghelooft, de Pot is behouwen,
285] Alle ding is soo't was, door mijn hert ging een vlijm
Doen ick nae binnen trat, en ick vil schier in swijm:
Wat segje nou Rijckert.
Rijckert
Wilje wel antwoorden op mijn vraghen?
Warnar
Sy moghender nae wesen datse me wel behaghen:
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Sy moghen oock wel soo wesen datje't weet,
290] Ick en antwoordje van al den dagh niet een beet.
Rijckert
Onbillickheyt sel ickje te voren niet legghen.
Wat dunckje van mijn gheslacht?
Warnar
Daer is niet op te segghen.
Rijckert
Wat dunckje van mijn leven, schoeyt het wel op de selfde leest?
Warnar
Wat je hebt al jou leven een goet slocker gheweest.
Rijckert
295] De jaren die ick out bin weetje oock wel te micken.
Warnar
Die hebben vry wat tellens an, se slachten je bricken1.
Rijckert
Wel ick heb oock van jou altijt ghedacht
Datje een eerlijck burgher waert, daer ickje noch voor acht,
Al binje van slechte luytjes, se waren onbesproken.
Warnar
300] Ick weet niet waert hem lieght2, maar hy heeft de Pot gheroken.
Wat is nou voort Rijckert-buur jou begheer?
Rijckert
Daer toe gheef zijn seghen de opperste Heer,
Nae dien dat ghy mijn wel kent, en ick jou mede,
Soo hoop ick je seltme niet weygheren een bede,
305] Dat is datjeme jou dochter te wyve wilt gheven.
Warnar
Maer Rijckert ick hoorde noyt van mijn leven
Datje sucken quant waert; heeft dit oock slot3,
Mit een out arm man, as ick bin, te dryven de spot?
Heb ick dit opje verdient? ick kan 't niet vermoeden.

1
2
3

evenals je geld
zit
past dit wel

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

119

Rijckert
310] Je moet mijn reden niet anders duyden als ten goeden,
Het versoeck is mijn eernst, ick segje dat ick het meen.
Warnar
Ey lieve, laet my en mijn dochter met vreen.
Rijckert
Ghelooftme buur-man, ick doet niet om te jocken1.
Warnar
Ghelijck by ghelijck plech alderbest te focken2.
315] Den rijcken dient wat rijcks, den kalen dient wat kaels,
Je soutme niet kennen willen, en maken mijn dochter overdwaels3,
Dan waer ick hiel in 't onderspit, my dunckt het selme niet ghelijcken.
Rijckert
Dat is wel de mannier van sommighe rijcken:
Maer ick selje kennen voor een Vader alst behoort.
Warnar
320] Beloofjeme dat?
Rijckert
Jae'ck.
Warnar
Vaerter wel me, daer isme woort,
Je selt de mayt hebben, waer toe veel te sammelen.
Gans bloedt4 wat hoor ick daer binnen rammelen?
Daer isser voorseker een achter de buyt.
Rijckert
Wat het maysjens sinlijcheyt5 angaet: wel, hy vaerter weer uyt.
325] Deur is hy, waer mach hy daer zijn ghebleven?
Me dunckt hy speult neefjen6, hebje van al jou leven,
Wie quammer oyt soo veer daer sulcks is e schiet?
't Is mit hem, nou siejeme, nou siejeme niet,
Mit een wup is hy buyten, mit een wup is hy binnen:
330] 'tIs trouwen niet vreemt al7 maecktet hem beteutert van sinnen,
d'Arme luy, als de rijcke haer spreken aen,
Mienen doch altijt sy zijn gheslaghen8 of ghevaen8,
En so versuymense somtijts een goe gheleghentheyt.
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Het wantrouwen van Warenar is oorzaak dat hij de pot met geld telkens ergens anders
verstopt, en dit duurt zo lang tot zijn schat eindelijk werkelijk ontdekt wordt door
zijn knecht. Het is tenslotte Ritsert die al nauwe banden met het meisje had
aangeknoopt en die haar heel wat liever was dan de oude Ryckert, die hem het geld
terug bezorgt en met zijn dochter trouwt; Warenar bekent dan:
1454]

O Pot! wat hebjeme hertseer e kost,
'k Wil niet weer an den dangs, 'khebber qualijk by e varen,
'k Sel mijn leven gien Potten mit ghelt mier bewaren.
Ick bin dat spul al moe, dats rayn uyt e seyt.

Hooft als historieschrijver
47
Na 1626 heeft Hooft zich nagenoeg uitsluitend gewijd aan de geschiedschrijving.
Zijn bedoeling was om in een magistraal werk de historie te schrijven van de strijd
waarin Nederland op Spanje de vrijheid bevocht. Daar zijn grote bewondering uitging
naar de Romeinse geschiedschrijver TACITUS (eerste eeuw n. Chr.), probeerde hij
diens stijl na te volgen, reden waarom hij zijn werken vele malen gelezen en
gedeeltelijk vertaald heeft. Het (gewilde) gevolg was dat Hoofts prozastijl tal van
latinismen vertoont. In zijn woordkeuze was hij echter juist purist, zodat hij tal van
nieuwe Nederlandse woorden bedacht ter vervanging van aan vreemde talen ontleende
woorden, zoals vernufteling (voor ingenieur), stadhuishavenaar (conciërge), loopmare
(krant), vertrouwenaar (crediteur). Deze twee, slechts in schijn tegenstrijdige
tendensen, hadden beide ten doel de Nederlandse taal te vermooien en te verrijken.
Het gevolg is echter ook dat, bij alle plastische kracht die Hoofts proza heeft, het
lezen ervan niet eenvoudig is.
Behalve om zijn taalpracht is Nederlandsche Historiën van belang door Hoofts
streven een onpartijdige beschrijving van het gebeuren te geven (hij raadpleegde
zowel Nederlandse als Spaanse bronnen), èn door het feit dat hij zoveel mogelijk ter
plaatse een onderzoek instelde, zodat zijn verhaal vaak de kracht krijgt van een
ooggetuige-verslag. Het werk, waaraan hij schreef van 1628 tot 1647, bleef
onvoltooid: het loopt van 1555 tot 1587.
Het fragment dat hier volgt beschrijft hoe de Spanjaard Pedro Pacieco, niet wetende
dat Vlissingen prinsgezind is geworden, daar landt, gevangen genomen en
terechtgesteld wordt.
[1]] 'T leed luttel aan naa 't landen van Jakob de Ryk tot Vlissinge oft Pedro
[2]] Pacieco, by anderen Paciotto genaamt, opperste krysbouwmeester des Har[3]] toghen, komt de haaven in, geen dink min denkende, dan dat de stadt om[4]] gekeert1 was. Opgestapt uit den scheepe, ziet hy van verre de Ryk naa hem
[5]] toetreeden; en waanende 't waar om hem te bewelkoomen, zet zynen gang
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naar de vijand overgegaan
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[6]] derwaarts. Maar zich vindende, in een ommezien, met een gerit2 graauws om
[7]] de ooren, en spellende uit het gelaat (want de taal verstond hy niet) hunne
[8]] verbolgenheit; kreeg hy zoo groot een' angst voor zyn lyf, dat hy, waanende
[9]] zich alzoo te redden, zynen zeegelrink van den vinger trok, kuste, en aan de
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menigte
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[10]] Ryk leeverde, met zeggen: ‘Heer, ik ben uw gevangen’. De Hopman, die
[11]] goedt Spaansch sprak, vatte zyn' meening, en den ring aan, die door gaaf
[12]] van zynen zoone Simon de Ryk, althans onder my berust. Teffens leyd' hy
[13]] de handt op Pacieco, en deed hem in hechtenis stellen. Thans braght Treslong,
[14]] met drie scheepen, styf tweehondert mannen oover. Twee hopluyden van
[15]] Vlissinge, d'een Vink, d'ander' Vliegh gebynaamt, hadden dit volk uit de
[16]] naaste plaatsen van Hollandt opgestommelt. 'T waaren meest al Haagelingen,
[17]] oft Delfsche, Rotterdamsche, en Brielsche burgers, uitgestreeken1 met Ka[18]] zuyfels2, munnixkappen en diergelyk gewaadt der geestelykheit, in plaats van
[19]] krygsrusting. Maar men deed hen op stroom waapenen en monsteren: daar
[20]] naa den krysbouwmeester te rechte stellen, door Glaude den Baljuw; en ver[21]] wees hem ter galge, met twee andere Spaanse jonkers. Pacieco, hebbende geen
[22]] gissing op zulk een vonnis gemaakt, drong anxtelijk op ransoen3, en bood
[23]] groot geldt voor zyn lyf. Maar Treslong, in weêrwraak van zynen broeder,
[24]] dien de landtvoogt in den jaare achtensestigh, onder andere Eedelen, omge[25]] braght had, dreef datm'r meê voorts ginge. Naamelyk hy dacht, aan Alva
[26]] niet lichtlyk gevoelyker spyt te kunnen doen, dan met de smaadige doodt van
[27]] zoo een' persoonaadje, dienmen zeyde den Hartoghe in naamaagschap te
[28]] bestaan. Ook liep' er een gerucht onder de burgery, hoe de gevangen zeekere
[29]] lyste, met naamen van luyden, die de landtvooghdt dacht te dooden, in t'gaan
[30]] naa de kerker, gescheurt, en van zich geworpen had. Waar oover 't graauw,
[31]] ververssende zyn' bitterheit teegens den naam der Spanjaarden, hem naauw[32]] lyx gehoort wilde hebben, reukeloozelyk4 roepende, mits zy hem niet ver[33]] stonden: ‘hang op den brodder, hang op: wie kan met hem kallen?’ hy, wan[34]] hoopende van andere genaade, verzocht, dat hem ten minste 't zwaardt ge[35]] wierde. Glaude, hebbende zyn raapier aangetast, op zyde gegort, zeyde, quan[36]] suys oft d'ander daar naar vereyscht had, ‘hy zou maar opklimmen: 't geweer
[37]] was wel bewaart’. Pacieco, tot naader uitlegging, beriep zich op de Graaven
[38]] van Egmondt en Hoorn; en stelde zyn huys zoo hoog als 't hunne, in aadel.
[39]] Dit was oly in 't vuur voor 't volk, dat daar op uytvoer: oft hy zich by hunne
[40]] Heeren gelyken wilde? ‘zyt ghy Heeren? ghy zyt schelmen’. Men had moeyte
[41]] gehad, om eenen scherprechter te vinden, dewyl die van Walchere binnen
[42]] Middelburg woonde. Een gevangen doodtslaager5, daar toe aangezocht, wey[43]] gerde zynen hals met die haatlykheit te winnen, antwoordende liever te willen
[44]] sterven, dan dat zyn' moeder een beul hadde ter wereldt gebraght. Maar als[45]] men hem vertoonde den verdoemden een' Spanjaardt te zyn, bewilligd' hy in
[46]] 't werk, mits dat hem vrystonde doodt te slaan, die 't hem quaam verwyten.
[47]] En dus heeft Pacieco, onder 't snaauwen der schamperheeden, en scheldt[48]] woorden zyner quaadgunstigen, zyn' daagen geëyndigt. Al 't welk ik wel flux[49]] wys heb willen verhaalen, ten spiegele, wat een' gemeente al doet, oft wat ze
[50]] niet ongedaan laat, als haare lydzaamheit, door tergen op tergen in raazernye
[51]] verkeert.
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Jacob Cats (1577-1660)
‘Wij hebben overal gepoocht te gebruyken een openbare, eenvoudige,
ronde en gans gemeene manier van seggen, deselve meest overal ghelijck
makende met onse dagelickse manier van spreken, daarin alle duysterheyt
(so veel ons doenlick is geweest) schouwende’.

48
Deze eigen woorden van ‘vader’ Jacob Cats, Zeeuw, advocaat, raadpensionaris,
geven ons al direct een sleutel tot zijn aard en die van zijn werk. Wij kunnen in onze
literatuur geen dichter aanwijzen die populairder is geweest dan Cats; gedurende
meer dan een eeuw waren zijn werken, naast de Bijbel, hèt boek dat men bezat en
las. Toch merkt in 1732 Justus van Effen al op dat Cats in die tijd algemeen geminacht
werd, terwijl in 1790 Rhynvis Feith schrijft dat Cats alleen nog gelezen werd door
‘'t plompe gemeen’, - het zijn tenslotte Potgieter en vooral Conrad Busken Huet in
de 19de eeuw die definitief (?) een einde maken aan zijn grote roem. De moderne
lezer vraagt zich af hoe de grote populariteit van Jacob Cats te verklaren is. De
volgende factoren zullen er zeker toe bijgedragen hebben: terwijl, om te beginnen,
grote kunstenaars hun tijd veelal vooruit zijn, was Jacob Cats (1) geheel een kind
van zijn tijd, - zoals later Tollens gaf hij precies datgene waar de doorsnee-burger
behoefte aan had. En de doorsnee-burger had behoefte aan ‘kunst’ waar iets uit te
leren viel, aan ‘kunst’ met een moraal. Welnu, Cats was (2) vóór alles moralist en
didacticus: hij vertelde hoe man en vrouw zich te gedragen hebben vóór en tijdens
het huwelijk, hij gaf raad voor de opvoeding der kinderen, enz. Daarbij (3) bezat hij
het vermogen deze moralisaties te illustreren met tal van, vaak uiterst romantische,
verhalen, verhalen die hij niet zelf bedacht maar die hij - hij was uiterst belezen - ze
aan de wereldliteratuur ontlenend, op zijn eigen wijze vertelde en in zijn betogen
invlocht. Het is deze verteller Cats die voor ons nog enige waarde behouden heeft.
Vervolgens wijzen wij nog op (4) de eenvoudige vorm, waardoor deze gedichten
zelfs voor de meest eenvoudigen van geest toegankelijk waren; kenmerkend zijn een
vaak beginnen met eenzelfde aanloopje, een steeds terugkeren van dezelfde
grootvaderachtige stopwoordjes (de beruchte zinnetjes als: ‘vraagt iemand hoe dat
komt?’ en ‘ik en weet niet wat’), het gebruik maken van aan de alledaagse
werkelijkheid ontleende vergelijkingen. Daarbij was dit alles (5) geschreven in een
nimmer aflatend jambe-metrum, waardoor deze versregels zo gemakkelijk tot dreun
worden. Toch verstaat Jacob Cats de kunst om ondanks een nu en dan onverdraaglijke
langdradigheid ook een of andere wijsheid in een pittige vorm te gieten; zo ontstonden
gezegden die de bekendheid van spreekwoorden verwierven:
Het puntje van een gaeuwe pen
Is 't felste wapen dat ick ken.
Vrient zijt ghy wijs, Buygt jeugdigh rijs,
Want d'oude stam Is al te stram.
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Een harde steen die wet het ijser,
En harde slagen maecken wijser.
Het beste stuck huys-raet is een goet wijf.
Haestige spoet
Is selden goet.

Wel is naar aanleiding van deze wijsheden opgemerkt, dat Cats zelf niet altijd volgens
deze regels leefde, èn dat zij nu niet altijd uitmunten door diepzinnigheid of
verhevenheid. Conrad Busken Huet ging zelfs zover dat hij de schrijver ervan noemde
een ‘rijmelaar en een kwezel’, en de mening verkondigde: ‘zijne populariteit is eene
nationale ramp geweest’, immers, hij heeft bij zijn landgenoten ‘geen hoogere eerzucht
gewekt dan om, met Gods naam op de lippen en een aalmoes in de uitgestrekte hand,
te sterven als millionnair’ (Cats liet bij zijn sterven twee en een half miljoen gulden
na).
Jacob Cats werd geboren te Brouwershaven, hij studeerde rechten in Leiden en in
Orleans, werd advocaat, daarna pensionaris en raadpensionaris. Tenslotte trok hij
zich terug op Sorghvliet (bij Den Haag), waar hij in 1660 stierf.
Cats heeft eerst laat gedebuteerd (40 jaar), en wel met een bundel emblemata:
Sinneen Minnebeelden, moraliserende versjes bij plaatjes. Zijn hoofdwerken zijn:
Houwelyck (1625) en, vooral, Trou-ringh, of, zoals de volledige titel luidt: 's Werelts
begin, midden, eynde, besloten in den Trou-ringh (1637), - titels waaruit zijn grote
belangstelling voor het huwelijk en alles wat daaraan vastzit, blijkt.
In dit laatste werk vinden wij o.a. het verhaal

Hollants trou-bedrogh
Of liefde list gedooght, en of een wettigh minnen
Magh werden uyt-gevoert door af-gerechte sinnen1,
Door lagen, door bedrogh, of ander slim beleyt,
Dient heden ondersocht, en hier te zyn geseyt.
5]
Maer om met beter gront hier van te mogen spreken,
En recht te mogen gaen in dese slimme treken,
So leest voor alle werck, en weeght my dit geval,
Dat ick hier door de pen aen Hollandt schencken sal.
Leander uyt-genoot by soete jonge lieden,
10]
Gingh daer2 de jeught hem leyt, en na de sinnen rieden;
Sijn oogh viel op een Maeght, die ick in dit geval
Den naem van Rosemont op heden geven sal.
Hy was een rustigh3 quant, en sy van schoone leden,
Sy eerbaer van gelaet, hy geestigh in de reden4,
15] Haer Ouders sijn gelijck en van gemeene stof,
Leander lijckewel die slingert naer het Hof.
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20]

25]

30]

35]

40]

45]

50]

55]

Hy had een wijl gereyst, en in de vreemde landen
In alderley vermaeck verspilt sijn beste panden:
De Boecken die hy kocht en by hem had vergaert,
Die had hy wonder lief, maer al te veel gespaert.
De soete Rosemont was, boven eyge baten,
Van seker Pete-meuy een rijcken boel gelaten;
Dit gaf haer schoonheyt glans, en by haer roden mont
Soo was 't dat even hier Leander smake vont.
Hy wert daer toe geneycht, als met geheele sinnen,
Om sijne Rosemont voor hem te mogen winnen;
Hy dede wat hy kond', oock met sijn gansche kracht,
Maer kreegh het voordeel niet, dat by hem was gewagt.
By wijlen schijnt de Maeght tot hem te sijn genegen,
En op een ander tijt is sy hem bijster tegen;
Want als hy om het stuck en om het ja-woort quam,
Dan was 't dat sy terstont een ander wesen nam.
Hy quam eens op een tijt en woude troost verwerven,
‘Of anders (sey de Quant) soo moet ick heden sterven;
Ick wil van stonden aen gaen springen in de gracht,
Vermits ghy mijn verdriet en trouwen dienst veracht.
En als mijn droeve ziel dit lichaam sal verlaten,
Dan sal u voor gewis de gansche werelt haten,
En spreken over u dit hart en vinnigh woort,
Dat ghy uyt wreeden aert een vryer hebt vermoort.
Dan sal de soete jeught u met de vingers wijsen,
En laken u bedrijf, en mijn getrouheyt prijsen:
Oock salder op mijn graf een veers gehouwen staen,
Dat sal u (maer te laet) tot in de ziele gaen:
“Hy die hier binnen rust, schoon hem de Vrijsters minden,
Wist daer hy ruste socht sijn ruste niet te vinden.
Sijn liefd' is trou geweest, en uytermaten groot;
Maer die zijn leven was die gaf hem aen de doot”.
Nu segh my, Rosemont, hoe sal u dat gelijcken,
Dat ghy door al het Landt, door alle Koninghrijcken,
Door al wat werelt hiet suit eeuwigh zijn vermaert,
Niet om u soet gelaet, maer om u fellen aert.
Ey gaet een sachter wegh, en laet u noch bewegen,
Of ick ben tot het graf van heden aen genegen;
Niet soeter als de doot voor een die vierigh mint,
En die voor sijnen loon geen troost met al en vint.’
De vrijster stont en loegh om al dit vinnigh spreken,
En seyde: ‘Lieve vrient, dit zyn maer Vryers treken,
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Maer rancken van de jeught, die ben ick al gewent,
60] En hebbe dat bedrogh al over langh gekent.
So haest een jonge wulp1 maer eens bestaet te minnen,
En dattet niet en gaet na zyn verwaende2 sinnen,
So roept hy (naer het schijnt) als uyt sijn diepste noot,
En wil van stonden aen sigh geven aen de doot.
65]
Hy wil door enckel leet, of uyt een diep verlangen,
Sigh by de Vrijsters deur of voor haer venster hangen:
Maer 't is maer schrale wint, en niet als loos beleyt;
Kom segh, wie doeter eens wat dickmael is geseyt?
'k En acht geen Vrijster wijs, die om die malle grillen
70]
Haer voeght in dit getal gelijck de Linckers3 willen:
'k En ben so schotigh niet, noch van so lossen aert,
Want van een kleyn gerught en was ick noyt vervaert.
Leander, zydy wijs, verlaet u slimme lagen;
Het wilt dat ghy vervolght en is so niet te jagen.
75] Ick segh in tegendeel, al wie met dreygen vrijt,
Die is van stonden aen mijn gunst en liefde quijt.’
‘Hoe (seyt de jongeling) soud ghy voor Linckers schelden,
Die uyt een trou gemoet haer liefde komen melden?
Meynt ghy dat ick met list en veynsen omme-gae?’
80] De Vrijster wederom: ‘Voor my, ick segge jae’.
‘Dat sulje metter daet wel anders ondervinden,
Als my de bleecke doot de leden sal ontbinden’,
Beet haer de Vrijer toe: en met een kort besluyt,
Seyt haer: ‘vaert eeuwigh wel’: en flux ten huysen uyt.
85]
Hy gaf hem aen de gracht, en sey noch ander-werven:
‘Wel sal ick uwe sijn, of sal ick heden sterven?
Spreeckt nu het leste woort: ick sta hier schoone maeght,
En sal op heden sijn gelijck het u behaegt,
Wat seghje?’ ‘Dat ick plag (roept hier de Vrijster tegen).
90]
Geen list, geen slim bedrogh en sal mijn hert bewegen’.
Hy weder met een sucht: ‘Als 't immers wesen moet,
Daer mede ben ick doot; vriendinne, weest gegroet,
En dat voor alle tijt. O Godt wilt my vergeven,
Dat ick een eynde maeck van dit ellendigh leven.’
95] Het woort is nau geseyt, hy stort met alle macht
Een steen daer toe bereyt te midden in de gracht.
En om met beter schijn sijn list te mogen drijven,
Hy laet daer op de brugh sijn hoet en mantel blijven,
En dichte by de wal daer swom sijn ommeslagh4,
100] En hij flucx uyte weegh, so veerdigh als hij magh.

1
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105]

110]

115]

120]

125]

130]

135]

140]

Met dat de Vrijster hoort de quis-quas in de stromen,
Sy kan haer teer gemoet, haer sinnen niet betomen;
Sy liep in grooten anghst tot aen de water-kant,
Daer sy alleen den hoet en sijnen mantel vant.
Daer berst de Vrijster uyt in wonder hooge klachten,
Sy melt haer stille gunst, en opent haer gedachten;
En t'wijl sy staet en sucht, en droeve tranen stort,
So roepse: ‘Lieve vrient, en doet u niet te kort:
En wilt niet lijf en ziel op eenen tijt bederven,
Ghy sult oock heden selfs mijn echte trou verwerven;
Keert weder daer ghy waert, komt op het droge zant,
Siet daer tot uwen troost mijn trouwe rechterhant’.
Daer waren doen ter tijt een deel geslepe gasten
Die op den loosen vont en al den handel pasten.
Die hadden tot het werck een schuytjen toe-bereyt,
En onder aen de brugh in 't duyster wech-geleyt;
Daer in was onse quant in grooten haest geweken
Door gunste van de nacht, en lagh aldaer versteken
Terwijl de Vrijster klaeght; en een van desen hoop
Die gaf hem by de Maeght als met een snellen loop,
En vraeght haer watter schort, en watter is gesoncken,
En of de Vrijer leeft, dan of hy is verdroncken.
Sy seyt hem inder haest hoe al de sake staet,
‘Maer ô, och vrienden help, eer dattet is te laet’.
Sijn mackers onder dies die komen aen-gevaren,
En sweven met de boot te midden op de baren,
En tasten in het diep, en met een slimme vont,
En trecken (soo het scheen) een lichaem uyt den gront1.
Maer die wil even-wel sigh geensins laten helpen,
Ten sy de jonge maeght zyn vyer begeert te stelpen.
Dit roept hy uyte gracht, als met een flauwe stem,
En die ontrent hem sijn, die roepen nevens hem.
Daer komt hy op de brugh ten lesten aen-gedropen,
Hij blaest, en zijght, en sught, al waer2 hy schier versopen:
Sijn hair was enckel kroos, als quam hy uytet lis,
In allen so gestelt als Jonas uyten vis.
Maer sy, met deerenis tot aen de ziel bevangen,
Die valt hem om den hals, en kust sijn natte wangen;
Sy bid hem nevens haer in huys te willen gaen,
Om daer niet in de kou en nat te blijven staen.
Hy seyt: ‘De strenge kou en kan my geensins deeren;
't Is vyer dat my ontstelt, en 't sal mijn hert verteeren

1
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So ghy het niet en helpt. Ick ben noch heden doot,
So ghy geen troost en brengt in desen hoogsten noot’.
145]
Hy staet en suyssebolt, sijn woorden blijven steken,
Het scheen dat even doen1 sijn hert begon te breken;
So vreemt gaet hy te werck, so stelt hy sijn gelaet:
Sy meynt dat hem de ziel als op de lippen staet.
Sy grijpt hem metter hant, sy kust hem ander werven:
150]
Maer hy geen ander praet, als van te willen sterven,
Als van te willen gaen tot in het duyster graf,
Soo sy hem niet op trou de rechter-handt en gaf.
En waerom langh verhael? hy kan so listigh queelen,
En weet aen alle kant sijn rolle so te spelen,
155] Dat sy dien eygen stont hem boot de rechterhandt,
En stracx daer op ontfing een schoonen diamant.

Constantijn Huygens (1596-1687)
49
Het is dank zij Constantijn Huygens zelf dat wij een heldere kijk op zijn jeugd hebben:
in een (in het Latijn geschreven) autobiografie vertelt hij ons ervan, en wat ons vooral
treft is de prettige, vaak uiterst modern aandoende wijze, waarop de vader, Christiaan
Huygens, zijn kinderen opvoedt, - een opvoeding die zich niet beperkt tot het
bijbrengen van verstandelijke kennis, maar die ook kunst, omgangsvormen en sport
omvat.
De ‘zittende’ leervakken telkens weer te laten afwisselen met oefeningen,
die lichaam en geest verfrischten, was iets van het grootste belang in vader's
oog. En zoo weinig bezwaar had hij er tegen, dat wij jongens alle mogelijke
veldspelen, springen, hardloopen, jagen beoefenden, dat hij niet zelden
aan ons vermaak deelnam. Hij drukte ons ook ernstig op het hart ons op
het zwemmen toe te leggen, wel wetend hoeveel iemand, die die kunst
ook maar een beetje verstaat, vóór heeft, als de nood aan de man komt.
De Jeugd van Constantijn Huygens, door hemzelf beschreven. Vertaald
enz. door Dr. A.H. Kan. Uitg. Ad. Donker, Rotterdam 1946.
Deze harmonische en alzijdige opvoeding thuis wordt voltooid door studies in de
rechtswetenschappen te Leiden. Tenslotte is voor zijn ontwikkeling van belang een
viertal gezantschapsreizen naar Engeland (waar Huygens kennis maakt met de
wijsgeer BACON en de dichter JOHN DONNE) en naar Venetië. Van 1625 af is hij als
secretaris in dienst van Frederik Hendrik, later van Willem II en Willem III. Hij is
gehuwd geweest met Suzanne van Baerle (in zijn gedichten ‘Sterre’ genoemd); aan
het eind van zijn leven trekt hij zich terug op zijn buiten Hofwijck (thans
Huygens-museum) bij Voorburg.
Constantijn Huygens benadert in zijn alzijdige ontwikkeling de ‘uomo universale’:
hij is letterkundige en componist (een 800 composities staan op zijn naam); Hofwijck
is aangelegd volgens zijn eigen plannen; het project voor de aanleg van een weg
1
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van Den Haag naar Scheveningen is van zijn hand; hij schrijft een werkje over het
orgelgebruik, enz. Ondanks zijn drukke werkzaamheden als secretaris van
achtereenvolgens drie Oranjes is hij zeer belezen, - en het is niet alleen in dít opzicht
dat hij aan Jacob Cats herinnert:
beiden waren calvinist
beiden waren moralist
beiden waren in dienst van het land, Cats als raadpensionaris, Huygens als
secretaris van Frederik Hendrik enz.
beiden tonen in hun werken een sterk auto-biografische inslag
beiden trekken zich aan het eind van hun leven terug op een buiten, dat zij in
hun werk vereeuwigen, Huygens op Hofwijck, Cats op Sorgh-vliet.
Veel belangrijker dan deze punten van overeenkomst zijn echter de verschilpunten:
Huygens is aristocratisch, Cats is volks
Huygens schrijft alleen voor de mensen die geest genoeg bezitten om hem te
kunnen volgen, Cats richt zich bewust tot de grote massa
Huygens is pittig, oorspronkelijk, persoonlijk; Cats is langdradig en zijn werk
staat stijf van de gemeenplaatsen
- en dit alles geeft ons reden om Huygens eer tegenover dan naast Cats te plaatsen.
In politiek opzicht is Huygens veel minder fel dan een Vondel. Toen b.v. na de
aanslag op Amsterdam door Willem II Vondel zijn felle hekeldichten tegen deze
Oranjevorst schreef en hem indeelde bij de ‘monsters onzer eeuwe’, volstond Huygens
met het schrijven van het volgende nuchtere puntdicht:
Hoe quam 't, dat Amsterdam soo gramm was,
En waerom was 't niet voor den Prins?
In seven woorden gaet veel sins:
Om dat de Prins voor Amsterdam was.

Huygens' dichtwerken
50
‘Dicht behoeft wat vertolcks’ is een uitspraak van Huygens: zij kenschetst zijn eigen
werk. Het dichtwerk van Constantijn Huygens valt op door de sterk verstandelijke
inslag, door oorspronkelijkheid en geestigheid. Daarbij streeft de dichter ernaar in
weinig woorden veel te zeggen, en houdt hij van woord- en zinspelingen. Hij is dus
wat men noemt een ‘moeilijk’ dichter, doch de lezer die zich de tijd gunt hem rustig
te verwerken, te lezen en te herlezen, en die over enige intelligentie beschikt, zal
herhaaldelijk beloond worden en genieten van een der sprankelendste vernuften uit
onze literatuur:
Huygens gedichten vereischen een man, dien 't niet en moet verdrieten
dat hij somwijlen weer herkauwe dat hij at. Die leest en wederleest, zal
vinden en genieten yet goeds dat hij in 't eerst nog niet gemerckt en had.
JACOB WESTERBAEN
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beschuldigt Huygens vooral wat het gevoel betreft tekort te schieten, - een
beschuldiging die in zijn algemeenheid zeker onjuist is. Het sterkst komt het gevoel
naar voren waar hij schrijft over Sterre, zijn geliefde vrouw, en het volgende gedicht
zal zeker niet nalaten te ontroeren:

Op de doot van Sterre
Of droom ick, en is 't nacht, of is mijn' Sterr verdwenen?
Ick waeck1, en 't is hoogh dagh, en sie mijn' Sterre niet.
O Hemelen, die mij haer aengesicht2 verbiedt,
Spreeckt menschen-tael, en seght, waer is mijn' Sterre henen?
5] Den Hemel slaet geluyd, ick hoor hem door mijn stenen,
En seght, mijn' Sterre staet in 't heilighe gebied,
Daer sij de Godheid, daer de Godheid haer besiet,
En, voeght het lacchen daer, belacht mijn ijdel weenen.
Nu, Dood, nu Snick, met-een verschenen en verbij,
10] Nu, doorgang van een' Steen, van een gesteên, ten leven3,
Dunn Schutsel, staet naer bij4, 'ksal 't u te5 danck vergeven;
Komt, dood, en maeckt mij korts van deze Cortsen6 vrij:
'Kverlang in 't eewigh licht te samen te sien sweven
Mijn Heil, mijn Lief, mijn Lijf, mijn' God, mijn' Sterr en mij.

(24. Ian. 1638)
Trouwens, steeds als Huygens' gedachten gaan naar God en het hiernamaals, moet
het verstandelijke wijken voor het gevoel:

Op mijnen geboort-dagh
Noch eens September, en noch eens die vierde dagh
Die my verschijnen sagh!
Hoe veel Septembers, Heer, en hoe veel' vierde dagen
Wilt ghy my noch verdragen?
Ick bidd om geen verlangh7 't kan redelyck bestaen,
Het ghen' ick heb gegaen:
En van mijn' wiegh tot hier zijn soo veel dusend schreden
Die ick heb doorgetreden,
(Met vallen, lieve God, en opstaen, soo ghy weett),
Dat die all 't selve leed
En all' de selve vreughd naer8 my hadd door te reisen,
Sich drymael sou bepeisen
Wat besten oorber9 waer, gelaten of gedaen.
My, Heere, laet vry gaen;

5]

10]
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15] Mijn' roll is afgespeelt, en all wat kan gebeuren
Van lacchen en van treuren
Is my te beurt geweest, en all wat beuren sal
Sal 'tselve niet met all,
En d'oude schaduw zijn van dingen die wat schijnen
20]
En komende verdwijnen.
Wat wacht ick meer op aerd, waerom en scheid'ick niet?
'K wacht, Heer, dat ghy 't gebiedt.
Maer, magh ick noch een' gunst by d'andere begeeren,
Laet my soo scheiden leeren,
25] Dat yeder een die't siet mijn scheiden en het sijn1
Wensch' eenerhand te zijn.

(Inter Friburgum et Brisacum 5 Sept. 1665)
Een groot deel van zijn gedichten verzamelde Constantijn Huygens in de bundel
Koren-bloemen (1658, vermeerderd uitgegeven in 1672), door welke titel hij wilde
uitdrukken hoe hijzelf tegenover zijn dichtwerk stond: zijn werk in staatsdienst
beschouwde hij als de tarwe, zijn gedichten als wel aangename maar in feite niet
waardevolle voortbrengselen op zijn levensakker.
Van autobiografische aard zijn: Dagh-werck (1639), Hofwijck (1653) en
Cluys-werck (1680). Bekend werd vooral zijn Batava Tempe (1621), waarin hij het
geliefde Haagse Voorhout beschrijft. Na een algemene lofzang en een vergelijking
van Den Haag met andere steden, beschrijft de dichter dit Nederlandse Tempe
(eigenlijk de naam van een vallei in Thessalië, Griekenland, om zijn lieflijkheid in
de Oudheid geroemd), achtereenvolgens Lente, Somer (weer onderverdeeld in
Morgen-stond, Middagh, en Avond-stond), Herfst en Winter in het Voorhout; het
dichtwerk eindigt met een gebed tot God. Het fragment dat hier volgt is uit
Avond-stond (Somer).
553]

Linde-blaedtgiens luyster-vincken
Van soo menigh apen-clucht,
Van soo menigh traen-verdrincken,
Van soo menigh sotte sucht,
Helpt mij tuyghen wat een karmen,
Wat een stommelend gelaet2,
Wat een blindelingh om-armen
Onder u niet om en gaet.

555]

560]

Trijntgie, sey daer lestmael eenen,
By men eer, ick hebje lief,
Van de kruyn af tot de teenen
Staen ick onder you belief3;
Laet me draeven, doet me loopen,
Heet me stappen as een' Tel4,

565]
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Doet me schencken, hiet me koopen,
Siet wat ickje weyg're sel.
Dirckgien (hoord ick strack een' ander)
570] Sel 't dan nummer1 wese, kind?
Smackje staegh een oogh op Sander,
En mijn' woordgies in de wind?
Staet sijn mutsje soo veul trotser,
Soo veul vlugger as het mijn,
575] Hanght mijn rockje soo veul schotser2,
Soo veul loomer3 as het sijn?
Weer een ander van ter zyen:
Nouw, men Troosgie, stoor je niet4,
Liever as ick Griet souw vryen,
580] Liever as ick you verliet,
Lagh ick levendigh bedolven
Daer ick jegenwoordigh treê,
Liever in de groene golven
Van de Schevelinger zee.
585] Weer een ander. Wel, Agnietgie,
Wel, men hartje, wel, men longh,
Hoe beviel je 't leste liedje
Dat ick gister avond songh?
Heer! wat stond ick nat bedropen
590] Voor je deurtgien in dat weer,
Daer jy dichgies laeght ekropen
In de lodderlicke5 Veer6.
Noch een ander, op een banckje:
Wel eseyt, mijn' soete Moer:
595] Jouwenthalven, ick bedankcje,
Maer hoe ist met Vaer en Moer?
Wat! se mochte soo langh grollen7
'k Sou ons raeye met ons tween
Op en wagentje t'ontrollen
600] Al dit moeyelicke8, Neen.
Weer een ander aen een Boompje:
Dat 's nouw al men Moertjes goed;
Maer dan heb ick noch en Oompje,
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O wat ist en rijcken bloet1!
605] Met sen bogert, met sen weuningh,
Met sen Koren, met sen Ooft;
Claer, je Vryer is en Keuningh,
Al dit hanght hem boven 't hoofd.
Noch een ander van 't gebroedsel
610] Dat of Pen2, of Degen voer'3:
Mijn soulas4, mijn vreughden-voedsel,
Ah! quitteert U.E. la Cour?
Sult ghy eewigh absenteeren?
('k Schat de Meid naer Leiden voer)
615] Wilt mijn flames obligeren
Met een expedit5 retour.
En noch een van sulcke Veeren:
Wel bizearre van humeur,
Sult ghy my sans fin traineren
620] Met ideën van faveur?
Neen, revesche6, neen volage,
Dus en magh 't niet langer zijn;
Mespriseert ghy mijn servage,
Aussi fayje ton desdain7.
625] Dese zijn de soete vruchten
Van de vrye Vrydoms vreughd;
Dese zijn de puyck-genuchten
Van een' ongebonden8 jeughd:
Al dit wonderlick vertellen
630] Volgh ick met een vrolick oor,
En wie souder derven stellen
't Selver seggen voor 't gehoor?

Tot de bekendste werken behoren verder: Costelyck Mal (= Kostbare dwaasheid) uit
1622, een hekeling van de overdreven modezucht; zijn grappige, volkse klucht Tryntje
Cornelisdr. (1657), en de bekende allegorie:

Scheepspraet, ten overlijden van prins Maurits
Mouringh, die de vrye Schepen
Van de seven-landtsche buert
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Veertigh jaren, onbegrepen1,
Onbekropen2 heeft gestuert;
5] Mouringh, die se door de baren
Van soo menigh tegen-ty
Voor den wind heeft leeren varen,
All en was 't maer wind op zij:
Mouringh, Schipper sonder weer-gae,
10] Die sijn' onverwinlickheit
Waer de Sonn op, waer sy neer gae,
T'aller ooren heeft gepreit3;
Mouringh, die de Zee te nau hiel
Voor sijn zeilen en sijn wand,
15] Die de vogelen te gau viel
All beseilden hy maer 't sand4,
Mouringh was te koy ekropen,
En den endeloose slaep
Had sijn wacker oogh beslopen
20] En hem Leeuw gemaeckt tot Schaep:
Reeërs en Matroosen riepen,
Och! de groote Schipper, och!
Wat sou 't schaen, of wy all sliepen,
Waeckte schipper Mouringh noch!
25] Schipper Mouringh, maer je leghter,
Maer je leghter platt evelt,
Stout verweerer, trots bevechter,
Bey te Zeewort en te veld.
Kijck, de takels en de touwen,
30] En de vlaggen en het schutt
Staen en pruylen in den rouw, en
Altemalen in den dutt.
Dutten? sprack moy Heintgje5, dutten?
Stille maets, een toontje min:
35] Dutten? wacht, dat most ick schutten
Bin ick angders6 dien ick bin:
'kHebb te langh om Noord en Zuyen
By den Baes te Roer estaen,
'kHebb te veul gesnor van buyen
40] Over deuse muts sien gaen.
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'kSelt hun lichtelick soo klaeren,
Dat ick vlaggen, schutt en touw,
En de maets die met me vaeren,
Vryen sel van dutt en rouw.
45] Reeërs (jouwerliefde1 mien ick
Die van vers op 't kusse vicht2)
Wiljer an? kedaer3 you dien ick,
You allienich, by dit licht4.
Weeran, riepen de Matroosen,
50] 'tIs een man oft Mouringh waer,
En de Reeërs die hem koosen,
Weeran, 'tis de jonge Vaer.
Heintgje peurde5 strack6 an 't stuer, en
Haelde 't ancker uyt de grond,
55] 't Scheepje ginck door 't Zee-sop schueren,
Offer Mouringh noch an stond.

Tenslotte moeten wij Constantijn Huygens noemen als puntdichter (hij schreef er
een 3000), een genre waarin hij nimmer overtroffen is.

Sneldicht
Vraeght ghy wat Sneldicht voor een Dicht is?
Het is een Dicht, dat snel en dicht is.

Op Pieters dichten
Schrijft Pieter altemet een Veers,
't Is dobbel waerd, in 't licht te komen,
Werdt maer mijn seggen wel genomen:
Ick meen - in 't vier of in de keers.

Hoppmam Dirck
Sy liegen 't, die verklaren
Dat Dirck geen hert en heeft.
In allerley gevaren
Gevoelt hij dat het leeft,
En, als de Popel-blaren,
Van 't minste windje beeft.

1
2
3
4
5
6

ulieden
uit de verte van uw regeringszetels vecht
welaan
bij het licht des hemels
ging
dadelijk
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Jan de Quaedspreker
Daer wordt van Jans welsprekentheit
Aen alle kanten veel geseit;
Maer, naer ick hoore, Jans welspreken
Loopt meest op alle mans gebreken,
Soo dat men wel magh seggen, Jan
Is een seer wel quaed sprekend man.

Jan-Vaer bekeef sijn' Soon om dat hij lagh en sliep
Als 't tijd van opstaen was, en niet aen 't werck en liep;
En seid' hem, hoe een Boer, die met den dagh in 't veld was,
Een' Buyt gevonden hadd van een' goe' groote Geld-tass:
Ja, Vaertje, sei de Soon, hij was vroegh aan de schopp;
Maer die de Tass verloor was noch wat vroeger op.
Men vroegh een' armen Dief, waerom hy hangen most;
Of 't om syn stelen was? neen, seid hij, maer om 't vangen;
Want schoon ick hadd' soo veel gestolen als ick kost,
Soo'ck niet gevangen waer, men hadd' my niet gehangen.

Frans sijn Frans
Frans spreeckt syn Frans gelijck syn Duytsch1, die eer hoor ick hem geven:
Maer ick ben van die gevers niet, Frans moet het mij vergeven.
Ick moet bekennen: Frans spreeckt Frans; maer noch en is 't geen fyn
Frans;
Ghy moet'er by bekennen: Frans spreeckt niet syn Frans, maer syn Frans.

Van Huybert Boeckman
Wat mooght ghij na geleertheit soecken
In Huyberts hoofd? daer isser geen:
Hij heeft heel' uytgelesen Boecken,
Half uytgelesene niet een.

Drucker
Mijn Drucker leeft in droeven druck,
Want drucken druckt hem weinigh druck.
't Waer geen bedruckte Drucker,
Viel 't drucken maer wat drucker.

1

Nederlands
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Vrouwen onstade1
Wat zeid'hij 't na mijn' sinn een van de kloeckste Wijsen,
Ick derv geen' Vrouwen prijsen;
De beste die ick ken
Moght licht veranderen terwijl ick besigh ben.

Amsterdamse kamers
51
Het jaar 1585 (val van Antwerpen) wordt gewoonlijk aangenomen om de verplaatsing
te markeren van het zwaartepunt van de cultuur van Zuid- naar Noord-Nederland.
De naar het noorden uitgeweken Zuid-Nederlanders hebben aan de ontwikkeling van
de noordelijke gewesten belangrijk bijgedragen: Marnix, Van Mander, Vondel, om
ons tot deze letterkundigen te beperken, waren van Zuid-nederlandse afkomst. Het
ligt voor de hand dat, waar zovelen naar Amsterdam uitweken, zij hier, voorlopig
althans, de onderlinge band bewaarden en b.v. hun eigen rederijkerskamers hadden;
de meest bekende was 't Wit Lavendel, waarvan ook Vondel aanvankelijk lid was.
Een tweede belangrijk feit in de 16de/17de eeuw was de groei naar een eenheidstaal:
in de Middeleeuwen kunnen wij eigenlijk nog niet spreken van het Nederlands,
hoogstens van een der diverse Nederlandse dialecten. De steeds sterker wordende
hegemonie van Amsterdam heeft tot gevolg dat het beschaafd Amsterdams, d.i. de
taal uit de regenten-milieus, in de 16de eeuw steeds meer de eenheidstaal begint te
worden, die tenslotte (18de eeuw) tot het Algemeen Beschaafd Nederlands zal worden.
Wij zagen reeds (§ 43) hoe de Kamer In Liefde Bloeyende met leden als Spiegel,
Roemer Visscher en Coornhert bij de ‘veredeling’ en ‘zuivering’ der taal haar rol
gespeeld heeft.
Eind 16de en begin 17de eeuw maakt De Eglentier opnieuw een bloeitijd door: vooral
door invloed van P.C. Hooft wordt zij het brandpunt van de opkomende
Renaissance-idealen, en het aantal nieuwe leden neemt sterk toe. Dit blijkt echter
tevens het begin van een tweespalt te zijn: er ontstaan, ten dele door persoonlijke
onenigheden, ten dele door verschil in kunstopvatting, in de Kamer twee partijen.
Aan de ene kant staat, onder leiding van DR. SAMUEL COSTER (1579-1665) een kleine
groep van talentvolle leden als Hooft en Bredero, aan de andere kant de grote massa
van weinig belangrijke auteurs onder aanvoering van de ijdele Ridder THEODOOR
RODENBURG. Is de laatste aanhanger van het romantische, Coster en de zijnen zijn
in hoofdzaak voor het klassieke drama (terwijl daarnaast het realistische blijspel
beoefend wordt).
Het verschil tussen beide richtingen kan tot de volgende hoofdpunten worden
teruggebracht:
1

onstandvastigheid
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a. Het klassieke drama bestaat uit vijf bedrijven, het romantische uit een willekeurig
aantal.
b. In het klassieke drama treden reien op, in het romantische drama niet. Deze
reien vervullen a.h.w. de taak van de ‘ideale toeschouwer’: uiting geven aan de
gevoelens, die opgewekt zijn door het vertoonde; bovendien verbinden zij,
doordat zij ook al enigszins vooruit wijzen, het voorafgaande met het volgende
bedrijf, reden waarom het vijfde bedrijf dan ook niet met een rei besloten wordt.
c. Terwijl het klassieke drama vasthoudt aan de zgn. drie eenheden (de eenheden
van ARISTOTELES), spelen deze in het romantische drama geen rol. De drie
eenheden zijn: de eenheid van tijd, d.w.z. het op het toneel voorgestelde gebeuren
mag niet de tijdsduur van een etmaal overschrijden; de eenheid van plaats: het
geheel moet zich op dezelfde of nagenoeg dezelfde plaats afspelen; en tenslotte
de eenheid van handeling: geen niet ter zake doende neven-intriges mogen de
strakke lijn verstoren. Alleen deze laatste eis wordt ook in het romantische
drama in acht genomen. De naam Aristotelische eenheden moet men niet zo
opvatten, alsof Aristoteles deze voorgeschreven zou hebben. In zijn geschrift
‘Over de dichtkunst’ vereiste hij voor het drama alleen de eenheid van handeling,
van de twee andere eenheden constateerde hij slechts, dat deze in het Griekse
drama voorkwamen. In de Renaissance worden ze alle drie als eis gesteld, en
wij zien hoe b.v. Vondel in zijn Jeptha van belangrijke dramatische
mogelijkheden afstand doet om niet in conflict te komen met genoemde drie
eenheden.
d. De stemming in het klassieke drama is doorlopend ernstig en verheven, terwijl
de ernst van het romantische drama telkens doorbroken wordt door komische
intermezzi. Hiermee hangt samen dat in het klassieke drama uitsluitend
hooggeplaatste personen optreden, terwijl in het romantische juist gaarne ook
volkstypen een rol kunnen spelen.
e. Het klassieke drama richt zich vooral tot de hoorder, is statisch, terwijl het meer
dynamische romantische drama zich vooral ook richt tot de toeschouwer.

In 1617 wordt de scheuring een feit: Coster, Hooft, Bredero e.a. scheiden zich af en
stichten de Eerste Duytsche Academie. De bedoeling van deze groep is tweeledig:
het vertonen van de klassieke tragedie en het realistische, nationale blijspel (BREDERO,
COSTERS Boere-klucht van Teeuwis de Boer, HOOFTS Warenar), maar daarnaast wil
de Eerste Duytsche Academie een academie, een soort volkshogeschool zijn, waar
het onderwijs in de volkstaal en in de geest van de stichters zal gegeven worden. Om
dit laatste vooral nemen de calvinistische predikanten stelling tegen de Academie.
Dat ook Vondel in de strijd die zich ontwikkelt niet zwijgen kan, spreekt vanzelf.
Een van zijn aardigste hekeldichten in dit verband is Een Otter in 't Bolwerck, waarin
hij de predikant Otto Badius belachelijk maakt. Deze Badius had vanaf de kansel
heftig uitgevaren tegen Costers Academie, en Vondel schrijft dit toe aan Badius'
belangstelling voor de dochter van de te Haarlem wonende (zie vs. 13) Jan Willemsz.
Bogaert, wiens gunst hij hierdoor hoopt te winnen. Vondel schreef dit spotdicht in
Amsterdams plat (hongt i.p.v. hond, e.d.) om het zo meer het karakter te geven van
een deun die op straat gezongen zou worden.
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Joost van den Vondel

Een otter in 't bolwerck
Na de wyse: Betteken voer naer Mariemont
Wel hoe is Otjes hart so groen?
Wel hoe is Otjes hart so groen?
Dat hy dus yvert in 't sermoen,
O jeemy, o jeemy,
5] Om Boogers dochter ist te doen,
Hy preeckt van d'Acadeemy.
Ongs Otje is gien stomme hongt,
Ongs Otje, etc.
Hy woeckert met sen Miesters pongt1,
10]
O jeemy, o jeemy.
Het quijl dat loopt hum uyt sen mongt,
So schelt hy d'Acadeemy.
Dat preken klinckt tot Haerlem toe,
Dat preken, etc.
15] Elck vreest hum as de Roode-Roe2,
O jeemy, o jeemy.
Hy maket alle Speulers moe,
En hekelt d'Acadeemy.
Wel Boogers dochter loopt hum na,
20] Wel Boogers, etc.
En segt nou tegens Otje ja.
O jeemy, o jeemy.
Wangt kreechje'm niet twas songt3 en scha,
So schrobt hy d'Acadeemy.
25]

En asje gaet nae 't Bruylofs huys,
En asje, etc.
So laet vry dockter Koster thuys:
O jeemy, o jeemy.
Al is hy Bruytjes Neef incluys4,
30] Hy metste5 d'Acadeemy.

1
2
3
4
5

met zijn talenten
schout
zonde
op de koop toe
metselde, bouwde
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Hy speulter nou sijn Iphigeen,
Hy speulter, etc.
Wel mannen broeders zijn dat reen1.
O jeemy, o jeemy.
35] 't Sijn Fielten sticken al mit een,
Godt schen deus Acadeemy.
Al baet dat speulen 't Weeshuys yet2,
Al baet, etc.
Dat geeft an Otjes Vleeshuys3 niet,
40]
O jeemy, o jeemy.
Wat beurt4 ongs spijt en groot verdriet,
Van deuse Acadeemy.
Neen Otje straf dit mit Goods woort,
Neen Otje, etc.
45] Al souje mit de tochtschuyt voort5,
O jeemy, o jeemy.
Vry Otje schrey iens datmet hoort
In Costers Acadeemy.
Wel is dit niet ien wongder werck,
50] Wel is, etc.
Sy hieten ongs de plongder-kerck6,
O jeemy, o jeemy.
Och broeders schuwt het dongder-perck,
Van Costers Acadeemy.
Mocht Smout7 nou op de preecstoel staen
Mocht Smout, etc.
Hoe sou haer dan de Hagel slaen,
O jeemy, o jeemy.
Jan-rap in stee van8 Monckelbaen,
60] Sou plongd'ren d'Acadeemy.
55]

Ick wouse saten inden Briel9,
Ick wouse, etc.
Dit speulen raeckt myn ongder ziel10
O jeemy, o jeemy.
65] Ick hou mier van ien plongder fiel11,
As van deus Acadeemy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

mag dat allemaal
de winsten kwamen nl. het Weeshuis ten goede
aards bestaan
overkomt
al zou je ook verbannen worden
vanwege de opstootjes
predikant
in plaats van
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Door het ageren der contra-remonstrantse predikanten moet de school al spoedig
(1619) opgeheven worden, doch wat het toneel betreft blijft de Eerste Duytsche
Academie naast De Eglentier bestaan. Het duurt tot 1635 (Ridder Theodoor Rodenburg
is dan niet meer in het land) voor de beide Kamers weer samen komen. De nieuwe
schouwburg die zij zullen bespelen zal geopend worden op de tweede kerstdag van
het jaar 1637 met Vondels Gysbreght van Aemstel. Daar de predikanten dit stuk
echter te ‘paaps’ oordelen, wordt de première uitgesteld tot 3 januari 1638.
Costers ideaal van een academie wordt tenslotte toch nog - ten dele - vervuld: in
1632 heeft het gemeente-bestuur zelf het zgn. Athenaeum illustre gesticht (waar het
onderwijs evenwel in het Latijn gegeven wordt), - het is deze Doorluchtige School
die later de Gemeente-Universiteit van Amsterdam zal worden.

Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618)
52
In Gerbrand Adriaensz. Bredero ontmoeten wij de geboren en getogen Amsterdammer,
de man die deze stad heeft liefgehad en in zijn werken vereeuwigd. Ook Vondel deed
dat, maar terwijl Vondel vooral geboeid wordt door de grootheid en de macht van
de snel gegroeide metropool, is Bredero de dichter die het fel-levende volk op een
onovertroffen wijze voor ons doet voortleven.
Gerbrand Adriaensz. Bredero komt voort uit de gegoede burgerklasse, zijn vader
was schoenmaker doch tevens een bemiddeld zakenman, die zijn zoon een behoorlijke,
niet klassieke, opvoeding meegaf. Gerbrand noemt zichzelf ‘een slecht (= eenvoudig)
Amstelredammer, die maar een weynich kints-School-frans in 't hooft rammelde’, al zal hij zeker ook Engels gekend hebben. Hij heeft echter niet zoals Vondel op
latere leeftijd Latijn en Grieks geleerd. ‘Wat my belangt,’ zegt hij zelf, ‘ick heb
anders geen Boeck geleert als het Boeck des ghebruycx, so ick dan door onwetenheydt
der uytlandscher spraken, wetenschappen, en konsten hebbe gedoolt: verschoont my
ongeleerde Leke-broeder, en geeft den Duytsche wat toe: want ick heb als een schilder,
de schilder-achtige spreucke ghevolcht, die daer seit: Het zijn de beste Schilders die
't leven naast komen,...’ (enz.)
Bredero was een vrolijke, snel verliefde, maar in de liefde weinig succesvolle
jongeman, graag geziene gast in 't saligh Roemers huys, lid van De Eglentier en later
van de Eerste Duytsche Academie. De zaak van zijn vader lag in de Nes, en al was
deze buurt niet zoals later een typische volkswijk, toch maakt Bredero er al jong
kennis met het geanimeerde leven op de straat en in de taveerne, in kaatsbaan en
schuttersdoelen. Van de schutterij was hij vaandrig, en als hij in een van zijn gedichten
een wedstrijd in het drinken beschrijft tussen de Amsterdamse schutters en de
‘Haarlemsche drooghe harten’, en dan met trots van de ‘vaenderigh’ vertelt hoe deze
een kan bier leeg drinkt zonder ze met de handen te beroeren:
Hy vat die met syn tanden an,
En houter oock sijn handen van,
En slingerts' over 't hooft.
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- dan is de lezer graag geneigd aan te nemen, dat Bredero het hier over een
huzarenstukje van hemzelf heeft. Het is in deze tekening van het Amsterdamse
volksleven dat Bredero uitmunt. Als spontaan volksdichter mist hij de aristocratische
verfijning van een Hooft, maar daarvoor in de plaats is er bij hem een warme
menselijkheid. Toch zou, als wij Breero alleen maar zagen als de vrolijke en verliefde
jongen, het beeld onvolledig en dus vals zijn: naast de levensdrift van zijn vader bezit
Gerbrand Adriaensz. de vroomheid van zijn moeder, naast de uitgelatenheid is er de
inkeer, hij ziet ook het vergankelijke van dit leven (‘'t Kan verkeren’ is zijn lijfspreuk)
en uit menig ontroerend lied blijkt zijn godsvertrouwen.
Gerbrand Adriaensz. Bredero is helaas niet oud geworden: toen hij in de winter van
1617/18 per slede uit Haarlem terugkeerde, zakte hij door het ijs, en aan de ziekte
die daarop volgde (pleuritis?) is hij bezweken. In een niet-gedateerde brief aan
Magdalena Stockmans schrijft hij:
Voorders laet ick u weten (doch ongaerne), dat ick zieck ende niet wel te
pas ben, vermits ick ongeluckigh met de slede in 't ys gebroocken en ick
met mijn lenden in 't water geseten hebbe: waer op ick, als ghy wel dencken
meught, dapper verkouwt geworden ben, so dat ick nootsaeckelijck mijn
kamer bewaren moet, het welck my een onsegghelijck verdriet is, ten
aensien, dat ick daer door ben verbannen van mijn siels aengenaem
gheselschap; en daer en boven soo quelt my de schrickelijcke jalousye
van den bruynen Brabander, vreesende door hem te verliesen het weynigh
dat ick aen u gewonnen hope, dies my de uren daghen, de daghen Jaeren,
ende de Nachten eeuwen duncken te wesen; daerom, ô Alderliefste Lief,
indien u de Menschelijcke ghenegentheydt mede aen hanght, of so u
Maaghdelijcke borst oyt is doorstraelt geweest met de minnelijcke straelen
van medelyde tot u even Naesten, of soo ghy immermeer hebt ghevoelt
de vrundelijcke kracht vande verkiesinghe van d'een voor den anderen te
beminnen, soo laet u Minnaer niet hopeloos quijnen, maer vertroost hem
met een kleyn letterken van u ghenegene Jonste, soo sal ick blyven in
leven en sterven
Uwen altijdt getrouwe Dienaer en slave
G.A. Bredero

De lyriek van Bredero
53
Bredero is genoemd: de eerste die ons een dichterleven in liederen heeft geschonken
(G. Kalff), en inderdaad, wie vóór hem heeft zo open en onverhuld zijn ziel in liederen
uitgezongen, zijn innige verliefdheid en zijn meeleven in het rosse straatleven, zijn
overgave aan God?
Breero's lyrische poëzie heeft nog vaak de rederijkersvorm (hij is wel eens de
laatste Middeleeuwer genoemd), doch tegelijk zien wij er een reiken naar het
Renaissan-
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cistisch ideaal; het best is hij waar hij alle schoolvoorbeelden vergeet en zich geeft
zoals hij is: eenvoudig, direct, fel soms. Zijn lyriek is verzameld in de bundel Boertigh,
Amoreus en Aendachtich Groot Lied-boeck, een drie-deling die aan de Rederijkers
herinnert (Anna Bijns).
De ‘boertighe’, d.z. anekdotische, volkse en grappige liederen ademen een geest als
die welke wij vinden in de huiselijke en herbergscènes van een Jan Steen, een Adriaen
Brouwer of een Van Ostade. Als kenmerkend voorbeeld kan gelden het beroemde
Boeren Geselschap, dat zo argeloos begint in die opsomming van namen van hen
die naar de kermis van Vinckeveen gaan; van regel 20 af echter komt er een donkere
klank in de genoemde namen: ‘Als de suggestie van dof en wild stampende hielen
vallen de boerennamen kort en schokkend neer, om bliksemend over te schieten in
de moord en het bloedvergieten, in deze centrale regel:
Aelwerige Arent, die trock het ierste mes,

een regel vol gevaar, van een lugubere vanzelfsprekendheid, met een klank die zo
wreed en stroefschrijnend is als de snede van een bot mes’. (Coster)

Boeren geselschap
Stemme: 't Waren twee Gebroeders stout, etc.
Arent Pieter Gysen, met Mieuwes, Jaap en Leen
En Klaasjen, en Kloentjen, die trocken t'samen heen,
Na 't Dorp van Vinckeveen:
Wangt ouwe Frangs
5] Die gaf sen Gangs,
Die worden of ereen1.
Arent Pieter Gysen die was so reyn int bruyn2,
Sen hoedt met bloem fluwiel die sat hem vry wat kuyn3,
Wat scheefjes en wat schuyn,
10] Soo datse bloot
Ter nauwer noot
Stongt hallif op sen kruyn.
Maer Mieuwes en Leentjen en Jaapje, Klaas en Kloen,
Die waren ekliedt noch op het ouwt fitsoen,
15] In 't root, in 't wit, in 't groen,
In 't grijs, in 't graeuw,
In 't paers, in 't blaeuw,
Gelijck de Huysluy4 doen.

1
2
3
4

onder het rijden afgetrokken
donker, toen modern
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Als nou dit vollickje te Vinckeveen anquam,
20] Daer vongdese Keesjen en Teunis en Jan Schram
En Dirck van Diemerdam,
Mit Symen Sloot
En Jan de Doot,
Met Tijs en Barent Bam.
25] De Meysjes vande Vecht en vande Vinckebuurt,
Die hadden heur tuychje te wongderlijck eschuurt,
O se waren so eguurt1!
Maer denckt iens: Fy
Had lange Sy
30] Heur Onger-riem2 ehuurt.
Sy gingen in 't selsip3: daar worden so eschrangst,
Gedroncken, gesongen, gedreumelt en gedangst,
Gedobbelt en gekangst!
Men riep om wijn,
35] Het most soo sijn,
Elck Boerman was en Langst4.
Maer Mieuwes en Trijntje, die soete slechte sloy,
Die liepen met menkander uytten huys in 't Hoy,
Met sulck geflickefloy,
40] En suck gewroet,
Och 't was soo soet,
Mijn docht het was soo moy!
Aelwerige5 Arent, die trock het ierste mes,
Tuege Piete Kranck-hooft en Korselige Kes,
45] Maar Brangt van Kaallenes,
Die nam een greep6,
Hy kreegh een keep,
Mit noch een boer vijf ses.
De Meysjes die liepen en lieten dat geschil,
50] Kannen noch kandelaers, noch niet en stonger stil;
Maer Kloens die stack en hil7
Soo dapper uyt,
Dat een Veen-puyt
Daar doot ter aerden vil.
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55] Symen nam de rooster, de beusem en de tangh
En wurrepse Ebbert en Krelis vuer de wangh,
Het goetjen gingh sen gangh,
Het sy deur 't glas,
Of waer 't dan was,
60] Mijn blyven was niet langh.
Ghy Heeren, ghy Burgers, vroom en wel gemoet,
Mydt der Boeren Feesten, sy zijn selden soo soet
Of 't kost yemant zijn bloet,
En drinckt met mijn
65] Een roemer Wijn,
Dat is jou wel soo goet.

Naast Hooft is Breero onze grote erotische dichter uit de zeventiende eeuw, doch
terwijl Hooft de succesvolle jonker is bij de meisjes, vinden wij bij Breero juist de
tragiek van de niet-beantwoorde liefde. Men vergelijke de serenade die Hooft aan
een geliefde brengt (blz. 108) met de liefdesklacht van Breero:

Liedeken
Op de Wyse: Wellustige jongelingen, dat eedele
Snachts rusten meest de dieren,
Oock menschen goet en quaat,
En mijn Lief goedertieren
Is in een stille staat;
Maer ick moet eensaam swieren
En cruysen hier de straat.

5]

Ick sie het swierich dryven,
Ick sie de claare Maan,
Ick sie dat ick moet blyven
Alleen mistroostich staan.
Ach lief wilt my gheryven
Met troostelijck vermaan.

10]

Ach Lely hoogh verheven,
Verheven in mijn sin,
Mijn hoope van mijn leven,
Ghewenste schoon Vriendin,
Wilt my, u jonstich1, gheven
Een lieve weder min.

15]

1

u liefhebbend

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

145
Met hoop en vrees bevanghen,
Met een ghestaeghe stryt
Van sorghen en verlangen,
Verwacht ick nu ter tijdt
Van u, myn troost, t'ontfangen
t'Woort daar men lang om vrijt.

20]

25]

Myn vruchteloos verwachten
Myn commer niet en blust,
Sult ghy my heel verachten,
Och voester van mijn lust?
Maer siet, ick onbedachte
Claagh, nu sy leyt en rust.

30]

Och, slaapt ghy myn behagen,
Dewyl ick doe myn clacht?
Wat baat my dan myn claagen
Nu ghy den dooven slacht1?
Ick salt gheduldich draagen,
Ick wensch u goede nacht.

35]

Adieu Prinsesge jeughelijck,
Mijn Vrou van mijn ghemoet,
Adieu en droomt gheneughelijck
En slaapt gerust en soet;
Ach tis my soo onmeuchelijck
Te rusten als ghy doet.

40]

Minder direct maar zeker niet minder mooi is het volgende sonnet (waarvan echter
niet vaststaat dat het van Bredero is):

Sonnet
Vroegh in den dagheraadt de schoone gaat ontbinden
Den gouden blonden tros, citroenich van coleur,
Gheseten in de lucht, recht buyten d'achterdeur,
Daer groene wijngaartloof oyt2 louwen muyr beminden.
5] Dan beven amoureus de lieffelijckste winden
In 't ghele sijdich hayr, en groeten met een geur
Haar goddelijck aanschijn, op dat sy dese keur3
Behieldt van daghelijcx haar daar te laten vinden.

1
2
3
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Gheluckigh is de kam, verguldt van elpen-been,
10] Die dese vlechten streelt, dit waardigh zijnd' alleen;
Gheluckiger het snoer, dat in haar dicke tuyten1
Mijn ziele mee verbindt en om 't hooft gaat besluyten,
Hoewel ick 't liever sie wildt-golvich na zijn jonst:
Het schoone van natuyr passeert doch alle konst.

Voor velen het ontroerendst gedicht dat Bredero geschreven heeft is zijn
Geestigh-Liedt (Wat dat de wereld is). Breero dateerde (in tegenstelling met Hooft)
zijn liederen niet, maar men is geneigd om met Dirk Coster dit inkeer-vers te zien
als geschreven tijdens zijn laatste ziekte:
En op een dier nachten of dier morgens moet hij nog eenmaal het papier gegrepen
hebben en de smartelijkste biecht der zeventiende eeuw ontstond. De stem van dit
vers is lijdenshees, met huilende uitbarstingen als van een stervende schooier. Het
is een antwoord, - men voelt dat het een antwoord is. Hij heeft al zo lang gezocht
naar wat hem dreef, al zoveel nachten, en nu weet hij het opeens, en dàt wil hij
vasthouden, ‘'t Eyghen selfs beleven’, hij wilde weten ‘wat 't leven is!’ Dat was het,
en het is het typische antwoord van de Renaissance: leven niet alleen meer als
gedrevenheid, maar ook als wetensdrang: leven om zoveel mogelijk te leren weten
van het leven. Maar nu, - met een kreet, met een rauwe vloek wordt dit ideaal
verloochend op 't ogenblik zelf dat hij het uitspreekt:
Nu hebbick 't al versocht,
So dol als onbedocht,
So rauw als onberaden,
Och Godt...

En zo zet zich dit vers voort, kortademig van koorts en onrust, met een gekweldheid
in het rhythme als van een heet hoofd dat heen en weer schuift om een koele plaats
op het kussen. En het einde is een uitputting, een bleek staren, en de arme wens die
nu alleen nog opwelt in zijn hart: enkel nog maar ‘saligh sterven in den Heer’, en
misschien dat deze strenge God aan Gerbrand Adriaansz zijn genade niet zal
weigeren...
De Nederlandse poëzie in honderd verzen

Geestigh-liedt
Stem: Ick schou de Wereld an
Wat dat de wereld is
Dat weet ick al te wis
(God betert) door 't versoecken:

1

vlechten
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Want ick heb daer verkeert
5] En meer van haer geleerd
Als vande beste boecken.
Want of ick schoon1 al las
Het geen soo kunstich was
Als Goddelijck geschreven,
10] Ten gingh ter ziel noch sin
Soo nyver my niet in
Als 't eygen selfs beleven.
Nu heb ick 't al versocht:
Soo dol, als onbedocht,
15] Soo rauw als onberaden.
Och Godt! ick heb te blind
En al te seer bemind
De dingen die my schaden.
Een hooft vol wind en wijn,
20] Een hart vol suchts en pijn,
Een lichaem gants vol qualen
Heeft Venus en de kroes,
Of selfs die leyde droes2,
My dickwils doen behalen.
25] Och! een bedroeft gemoet
En een hert seer verwoet
Van duysent na berouwen
Van overdaet en lust,
Met een ziel ongerust
30] Heb ick in 't lest behouwen.
Hoe strengh breeckt my dit op:
Myn kruijfde krulde kop
Die brenght mijn voor de jaren,
In mijn tijds Lenten voort,
35] Op 't swart en 't swetigh swoort3,
Veel grijse graeuwe hayren.
Wanneer een ander leyt
Gestreckt en uytgespreyt
En rust met lijf en leden:

1
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40] Dan plaeght my aldermeest
De quellingh van mijn Geest
Met beulsche wredicheden.
Dan dringht my door de huyt
Het bange water uyt,
45] Door kommerlijcke sorgen,
Dies my het herte barst
En wenscht alsoo gheparst
Den ongeboren morgen.
En nimmer ick den dagh
50] Alsoo geluckich sagh,
Dat sy my vol verblyden:
Voorwaer 'k heb uur noch tijd,
Of ellick heeft syn strijd,
Sijn lief, zijn leed, zijn lyden.
55] Al 't gene dat de Lie'n
Ter Wereld mogen sien
Of immermeer verwerven,
En wensch ick niet soo seer
Als saligh inden Heer
60] Te leven en te sterven.

Bredero's toneelwerk
54
Op dramatisch gebied debuteerde Bredero met op Spaanse ridderromans gebaseerde,
romantische drama's, als Roddrick ende Alphonsus (1611): onwaarschijnlijke hoofse
geschiedenissen, onderbroken door de zgn. komische intermezzi, die, in tegenstelling
tot de plechtige taal van het eigenlijke drama, geschreven waren in een sappig
Amsterdams. Oorspronkelijk staan deze grappige tussenspelen geheel los van het
verhaal, zien wij er alleen hoe b.v. een paar Amsterdamse volkstypen elkaar de huid
vol schelden, - in de latere drama's is er wel een zekere logische band (zijn deze
volkstypen b.v. de pleegouders van de te vondeling gelegde prins, of is zo'n volkstype
de knecht van de adellijke lieden), doch door sfeer en taal blijven de komische
intermezzi in feite niet-geïntegreerde, zelfstandige fragmenten. Bij Breero nu zijn
het juist deze volkse fragmenten waaruit zijn grote dramatische kracht blijkt: in feite
zijn enkele van zijn kluchten niet veel meer dan een dergelijk uitgewerkt tussenspel.
Een van zijn geslaagdste kluchten is de Klucht van de Koe (1612), een uitnemend
vertelde anekdote van een listige en brutale gauwdief en een domme boer, waarin
de eerste er niet alleen in slaagt de koe van de boer te stelen, maar hem die bovendien
voor zich laat verkopen.
De stap naar het uitgebreidere blijspel zet Bredero met zijn Moortje (1616). Hij
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bezit evenwel nog te weinig zelfvertrouwen om een geheel oorspronkelijk stuk te
leveren: zijn Moortje is een bewerking van Eunuchus van TERENTIUS (Romeins
blijspeldichter uit de tweede eeuw voor Christus), dat hij uit een Franse vertaling
kende. Breero heeft geprobeerd de inhoud van Terentius' spel aan te passen aan eigen
tijd en eigen omgeving, zich daarbij verontschuldigend dat hij zijn ‘onwetende handen
in het sinrycke deegh van dien scherpsinnighen man ghesteken, en dat op sijn Hollants
gekneet, en na den mont van [sijn] soetmondige medeborgers ghebackt’ heeft, maar
ondanks de vele prachtige passages is deze aanpassing een onmogelijke taak gebleken.
Die aanpassing van een buitenlands gegeven aan Nederlandse toestanden slaagde
echter wonderwel in Bredero's meesterwerk, zijn Spaanschen Brabander Jerolimo
(1617). Ook hier, nog meer dan in zijn andere stukken, is de milieu-schildering het
belangrijkst; de intrige is feitelijk niet meer dan een dunne draad die de taferelen
verbindt. Men heeft Spaanschen Brabander wel eens verweten dat het geen eenheid
is, en in zekere zin is dat juist: als men alleen op de intrige let kan menige scène
gemist worden, - maar toch, elke coupure zou dit rijke stuk verarmen! De bedoeling
van Breero was om in een breed geschilderd tableau het volkse Amsterdam van zijn
tijd uit te beelden, en hierin kunnen noch de knikkerende jongens, noch de oude
Floris de hontslager, noch wat of wie ook geschrapt worden.
De stof ontleende Bredero aan de Spaanse schelmenroman Lazarillo de Tormes
(1554). Hij voert in zijn verdietsing een uit Antwerpen uitgeweken Spaanse Brabander
ten tonele, Jerolimo Rodrigo, en in het eerste bedrijf zien wij hoe deze een
Amsterdamse volksjongen, Robbeknol, tot knecht neemt, die zijn meester al gauw
doorziet en dan doorlopend zijn realistisch commentaar levert op woorden en daden
van de ijdele, kale jonker Jerolimo, die ondanks alles nog poogt de schijn hoog te
houden. Dankbaar grijpt Breero de gelegenheid aan om de minachting van de
Brabanders voor de Amsterdamse taal aan de kaak te stellen. Het eerste bedrijf begint
al dadelijk met een monoloog van Jerolimo die van Amsterdam zegt:
(vs. 1) T'is wel een schoone stadt, moar 't volcxken is te vies,
en als hij later Robbeknol ontmoet heeft, luidt het:
[175]] Een dingen jammert may, dat is dagge so bot Hollants spreckt.
O de Brabantsche taal die is heerloyck, modest1 en vol perfeccy,
Soo vriendelayck, so galjart2, so minjert3, en so vol correccy
Datment niet gheseggen en kan.
waarop Robbeknol dan ten antwoord geeft:
[185]] Ja 't is een moye mengelmoes, ghy meuchter wel van spreken,
Ghy luy hebt de Fransche, de Spanjers en d'Italianen vry wat of ekeken.
De Brabanders slachten d'Engelsche of de spreeuwen, sy kennen van elcks
wat.
Een tafereel waarin wij Breero in zijn volle satirische kracht zien is de hier volgende
scène (begin tweede bedrijf), waarin Robbeknol Jerolimo helpt bij het toilet maken:
1
2
3
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Robbeknol
486] Tis hier oock gien deech, ken weter gien huys te houwen,
Want hier is hongher ebacken en dorst ebrouwen.
Jerolimo
Bay1 woor sayde gay, dagge me niet en kuyst
Mayn mantel en wambays? sach say zaijn so bepluyst.
490] Kom hier en sieget eens, gay moetme voorts wat keeren2.
En hedy geen borstel?
Robbeknol
En hebdy gien swijns veeren?
Daar isser gien in huys.
Jerolimo
Maar wat est daghe al secht?
Robbeknol
Ick seg niemendal, Heer.
Jerolimo
Schickt my de lobbe3 recht,
En krijcht my mijn bonnet met den royen plumagie,
495] En mayn stekade4: gaat voort, haalt water, pagie,
Met een suyv're dwaal5 en het vergult lampet.
Robbeknol
Wat rijdme6 de vent? hij weet wel dat hy niet en het
Dan een gebroken pot.
Jerolimo
Maar wat voert ghy de snater?
Robbeknol
Siet Joncker, ick heb hier de hant-doeck en het water,
500] Ghelieft u oock yet meer?
Jerolimo
Ten komt mayn niet te pas
Te antwoorden asse kick ansicht of handen was.
Gay sult na mayn mont zien, en hooren na maijn hemmen7.
Haalt maijn yvoren kam, ick moet mayn hoot wa kemmen.

1
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Robbeknol
Hey dat isser ientje, soo mijn ooghen wis zien,
505] So isset uyt de start van ien schelle-vis bien.
Jerolimo
Wat saydy een drol een: hoe staan nu mayn locken?
Robbeknol
Sy krullen as een wijngert, seecker sonder jocken.
Jerolimo
Wat dunckt u van mayn hayr, en ist niet schoon en blont?
Robbeknol
Ghelijck een Engels Knijn, het wert al moytjens bont.
Jerolimo
510] Hoe staet mayn de Bonet, en dese jente1 vaertjens?
Robbeknol
Joncker, jou hoetje staet wel netjens op drie haertjens,
Tis dubbelt ondieft2.
Jerolimo
Hoe past my dese kraach?
En staetse my al wel?
Robbeknol
Joncker, is dat een vraegh,
En sou jou goet niet fray, niet wel en aerdich passen,
515] Jou Moer hetter jou lijf, van joncx na laten wassen3.
Jerolimo
O Robbeknol, dach gewaer4, dat is so excellent,
'Tis vanden ouwen Wolf.
Robbeknol
Ick heb hem noyt ghekent.
Jerolimo
Ick weet geen gelt so lief, daer ick het voor sou geven,
Want Meester Tomis noyt soo goet moockten zayn leven.

1
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520] Sie daer hoe daget gruys1 daer af stuyft dick en vol,
'k Wed' ick hou overmidts2 daar mee een sack met wol.
Robbeknol
En ick een Roggen-broot met dese beene tanden,
Al wast van twaelf pont, ick brochtet heel ter schanden.
Jerolimo
O 'tis een goet stuck wercks, maer hoe? 't steeckt door de schay.
Robbeknol
525] Dats ops'en Hovelings, een Edelman staet dat fray.
Jerolimo
Rob'knol ick gae eens uyt tot ons Pastoor en Koster,
Wat missick, paysse kick, mayn houten Paternoster?
Robbeknol
Daer gaet den armen bloet wel fier en moedich uyt,
Dats ops'en genevoys3, nou moytjens as de Bruyt.
Jerolimo
530] Wel Robbert maecktet bedt, het huys wart ou bevolen,
Haelt wooter, sie wel toe, da ons nie wart ghestolen,
Soo g'uyt gaet, sluyt de Poort, en lecht de sleutel dan
Op dese Richel, op dat ick incomen can,
En slaget 't eeten gay, dat 't geen Ratten verderven.
Robbeknol
535] Quammer een Muys in huys, hy sou van honger sterven.
Hoe groots treedt hy daer heen, hoe aertich op zijn pas,
Soumen niet seggen dat het selfs zijn Hoocheyt was,
Of ymant van zijn Raet, so trotsch is hy van wesen?
Heer daer ghy send' de sieckt, daer stierdy oock 't genesen.
540] Die dees mijn Heerschap sach so kloeck en wacker gaen,
En sou hy niet vermoen, hy had' een t'sech4 gedaen
Die hupsch en lustich was? maer wie soudt connen weten,
Dat gist'ren, noch van daech, hy niet en heeft ghegheten
Dan een kruympje drooch broot, dat ick droech op mijn borst,
545] In plaets van een Tresoor5, wel gruysich en bemorst?
O Godt u wercken zijn van wonderbaer vermoghen,
Wie sou niet met die schijn van welstant zijn bedroghen?
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550]

555]

560]

565]

De Jongman komter an, en treet gelijck een Prins
Die genich dinck gebreckt, maer die 't gaet na zijn wins,
Hy is wel uytghedost en comt hier an brageren1,
Al2 had'hy duysent pont om jaerlijcks te verteeren,
Wie sou eens dencken dat zijn buister of zijn bedt
Geen daelder waert en is, met alles wat hy het?
Wie sou eens dencken dat hy smorghens kan ghedooghen
Zijn handen, aensicht, aen een vuyle slet3 te drooghen?
Ach dit denckt niemant niet! maer ghy weet Heer, met mijn
Hoe veel dat hem gelijck in dese werelt zijn,
Die meer om ydle eer en pronckerye lyden,
Als om u heyl'ghe wil: O recht vermaledyde
En lichte glory van een sulcken sot ghemoet,
Dat ziel en lijf veeltijdts hier banckrottieren doet.
Wel hoe ben ick soo veer mit mijn ghedacht ghekomen?
Voorseecker was ick daer geweldich op ghenomen4.
Nu ick wil binnen gaen en sluyten 't deurtjen toe,
Want 't is voor al het best, dat ick mijn werck of doe.

Joost van den Vondel (1587-1679)
55
Brabander door afkomst, Keulenaar door geboorte, Amsterdammer door inwoning,
Europeaan door literaire betekenis, - zo zou men Vondel kunnen classificeren. Zijn
ouders, beiden om godsdienstige redenen (zij waren doopsgezind) uit Antwerpen
uitgeweken, woonden in Keulen en het was hier dat de jonge Joost, als eerste zoon,
geboren werd. Omstreeks 1594 verhuist de familie naar Utrecht, maar al in 1597
zien wij hen in Amsterdam, waar de vader een zaak (‘In de Trou’) begint in
zijde-artikelen, kousen e.d. Joost, die al jong in de zaak helpt, erft deze later, doch
na zijn huwelijk in 1610 met Maeyken de Wolf (eveneens uit Keulen, en eveneens
van Brabantse afkomst), is zij het die zich met de zaak bemoeit, zodat Joost nu meer
tijd krijgt om zich te wijden aan wat hem het dierbaarst is: de studie en de dichtkunst.
Hij voelt zich thuis in 't saligh Roemers huys, en komt, vóór zijn overgang tot het
katholicisme, ook wel in de Muiderkring. In het begin is hij lid van de Zuidnederlandse
Kamer 't Wit Lavendel (waar ook zijn eerste stuk opgevoerd wordt), later van De
Eglentier en de Eerste Duytsche Academie.
Zijn zeer gelukkig huwelijksleven wordt verstoord door snel elkaar opvolgende
sterfgevallen: 1632 zijn zoontje Constantijn, 1633 zijn achtjarig dochtertje Saartje,
1635 zijn vrouw. Van de vier kinderen bleven slechts Anna (die hem steeds tot steun
was) en Joost in leven.
In 1641 gaat Joost van den Vondel over tot het katholieke geloof. Als uiterlijke
factoren die hiertoe geleid hebben kunnen wij noemen: zijn aard die, prachtlievend,
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voorkeur voor het sterke gezag en zijn ergernis over de onderlinge godsdiensttwisten
bij de protestanten; en tenslotte: de overgang naar het katholicisme van zijn dochter
Anna en de omgang met r.-k. geestelijken.
Twee jaar later trekt Vondel zich geheel uit de zaak terug: zijn zoon, Joost jr.
(Vondels eerste biograaf, Geeraert Brandt, zegt van hem dat hij ‘kleen van geest, en
los van hoofde was’) zal haar voortzetten, doch diens lichtzinnigheid en wanbeheer
zijn oorzaak, dat wat eens een bloeiende zaak was, in weinig jaren verloopt, zodat
Joost jr. in 1656 failliet gaat en er een schuld is van f 40.000. Zijn vader, die niet wil
dat er een smet op de naam Vondel kleeft, neemt op zich de schuld te betalen (hij
maakt er zelfs een vrijwel vruchteloze reis naar Denemarken voor), doch geraakt
daardoor zelf nagenoeg tot de bedelstaf. Om hem te helpen stelt het stadsbestuur
hem aan tot boekhouder van de Bank van Lening (min of meer een sinecure) tegen
het voor die tijd hoge salaris van f 650 's jaars; in 1668 wordt hij hier gepensioneerd
met behoud van salaris tot zijn dood toe. Die kwam in 1679: ‘Zyn ouderdom was
zyn ziekte. Het pit des levens ontbrak oly: de lamp most uitgaan by mangel aan
voedzel’ (Brandt).
Joost van den Vondel heeft na zijn negende jaar (toen zijn vader hem bij zich in
de zaak nam) geen school-onderwijs meer genoten; wel kreeg hij thuis nog les, o.a.
van de spreekwoordelijke rekenmeester Bartjens. Op later leeftijd heeft hij nog Latijn
en Grieks geleerd, zodat in zijn drama's drie achtereenvolgende invloeden
waarneembaar zijn: Franse, Latijnse (Seneca, Vergilius, Horatius, Ovidius) en Griekse
(Sofocles, Euripides).
In het karakter van Vondel worden wij getroffen door typische tegenstellingen:
van aard deemoedig heeft hij bewondering voor het heroïsche; hij aanvaardt graag
gezag doch komt in fel verzet waar hij de vrijheid aangetast acht; hij is uitermate
vroom maar kan in zijn hekeldichten van een schrijnende liefdeloosheid zijn.
Dergelijke tegenstellingen treffen ons ook in zijn werk: wij vinden er een
prachtlievend renaissancisme en een beweeglijke barokkunst (zie § 60) tegenover
een nauwe aansluiting bij de geestelijke traditie van de Middeleeuwen; zijn drama's
zijn naar de vorm klassiek maar naar de inhoud christelijk. De overheersende
karaktertrek is: zijn kiezen voor de onderliggende partij, zijn niet kunnen zwijgen,
en terecht vindt men ter karakterisering veelal aangehaald de bekende regels uit
Roskam, waarin hij als oorzaak van alle ‘zwaerigheên’ ziet
de gierigheyd1 alleen,
Die 't algemeen versuymt, en vordert slechts haer eygen:
60] En sprack ick klaerdre spraeck, ick sorg sy soume dreygen
Met breuck en boeten, of te levren aen den beul.
Want waerheyd (dat's al oud) vind nergens heyl nocht heul:
Dies roemtmen hem voor wijs, die vinger op den mond leyd.
O kon ick oock die kunst: maer wat op 's harten grond leyd
65] Dat weltme na de keel: ick word te stijf geparst,
En 't werckt als nieuwe wijn, die tot de spon wtbarst.
58]

Overigens heeft Vondel meer dan eens ‘klaerdre spraeck’ gesproken, en het is niet
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bij ‘dreygen met breuck en boeten’ gebleven! Vondel was in zijn dichtkunst een
typische ‘laatbloeier’, maar men kan zich geen verkeerder voorstelling van hem
vormen dan door hem te zien als een gezapige ouwe heer die versjes schreef. In onze
hele literatuur is er nauwelijks iemand aan te wijzen die intenser meeleefde met alle
gebeuren, geen die positiever stelling nam als hij onrecht zag geschieden. Toen zijn
Palamedes (gericht tegen Maurits) verschenen was, moest hij een tijdlang
onderduiken; regeringskringen in Den Haag eisten dat Vondel in dié stad berecht
zou worden, hetgeen echter door de Amsterdamse regenten geweigerd werd: ‘Als
men onze borgers naar den Haagh zal voeren, wat hebben wy dan hier te doen?’
vroeg Andries Bicker verontwaardigd. Zo kwam het dat Vondel slechts een boete
van f 300 opgelegd werd, - die dan nog zijn uitgever voor hem betaalde; Den Haag
merkte dan ook meesmuilend op dat de dichter ‘met een vossestaart gegeesselt’ was.
(Overigens is het aardig op te merken dat de mens toen niet anders was dan nu: na
de geruchtmakende zaak waren er, nog tijdens Vondels leven, dertig herdrukken
nodig!) Dit sterke meeleven met alles vinden wij ook terug in Vondels poëzie, zodat
wij graag Garmt Stuivelings woorden tot de onze maken: ‘Vondels poëzie is niet
alleen van een levende schoonheid, maar ook van een schone levendigheid’.

Vondels lyriek
56
Het belangrijkste dat Vondel ons nagelaten heeft, vinden wij in zijn lyriek (hetgeen
na bovenstaande karakterschets niemand verwonderen kan) en in zijn drama's. Ook
buiten deze twee genres zijn er wel werken te noemen die van belang zijn voor een
diepere kennis van de dichter, b.v. zijn theoretisch geschrift over de poëzie:
Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (1650); zijn religieuze leerdicht
Altaergeheimenissen (1645); doch in zijn lyriek en zijn drama's spreekt het meest de
dichter die ook het nageslacht vermag te boeien, spreekt de figuur van Europees
formaat.
Vondels lyriek kan a.v. onderverdeeld worden:
a. Gelegenheidsgedichten die Vondel schreef bij geboorte, huwelijk en sterven
van die hem dierbaar waren, - vooral in het genre van de elegie heeft Vondel
onvergankelijke verzen geschreven. Een van de meest bekende is wel
Kinder-Lyck, geschreven op zijn zoontje Constantijn dat in het jaar van zijn
geboorte stierf. Vondel laat hier het kind van uit de hemel zijn ouders troosten,
en ondanks de tragische aanleiding is dit een blijmoedig lied.

Kinder-lyck
Constantijntje, 't zaligh kijntje,
Cherubijntje1, van om hoogh,
D'ydelheden, hier beneden,
Uitlacht met een lodderoogh2.
5] Moeder, zeit hy, waarom schreit ghy?
1
2
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Engeltje van 't hemelrijck:
En ick blinck'er, en ick drincker,
'tGeen de schincker alles goets1
Schenckt de zielen, die daar krielen,
Dertel van veel overvloets.
Leer dan reizen met gepeizen
Naar pallaizen, uit het slick
Dezer werrelt, die zoo dwerrelt.
Eeuwigh gaat voor oogenblick.

10]

15]

Als echter in 1633, één jaar later, ook de achtjarige Saartje hem ontvalt, is de toon
heel anders. In deze acht jaar heeft de vader zich veel sterker aan het kind gehecht;
als hij zich haar herinnert ziet hij tal van gelukkige momenten uit haar kleine leventje,
en zo is er bitterheid in zijn klacht:

Uitvaert van mijn dochterken

5]

10]

15]

20]

25]

De felle Doot, die nu geen wit2 magh zien,
Verschoont de grijze liên.
Zy zit om hoogh, en mickt met haren schicht
Op het onnozel3 wicht,
En lacht, wanneer, in 't scheien,
De droeve moeders schreien.
Zy zagh'er een, dat, wuft4 en onbestuurt,
De vreught was van de buurt,
En, vlugh te voet, in 't slingertouwtje sprong;
Of zoet Fiane5 zong,
En huppelde, in het reitje,
Om 't lieve lodderaitje6:
Of dreef, gevolght van eenen wackren troep,
Den rinckelenden hoep
De straten door: of schaterde op een schop7:
Of speelde met de pop,
Het voorspel van de dagen,
Die d'eerste vreught verjagen:
Of onderhiel, met bickel en boncket8,
De kinderlijcke wet,
En rolde en greep, op 't springend elpenbeen,
De beentjes van den steen;
En had dat zoete leven
Om gelt noch goet gegeven:
Maar wat gebeurt? terwijl het zich vermaackt,
Zoo wort het hart geraackt,

1
2
3
4
5
6
7
8
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(Dat speelzieck hart) van eenen scharpen flits,
Te dootlick en te bits1.
De Doot quam op de lippen,
30]
En 't zieltje zelf ging glippen.
Toen stont helaas! de jammerende schaar
Met tranen om de baar,
En kermde noch op 't lijck van haar gespeel2,
En wenschte lot en deel
35]
Te hebben met haar kaartje3,
En doot te zijn als Saertje.
De speelnoot vlocht (toen 't anders niet moght zijn)
Een krans van roosmarijn,
Ter liefde van heur beste kameraat.
40]
O krancke4 troost! wat baat
De groene en goude lover?
Die staatsi5 gaat haast6 over.

Weer anders is de toon in het vers waarmee Vondel de vader van een vriend troost
over het verlies van diens zoon, een troost langs twee wegen a.h.w. - en dit is tekenend
-: die van de christelijke (het lichaam sterft wel maar de ziel bereikt juist haar doel)
en die van de heidens-stoïcijnse levenshouding (toegeven aan de smart doet deze
slechts groter worden).

Vertroostinge aan Geeraerdt Vossius, Kanonik te Kantelberg, over
zijn zoon Dionys
Wat treurt ghy, hooghgeleerde Vos,
En fronst het voorhooft van verdriet?
Beny uw soon den hemel niet.
De hemel treckt. ay, laat hem los.
5]

Ay, staack dees ydle tranen wat,
En offer, welgetroost en bly,
Den allerbesten vader vry
Het puick van uwen aartschen schat.
Men klaaght, indien de kiele strandt,
Maar niet, wanneerse rijck gelaên,
Uit den verbolgen Oceaan,
In een behoude haven landt.

10]

Men klaaght, indien de balsem stort,
Om 't spillen van den dieren7 reuck:
Maar niet, soo 't glas bekoomt een breuck;
Als 't edel nat geborgen wordt.

15]

1
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Hy schut vergeefs sich selven moe,
Wie schutten1 wil den starcken vliet,
Die van een steile rotse schiet,
20] Naar haren ruimen boesem toe.
Soo draait de weereldkloot; het sy
De vader 't liefste kindt beweent:
Of 't kindt op vaders lichaam steent:
De doodt slaat huis noch deur voorby.
25] De doodt die spaart noch soete jeughdt,
Noch gemelicken ouderdom.
Sy maackt den mont des reedners stom:
En siet geleertheit aan noch deught.

30]

Geluckigh is een vast gemoedt,
Dat in geen blijde weelde smilt,
En stuit, gelijck een taeie schildt,
Den onvermybren tegenspoedt.

b. Vervolgens zijn er de gelegenheidsgedichten, geschreven naar aanleiding van een
of ander historisch feit, die vaak, omdat ze dit feit uitvoerig verhalen, ten dele episch
van aard zijn.
Hiertoe behoren b.v. Geboortklock van Willem van Nassau (1625), Verovering
van Grol (1627), Olyftack aan Gustaaf Adolf (1632). Op de glorie van Amsterdam
als koopmansstad schreef Vondel Het Lof der Zee-vaert (1622).
c. Hekeldichten, vooral geschreven naar aanleiding van de godsdiensttwisten, de
terechtstelling van Oldenbarnevelt en de aanslag van Willem II op Amsterdam in
1650. Op de strijd van de contra-remonstranten tegen de remonstranten geïnspireerd
is Rommel-pot vant Hane-kot (1627), waarin de bekvechtende predikanten als hanen
worden voorgesteld, een strijd die natuurlijk niet begeleid kon worden door de
welluidende muziek van de lier, maar alleen door het weinig melodieuze geluid van
een rommelpot. Een andere bekende satire is het vroeger geciteerde gedicht Een
Otter in 't Bolwerck (1630).
Vooral bekend werden de hekeldichten die geschreven werden naar aanleiding
van Oldenbarnevelts terechtstelling (door Vondel beschouwd als een gerechtelijke
moord). Hoe diep Vondels gevoelens wel gingen, blijkt uit het feit dat als hij ca. 35
jaar na de terechtstelling bij de dichter WESTERBAEN Oldenbarnevelts als aandenken
bewaarde wandelstok ziet, het beeld van de gebogen raadpensionaris in zijn dagelijkse
gang naar het Hof der Staeten weer scherp voor zijn ogen oprijst: hij schrijft dan het
volgende hekeldicht, fel en direct alsof de gebeurtenis gisteren had plaats gevonden.

1

tegenhouden
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Het stockske van Joan van Oldenbarnevelt, vader des vaderlants

5]

10]

15]

20]

Myn wensch behoede u onverrot,
O stock en stut, die, geen' verrader,
Maer 's vrydoms stut en Hollants Vader
Gestut hebt op dat wreet schavot;
Toen hy voor 't bloedigh zwaert most knielen,
Veroordeelt, als een Seneka,
Door Neroos haet en ongena,
Tot droefenis der braefste zielen.
Ghy zult noch, jaeren achter een,
Den uitgangk1 van dien Helt getuigen,
En hoe Gewelt het Recht dorf buigen,
Tot smaet der onderdruckte steên.
Hoe dickwyl streckt ghy onder 't stappen
Naer 't hof der Staeten stadigh aen
Hem voor een derden voet in 't gaen
En klimmen, op de hooge trappen:
Als hy, belast van ouderdom
Papier en schriften, overleende2,
En onder 't lastigh lantspack steende!
Wie ging, zoo krom gebuckt, noit krom!
Ghy ruste van uw trouwe plichten,
Na'et rusten van dien ouden stock3,
Geknot door 's bloetraets bittren wrock:
Nu stut en styft ghy noch myn dichten.

Toch wordt dit hekeldicht in kracht en schoonheid nog overtroffen door de beroemde
Geuse-Vesper: een ‘avonddienst’ bij de naderende dood van de 24 rechters van
Oldenbarnevelt; een ‘Sieckentroost’ noemt Vondel het, ter herinnering aan het feit
dat een contra-remonstrants predikant Oldenbarnevelt op de avond voor zijn
terechtstelling voorgelezen had uit de ‘Sieckentroost, welcke is een onderwysinge
in den geloove ende den Wegh der Salicheyt, om willighlyk te sterven’, - de
‘Sieckentroost’ echter die Vondel in dit gedicht aan de 24 rechters geeft, is van een
bijtend sarcasme: hij wijst juist op de wroeging die een rustig sterfbed onmogelijk
zal maken.

Geuse Vesper of Siecken-troost voor de vierentwintigh
Op de wijze: Brande Partinice
I
Hadt hy Hollandt dan ghedragen,
Onder 't hart,

1
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Tot sijn afgeleefde dagen
Met veel smart,
5] Om 't meyneedigh swaert te laven,
Met sijn bloet,
En te mesten kray en raven,
Op sijn goet?,
II
Maer waerom den hals gekorven?
Want sijn bloet
Was in d'aders schier verstorven:
In sijn goet
Vontmen noyt de Pistoletten1
Van 't verraet,
15] Wtghestroyt, om scharp te wetten
's Vollecks haet.
10]

III
Gierigheyt2 en wreetheyt beyde,
Die het swaert
Grimmigh ruckten uyt der scheyde,
20]
Nu bedaert,
Suchten: Wat kan ons vernoegen
Goet en bloet?
Och, hoe knaecht een eeuwigh wroegen
Ons ghemoedt!
IV
25] Weest te vreen, haelt Predikanten,
West en Oost:
Gaet en soeckt by Dortsche santen3
Heyl en troost:
'Tis vergeefs, de Heer koomt kloppen,
30]
Met sijn Woort.
Niemandt kan de wellen4 stoppen
Van die Moort.
Besluyt
Spiegelt, spiegelt u dan echter,
Wie ghy zijt:
35] Vreest den worm, die desen rechter
't Hart afbijt.
Schent uw' handen aen geen Vaders,
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Dol van haet.
Scheldt gheen Vroomen voor verraders
40]
Van den staet.

Naast deze hekeldichten met een directe aanleiding, zijn er nog die van meer algemene
aard en van grotere omvang, zoals Roskam (tegen de hun eigen belang zoekende
regenten) en Harpoen (tegen de heerszuchtige predikanten), beide uit 1630. d. Het
genre van het natuurdicht vinden wij bij Vondel slechts zelden. Tot op zekere hoogte
kan men ertoe rekenen:

Wiltzangk

5]

10]

15]

20]

25]

30]

Wat zong het vrolijck vogelkijn,
Dat in den boomgaert zat?
Hoe heerlijck blinckt de zonneschijn
Van rijckdom en van schat!
Hoe ruischt de koelte in 't eicken hout
En versch gesproten lof1!
Hoe straelt de boterbloem als gout!
Wat heeft de wiltzang stof!
Wat is een dier zijn vryheit waert!
Wat mist het aen zijn' wensch;
Terwijl de vreck zijn potgelt spaert!
O slaef! o arme mensch!
Waer groeien eicken t'Amsterdam?
O kommerziecke Beurs,
Daer2 noit genoegen binnen quam!
Wat mist die plaets al geurs!
Wy vogels vliegen, warm gedost,
Gerust van tack in tack.
De hemel schaft ons dranck en kost,
De hemel is ons dack.
Wy zaeien noch wy maeien niet:
Wy teeren op den boer.
Als 't koren in zijn airen schiet
Bestelt al 't lant ons voêr.
Wy minnen zonder haet en nijt,
En danssen om de bruit:
Ons bruiloft bint zich aen geen tijt,
Zy duurt ons leven uit.
Wie nu een vogel worden wil,
Die trecke pluimen aen,
Vermy de stadt, en straetgeschil,
En kieze een ruimer baen.

1
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e. Tenslotte rekenen wij tot de lyriek: de reien uit de drama's, vooral die uit de latere
drama's - immers, daarin worden gevoelens en overwegingen geuit die zich van de
ideale toeschouwer aan het eind van elk bedrijf hebben meestergemaakt. Men denke
b.v. aan het eerste bedrijf van Lucifer. Nadat de jaloersheid van een aantal engelen
op het eerste mensenpaar is gebleken, komt Gabriël Gods raadsbesluit verkondigen,
een raadsbesluit waaruit de hoge waardigheid van het mensdom blijkt, maar dat ook voor de engelen - in zijn grootsheid ondoorgrondelijk is. De gedachten van de
engelen (maar ook van de toeschouwers) richten zich dan onvermijdelijk op de hoge
majesteit van God: de lagere engelen vragen ‘Wie is het...’, de hogere pogen een
antwoord te geven, een antwoord echter dat niet meer is dan een erkennen van ook
hun onmacht God met woorden te omschrijven, zodat tenslotte beide groepen engelen
zich slechts kunnen verenigen in hun aanbidding van God.

285]

290]

295]

300]

305]

Rey van engelen
Zang
Wie is het, die zoo hoogh gezeten,
Zoo diep in 't grondelooze licht,
Van1 tyt noch eeuwigheit gemeten,
Noch ronden2, zonder tegenwight,
By zich bestaet, geen steun van buiten
Ontleent, maer op zich zelven rust,
En in zyn wezen kan besluiten
Wat om en in hem, onbewust3
Van wancken4, draeit, en wort gedreven,
Om 't een en eenigh middelpunt;
Der zonnen zon, de geest, het leven;
De ziel van alles wat ghy kunt
Bevroên, of nimmermeer bevroeden;
Het hart, de bronaêr, d'oceaen
En oirsprong van zoo vele goeden5
Als uit hem vloeien, en bestaen
By zyn genade, en alvermogen,
En wysheit, die hun 't wezen schonck
Uit niet6, eer dit in top voltogen
Palais, der heemlen hemel, blonck;
Daer wy met vleuglen d'oogen decken,
Voor aller glansen Majesteit;
Terwijlwe 's hemels lofgalm wecken,
En vallen, uit eerbiedigheit,
Uit vreeze, in zwym op 't aenzicht neder?
Wie is het? noemt, beschryft ons hem,
Met eene Serafyne veder.
Of schort het aen begryp en stem?
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310]

315]

320]

325]

330]

335]

Tegenzang
Dat's GODT, Oneindigh eeuwigh Wezen
Van alle ding, dat wezen heeft,
Vergeef het ons; o noit volprezen
Van al wat leeft, of niet en leeft,
Noit uitgesproken, noch te spreken;
Vergeef het ons, en schelt ons quyt
Dat geen verbeelding, tong, noch teken
U melden kan. ghy waert, ghy zyt,
Ghy blyft de zelve, alle Englekennis
En uitspraeck, zwack, en onbequaem,
Is maer ontheiliging, en schennis:
Want ieder draeght zyn' eigen naem,
Behalve ghy. Wie kan u noemen
By uwen Naem? wie wort gewyt
Tot uw Orakel? wie durf roemen?
Ghy zyt alleen dan die ghy zyt,
U zelf bekent, en niemant nader.
U zulx te kennen, als ghy waert
Der eeuwigheden glans en ader;
Wien is dat licht geopenbaert?
Wien is der glansen glans verschenen?
Dat zien is noch1 een hooger heil
Dan wy van uw genade ontleenen;
Dat overschryt het perck, en peil
Van ons vermogen, wy verouden
In onzen duur; ghy nimmermeer.
Uw wezen moet ons onderhouden.
Verheft de Godtheit: zingt haer eer.

Toezang
Heiligh, heiligh, noch eens heiligh,
Driemael heiligh: eer zy Godt.
Buiten Godt is 't nergens veiligh.
340]
Heiligh is het groot gebodt.
Zyn geheimenis zy bondigh.
Men aenbidde zyn bevel.
Dat men overal verkondigh'
Wat de trouwe Gabriël
345] Ons met zyn bazuin quam leeren.
Laet ons Godt in Adam eeren.
Al wat Godt behaeght, is wel.

1

nog
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Vondels dramatiek
57
Het drama was voor de zeventiende eeuw wat de roman voor onze tijd is: de
kunstvorm die zich het best leent om ook het actuele gebeuren erin uit te beelden.
Vondel heeft niet minder dan 32 drama's geschreven, 8 ervan waren vertalingen of
navolgingen van achtereenvolgens Franse, Latijnse (SENECA) en Griekse (SOFOCLES,
EURIPIDES) voorbeelden. Het is dus het klassieke drama dat wij in steeds zuiverder
vorm bij Vondel kunnen verwachten. Zoals wij gezien hebben kenmerkt zich het
klassieke drama door:
a. indeling in vijf bedrijven, waarvan de eerste vier besloten worden door een rei.
Vinden wij in de oudere stukken van Vondel nog wel verschillende reizeggers
(Gysbreght), in de latere is er eenheid van rei.
b. eenheid van plaats, tijd en handeling. Het gevolg hiervan is de grote rol die de
zgn. bode in Vondels stukken speelt, - zoals in de Frans-classicistische tragedie de
vertrouweling(e) een grote plaats inneemt -, immers, het elders en vroeger gebeurde
moet op de een of andere wijze aan de toeschouwer meegedeeld worden. Een spotter
heeft wel eens de (niet geheel rechtvaardige) opmerking gemaakt, dat de
heldhaftigheid van Gysbreght culmineert in het beklimmen van torens e.d. om te
zien hoe anderen vechten.
c. een doorlopend ernstig en uiterlijk statisch karakter; de optredende figuren zijn
steeds hooggeplaatste personen.
Wat de stof betreft valt op te merken dat vooral de Bijbel een grote inspirerende
kracht op Vondel uitoefende; daarnaast speelt de historie (en soms de mythologie)
een rol, terwijl de pastorale, het ‘lantspel’ Leeuwendalers (1647), geschreven naar
aanleiding van de ophanden zijnde vrede van Munster, een eenzame plaats inneemt
in Vondels oeuvre.
Aan de historie ontleende Vondel gegevens voor: Gysbreght van Aemstel (1637)
en Maria Stuart (1646), voor welk stuk hij een boete opgelegd kreeg, die, zoals dat
ook gebeurd was met die voor zijn hekeldrama Palamedes (1625), door de uitgever
betaald werd. Het meest bekend van genoemde toneelwerken is wel de Gysbreght.
Toen Amsterdam zijn nieuwe schouwburg kreeg, werd Vondel allerwaarschijnlijkst
uitgenodigd het openingsstuk te schrijven. Geïnspireerd door VERGILIUS' Aeneis,
waarin de ondergang van Troje geschilderd wordt, komt hij tot een parallelle
geschiedenis waarin Amsterdam, door een overeenkomstige list overweldigd, ten
onder gaat. Van de historische toestanden e.d. heeft Vondel zich overigens weinig
aangetrokken: in 1304, het jaar waarin de geschiedenis zich heet af te spelen, was
Amsterdam niet veel meer dan een vissersdorp, in Vondels stuk is het echter de stad
uit een veel later tijdperk die hij schildert, - een belegering zoals hier vertoond heeft
nooit plaats gehad.
Gysbreght van Aemstel opent met een lange monoloog van de hoofdpersoon,
waarin deze zijn vreugde uit, immers
1] Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten
Erbarremt over my, en mijn benaeuwde vesten,
En arme burgery;
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- de vijand heeft onverwacht het beleg opgeheven en is in wanorde weggetrokken.
Willebrord, de abt van het buiten de stad gelegen Kartuizerklooster, vertelt hoe het
komt: onenigheid tussen de aanvoerders. Dan verschijnt Arend van Aemstel
(Gysbreghts broer), die de terugtrekkende belegeraars achtervolgd heeft, met een
gevangene, Vosmeer de Spie, die dan zijn verhaal doet waardoor hij op listige wijze
Gysbreght in de val laat lopen. Op de vraag: ‘Wie zijtghe? waer van daen? antwoordt
Vosmeer
Heer Gijsbreght, strafme vry.
Ick ben van 's vyands volck, en waerdigh om te sterven.
'k Heb meê gezocht uw stad en burgers te bederven1,
En duizendmael verdient een schandelijcke dood.
310] Ick geef my in uw hand, geparst door hoogen nood.
Mijn ramp wil Kennemer en Waterland2 behaegen:
Maer 'k zal de dood van u met minder pijn verdraegen
Dan van mijn eigen volck, dat zich ondanckbaer toont,
En mijn' getrouwen dienst zoo onrechtvaerdigh loont.
306]

Gijsbreght
315] Wat zijtghe voor een gast? of in wat land geboren?

320]

325]

330]

335]

Vosmeer
Ick ben een Goyers3 kind, vervallen in Gods toren,
Te Haerlem opgevoed. 'k ontliep mijn'oudren vroegh.
Mijn vader vielme hard, want ickme paslijck4 droegh.
'k Heb al mijn leven lang gevolleght vreemde Heeren,
En buiten moeten 't geen ick t'huis niet woude leeren.
De bittere armoe heeft mijn hersenen gewet.
'k Heb menigh stuck verziert, en 't lijf daer na gezet5,
Om door een brave daed of aenslagh op te raecken,
En door een anders scha eens mijn fortuin te maecken:
Maer altijd heeftze my den rugge toegewent;
Doch noit zoo dwars als lest. het noodlot, ick beken't,
Is stercker dan de mensch, of zijn geboortestarre.
En of ons brein yet bouwt, dit stoot het al om verre,
Met eenen dartlen voet. met wat een listigheyd,
Met wat een' rijpen raed was d'aenslagh aengeleit,
Om te vermeesteren uw lang bestormde muuren.
Zoo Vosmeer na zijn' zin dat schip had mogen stuuren,
Gelijck het by hem lagh6, zy hadden, het is waer,
Gewonnen in een uur door list, dat in een jaer
Door uiterlijck geweld noch stormen werd verovert.
Het schijnt dat d'oversten verblind zijn en betovert.

1
2
3
4
5
6

in het verderf storten
belegeraars
uit het Gooi
slecht
en mij daarvoor ingespannen
zoals hij het van plan was
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Gijsbreght
Sta op, en heel1 my niets van alles wat ghy weet.
Vosmeer
Nu ben ick ymmers vry van Hollands dieren eed,
En Egmond kan my hier niet heeten of verbieden.
340] Hy dreightme met de dood, en parstme hier te vlieden.
Mijn aenslagh is verbrod2 en ydel en onnut.
Heer Gijzelbreght, gena. ick geef my in uw schut.
Ghy kuntme, wiltghe slechs, een vriend en vader strecken,
Nadien ick u 't verraed volkomen wil ontdecken,
345] En hoe 't geschoren lagh3 in 's krijgs geheimen raed,
Tot ondergang van u, en uwen heelen Staet.
Gijsbreght
Ontbind den knecht, zoo magh hy onverhindert spreecken.

350]

355]

360]

365]

370]

Vosmeer
De hoplien wenschten dick het leger op te breecken,
Nadien met storm op storm, en endeloos gevecht,
Het heele ronde jaer, niet meer was uitgerecht
Dan moeite en volck gespilt, en tijd onnut versleten:
Het welck zoo menighmael den veldheer werd verweten;
Een smaed die lastigh viel: en hiel hem niet verplicht
Zijn eer en eed, hy had zijn ancker lang gelicht:
En och, of 't waer gebeurt een goede wijl te voren,
My waer dit ongeluck, noch onheil niet beschoren:
Want 't is een maend geleen, dat ick hem heimlijck ried
Te maecken, op mijn woord, een ende van 't verdriet,
En zoo hy was gezint een luttel volx te waegen,
Ick wou hem in de stad op bey mijn handen draegen,
En stappen zelf voor aen, en maecken hen het spoor.
Ick opende mijn wit4, en sloegh het middel voor.
'kHad zomtijds door de graft, by duister nacht, gezwommen,
En al de wacht bespied, en 't groot rondeel beklommen,
Dat aen den hoeck van 't Y uw stercke stad bewaert.
Hier lagen Blijden in, en ander krijghsgevaert5.
'kNam aen, en 't kon geschien, door muur, door al te booren
Recht waterpas, zoo stil, dat niemant my zou hooren.
Wanneer nu door de breuck6 een krijgsman heenen moght,
Zou 't braefste puick, hier toe geloot en uitgezocht,

1
2
3
4
5
6
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H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

167

375]

380]

385]

390]

395]

400]

De graft, daerze ondiepst is, met rijs op Kersnacht dammen,
En kruipen in 't rondeel, om d'eerste poort te rammen,
Als d'afgewaeckte wacht gevelt lagh en vermoort.
Het heir dan over dam, en door geramde poort,
Aen 't nederhouwen, wat op straet zich openbaerde1,
Terwyl de burgery kappel en kerck bewaerde2.
En 't was te nacht3 de tijd, en vraeghtghe na bewijs?
Ghy ziet, hoe daer een schip, het Zeepaerd, leit, vol rijs;
Het welck men door de vlught verzuimt heeft en vergeten.
Wat werdt'er niet al tijds met kibbelen versleten?
De hoofden laegen vast4 ellendigh over hoop.
Men schoof de schuld op my. 'k had menschen vleesch goed koop5:
Noch wist niet wat ick dreef: zy zouden 't niet gehengen6,
Dat ick het volck zoo licht zou op de vleeschbank7 brengen,
En jagen in hun dood, dus ging 't aen d'eene zy:
Aen d'andre stemdemen eendraghtelijck met my:
Terwijl verliep de kans, en d'aenslagh die bleef steecken.
Doen zochtender een deel hun leed aen my te wreecken.
Daer quamen, zonder slot8, veel klaghten t'mijnen last.
Ick was een tovenaer, en daer op raeckte ick vast9,
En most door pijn geparst, al 't opgedichte melden.
Men doemde my ter dood, en heden zou 't my gelden:
Maer gistren avond brack een vriend mijn boeien los.
Ick vlughte langs den dijck, gelijck een hollend ros,
Doch hielt'er niet, uit angst van 't leven te verliezen.
Ick sloegh ter zijen af, schoot'er in de biezen,
En stack in diep moerasch al den verleden nacht.
Zy trocken my voorby. ick hielme stil, en zagh't;
Tot dat uw burger quam de Kermers10 na gevlogen.
Ick riep om hulp, en werd uit het moerasch getogen:
Want anders was ick daer gebleven en versmoort.
Doch zoo ick sterven moet, 'k wil liever voor uw poort,
Aen wie ick 't heb verdient, dit lastigh leven laeten,
Dan by mijn eigen volck, die my met onrecht haeten.

Gijsbreght
405] Ga heen, ick schenck u 't lijf11. 't en is geen straffens tijd.
Wy zijn van onsen hals de groote vyand quijt.
'k Ontfang u in mijn dienst, en zal u wel betaelen.
Ga help terstond het rijs en 't Zeepaerd binnen haelen.
De kou begint, en is nog veer van haer vertreck.
410] In 't wachthuis en op 't slot is hout en brand12 gebreck:
1
2
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Men maghze stracx verzien, en barnen 't rijs tot asschen,
Zoo kunnen zy hier meê de vesten niet verrasschen.
Ick hoor de Goyer doet de waerheid niet te kort,
Want zijn vertelling stemt met vader Willebrord.

In het tweede bedrijf zien wij wat de vijand van plan is: de legermacht is 's nachts
teruggekeerd en zal, geholpen door de in 't Zeepaerd verborgen krijgers, de niets
vermoedende burgerij, die zich klaar maakt het kerstfeest te vieren, overvallen. De
strijd barst los, (derde bedrijf) en dit deel wordt afgesloten met de beroemde

903]
905]

910]

915]

920]

925]

930]

Rey van Klaerissen
O Kersnacht, schooner dan de daegen,
Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,
Dat in uw duisternisse blinckt,
En word geviert en aengebeden?
Zijn hooghmoed luistert na geen reden,
Hoe schel die in zijn ooren klinckt.
Hy pooght d'onnoosle te vernielen,
Door 't moorden van onnoosle zielen,
En weckt een stad en landgeschrey,
In Bethlehem en op den acker,
En maeckt den geest van Rachel1 wacker,
Die waeren gaet door beemd en wey.
Dan na het westen, dan na'et oosten.
Wie zal die droeve moeder troosten,
Nu zy haer lieve kinders derft?
Nu zy die ziet in 't bloed versmooren,
Aleerze naulix zijn geboren,
En zoo veel zwaerden rood geverft?
Zy ziet de melleck op de tippen
Van die bestorve en bleecke lippen,
Geruckt noch versch van moeders borst.
Zy ziet de teere traentjes hangen,
Als dauw, aen druppels op de wangen:
Zy zietze vuil van bloed bemorst.
De winckbraeuw deckt nu met zijn booghjes
Geloken en geen lachende ooghjes,
Die straelden tot in 't moeders hart,
Als starren, die met haer gewemel
Het aenschijn schiepen tot een' hemel,
Eer 't met een' mist betrocken werd.

1

stammoeder der Israëlieten
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Wie kan d'ellende en 't jammer noemen,
En tellen zoo veel jonge bloemen,
Die doen1 verwelckten, eerze noch
Haer frissche bladeren ontloken,
En liefelijck voor yder roken,
En 'smorgens droncken 't eerste zogh?
Zoo velt de zein2 de korenairen.
Zoo schud een buy de groene blaeren,
Wanneer het stormt in 't wilde woud.
Wat kan de blinde staetzucht3 brouwen,
Wanneerze raest uit misvertrouwen!
Wat luid zoo schendigh dat haer rouwt!
Bedruckte Rachel, schort4 dit waeren:
Uw kinders sterven martelaeren,
En eerstelingen van het zaed,
Dat uit uw bloed begint te groeien,
En heerlijck tot Gods eer zal bloeien,
En door geen wreedheid en vergaet.

935]

940]

945]

950]

In het vierde bedrijf vertelt Arend van Aemstel aan Badeloch het verloop van de
wrede strijd, en als hij besluit met de hoop uit te spreken dat zijn broeder gespaard
mag blijven, antwoordt Badeloch:
1237] Een hoopelooze hoop. och Gijsbreght, lieve heer,
Ick reken hem al dood, en zie hem nimmer weer.

waarna de Rey van Burghzaten het bedrijf afsluit met die prachtige ode op de
huwelijkstrouw:
Waer werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter weereld oit gevonden?
Twee zielen gloende aen een gesmeed,
Of vast geschakelt en verbonden
In lief en leedt.
De band, die 't harte bind
Der moeder aen het kind,
Gebaert met wee en smarte,
Aen hare borst met melck gevoed,
Zoo lang gedraegen onder 't harte,
Verbind het bloed.

1240]

1245]

1250]

1
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1255]

1260]

1265]

1270]

1275]

1280]

1285]

Noch stercker bind de band
Van 't paer, door hand aen hand
Verknocht, om niet te scheiden,
Na datze jaeren lang gepaert
Een kuisch en vreedzaem leven leidden,
Gelijck van aerd.
Daer zoo de liefde viel,
Smolt liefde ziel met ziel,
En hart met hart te gader.
Die liefde is stercker dan de dood.
Geen liefde koomt Gods liefde nader,
Noch schijnt zoo groot.
Geen water bluscht dit vuur,
Het edelst, dat natuur
Ter weereld heeft ontsteecken.
Dit is het krachtigste ciment,
Dat harten bind, als muuren breecken
Tot puin in 't end.
Door deze liefde treurt
De tortelduif, gescheurt
Van haer beminde tortel.
Zy jammert op de dorre ranck
Van eenen boom, verdrooght van wortel,
Haer leven langk.
Zoo treurt nu Aemstels vrouw,
En smelt als sneeuw van rouw
Tot water en tot traenen.
Zy rekent Gijsbreght nu al dood,
Die, om zijn stad en onderdaenen,
Zich geeft te bloot.
O God, verlicht haer kruis,
Dat zy den held op 't huis
Met blijschap magh ontfangen,
Die tusschen hoop en vreeze drijft,
En zucht, en uitziet met verlangen
Waer dat hy blijft.
Badeloch
My dunckt ick hoor gerucht. daer roept een aen de poort.
God lof, het is mijn heer. ick heb zijn stem gehoort.

Gysbreght wil vrouw en kinderen wegzenden, hij zelf zal met de stad ten onder
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gaan. Dan evenwel verschijnt de aartsengel Rafaël die hem beveelt met de anderen
weg te trekken.
(Deze verschijning van de aartsengel als deus ex machina had Vondel nodig om
twee redenen: wat anders een vlucht was die niet paste bij Gysbreghts karakter, wordt
nu het gehoorzamen aan een goddelijk bevel; vervolgens: omdat Rafaël de glorierijke
wederopstanding van Amsterdam voorspelt, - het zou weinig passen voor deze
feestelijke gelegenheid een drama te vertonen, dat eindigde met de ondergang van
de stad ter ere waarvan het geschreven werd!)
Door tegenwerking van de predikanten werd de eerste opvoering verschoven van
de tweede kerstdag 1637 naar de 3de januari 1638, - het is thans een vaste traditie
de Gysbreght te Amsterdam op te voeren op nieuwjaarsdag.
De stof van zijn meeste drama's ontleende Vondel aan de bijbel, - zijn eerste stuk,
Het Pascha (1612), met nog typisch rederijkerskarakter, is daar al een voorbeeld
van. Verder wijzen wij op Joseph in Dothan (1640), door zijn levendigheid een der
meest gespeelde stukken; het was in feite het eerste deel van een trilogie, waarvan
de andere delen waren: Joseph in Egypten en Joseph in 't Hof (dit laatste een
bewerking van een Latijns drama van Hugo de Groot). Zijn hoogste kunnen toonde
Vondel in: Lucifer (1654), Jeptha (1657) en Adam in Ballingschap (1664).
Laatstgenoemd stuk kwam door tegenwerking in de 17de eeuw niet tot uitvoering,
door dezelfde oorzaak moest Lucifer na twee voorstellingen van het programma
genomen worden (waarvan vijf nieuwe herdrukken het onmiddellijke gevolg waren!).
Terecht wordt door velen Lucifer als het hoogtepunt beschouwd, niet alleen van
Vondels werk maar van de hele 17de eeuw.
Het treurspel Lucifer begint met de grandioze beschrijving van het aards paradijs
en het eerste mensenpaar door Apollion, een beschrijving waaruit al direct de
jaloersheid van de engelen Apollion, Belial en Belzebub blijkt, vooral als ze vernemen
van de levensboom:
180]

dees wonderbare boom
Wort 's levens boom genoemt. zijn aert is onbederflijck.
Hier door geniet de mensch het eeuwigh en onsterflijck,
En wort den Engelen, zijn' broederen, gelijck,
Ja overtreftze in 't eindt; en zal zijn maght en Rijck
185] Verbreiden overal. wie kan zijn vleugels korten?
Geen Engel heeft de maght zijn wezen uit te storten
In duizentduizenden, in een oneindigh tal.
Nu overreken eens wat hier uit worden zal.

Als dan ook nog de aartsengel Gabriël verschijnt om Gods raadsbesluit mee te delen:
218] Godt sloot1 van eeuwigheit het Menschdom te verheffen
Oock boven 't Engelsdom, en op te voeren tot
220] Een klaerheit en een licht, dat niet verschilt van Godt.

1

besloot
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en dat uit de mens zal voortkomen ‘het eeuwig Woort, bekleet met been en aren’ (=
Christus), en dat de engelen aan de mensen dienstbaar worden, is de stemming bij
een deel der engelen uitermate bitter.
In het tweede bedrijf verschijnt Lucifer ten tonele, en bij het element der jaloersheid
komt thans dat der heerszucht: hij, Gods stedehouder, ‘waer voor d'Aertsengelen
nijgen’ zal thans aan de mensen onderdanig worden. Op het gestook van Belzebub
klinkt dan ook al gauw zijn trots woord
410] Dat zal ick keeren, is het anders1 in myn maght.

en
443]

liever d'eerste Vorst in eenigh lager hof,
Dan in 't gezalight licht de tweede, of noch een minder.

Het gesprek met Gabriël, juist omdat Lucifer hierdoor gedwongen wordt zijn grieven
onder woorden te brengen, stijft hem alleen maar in zijn overtuiging. Het is voor
Belzebub, Apollion en Belial in deze omstandigheden niet moeilijk om hem tot het
accepteren van het leiderschap der ontevredenen te brengen. Onder het motto
705] Den mensch in eeuwigheit ten hemel uit te sluiten

wordt besloten de opstandigheid verder te verbreiden. Hoe de stemming in het derde
bedrijf is blijkt uit de weeklacht der Luciferisten met de telkens terugkerende,
obsederende regel
Helaes, helaes, helaes, waer is ons heil gevaren!

- een zelfbeklag dat door het geraffineerde gestook van Apollion en Belial gemakkelijk
in opstandigheid omslaat; zoals telkens is de tactiek: de woorden waarmee zij in
schijn de ontevredenheid sussen, versterken, juist door het weerwoord dat zij
oproepen, de anderen in hun opstandigheid
Belzebub
1046] My deert uw ongelyck. o Koning aller Heeren,
Verhoe dit liever. geef geen stof tot muitineeren,
Noch tweedraght. geef geen stof tot wederspannigheid.
Wat raet? hoe stil ick u, en d'Oppermajesteit?
Luciferisten
1050] Zij quetst het heiligh Recht, aen d'Engelen geschoncken.
Belzebub
Het Recht te quetsen kan den onderzaet2 ontvoncken,
Een vier ontsteken, daer de lucht af branden zou.
O averechtsen loon van onbevleckte trou!
Hoe zullen wy ons best in dees vertwyfling dragen3?

1
2
3

althans
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gedragen
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Luciferisten
1055] Men trooste zich een kans, een' stouten sprong, te wagen.
Belzebub
Waer toe zich zelfs gewaeght? men ga een' zachter gangk.
Luciferisten
Hier gelt alleen gewelt, en kracht, en wraeck, en dwangk.
Belzebub
Men kon, waer 't mogelyck, een veiligh middel kiezen.
Luciferisten
Met uitstel zal men hier niet winnen, maer verliezen.
Belzebub
1060] Men geef zyn ongelyck met reden te verstaen.
Luciferisten
De reden heeft hier uit: men zet ons onder aen.
Belzebub
Met smeecken moght ghy best en eerst uw' wensch verwerven.
Luciferisten
Het stuck ontdecken1, is den handel gladt bederven.
Belzebub
Men kan dien aanslagh naeu ontveinzen voor het licht.
Luciferisten
1065] Wy groeien maghtigh aen, en staen in evenwight.
Belzebub
De kans begunstight hun, die met Godts Veltheer vechten.
Luciferisten
Hier is met sufferye en schrick niet uit te rechten.
Belzebub
Wat zeit Apollion hier toe, en Belial?

1

het voornemen bekend maken
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Luciferisten
Zy trouwen1 onze zyde, en stercken het getal.
Belzebub
1070] Hoe heeft men dit verhaest? het is nu ver gekomen.
Luciferisten
De hemel vloeit ons toe van zelf met volle stroomen.
Belzebub
Betrout u op geen heir, vol lichte weifelaers.
Luciferisten
Wy zien alree meer kans, en voordeel, min gevaers.
Belzebub
Wie reuckeloos2 begint, beroem' zich van geen voordeel.
Luciferisten
1075] Aen d'uitkomst hangt het al, voor d'uitkomst dwaelt het oordeel.
Dit gansche leger eischt u tot een opperhooft,
En leitsman op dien toght.
Belzebub
Maer wie is zoo berooft
Van zinnen, dat hy uw gerechtigheit verdadigh',
En 's hemels heirkracht terge? ay, weest u zelfs genadigh.
1080] Verschoonme van dien last: ick kieze geene zy.
Men legge met verdragh deze ongelyckheit by.

Michaël, die na Gabriël poogt het onheil te keren, kan weinig anders meer doen dan
de goeden van de kwaden scheiden. Lucifer (‘Ick troostme dan gewelt te keeren met
gewelt’, vs. 1256) treedt op als aanvoerder, zichzelf pogend wijs te maken dat hij
optreedt ‘tot voorstant van Godts Ryck, om ons bederf te keeren’ (vs. 1262). De
Luciferisten zweren dan ook ‘te gelyck by Godt, en Lucifer’, doch daarmee is het
kwaad begaan: Lucifer stelt zich naast, d.i. tegenover God, - hij wordt bewierookt
en dan klinkt het felle strijdlied der Luciferisten:
Op, treckt op, o ghy Luciferisten,
Volght dees vaen.
Ruckt te hoop al uw krachten, en listen.
Treckt vry aen.
Volght dezen Godt, op zyn trommel, en trant.
Beschermt uw Recht, en Vaderlant.

1275]

1
2

houden
roekeloos
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1280]

Helpt hem Michaëls heirkrachten stuiten.
Houdt nu moedt.
Helpt den hemel voor Adam nu sluiten,
En zyn bloet.
Volght dezen Helt, op zyn bazuin, en trom.
Beschut de kroon van 't Engelsdom.
Ziet, ay ziet nu de Morgenstar blincken.
Voor die pracht
Zal des vyandts banier haest verzincken,
In der nacht:
Wy met triomf kroonen Godt Lucifer.
Bewieroockt hem, en zyne Star.

1285]

1290]

Het vierde bedrijf wordt beheerst door de poging van Rafaël om op zijn beurt Lucifer
terug te houden van zijn wandaad, - en het is prachtig gezien van Vondel om nà de
wijze Gabriël, na de strenge Michaël, thans de laatste poging te laten doen door de
milde, liefdevolle Rafaël: het is een der ontroerendste delen van Lucifer! En bijna
slaagt zijn poging, maar juist als Lucifer begint te weifelen (dramatisch, psychologisch
en theologisch prachtig gezien), schalt de krijgstrompet, - hij kán niet meer terug.
Rafaël
1571]

Vorst Lucifer, verschoon
U zelven: onderworp1 u 't opperste behagen.
Gewaerdigh ons dat wy die blyde tyding dragen
Naer boven: ieder ziet myn weêrkomst te gemoet.
1575] Ick valle ootmoedigh dus uw majesteit te voet.
Om Godts wil, wacht u toch weêrspannigen te styven,
Die op uw' wil en wenck, als op hun aspunt2, dryven.
Zoudt ghy, in wederwil van 't hemelsche palais,
Dees lucht, vol heiligheit, vol vrede, d'eerste reis3,
1580] Met duizentduizenden in 't harrenas beroeren?
Op trommel en trompet den oorloghsstandert voeren,
En kanten tegens Godt, den stercksten worstelaer?
Lucifer
Men kant zich tegens ons. was Adams afkomst maer
Een zelven staet en stoel4, als d'Engelen, geschoncken;
1585] Dat scheen verdraeghelyck: nu vliegen vast5 de voncken
Van dezen hemeltwist door alle daken heen.
Zwygh Engelsdom: verhef6 eerbiedighlyck het leen
Van al wat ghy bezit aen Adam, en zyn neven7.
Den mensch weêrstreven, is de Godtheit wederstreven.
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1590] Hoe magh het Godt van 't hart, dat hy zoo laegh, zoo diep
Vernedert dien hy tot den grootsten scepter schiep?
Een edelmoedigheit1, geheilight tot regeeren,
Voor eenen minder zich zoo zwaerlijck kan verneêren,
Van heerlyckheit ontkleên, en opstaen uit haer' staet,
1595] En stoel, dat zy vervloeckt den glans en dageraet
Van haren opgangk, ja veel liever had gebleven
Een schaduw, zonder verf, een niet, en zonder leven:
Want niet zyn, overtreft verkleening duizentwerf.
Rafaël
Geleende heerschappy staet los, en is geen erf2.
Lucifer
1600] 'k Misdanckme3 dan dit leen, als 't immers leen moet heeten.
Rafaël
Bewaer uw ampt: of is zyn ooghmerck u vergeten?
Het Stedehouderschap uw wysheit werd betrout,
Op dat ghy 't al in ruste en orden houden zoudt:
En hebtghe tegens Godt het panser aengeschoten,
1605] Als een meineedigh hooft van blinde bontgenooten?
Lucifer
Wy schoten slechts, uit noot en nootweer, 't panser aen;
Zoo luttel wouden wy de Godtheit wederstaen.
De reden spreeckt, al waer 't dat schilt en wapen zwege.
Wy vryen onzen Staet4: benyt men ons die zege?
Rafaël
1610] Geen zege is heerelyck, daer in een zelve Ryck,
Slaghordens van een' Staet bestryden haers gelyck:
En deerlyck is het, zoo gebroeders van eene Orden
Door hun gebroeders zelfs in 't endt verwonnen worden.
Om onzent wil, om Godt, en zyn gedreighde straf,
1615] Och Stedehouder, voer uw regementen af:
Voer af, en laet u toch vermorwen door gebeden.
Ick hoor, 't is schrickelyck, alree de ketens smeden,
Om, na de neêrlaegh, u geketent door de lucht
Te voeren in triomf. ick hoor alree gerucht,
1620] En zie allengs het heir van Michaël genaken.
Het is hoogh tyt, hoogh tyt dien dollen toght te staken.
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Lucifer
Wat baet het, schoon men zich op 't uiterste bera?
Hier is geen hoop van pais.
Rafaël
'k verzeker u gena,
En stelme, als middelaer, om hoogh voor u te pande.
Lucifer
1625] Myn Star te dompelen in duisternisse, en schande.
Myn vyanden te zien braveeren op den stoel!
Rafaël
Och Lucifer, waeck op. ick zie den zwavelpoel,
Met opgespalckte keel, afgryslyck naer u gapen.
Zult ghy, het schoonst van al wat Godt oit heeft geschapen,
1630] Een aes verstrecken voor het vratige ingewant
Des afgronts, nimmer zadt, en nimmer uitgebrant;
Dat hoede Godt. och och, bewilligh onze bede.
Ontfang dien tack van pais: wy offren u Godts vrede.

1635]

1640]

1645]

1650]

1655]

Lucifer
Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick?
Aen d'een zy flaeuwe hoop, aen d'andre grooter schrick.
De zege is hachelyck; de neerlaegh zwaer te myden.
Op 't onwis tegens Godt en Godts banier te stryden?
Den eersten standert op te rechten tegens Godt,
Zyn hemelsche bazuin, en openbaer gebodt?
Zich op te worpen, als een hooft van Godts rebellen,
En tegen 's hemels wet een wederwet te stellen?
Te vallen in den vloeck der snootste ondanckbaerheit?
Te quetsen de genade en liefde en majesteit
Des rycken Vaders, bron van alle zegeningen,
Die noch t'ontfangen staen, en wat wy reede ontfingen?
Hoe zynwe nu zoo wyt verzeilt uit onzen plicht!
Ick zwoer myn' Schepper af. hoe kan ick voor dat licht
Myn lasterstucken, myn verwatenheit vermommen!
Hier baet geen deizen: neen, wy zyn te hoogh geklommen.
Wat raet? wat best geraemt in dees vertwyfeltheên?
De tyt geen uitstel lydt. een oogenblick is geen
Genoeghzaemheit van tyt; indien men tyt magh noemen
Dees kortheit, tusschen heil en endeloos verdoemen.
Maer 't is te spa, en hier geen boete voor ons smet.
De hoop is uit. wat raet? daer hoor ick Godts trompet.
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In het vijfde bedrijf brengt Uriël, Michaëls onderbevelhebber, verslag uit van de
strijd.
Uriël
1797] Zoo stonden zy gekant, en slaghree, drom by drom,
Een ieder op zyn lucht, en hoefslagh, en by ryen
Gesnoert aen hun gezagh, om 't schoonst van wederzyen;
1800] Wanneer de dolle1 trom en klinckende trompet
Zich mengen; het geluit geweer en handen2 wet,
En steigert in den trans van 't heiligh licht der lichten;
Een klanck, waer op terstont een zwangre wolck van schichten
Geborsten, slagh op slagh, een' gloênde hagel baert,
1805] Een' storm en onweêr, dat de hemelen vervaert,
De hofpylaren schudt, de kreitsen3, en de starren,
Verbystert in hun ronde en ommeloop, verwarren,
Of zwymen op de wacht, en weten niet waer heen
Te dryven, oost en west, of boven of beneên.
1810] Al weêrlicht wat men ziet, al wat men hoort is donder.
Wat blyft'er in zyn' stant? het bovenste raeckt onder.
De heiren, na'et gedreun van 't eerste schutgevaert,
Geraken hantgemeen met knods, en hellebaert,
En sabel, speer, en dolck. het gaet'er op een kerven,
1815] En steken. al wat kan, wat toeleit op bederven4,
Op schenden, rept zich nu, bederft, en treft, en schent.
De broederschap heeft uit, en niemant ziet noch kent
Zyn' medeburger meer. men ziet'er parle huiven5,
Gekrolde vlechten hairs, en pluim, en pennen stuiven,
1820] En schitteren, in 't vier der blixemen gezengt.
Men ziet turkoisblaeu, gout, en diamant gemengt,
En perlesnoer, en wat de hairlock kon vercieren.
De vleugels, half geknot, gebroke pylen zwieren
En zweven door de lucht. een gruwzaem veltgeschrey
1825] Verheft zich uit den stoet der groene lieverey6,
Daer lyt het kryghsheir last, geperst uit noot te deizen7.
De dolle Lucifer hervat den stryt drie reizen8,
En stut de flaeute van zyn regement zoo trots,
Gelyck het zeegedruis al schuimende op een rots
1830] Gestuit wort, reis op reis, en meer niet uit kan rechten.
Rafaël
Gewis, het heeft wat in de Wanhoop af te vechten9.
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Uriël
De dappre Michaël laet blazen: Eer zy Godt.
De regementen, op die leus en zyn gebodt,
Gemoedight, te gelyck aen 't steigeren, en stygen
1835] Naer boven, om de loef van 's vyants heir te krygen;
Dat styght met een om hoogh, maer met een' trager vaert,
En raeckt in 't ende in ly. als of men hemelwaert
Een' valck zagh, van om laegh, op zyne wackre pennen
Zich geven in de lucht, eer hem de reigers kennen1;
1840] Die sidderen van schrick, in 't bosch, by eenen beemt,
Zoo dra het hooge nest dien vyant daer verneemt.
De reiger schreeut, en styght, en bang voor 's vyants pooten;
Verwacht hem op den beck, om door de borst te stooten,
Van onder, als hy ploft van boven op den buit.
Rafaël
1845] O Lucifer, wat raet! het ziet'er schricklyck uit.
Ghy zweeft hier op een vlackte, en zonder poort, en wallen.
Een gruwelycke Orkaen wil plotseling u bevallen2,
En zincken in een' poel, en afgront, zonder gront.

1850]

1855]

1860]

1865]

Uriël
Wat gaf't een schoon verschiet, om laegh een hallef ront,
Of halve maen3; om hoogh een driekant spits3 t'aenschouwen;
De regementen, die zich sluiten, en ontvouwen,
Op 't wencken van hun hooft, een ieder in zyn vaen,
Te zien zoo pal, gelyck metale muren staen,
Als op een wederwight van lucht en eige zwaerte,
Met al hun slingertuigh, geschut, en stormgevaerte.
Zy hangen even als men zich een wolck verbeelt,
Een wolck, waer in de zon met heure stralen speelt;
En schildert en schakeert doorluchte regenbogen.
De hemelsche adelaer4, zoo steil in top gevlogen,
Bespiet Godts vyant vast, de havicksvlught, beneên.
Hy klapt van moedigheit zyn pennen tegens een,
Misguntze 't weiden niet, en vruchteloos braveeren5
Terwyl hy vlamt om hem te zitten in de veeren,
Te plonderen eerlang van zyne gladde pluim;
Zoo ras de kromme beck en klaeu, op 't luchtigh ruim,
Het aes bevalle, of dryf voor wint af, uit zyn oogen.
Dus komenze afgestort, en stroomen uit den hoogen,
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1870]

1875]

1880]

1885]

1890]

Gelyck een binnenzee, of noortschen waterval,
Die van de rotsen bruischt, en ruischt, met een geschal
Dat dier en ondier schrickt, in diepgezoncke dalen;
Daer steenen, van de steilte, en dicke waterstralen,
En masten, zonder tal, verpletten, en vertreên
Wat tegens woest gewelt van stroom en hout en steen
Niet opgewassen is. de heirspits treft den navel
Der halve mane fel met roode en blaeuwe zwavel,
En vlammen1, slagh op slagh, en donderkloot1 op kloot
Dat baert een luchtgeschrey. het hart van 't heir in noot,
Begint van langer hant den wrevelen t'ontzacken.
De boogh der halve mane, aen 't kraecken, en aen 't knacken,
Zoo styf gespannen staet (want d'einden krommen vast)
Dat hy in 't midden moet bezwycken voor dien last,
En springen, wort hem flux geen' ademtoght gegeven.
De trotse Lucifer, dan hier dan daer gedreven,
Schiet toe op dit geschrey, en geeft zich rustigh2 bloot,
Om zyn groothartigheit3, in 't nypen van den noot,
Te toonen voor de vuist, op zynen oorloghswagen.
Dat geeft den flaeuwen moedt. hy schut de wreetste slagen
En scheuten op 't gebit van zyn verwoet gespan.
De Leeuw en blaeuwe Draeck aen 't woeden, vliegen van
Zyn hant, op elcken wenck, met vreeselycke driften.
D'een brult, en byt, en scheurt, en d'ander schiet vergiften,
Met zyn gesplitste tong, ontsteeckt een pest, en raest,
En vult de lucht met smoock, dien hy ten neuze uitblaest.
Rafaël
Hier wil de barrening4 van boven hem beknellen.

Uriël
1895] Hy zwaeit de heirbyl vast5, om Godts banier te vellen,
Die neêrstyght, en waer uit Godts naem een schooner licht
En schooner stralen schiet in 't gloên van zyn gezicht.
Men dencke eens na of hy dit voorspoock6 ons benydde.
De heirbyl in zyn vuist, aen d'eene en d'andre zyde,
1900] Den toescheut stuit, en sloopt, of schutze op zyn rondas,
Tot dat hem Michaël, in 't schittrend harrenas,
Verschynt, gelyck een Godt, uit eenen kring van zonnen.
Zit af, o Lucifer, en geef het Godt gewonnen.
Geef over uw geweer7, en standert: stryck voor Godt.
1905] Voer af dit heiloos heir, dees goddelooze rot,
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Of anders wacht uw hooft. zoo roept hy uit den hoogen.
D'Aertsvyant van Godts naem, hardneckigh, onbewogen,
Ja trotser op dat woort, hervat in aller yl
Den slagh, tot driewerf toe, om met zyn oorloghsbyl
1910] Den diamanten schilt, met een Godts naem, te kloven.
Maer wie den hemel terght gevoelt de wraeck van boven.
De heirbyl klinckt en springt op 't heiligh diamant
Aen stucken. Michaël verheft zyn rechte hant,
En klinckt den blixemstrael, gesterckt door 't alvermogen,
1915] Dien wrevelmoedigen, door helm en hooft, in d'oogen
Al t'ongenadigh dat hy achterover stort,
En uit den wagen schiet, die omgeslingert, kort
Met Leeuw en Draeck en al, den meester volght in 't zincken.

Toch eindigt de Lucifer niet in overwinningssfeer; Gabriël komt de vreugd verstoren:
Lucifer heeft zich gewroken door het eerste mensenpaar te verleiden (de stof die
Vondel in zijn Adam in ballingschap zal behandelen). Maar de Rey van engelen
brengt troost door te wijzen op de Verlosser, en met dit gebed eindigt het stuk:
2176] Verlosser, die de Slang het hooft verpletten zult,
't Vervallen Menschdom eens van Adams errefschult
Verlossen, t'zyner tyt, en weêr, voor Evaes spruiten,
Een schooner paradys hier boven oopensluiten;
2180] Wy tellen d'eeuwen, en het jaer, ja dagh, en uur,
Dat uw gena verschyn'; de quynende Natuur
Herstell', verheerelycke, in lichamen, en zielen;
Stoffeerende den troon, daer d'Engelen uit vielen.

En door de verhevenheid van de stof, maar ook door de prachtige wijze waarop
Vondel het gegeven behandelt, is Lucifer een van de toppen van de wereldliteratuur,
en niemand kan de ondergang van de Lichtdrager lezen of bijwonen, zonder ontroerd
te worden door de diepe tragiek van zijn val: voor Belial, Belzebub en Apollion
hebben wij slechts verachting, met Lucifer hebben wij deernis.

Drie religieuze dichters
58
Drie theologen, drie dichters, JOHANNES STALPAERT VAN DER WIELEN, JACOBUS
REVIUS en DIRK RAFAËLSZOON CAMPHUYSEN, - maar hoe verschillend van karakter
en van letterkundige aanleg: de blijmoedig-zingende katholieke priester Stalpaert,
de fel-bewogen contra-remonstrant Revius, de deemoedig-aanvaardende remonstrant
Camphuysen.
JOHANNES STALPAERT VAN DER WIELEN (1579-1630) studeerde na rechten nog theo-
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logie; in 1612 werd hij pastoor te Delft, en het is dan en daar dat hij zijn mooiste
liederen schrijft. Het merkwaardige bij Stalpaert is dat hij, beginnend als
Renaissancist, eindigt als Middeleeuwer: zijn beste gedichten zijn van een simpele
directheid, van een volkse zangerigheid (vaak waren zij bedoeld om gezongen te
worden op melodieën die de dichter uit Italië meegebracht had), en van een
vertrouwelijkheid met Gods lieve heiligen, zoals wij dat alleen bij de geestelijke
dichters uit de Middeleeuwen hebben leren kennen. Terecht noemt Dirk Coster de
hier volgende ‘stalidylle’ ‘een der schoonste liederen onzer litteratuur’.

Smeeck-woorden Mariae tot den nieugeboren
Versch geboren sagh ick een kind'ling kleyne
Zuchten en traentjes weynen.
‘G'hebt groot g'lyck dat ghy klaghet’,
Sprack daer een Vrou die Moeder was en Maghet.
5] ‘Voor1 den Hemel hebt ghy nu een speloncke,
Koud, sonder vyer of voncke.
Voor uw' throone een krebbe
Met weynigh hoys in plaets van wol en webbe2.
Daer u songen thien-hondert-duysent geesten,
10] Daer loeyen nu twee beesten,
Die voor hymnen, voor psalmen
Met lauwen aem uw' teere le'en bewalmen.
Door u wierden versaed, van minst' te meesten,
Engelen, menschen, beesten;
15] Nu belieft u te dorsten
En snackt van hongher naer uw's Moeders borsten.
Voor uw' kledingh van sterren en van zonnen
Moet ghy nu zijn gewonnen
Inde luyeren en doecken,
20] Die mijn armoe byeen heeft kunnen soecken.
U quam eer toe een keyserlycke moeder,
Augustus tot een voeder,
Want de desen u souden
Vereeren met scharlaken en rood goude.
25] Maer want3 u nu belieft, mijn uytverkoren,
Van my te zijn gheboren,
Zoo genadight uw' handen
Te laten woelen in dees' arme banden.’
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Het talent van Stalpaert ‘bestaat in zijn wonderlijk-evocatief vermogen dat ons zonder
beeldspraak, alleen door den klaren eenvoud van het goedgekozen woord, de zaken,
die hij noemt, voor oogen brengt; en uit het natuurlijke gebruik, dat hij weet te maken
van zijn verfijnde muzikale gevoeligheid’. (Anton van Duinkerken) Een van zijn
mooiste bundels is wel: Gulde Jaers Feestdaghen (of Den schat der geestelycke
Lofsanghen), vier jaar na zijn dood verschenen (1634). Hierin vinden wij ook:

Sint Agnes' bruyloft
Hoe sie 'k 't aensigt dus blymoedigh
Van de reyne maegd Agniet?
Waer nae gaet sy toch soo spoedigh1
Middel door 't gemeen verdriet?
5] Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
Bruyloft, die den grootsten Koning
Voor een kort besuerde leyd2,
In sijn Hemel-rijksche wooningh
10] Sijn vriendinne heeft bereyd.
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
D'eelste Maget was verwesen,
Om haer Bruygoms wil, te swaerd,
15] Groot' en kleynen saghmen vreesen,
Sy alleen gingh onvervaert.
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
't Weenden al3, wat haer passeren
20] Over straet sagh na 't schavot.
Sy alleen gingh triumpheren
Over haer getrocken lot4.
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
25] Noyt en saghmen Bruyd soo trachten
Na 't verlangde Bruylofsbed,
Als het reyne Lam wel jachte
Na de doot voor Christus' wet.
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
30] Agnes sal te Bruyloft gaen.
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‘Jesu Heer! 'k en bens niet waerdigh:
Och, hoe kom ick aen 't geluck?
Nu, scherp-rechter! maeckt u vaerdigh,
Waer toe dient dit langh vertuck1?’
35] Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
Ach! hoe was den Beul te moede!
Ach! hoe reden2 hem de leên!
Eer hy 't halsje dorst bebloeden,
40] Eer hy 't hoofje kreeg beneên.
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
D'armen man bestond te baren3
Met veel schrickelyck gelaets4,
45] Om het meysjen te vervaren,
Maer eylacen, 't had geen plaats.
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
‘Sal ick dan mijn sabel schaerden5,
50] Sal mijn hand dan sijn soo stout,
Op een stroot6 van sulcken waerde,
Min dan dertien jaren oud?’
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
55] ‘Agnes, hoordt eens hoe de menschen
Nu rondom, uyt goeder deugd,
Naer uw' echt, en leven wenschen.
Spaerdt toch uw' geblomde jeugd!’
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
60] Agnes sal te Bruyloft gaen.
‘Swijgt: ghy raedt ter quader trouwen,
Dit waer al te onbeleeft7,
Met dien Bruygom wil ick 't houwen
Die my eerst verkoren heeft.’
65] Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
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‘Doet u ampt. Waer is den degen,
Die my door een korte dood
Al te opgehoopten segen
70] Storten sal in d'open schoot?’
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
‘Doet u ampt. En laet verdwijnen1
't Lichaem, 't welck de oogen sien
75] Kunnen, die 'k te mijnder pijnen2
Haet, en niet en kan verbiên.’
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes sal te Bruyloft gaen.
Hier mee stondtse, badtse, booghse
80] Onder 't swaerd het teere vleysch,
't Hoofd viel af; maer opwaerts vloogse
Met de siel naer Gods palleys.
Stroyd roo Roos' en Lely-blaen,
Agnes heeft den strijd voldaen.
85] Maer nu sy haer strijd volstreden,
End' ontfangen heeft de croon,
Soo wil s'ons door haer gebeden
Gunstigh sijn voor Godes throon.
Dat wy oock door d'eyge baen
90] Met haer eens te Bruyloft gaen.
Amen, Agnes. God wilt geven,
In wiens oogen ghy behaeght
Hebt door een reyn-lijdsaem leven.
Bidt voor ons dan waerde Maegt,
95] Dat wy oock door d'eyge baen
Met u eens te Bruyloft gaen.

JACOBUS REVIUS (1586-1658) is een welhaast diametraal tegenover Stalpaert staande
figuur. Revius (of Reefsen) studeerde theologie te Leiden, en is o.a. bekend als
medewerker (reviseur) aan de beroemde Statenvertaling van de Bijbel. Zijn hele
leven is één strijd geweest, en dit drukt zijn stempel op zijn dichtwerk: even
hartstochtelijk als hij is in zijn liefde, even teugelloos is hij in zijn haat, - een haat
echter die geboren is uit liefde, immers gericht op alles waarvan hij denkt dat het
God afbreuk doet. Om de kracht van zijn taal is Revius wel vergeleken met Vondel:
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felle hekeldichten schreef hij tegen de Spanjaarden, de katholieken en de arminianen;
onverzoenlijk klinkt zijn stem, en sarcastisch, in b.v. zijn Postilion. De aanleiding
tot dit gedicht was de mislukte inval van een Spaanse vloot met 6000 man
landingstroepen onder aanvoering van graaf Jan van Nassau (1631). De vloot werd
in de Zeeuwse wateren totaal verslagen, en een tijdlang verkeerde men in onzekerheid
over het lot van graaf Jan.

Postilion
in aller haest uyt-gesonden, om te soecken den verloren Graef Iohan
van Nassou den 13 September 1631
Op de Wyse vanden verloren Palatijn
Ick moet ryden, ick moet jagen
Om na Grave Ian te vragen,
Die, of levendigh of dood,
Werd gemisset uyt de Vloot.
5] Hoort doch, hoort, ghy goede luyden,
Kond ghy het my niet beduyden?
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
Is hy niet ghesien te velde?
10] Of verhout1 hy 't op de Schelde?
Soeckt doch met een boots-mans-haeck
Of hy niet leyd in het Slaeck.
Loopt Matroosen vijf of sesse
En bevraeght te Stavenesse:
15] Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
Ghy Land-lieden van Ter-Tolen
Sou hy niet by u gaen dolen?
Heeft hy oock ghenomen stant2
20] Erghens aen S. Annen landt?
Seght, ghy Boeren van ter Heenen,
Vind ghy hem oock in de Venen?
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
25] Ghy inwooners van West-Wesel,
Hebdy hem ghezaelt een Ezel?
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Gravers vande Blaeuwe-Sluys,
Is hy niet tot uwent t'huis?
Saftinghers, ick sal u loonen
30] Kondy my den Grave thoonen.
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
Ick en weet niet wat ick gisse!
Is hy niet te Valckenisse?
35] Isser yemand binnen Brecht
Die my doen kan goet berecht?
Is hy oock den Doel ghenaket?
Of in 't Mole-gat geraket?
Hebdy niet vernomen van
40] Den verloren Graef Iohan?
Spanjaerts en Italianen
Vande nieu-gerichte Vanen1,
Die noch swemmet binnen-dijckx
Met de Wambeysen vol slijckx,
45] En vast2 roepet miserere3
Weety niet van uwen Heere?
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
Wat ick hyge, wat ick drave,
50] Ick verneem niet vanden Grave.
Is hy niet te Rosendael?
Is hy niet te Rommers-wael?
Of by Hoger-werf gebleven?
Of te Krom-vliet aen-gedreven?
55] Hebdy nietvernomen van
Den verloren Graef Iohan?
Is hy wech, 't is om te klagen!
Wie sal dan de Boeren plaghen?
Of den armen onderdaen
60] Dwingen nae de Mis te gaen?
Is hy wech, wat duysent schanden!
Wie sal dan de Veluw' branden4?
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
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65] Barbançon1 en Santa-Croce1,
't Is een onbeleefde bootse2
Dat ghy ons seght goeden dagh
En Graef Jan laet voor 't gelagh.
Wat sal seggen: Isabelle3
70] Soose mist u met-gheselle?
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
Wandelt hy oock onder 't water
Met den konstelijcken Pater4?
75] Is hy oock gereyst van hier
Met een Sloep na 't Vege-vier?
Sou den bloed wel loopen dwalen
Om nieu vyer-werck te halen?
Hebdy niet vernomen van
80] Den verloren Graef Iohan?
Menschen-visscher5, die te Romen
Duyr verkoopet uwe dromen,
Komt eens hier en spant u net
Of ghy hem daer in besett'6.
85] Hier zijn over al te soecken
Visschen met fluwele broecken7.
Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?
Hoort Philips8 en Ferdinande8,
90] Send niet meer in desen Lande
Een so snooden Mammeluck9
Of u naeckt meer ongheluck.
Godt is met de Nederlanden,
Godt brenght Oostenrijck10 tot schanden,
95] Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Iohan?

Doch deze hamerende kracht, deze sarcastische felheid, kan bij Revius plaats maken
voor een verholen tederheid als hij b.v. spreekt over de Kinder-Moort; zij kan plaats
maken, als hij denkt aan eigen onwaardigheid, voor een kreet van schuldbewustzijn
en zelfvernedering. Dan ontstaat dat grandioze en ontroerende sonnet
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Hy droech onse smerten
T'en sijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht,
Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten1;
5] T'en sijn de crijchs-luy niet die met haer felle vuysten,
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloeckte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten2;
Ick bent, o Heer, ick bent die u dit heb gedaen,
10] Ick ben den zwaren boom die u had overlaen3,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,
De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.

Het hele poëtische oeuvre van Jacobus Revius vinden wij verzameld in zijn
Over-Ysselsche Sangen en Dichten (eerste uitgave in 1630).
DIRK RAFAËLSZOON CAMPHUYSEN (1586-1627) brengt ons in weer een heel ander
klimaat. Was bij Revius vurigheid het sleutelwoord, bij de remonstrantse predikant
Camphuysen, wiens leven grotendeels een vluchten was, is het: deemoed. Als
hulpprediker in Utrecht reeds trok hij een zo grote belangstelling ‘dat men naulyx
geheugen had van dergelijke t'samenvloeyinge van menschen’, en, hoewel
Camphuysen zelf niet veel waarde hechtte aan zijn gedichten, - de ‘lichtzinnige’
verzen uit zijn jeugd heeft hij zelfs vernietigd -, toch kunnen wij uit alleen deze
gedichten ons reeds voorstellen dat de maker, deze innig-levende, zich zelf geheel
wegcijferende mens, door ieder die hem kende bemind moest worden. Daarbij is zijn
taal uiterst eenvoudig en direct, zodat zijn verzen licht in het geheugen blijven
nazingen.

Mayschen morghenstondt
Gheestelyck meditatie-liedt op de wyse alst begint
Wat is de Meester wys en goedt,
Die alles heeft gebout4
En noch in wesen blijven doet,
Wat 'smenschen oogh aenschout.
5]

Die 's werelds wyden ommering
Noyt uyt-gewaeckt, bewaekt;
En door gepaste wisseling,
Het soet noch soeter maeckt.
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10]

Nu is de winter, dor en schrael,
Met al zijn onlust heen,
En d'Aerde heeft voor dese mael
Haer lijden af-geleen.

Dies is de tijd weerom gekeert,
Waer in Natuyr verjonght,
15] Haers milden Scheppers goedheydt eert,
En met zijn gaven pronckt:
De May, wiens soetheyd so ver streckt,
Dat sijn gedachtenis,
In 's Menschen gheest al vreughd verweckt
20]
Eer hij voor-handen is:
De May, het schoonste van het Jaer;
Daer alles in verfraeyt,
De Lucht is soet, de Zon schijnt claer,
't Gewenschte wintje waeyt.
25] Het Dautjen, in de koele nacht,
Wordt over 't Veldt verspreyt,
Waer door de heel natuyre lacht,
En is vol danckbaerheyt:

30]

De aerd is met gebloemt geciert,
Het Bijken ga'ert zijn was,
Het Leeuwerickjen tiereliert,
En daelt opt nieuwe gras:

Het Bloempjen dringt ten knoppen uyt,
't Geboomte ruyght van Loff,
35] Het Veetjen scheert het Klaver-kruyt
Graegh1 van het Veldtjen off:
Elck Diertjen heeft zijn vollen wensch
En quel-begeert leyt stil,
Behalven in den dwasen Mensch,
40]
Door zijn verkeerden wil.
Den Mensch van ware Deughden leegh,
En vol van zotten lust,
Hem selfs en and'ren in de weegh,
Vermoordt zijn eyghen rust.
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45] Dit leven 't welck alleen niet endt,
Maer kort oock is van duyr,
En licht van selfs slaet tot ellendt,
Maeckt hy sich dobbel zuyr.

50]

't Vee word ontzield, zijn eynd is snel
En zijns doods pijn niet groot:
De mensch, door menigh ziel-gequel,
Sterft meer dan eenen doodt.

Ach! had de mensch (so waer zijn standt
Vol hert- en zinnen vreught)
55] Off sonder deughde, min verstandt;
Off by 't verstandt, meer deught.
Ach! waren alle Menschen wijs,
En wilden daer by wel:
De Aerd waer haer een Paradijs,
60]
Nu isse meest een Hel.

De gedichten van Camphuysen vinden wij verzameld in de bundel Stichtelycke Rymen
(1624).
‘Hij stierf als pauper, als teringzieke werkman, ver van zijn land, weggejaagd ook
hij van “zijn arme schapen”. Hij bekroonde dit smartelijk leven met een klein gebed
een preveling maar, een kleine toverformule die hij nodig had om niet al te angstig
te worden in deze wereld’ (Dirk Coster):
Daer moet veel strijdts gestreden zijn;
Veel kruys en leedts geleden zijn;
Daer moeten heyl'ge zeden zijn;
Een nauwen wegh betreden zijn;
5] En veel Gebedts gebeden zijn,
Soo langh wij hier beneden zijn:
Soo sal 't hier na in vreden zijn.

Drie zuidnederlandse dichters
59
Al heeft zich, vooral na 1585, het zwaartepunt van de cultuur naar het noorden
verplaatst, dit wil niet zeggen dat Zuid-Nederland totaal niets meer presteert op
letterkundig gebied. De drie belangrijkste auteurs uit de zeventiende eeuw zijn wel:
de moralist ADRIAEN POIRTERS, de vooral religieuze dichter JUSTUS DE HARDUWIJN,
en de eveneens religieuze schrijver MICHIEL DE SWAEN, die echter vooral bekend
bleef door zijn aardige klucht De gecroonde leersse.
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ADRIAEN POIRTERS (1605-1674) was Brabander van geboorte, hij studeerde o.a. te
's-Hertogenbosch en was werkzaam in Duinkerken, Roermond en Mechelen. Hij
ontwikkelde zich tot een der befaamdste contra-reformatorische volkspredikers van
zijn tijd. De kwaliteiten die hem dat deden worden, vinden wij reeds in zijn oudste
en beste werk: Het masker van de wereldt afgetrocken. Deze kwaliteiten zijn: de
directe, simpele stijl, ‘klaer, gemeensaem, effen af, sonder veel duystersinnige
stopwoorden’; verder: de levendigheid en de volkse humor waarmee hij weet te
vertellen; en tenslotte: het gezonde verstand dat telkens naar voren komt. Adriaen
Poirters wordt wel de Brabantse Cats genoemd: dezelfde moraliserende bedoeling,
hetzelfde gemak om zich uit te drukken, hetzelfde vermogen om door tal van fabelen
en anekdoten, ontleend of verzonnen, zijn bedoeling te verduidelijken. Wat hem van
Cats onderscheidt (en waardoor hij deze overtreft vaak!) is de jovialiteit en de volkse
humor, die hem telkens beelden en vergelijkingen in de mond leggen waarom wij
ook nu nog glimlachen moeten, - zo, als hij de geveinsde rouw a.v. hekelt:
Peynst hoe dat die moeten krijten, als sy achter sulck een lijckkiste na de Kercke
volgen, wiens koffers sy te vooren al naer huys hebben doen sleepen. De biggen
schreeuwden dat de Sogh was gestorven; maar als sy hoorden datter in het testament
stond, dat sy eeckelen souden eten, doen lieten sy het vercken liggen, en zijn met
blijdschap naer de back geloopen.
Het is dan ook begrijpelijk, dat in 44 jaar het boek twaalf maal gedrukt moest worden.
Gewoonlijk begint elk ‘hoofdstuk’ van het boek met een gedicht bij een plaatje,
waarna dan een stuk proza volgt met tal van fabels en verhalen, soms ook in
dichtvorm, bij wijze van illustratie.
Als Gijs eens hadd' een Gans ghekocht,
Eer hy die in sijn keucken brogt,
Soo badt hy de poellierster-vrouw',
Dat sy in 't kort eens schrijven wouw'
5] De saus die daer wordt op-ghedaen:
H'en wist daer niet med om te gaen.
Gijs steeckt het briefken inden sack,
En gaet naer huys op sijn ghemack.
Terwijl' dat hy wat lanterfant,
10] En draeght den vogel in sijn handt,
Daer komt een bracsken1 achter naer,
Die wordt den voghel haest2 gewaer,
En volght hem op den soeten geur,
En maeckt den Vrijer wel te keur,
15] En springhter toe, en springhter van,
En eer het Gijs wel mercken kan,
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20]

25]

30]

35]

40]

45]

50]

55]

Grijpt hy het gansje met ghewelt,
Daer Gijs sich weynigh teghen stelt.
Want Gijs sagh om, en keecker op,
En knickte soo wat met den kop,
En sey hem: Rekel gaet vry, gaet,
Gh'en weet niet wat op 't briefken staet.
Loopt met den voghel, slechten bloet,
K'en segh niet hoemen koken moet.
Wat dunckt u doch van desen kal1?
Seght eens wat 't briefken baeten sal?
Och lieve Gijs! u ongheluck
Brenght menigh dochter oock in druck.
Daer komt den Linkaert diese vrijt,
En wilse nemen spijt die 't spijt,
Hy seydt, dat hy van liefde brant,
Soo streelt, en vleyt den loosen Quant,
Dat sy in sijn ghedachten leeft,
Dat sy sijn hert ghestolen heeft,
En waer hy rotst2 en waer hy reyst,
Dat hy ghedurich op haer peyst.
Dies schenckt hy haer syn lijf en goet,
Of anders dat hij sterven moet.
Hy wachtse schier van straet tot straet,
Oock als sy naer de kercke gaet.
En of de Miss schoon3 is ghedaen,
Noch weet hy niet van wegh te gaen,
En blijft soo langh als sy daer sit.
Ick laet u peysen wat hy bidt.
Op 't lest als sy wil gaen naer huys,
Dan maeckt mijn Ioncker oock een kruys,
En stuypt, en neyght soo seer voor haer,
Als of het een Santinne4 waer,
En leydt me-Ioffer uyt de kerck:
Dit is des Ionckers morghen werck.
Hy komter weder naer den noen.
Dan weet den gast soo veel te doen,
En sit en draayt, en leet en kalt,
Tot dat hy op sijn pooten valt,
En sweirt haer duysent-mael sijn trouw,
En wil haer nemen voor sijn vrouw,
En suyckert soo sijn soet ghevley
Met menigh quinc-slagh tusschen bey.
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‘Wanneer den Weyman1 soetjens fluyt,
60] Dan raeckt het vincksken inder muyt.’
Hy sucht, hy smeeckt, hy streelt, hy vleyt,
En doet meer als hier diendt gheseyt.
Sy krijght een briefken2 van sijn handt,
Daer met treckt hij in verre landt.
65] Wat volghter naer? Den lichten Guyt
En peyst niet eens meer op sijn bruyt.
Och dochters, dochters zijt doch wijs!
Want andersins ghy vaert als Gijs.
Of nu dees Iouffer 't briefken heeft,
70] En altyd noch op hope leeft:
Die op een handt-schrift is ghevrijt,
My dunckt die is den Vogel quijt.

JUSTUS DE HARDUWIJN (1582-1636) heeft, toen hij priester werd, zijn eerste gedichten
veroordeeld als ‘Venus ghejancksel’. Deze term had betrekking op zijn bundel aan
de Pléiade en aan Jonker Jan van der Noot herinnerende erotische gedichten, de
neerslag van een niet beantwoorde jeugdliefde: De weerliicke liefden tot Roose-mond
(1613), en al is er in deze verzen wat al te weinig afwisseling om ons voortdurend
te boeien, toch moeten wij blij zijn dat dit ‘Vlaamsche renaissance-juweel’ (zoals O.
Dambre het noemde) niet voor ons verloren ging. Het is evenwel een feit dat wij
Harduyns (of beter: Harduwijns, zoals zijn naam uitgesproken wordt) mooiste
gedichten vinden in de geestelijke bundel Goddelicke Lof-Sanghen (1620), waar wij
herhaaldelijk zien: ‘een versmelting van het volkslied met de eischen van de nieuwe
renaissancepoëzie’, waar ‘wereldlijke en geestelijke Renaissance (...) in elkaar
vervloeien’ (Dambre). Door deze bundel werd Justus de Harduwijn zonder enige
twijfel de belangrijkste 17de-eeuwse Zuidnederlandse dichter.
Als aangrijpend voorbeeld van zijn kunst volgt hier een klacht van Maria onder
het Kruis, een gedicht dat ons in zijn aandacht voor de kleine, treffende details doet
denken aan de grote primitieven der schilderkunst.

Clachte van Maria benevens het cruys
Schoon boven alle schoone,
Hoe maght gheschien?
Dat ghy dus hanght ten toone
Voor alle liên.
5]

Dat ghy dus hanght ghenaeghelt
Vlack in den windt,
Bereghent en behaeghelt,
Mijn liefste kindt.
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Ghy die 't al hebt gheschaepen,
10] Wat vremt bestier!
Hebdy gheen pleck om slaepen
Elders dan hier?
Waer magh u bedde wesen
Soo fraey beblomt,
15] Dat u bruyt uyt-ghelesen
Soo dickmael romt1?
Voor wie de2 zy dogh maecken
Dat lede-kant,
't Welck sestich mannen waecken3
20] Met 't scherp in d'handt?
Ha, 't hert gaet my ontsincken
In dit ghesicht.
Wie sou zulcxs van u dincken?
O eeuwigh Licht!
25] Wee my bedruckte Moeder!
Wee my, wat raet?
Als 't nu, o mijn behoeder
Met u soo gaet!
Sijt ghy dan doot mijn sone?
30] Is 't dan ghedaen?
Sijt ghy mijn hulp ghewone4,
Dus vroegh ontgaen?
Ach Simeon vol weerden!
Ach! ach! o smert!
35] Nu gaen u seven sweerden
Dweersch door mijn hert.
Ha cruys, sijt dan ghebogen
Op dat ick dus,
Die my dicks heeft ghesogen
40] Voor oorlof5 cuss'.
Op dat ick in mijn aermen,
O zaeligh hout,
Voor 't leste magh verwaermen
Dit Lichaem cout.
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45] Nu dan, Spieghel der menschen,
Reckt naer u Bruyt,
(Het sijn doch1 al haer wenschen)
U aerems uyt.
Comt, comt, wilt my gheleyden:
50] 'k Zal volghen naer.
'k En wil van u niet scheyden,
Lief weder-paer.
Want hier met u te sterven
Is groot gheluck;
55] Daer u te moeten derven
Waer langhen druck.

MICHIEL DE SWAEN (1654-1707) was lid, later zelfs prince van de rederijkerskamer
te Duinkerken. Het grootste deel van zijn poëzie bestaat uit religieuze verzen met
vaak een mystieke inslag, - hij is wel ‘de laatste contra-reformatorische dichter van
betekenis’ genoemd -, maar het meest levend voor ons is toch gebleven zijn kluchtspel
De verheerlyckte schoenlappers of De gecroonde leersse. Dit vastenavond-spel heeft
niets van die geniale schildering van het volksleven zoals wij dat bij Bredero
aantroffen, maar het is aardig door zijn frisse dialoog en de goed gevonden intrige,
kwaliteiten die het ook nu nog wel met succes doen opvoeren.
De gecroonde leersse geeft ons de liefdesgeschiedenis van de dochter van een
schoenlapper en diens knecht, met wie ze wel wil maar niet mag trouwen; het stuk
laat dan zien hoe tenslotte, door toedoen van keizer Karel V (die incognito bij de
familie was binnengedrongen) dit huwelijk toch tot stand komt.

Drie dichters van het tweede plan
60
Als dichters van het tweede plan noemen wij: de in het voetspoor van Bredero
tredende STARTER, en de beide, sterk onder invloed van de Barok staande, dichters
JEREMIAS DE DECKER en HEIMAN DULLAERT.
JAN JANSZOON STARTER (1594-1626) heeft een nogal avontuurlijk leven geleid: hij
is in Londen geboren en in Hongarije gestorven; in Amsterdam maakt hij kennis met
Bredero (van wie hij een toneelspel voltooit), en vestigt zich daarna in Friesland
(bekend is zijn oordeel: ‘dat binnen Frieslands lijn/De heuschte, schoonste, en
beleefste Vrouwen zijn’); tenslotte wordt hij tot een soort lijfdichter van Graaf Ernst
van Mansveld, trekt mee met diens troepen, en vindt de dood in Hongarije. Zowel
in zijn tragi-komedies als in zijn kluchten, doch ook in zijn lyriek volgt Starter het
voorbeeld van Bredero. Het aardigst in zijn verzamelbundel Friesche Lusthof zijn
de amoureuze gedichten en de drink- en gezelschapsliedjes.
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Ieughdighe nimphen
Stemme: Phoebus is langh over de zee
Ieughdige Nimphen, die 't boerten bemind,
Vrolike herten! hoe mach het doch komen,
Datmen in plaetse van t'singen begind
Stil en hoe langer hoe meerder te droomen?
5] Is de genuchte dan so beshoeyd
En uyt u ieughdige harten geroeyd,
Dat die niet weder en bloeyd?
De tijd sal u vallen soo veel te lanck!
Laet ons wat lachen, wat mallen, wat deunen,
10] Singhen en springhen, ja, maecken een klanck,
Datter de kamer begint van te dreunen;
Hey, hey, wie weet, wanneer het ghebeurd,
Datmen 't geselschap dus t'samen bespeurd!
Waer toe dan nu ghetreurd?
15] D'ouderdom komt ons doch op de hand,
En ons ontslippen de ieughdighe jaren,
't Wellick de vreughden dan stelt aen een kant,
Voorts1 soo beginnen wy dan te bedaren.
Dus wild doch in u luchtige ieughd
20] Niet laten te bruycken in eeren en deughd
De blye, bequame2 geneughd.
Sult ghy dan niet beginnen een reys3?
Waer na begeert ghy doch langer te beyen?
Naeste gebuurtje, voldoet ghy mijn eys,
25] Heft op een Liedtjen: men sal u geleyen.
Zijt ghy beschaemd? ey, houd doch u k'leur;
Meught ghy wat wachten, ick sing u wel veur,
Soo niet, ick geef u de keur.

De Barok is ten dele een voortzetting van, ten dele een reactie op de Renaissance:
de verworvenheden van de Renaissance vinden ook hun toepassing in de Barok, doch
tevens zien wij hoe deze beweging zich van de Renaissance onderscheidt door haar
grotere bewogenheid, - tegenover het statische van de Renaissance staat het
dynamische van de Barok. Zij is minder individualistisch en meer religieus dan de
Renaissance, en houdt van felle accenten, tegenstellingen en paradoxen. Behalve
Vondel in een groot deel van zijn werk, zijn te onzent de meest typische barokdichters:
Jeremias de Decker en Heiman Dullaert.
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JEREMIAS DE DECKER (1609-1666) zal vooral bekend blijven door zijn
ontegenzeggelijk mooiste gedicht Goede Vrijdag (ofte Het lijden onses Heeren Jesu
Christi), dat zich kenmerkt door een diep schuldbesef, een soms fel-realistische
beschrijving, en een doorlopend spel met tegenstellingen. De prachtige inzet van het
hier volgende fragment weet de dichter echter niet te handhaven.

Christus gekruyst

5]

10]

15]

20]

25]

30]

35]

Ick hoor de spijckeren met ysselijcke slagen
Door hout en handen jagen:
't Geklop gaet overhand1;
De wreedheid treft by beurt dan d'een dan d'ander hand.
Nu salse gaen aen 't hout de teere voeten hechten:
Daer smijtse2 door den rechten,
Daer door den slincken3 heen;
Amy! wat slaen is dat! dat knerst door vleesch en been.
Men recht het hout om hoog: ach! ach! dat dreunen, draeyen.
Dat waggelen en swaeyen
Dan van dan na den grond,
Is elck hier weer op nieu een slag in elcke wond.
Sie daer het kruys gerecht, sie daer des Heeren leden
Van boven tot beneden
Soo jammerlyk gereckt,
Dat laes! het vel geen' rib geen' senuw4 houd bedeckt:
Sie daer het wonden-bloed verspreyt in twee paer beken
Langs hout en armen leken,
Dat suyver wonden-bloed
Gestort tot suyvering van ons besmet gemoed:
Mijn siele (seg ick) sie, maer sie met een uw' sonden
Den oorsprong van sijn' wonden
En onverdiende pijn;
Hier siet ghy watse sijn, en watse waerdig sijn.
Want soo de gramme Godt de straf van ons' misdaden
Had liever op te laden
Een' schuldeloos' persoon,
Ja sijnen Sone self, ja self sijn' eenig' Soon,
Als ongestraft de smet der sonde te gedoogen;
Soo moetse voor sijn' oogen
Seer leelijck sijn en snood,
Ja leelijcker als hel, als duyvel sijn en dood:
O laet u dan niet meer van sulk' een' vloek verheeren5.
Nu wilt u weder keeren
Na 't kruysse, mijn gemoed,
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40]

45]

50]

55]

60]

En sie wat uwen Heer hier sien en hooren moet:
Hier siet hy in sijn' smert sijn' weynig' kleeders stelen,
En of door 't stael verdeelen
Van 't woeste krijgers rot1,
Of wat ondeelbaer is verspelen door het lot.
Twee moorders siet hy hier met sich ter wedersijden
Een selve straffe lijden,
Als waer de misdaed een,
Ja sich (ô spijt) als 't hoofd gespijckert tusschen tween.
Hy siet sijn' moeder hier met half gebroken' oogen
Tot in haer siel bewogen
Om 't geen hy uyt moet staen,
Ja door haer' droeve siel een swaerd van droefheyd gaen.
Sijn' Vader siet hy hier, maer toornig en ontsteken,
Maer vaerdig om te wreken
Den schandelijcken hoon,
Sich aengedaen by2 ons, op sijn' beminden Soon:
Hier siet, hier voelt hy hem soodanig als de poelen
Des afgronds3 hem gevoelen;
Hy siet, hy voelt hem hier
Als een' vergrimden Leeu, als een verterend vyer.
Hier siet hy 's Hemels boôn als tuygen van sijn lijden
Vergaert van alle sijden;
Maer och! van allen geen,
Geen, die hem hier vertroost, hier lijd hy 't all alleen.

Bij HEIMAN DULLAERT (1636-1684) komt het barokkarakter nog sterker naar voren.
Hij was dichter en schilder (leerling van Rembrandt, hetgeen men soms in zijn
gedichten meent te merken), een teruggetrokken, stille en diep-religieuze natuur.
Naast het bekende sonnet Christus stervende, behoort tot zijn mooiste verzen:

De bekeerde moorder
Die langs het aardryk zworf om op wat buit te passen4,
Wiens flukse wakkerheid de reizenden verriedt5,
Heeft hier, dus vast geknelt, de volheit zelf6 bespiedt,
En komt het Hemelryk tot roofgoet te verrassen.
5] Die diep in eenzaamheid de hand wiesch in de plassen
Van een verdoemend bloet, wort hier, daar 't yder ziet,
In 't zaligende bloed, dat Jesus vast7 vergiet,
Aan hand, aan lyf, aan ziel, van bloetschult afgewassen.
Hy, in zyn Moorderschap aan schaduwen8 verplicht,

1
2
3
4
5
6
7
8

troep
door
hel
loeren
in 't verderf stortte
Christus
zonder aarzelen
aan de hel

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

200
10] Word in 't geloof bedaagt1 van een genadelicht,
Terwyl zijn quynend oog 't natuurlyk licht gaat derven.
De Kruisnacht, door het recht den Booswicht aangezeit,
Word den Boetvaardigen een dag van zaligheit:
Die dood was toen hy leefde, ô! leeft hier in zyn sterven.

Het proza in de zeventiende eeuw
61
Evenals in de middeleeuwse wordt ook in de letterkunde van de zeventiende eeuw
aanzienlijk minder van de proza- dan van de poëzievorm gebruik gemaakt. Het proza
wordt in hoofdzaak gebezigd in die genres waar naast de esthetische factor een andere
directe bedoeling optreedt (historieschrijving, biografie, enz.), - gedeeltelijk is het
zelfs helemaal niet met literaire bedoelingen geschreven (Bijbel, scheepsjournaal).
De voornaamste proza-geschriften uit de zeventiende eeuw zijn:
1. Statenbijbel. Het was de Dordtse Synode die in 1618 opdracht gaf de gehele
Bijbel in de landstaal over te brengen. Er werd een dubbele commissie benoemd:
een van translateurs, belast met de vertaling, en een van reviseurs, die toezicht
op het werk moesten houden. In 1637 was men met de immense arbeid gereed,
- het is in zijn stoere kracht, zijn bedwongen statigheid een vertaling geworden
die imponeert door zijn prachtige taal. De invloed ervan op de ontwikkeling
van het Nederlands moet niet onderschat worden.

Corinthen. Het XIII. capittel
1. Al waer 't dat ick de talen der menschen ende der engelen sprake ende
de liefde niet en hadde, soo ware ick een klinckende metaal, of luydende
schelle geworden.
2. Ende al waer 't, dat ick de gave der prophetie hadde, ende wiste alle de
verborgentheden ende alle de wetenschap; ende al waer 't dat ick alle het
geloove hadde, soo dat ick bergen versettede, ende de liefde niet en hadde,
soo en waer ick niets.
3. Ende al waer 't dat ick alle mijne goederen tot onderhoudt der armen
uytdeelde, ende al waer 't dat ick mijn lichaem overgave op dat ick
verbrandt soude worden, ende en hadde de liefde niet, soo en soude het
my geen nuttigheyt geven.
4. De liefde is lanckmoedigh, sy is goedertieren; de liefde en is niet
afgunstig; de liefde en handelt niet lichtveerdelick, sy en is niet opgeblasen;
5. Sy en handelt niet ongeschicktelick, sy en soekt haer selven niet, sy en
wordt niet verbittert, sy en denkt geen quaedt;
6. sy en verblijdt haer niet in de ongerechtigheyt, maer sy verblydt haer
in de waerheydt;
1
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8. De liefde en vergaet nimmermeer; maer het zy prophetien, sy sullen te
niete gedaen worden; het zy talen, sy sullen ophouden; het zy kennisse,
sy sal te niete gedaen worden.
9. Want wy kennen ten deele, ende wy propheteeren ten deele;
10. Doch wanneer het volmaeckte sal gekomen zijn, dan zal het gene dat
ten deele is, te niete gedaen worden.
11. Doe ick een kint was, sprack ick als een kint, was ick gesint als een
kint; maer wanneer ick een man geworden ben, soo hebbe ick te niete
gedaen 't gene eens kints was.
12. Want wy sien nu door eenen spiegel in een duystere reden, maer als
dan sullen wy sien van aengesicht tot aengesicht; nu kenne ick ten deele,
maer als dan sal ick kennen gelijck oock ick gekent ben.
13. Ende nu blijft Geloove, Hope ende Liefde, dese drie; doch de meeste
van dese is de Liefde.
2. Historiewerken. Het meest bekend werd, terecht, Nederlandsche Historiën door
P.C. HOOFT (zie § 47).
3. Biografieën. Het is niet door zijn weinig betekenende poëzie, dat de remonstrantse
predikant GEERAERT BRANDT (1626-1685) de Nederlandse literatuur is binnen
gekomen. Hij verwierf roem en bleef bekend door zijn biografieën van Hooft, Vondel
en vooral van Michiel de Ruyter. In zijn stijl onderging Brandt sterk de invloed van
het proza van Hooft: kernachtigheid en gedragenheid zijn eigenschappen waar ook
Brandt naar streeft, en evenals Hooft verlevendigt hij zijn beschrijving door tekenende
anekdoten. Als Vondel bezig is aan zijn hekeldrama Palamedes sterft Maurits (tegen
wie het stuk gericht was en die er in optreedt als Agamemnon); Geeraert Brandt
vertelt dan:
Terwyl hy met vlyt aan dit werk arbeidde, ging Prins Maurits van Oranje,
die ook een persoonaadje in 't Treurspel zou zyn, quynen, en 't gedenkt
my den Poëet in 't achtentachtighste jaar zyns ouderdoms te hebben hooren
verhaalen, hoe zyn vrou op een morgen, geduurende zyne beezigheit met
Palamedes, aan de trap, die naar zyn kamer ging, quam roepen: ‘Man, de
Prins leit en sterft’, (want die tyding quam toen uit den Haaghe) en dat hy
haar tot antwoordt toeriep: ‘Laat hem sterven. Ik belui hem vast.’ Des
Prinsen doodt hier op volgende ging hy te yveriger met zyn werk voort,
en braght het ten einde, en onder de pers.
4. Scheepsjournalen. De gewoonte om gedurende de reizen een journaal bij te houden,
leverde in de zeventiende eeuw een aantal geschriften op die, hoewel ze helemaal
niet bedoeld waren om uitgegeven te worden, door hun avontuurlijke stof, maar ook
door het natuurlijke verteltalent van de schrijvers, tot de meest gelezen werken
werden: Bontekoes journaal werd meer dan 50 maal herdrukt en in het Frans en Duits
vertaald.
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WILLEM YSBRANDTSZ. BONTEKOE (1587-na 1630) was de weinig fortuinlijke schipper
van de ‘Nieuw Hoorn’, een schip dat in 1618 naar Oost-Indië vertrok, maar de 19de
november 1619 in brand raakte en in de lucht vloog. In het boek Journael ofte
Gedenckwaerdighe beschrijving van de O.I. Reyse vertelt de eenvoudige schipper
van zijn avonturen. In het hier volgende fragment lezen wij van een contact dat hij
had met inlanders.
[1]] Nae de maeltijdt kocht ick een buffel voor vijf en een halve rejael van achten
[2]] en betaelden hem; maer de buffel betaelt wesende, konden wy hem door de
[3]] groote wildigheydt niet krijghen; spilden daer veel tijdt mede, en alsoo het
[4]] laet worde1, wilde ick met de vier maets weer nae de boot; souden, soo my
[5]] dochte, de buffel 's anderendaeghs wel krijgen. Hier over baden my de vier
[6]] voorschreven maets, of ick wilde toestaen, dat sy die nacht daer mochten
[7]] blijven, inbrenghende dat sy 's nachts, alst beest soude sitten, het wel souden
[8]] krijghen. Hoewel ick haer dit afriedt, soo consenteerde ick het ten langhen
[9]] lesten, door haer langh aenstaen2. Ick nam mijn afscheyt, en seyden of
[10]] wenschten, malkanderen goeden nacht.
[11]] Aende kant vande revier komende, daer de prauw lagh, stond' daer een hoop
[12]] volcx vande inwoonders en haperden3 gheweldigh teghen malkander. Het
[13]] scheen dat de eene wilde hebben dat ick voer en de andere niet. Ick greeper
[14]] een of twee (uyt den hoop) by den arm en stuuwdese nae de prauw toe,
[15]] om te varen, gelijck of ick noch meester was, en ick was boven half knecht
[16]] niet. Sy saghender soo vreesselijck uyt als bullemannen, doch lieten haer
[17]] ghesegghen, en twee ginghen met my inde prauw. De eene gingh achter sitten
[18]] en de ander voor, elck met een scheppertjen4 in de handt, en staecken af.
[19]] Sy hadden elck een kris op haer zijd' steecken, zijnde een geweer5 oft een
[20]] ponjaert was, met vlammen.
[21]] Doen wy wat gevaren hadden, quam de achterste nae my toe, want ick sat
[22]] midden inde prauw, en wees dat hy gheldt wilde hebben. Ick taste in mijn
[23]] diessack6, haelder een quaertjen uyt en gaf het hem. Hy stondt en bekeeck
[24]] het, en wiste niet wat hy doen wilde; doch nam het ten lesten en wond' het
[25]] in sijn kleetjen, dat hy om sijn middel hadde. De voorsten, siende dat sijn
[26]] maet wat ghekregen hadde, quam mede nae my toe en bewees my, dat hy
[27]] oock wat hebben wilde. Ick dat siende haelde weder een quaertjen uyt mijn
[28]] diessack, en gaf het hem. Hy stondt en bekeeck het mede; het leeck dat hy
[29]] in twijffel was of hy het geldt wilde nemen, dan of hy my wilde aentasten,
[30]] 't welck sy licht souden hebben konnen doen, want ick hadde geen gheweer
[31]] en sy hadden (als verhaelt) elck een kris op zijd'.
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[32]] Daer sat ick als een schaep tusschen twee wolven, met duysent vreesen. Godt
[33]] weet hoe ick te moede was. Voeren alsoo voor stroom af (want daer gingh
[34]] harde stroom). Ontrent ter halver weegh (aende boot)7 zijnde, begonnen sy
[35]] te tieren en te parlementen8; 't scheen aen alle teyckenen dat sy my om den
[36]] hals wilden brenghen. Ick dit siende was soo benauwt, dat my het herte in
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[37]] 't lijf trilde en beefde van vreese; keerde my derhalven tot Godt en badt hem
[38]] om ghenade, en dat hy my verstant wilde gheven, wat my best in die ghelegent[39]] heydt stondt te doen. En het scheen of my inwendigh geseyd worde, dat ick
[40]] singen soude, 't welck ick dede, hoewel ick in sulcken benauwtheydt was; en
[41]] song dat het door de boomen en bosschaedje klonck, want de revier was aen
[42]] beyde zijden met hooge boomen bewassen. En als sy sagen en hoorden dat
[43]] ick soo begon te singen, begonnen sy te lacchen en gaepten datmen haer inde
[44]] keel sien kon, soo dat het leeck dat sy meenden dat ick gheen swarigheydt
[45]] van haer maeckte; doch ick was heel anders in mijn herte gestelt als ick ver[46]] trouw dat sy meenden.
[47]] Aldaer bevond' ick metter daedt, dat een mensche uyt vreese en benauwt[48]] heydt noch singhen kan; en wy raeckten temet soo verde voort, dat ick de
[49]] boot sagh leggen. Doe gingh ick over eynd' staen en wuyfde ons volck (die
[50]] by de boot stonden) toe. Sy my gewaer wordende, quamen datelijck nae my
[51]] toe, by de kant vande revier langhs, en ick wees teghen die twee die my af[52]] brochten, dat sy met de prauw aen landt souden sturen, 't welck sy deden,
[53]] en wees haer dat sy voorheen1 loopen souden, want ick dacht: soo sult ghy
[54]] my altijdt2 van achteren niet doorsteecken. Doe quamen wy alsoo by ons
[55]] volck.
GERRIT DE VEER is de, meer geletterde, scheepsarts; hij werd vooral bekend door
zijn Van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt gehoort (1594-1597), - het derde
van deze verhalen beschrijft de bekende overwintering op Nova Zembla.
Deze journalen zijn ook daarom zo belangrijk omdat zij ons, waar de Statenbijbel
evenals de werken van Hooft en Brandt in de taal van geleerde of kunstenaar
geschreven is, de onopgesmukte volkstaal laten horen.
Bontekoes verhaal herleefde in het jongensboek van JOHAN FABRICIUS: De
scheepsjongens van Bontekoe, Gerrit de Veers stoere relaas vinden wij verwaterd
terug in TOLLENS' Overwintering op Nova Zembla (1819).
5. Schelmenromans. Door de eenvoudige taal maar vooral door de avontuurlijke stof
sluiten de schelmenromans aan bij de scheepsjournalen. Het genre ontstond in Spanje,
waar Lazarillo de Tormes (1554) een der bekendste picareske romans werd (Bredero
ontleende er de stof aan voor zijn Spaanschen Brabander). In de schelmenroman
vinden wij een aaneenschakeling van avonturen, waarbij de hoofdpersoon in aanraking
komt met allerlei standen en kringen: afwisselend is hij arm en rijk, wij zien hem
optreden als soldaat, koster, lakei, bediende in een herberg, etc., zodat wij een vaak
boeiende kijk krijgen op zeden en levensgewoonten van de desbetreffende tijd. Zo
ziet VON GRIMMELSHAUSEN in zijn Der abenteuerliche Simplicissimus (1668) de
30-jarige oorlog uit een oogpunt waardoor deze meer wordt dan een feit uit een
geschiedenisboekje: hij zet er ons midden in; zo geeft de Franse auteur LESAGE ons
in zijn Gil Blas de Santillane (1715-'33) een prachtige kijk op leven en bedrijf in het
Spanje van die dagen. Bij ons is het voorbeeld: Den vermakelijken avanturier (1695)
van NICOLAES HEINSIUS JR. De schrijver (een kleinzoon van de Leidse
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hoogleraar Daniël Heinsius) doodde bij een nachtelijke vechtpartij zijn aanvaller en
leidde sindsdien een zwervend en avontuurlijk leven, waarbij hij het zelfs bracht tot
lijfarts van Christina van Zweden. Zijn Vermakelijken avanturier ontleent tal van
details aan bestaande schelmenromans, doch ook eigen ervaringen werden erin
verwerkt, zodat het werk in zijn geheel zeker te beschouwen is als een oorspronkelijke
schelmenroman, alleronderhoudendst en tintelend van leven; het boek werd dan ook
al snel vertaald in het Frans, Duits, Engels en Italiaans. In 1955 verscheen er nog
een ‘herdruk’ van, ‘gesnoeid, begoten en verfrist door C.J. Kelk’, - die ons overigens
ondanks deze kunstbewerkingen de originele versie niet kan doen vergeten. In het
hier opgenomen fragment vertelt Mirandor (d.i. de Vermakelijke Avonturier, de
hoofd- en ik-figuur) een klein avontuur met een van zijn meesters, de gierige advocaat
te Brussel.
[1]] Eens opeen tyd sond seker bejaard Heer, dat een Geestelyke, en een Cano[2]] nicus1 was, aan myn Heer een groote schootel vol schoone druiven, en an[3]] dere aangename vrugten, daar syn tuin, die agter syn huis, en digt aan d'onse
[4]] stond, vol van was. Myn Heer nam deselve in dank aan, en vond so een
[5]] goede smaak daar in, dat hy des anderendaags avonds besloot, wanneer syn
[6]] buurman slaapen sou, een goed gedeelte daar van te neemen. Derhalven
[7]] vertoefde hy tot het midder-nagt was, en gelovende nu sekerlyk dat syn buur[8]] man sliep, voor wiens slaap-kamer de wyngaard stond, ging hy in syn onder[9]] kleederen naar beneden, daar hy my gebood hem te volgen, dewyl hy myn
[10]] syn voornemen had te kennen gegeven. Daar gekomen zynde, deed' hy syn
[11]] uiterste vermoogen, om een groote, en niet min swaare brand-ladder tegens
[12]] de muur, daar de wyngaard aan wies, te stellen; maar de duivel, die altyd
[13]] de Vroomen vervolgd, en in ongeluk helpt, maakte, dat syn hoofd, met het
[14]] welke hy de ladder in de hoogte sogt te brengen, tusschen de sporten in
[15]] schoot, en hem de ladder, die hy regt in 't midden gevat had, en van een
[16]] verschrikkelyk gewigt was, om den hals bleef hangen, en hem de schouders
[17]] byna te schanden drukte. Hoe ongemakkelyk hem dese lubbe2 ook was om
[18]] te dragen, dorst den armen duivel evenwel niet roepen, uit vreese van syn
[19]] buurman op te wekken, die hier uit dan ligtelyk syn voornemen had konnen
[20]] merken. Hy deed' dan syn uiterste vermogen, om zyn hoofd wederom tus[21]] schen de sporten van daan te krygen, waar toe hy my bad, dat ik hem myn
[22]] hulp verleenen wilde; maar dewyl hy wel sag sulx niet sonder groote preju[23]] ditie van syn neus, die van een burgerlyke lengte was, geschieden kost, merkte
[24]] hy wel dat dese middel niet doenlyk was. Ondertusschen drukte hem de ladder
[25]] zoo vreesselyk, dat hy de grootste moeite des werelds had, om sig op de
[26]] been te houden, het welk hy nogtans genoodsaakt was; want indien hy ter
[27]] aarde was komen te vallen, zou hy zonder twyffel den hals tusschen de sporten
[28]] gebroken hebben. Evenwel was het hem onmogelijk langer het gewigt van
[29]] deze onbeschofte ladder te verdraagen. Derhalven begosthy op een vervaar[30]] lyke wys om hulp te roepen, zoo dat syn buurman, die hy de druiven had
1
2
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[31]] soeken te steelen, op het geraas uit het bed sprong, en in syn hemd, en met
[32]] een ligt in de hand uit het venster leggen quam. Hy was een man van al ten
[33]] grooten oordeel, om niet te merken, wat myn Heer syn voornemen geweest
[34]] was. Derhalven zei hy hem al lachgende: Het is my leet myn Heer, dat gy u
[35]] so laat in de nagt, so seer om mynent wil bemoeit, en hier op sloot hy het
[36]] venster met een groot gelag wederom toe. Dese schimplyke redenen vermeer[37]] derden de smert, die hem de ladder veroorsaakte, die hem gestadig met zoo
[38]] een gewelt in syn klagten voort deed' vaaren, dat syn Nigt eindelyk ook uit
[39]] het bed sprong, schoon haar komst hem evenwel de geringste hulp niet by
[40]] bragt, het welk hy de groote gevel, die op syn tronie stond, te danken had.
[41]] De nood daar wy hem in saagen, deed ons op alle middelen denken, die tot
[42]] syn vertroosting en hulp dienstelyk waren. De beste van allen scheen ons te
[43]] zyn, dat ik haar een Timmerman liep, om een saag te halen, en daar een van
[44]] de sporten mede af te saagen. Dese raad scheen myn Heer seer goed, der[45]] halven gebood hy my in alle eil na de Timmerman te gaan, dog met bevel,
[46]] dat ik niet seggen sou waarom hy deselve soo ontydelyk gebruiken wilde.
[47]] Wanneer ik voor des Timmermans huis gekomen was, had ik de grootste
[48]] moeite van de wereld, om de luiden in huis op te wekken, dog na ik omtrent
[49]] een half quartier uurs geklopt had, wierd ik ten laatste van de knegt, die in
[50]] het hemt was, ingelaten, en die my al vloekende vroeg, waarom ik, so laat
[51]] in de nagt, voor de deur quam kloppen? Ik had hem so ras dan de oorsaak
[52]] niet van myn komst gesegt, of hy meende schier rasend te worden, en sou
[53]] sonder twyffel de deur met een dolle kop weer toegeslaagen hebben, indien
[54]] ik met goede woorden, maar voor al met de belofte van een goede drink[55]] penning, eindelyk niet so veel op syn gemoed had te weeg gebragt, dat hy
[56]] sig aanbood, met my te willen gaan, en het geene af te saagen, het geen ik
[57]] van hem begeeren sou. Ik had veel liever gewilt, dat hy my de saag had geven
[58]] willen, dewyl ik vreesde, dat, indien ik hem met my liet gaan, myn Heer sulx
[59]] naderhand op my wyten sou. Evenwel wilde hy my de saag niet volgen laaten,
[60]] seggende, dat hy des anderendaags morgens, so ras het dag werden sou, en
[61]] de poorten van de Stad open zyn souden, op zeker Slot, het welk een myl
[62]] van de Stad gelegen was, met nog twee van syn gesellen arbeiden moest, en
[63]] dat hy daarom zyn zaag niet missen kost. Ondertusschen schoot my d'erbarm[64]] lyke toestand, daar ik myn meester in gelaaten had in den sin, so dat ik ten
[65]] laatste gedwongen was, hem met my te laaten gaan, met voornemen, van
[66]] hem so lang voor ons huis te laaten wagten; maar so ras wy daar gekomen
[67]] waren, trad hy eerder binnen, als ik hem genoodigt had, en volgde my, hoe
[68]] seer ik hem ook bad, naar de plaats, alwaar wy myn Heer byna buiten zich
[69]] zelven van pyn vonden. Hy was niet weinig verbaasd, wanneer hy zag, dat
[70]] ik den Timmerman met my gebragt had, die niet minder verwonderd was,
[71]] van myn Heer met so een swaaren ladder, en dat in de nagt om den hals te
[72]] sien, en meende byna van lachgen te barsten, terwyl myn rampzaligen Heer
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[73]] als een hof-hond huilde. Eindelyk vroeg hy myn Heer met halve woorden,
[74]] die door een vreesselyk gelach afgebrooken wierden, hoe duivel, dat hem die
[75]] ladder om den hals quam? hier op begost hy nog sterker als te vooren te
[76]] lachgen, vragende verscheide maalen, hoe duivel dat hem de ladder om den
[77]] hals quam? daar hem myn Heer niet anders op antwoorde, als dat hy hem
[78]] om duisend Gods wil bad, dat hy hem dog geswint helpen wilde: maar den
[79]] ander voer gestadig in syn lachgen voort. Eindelyk bad ik hem zelver, dat
[80]] hy myn Heer eerst helpen, en daarna so veel lachgen als hem lusten sou, so
[81]] dat hy zig ten laatste beweegen liet, en sig stelde, om de sport af te saagen;
[82]] maar nauwelyx had hy die half afgesaagt, of hy begost wederom met so een
[83]] gewelt te lachgen, dat hy byna ter aarden gevallen was, vragende wederom:
[84]] hoe duivel hem de ladder om den hals quam? Myn Heer, die schier rasend,
[85]] over desen sot meende te worden, en van pyn te beswymen, siende dat syn ge[86]] beden niets te weeg bragten, was ten laatsten genoodsaakt iets te doen, dat
[87]] hem namaals duisendmaal berouwt heeft, dat is, hem twee stuivers te beloo[88]] ven, indien hy hem aanstonds verlossen wilde. Dese woorden hadden ten
[89]] laatsten so veel kragt op het gemoed van den Timmerman, dat hy syn tronie
[90]] aanstonds in een veel stemmiger plooi begost te setten, en met so een vlyt
[91]] te arbeiden, dat hy in een oogenblik niet alleen de sport af-saagde, maar
[92]] myn Heer ook de ladder van den hals hielp.
6. Arcadia. Als reactie op het overgecultiveerde hofleven ontstond in het
zestiendeeeuwse Italië de arcadia: de vertelling die het sobere land- en herdersleven
idealiseerde. JACOPO SANNAZARO was met zijn Arcadia (1502) de grondlegger van
dit genre, dat in diverse andere landen slechts tot een kort modeverschijnsel aanleiding
gaf. In Frankrijk, Engeland en ook in Nederland verschenen arcadia's. Bij ons werd
het meest bekend Batavische arcadia (1637) door JOHAN VAN HEEMSKERCK. Het
oorspronkelijke verhaal, het verslag van een speelreisje van enkele jongelieden, dijde
tien jaar later uit tot een veel saaier geheel door de toevoeging van allerlei
bijzonderheden over geschiedenis, aardrijkskunde, bijgeloof, rechtspleging, enz. Het
originele verhaal is in al zijn gekunsteldheid niet onaardig, al zal de geparfumeerde
stijl vele moderne lezers afschrikken.
[1]] Noch naeuwelijcx en had de Roosen-verwighe Morgenstondt, in 't midden
[2]] vande Somer, te voorschijn gebracht het eerste kriecken vanden nieuwghe[3]] boren dag; als de hopeloose Reynhert (die beanghst met bedriegelijke droo[4]] men, en bedoven1 in onvruchtbare ghepeynsen, sijn meeste onrust vondt in
[5]] 't midden vande alghemeene rust) steegh vande logghe veeren2, en komende
[6]] met een verhaeste tret onder de groene Linden van 't overschaduwde Voor[7]] hout, wierp een erbermelijck3 oog na de geslote vensters vande noyt-ghe[8]] noegh-ghepresene Rosemond; het oogh wierd strakx4 ghevolght van een
[9]] sucht, en de sucht van dese woorden. Helaes! minnelijcke, doch minneloose
1
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[11]] geteelt, hoe komt1 dan dat de soetigheydt van dit oversoete Voorhout u
[12]] onverbiddelijck ghemoedt te mywaerts noyt heeft konnen versoeten? hoe kan
[13]] 't wesen dat die vriendelijcke ooghjes (machtigh om door de stralen van een
gunstigh lonckje de vervrosenste ziel te doen branden) souden sijn de qualijck[14]] voeghende2 baeckens van een onbeweeghelijk hert? u schoonheyt, soo on[15]] mydelijk
[16]] in liefde te verwecken: u verstant, so vernuftigh in die te beleyden3:
[17]] hooren u die niet sonder spreecken als in 't oor te luysteren4, dat u lieve lipjes,
[18]] u sachte handtjes, u soete ooghjes, en watter noch meer minnelijckx aen u
bevonden wert, sijn aengenaemheytjes, waer van het aengenaem voor u son[19]] der
[20]] genut5 is, so ghy die van een ander niet laet ghenieten? En mach yemant
verhopen, 't gheen niemandt soude konnen verdienen; ach! Rosemond, on[21]] vergelijkelijke Rosemond, wie is daer nader toe dan die syn hoogste heer[22]] schappye
[23]] stelt in u slaef te moghen wesen? wiens ziele is daerse lieft, en niet
[24]] daerse leeft. En die hem selven alleen daerom wel-wil, op dat hy u soude
[25]] mogen wel-willen. Ist mogelijck, schoone, datmen met dienst ondanck by u
[26]] behaelt? dat wel-willen weer-wil6 in u voortbrenght? en dat mijne liefde is
[27]] moeder van uwen haet? Ist mogelijck dat al mijn lyden u niet en kan bewegen
[28]] tot het minste mede-lyden? Ist mogelijck? en hier mede was 't den armen
[29]] Herder on-moghelijck een enckel woordt meer uyt te brenghen: soo bedwelmt
maeckte hem het overdencken van haere uytnementheyt en van sijne onwaer[30]] digheydt:
[31]] die hy, weghgaende, scheen inde menighte van duysent laeuwe traentjes te
willen afwassen, en komende door de rechtgestreckte Ypen-be[32]] plantinge
[33]] tot in 't dickste van 't dicht getackte Bosch, soo dacht hem dat de
[34]] ghevoelenloose boomen meer gevoelen van sijn ellende hadden, dan de wrede
[35]] dieder oorsaeck van was. Want elck blaetje bynaest met een traentje van
versch-ghevallen dauw besprenkelt zijnde, scheen sijn weenen te willen be[36]] weenen.
[37]] En het medogende windetje, dat al ruyschende door de groente7 heen
[38]] sweefde, scheen sijn suchten met so vele8 tegensuchjes te vergheselschappen.
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Achteruitgang Renaissance
Jan Luyken (1649-1712)
62
In het nu langzaam intredende verval van onze glorieuze zeventiende eeuw zijn er
toch nog enkele figuren, die, uitstekende boven de rest, hun gevoelens, hun liefde
en hun eeuwigheidsverlangen op een onvergetelijke wijze hebben weten te uiten. De
grootste onder hen is zeker Jan Luyken. Te Amsterdam uit vrome ouders geboren,
werd hij, zoals zijn levensbeschrijver zegt ‘in zyn jongheid tot de Schilderkunst
opgebragt en was van naturen een Poëet’. Deze dichterlijke aanleg vertoont zich het
eerst in het alleraardigste bundeltje Duytse Lier (1671), een reeks minne- en
natuurgedichten die treffen door hun lichte melodieuze toon, hun arcadisch karakter
vaak. Het strenge oordeel van de dichter zelf, die later de hierin tot uitdrukking
komende ‘lichtzinnigheid’ betreurde, kunnen wij niet delen.

Lucella
Toon: La belle Iris
's Uchtens, als het haantje kraayt,
Onder 't klappen van zijn wieken,
Als de dag begint te krieken,
Eer den Huysman1 ploegt of zaayt,
5]
Gaat Lucella bloempjes pluyken,
Daar zy 't graatig2 oog me3 streelt:
Bloempjes, die naar honing ruyken,
Daar de lekk're Bey in speelt.
O Lucel, wiens bloejend schoon
Al het puyk der Velt-godinnen,
Praalende komt te overwinnen,
Strykende de schoonste kroon,
Waart ten troon te zijn verheven,
Laat dese oogen-streeldery;
15]
Word gy van een lust gedreven
Tot de bloemen, gaa met my.
10]
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Loop niet meer door 't wilde lof,
Ga met my in liefdens gaarde,
Schoonste Nimph, daar baart ons d'aarde
Bloemen van een eedler stof;
Die alleen1 de reuk niet1 vleyen,
Maar het lieffelyk gevoel
Schaffen duisent lekkernyen,
Door een streelend geestgewoel.

20]

Liefdens-hof braveert2 het al,
Laat 'et haag'len, laat 'et waajen,
Laat den Hemel blixems swaayen,
Met een sware donder val,
Laat de guure winter beven,
Dat al 't geurig groen bederft,
Liefdens bloemen blyven leven,
Laat 'et sterven wat 'er sterft!

25]

30]

‘In het 26 Jaar zijns ouderdoms werd hij vuurig door de Liefde Gods ontsteeken,
rezolveerde om een geheel andere maniere van leven te leiden, en sloeg den weg der
verloochening met groote getrouwheid in, kloekmoedig afstervende al wat de natuur
lief was.’ Jan Luyken komt dan sterk onder de invloed van de Duitse mysticus Jacob
Böhme, en gaat over tot het piëtisme, een stroming onder de hervormden die
gekenmerkt wordt door een streven naar verinnerlijking van het godsdienstig leven.
Hij leeft dan sober en teruggetrokken, zich geheel wijdend aan het heil van zijn ziel.
Een van zijn mooiste bundels uit deze periode is: Jesus en de Ziel (1678), een boekje
waarin, in poëzie en proza, afgewisseld door prachtige etsen van eigen hand, Jan
Luyken zijn mystieke bespiegelingen neergelegd heeft. Vooral de gedichten zijn van
een ontroerende innigheid, diep van gedachte doch eenvoudig van taal.

De ziele betracht de nabijheid Gods
Ik meende ook de Godheid woonde verre,
In eenen troon3, hoog boven maan en sterre,
En heften menigmaal myn oog
Met diep verzuchten naar om hoog;
5] Maar toen gy u beliefden te openbaaren,
Toen zag ik niets van boven nedervaaren;
Maar in den grond van myn gemoed,
Daar wierd het liefelyk en zoet.
Daar kwaamt gy uit der diepten uitwaarts dringen,
10] En, als een bron, myn dorstig hert bespringen,
Zo dat ik u, ô God! bevond
Te zyn den grond van mynen grond.
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Dies ben ik bly dat gy myn hoog beminden,
My nader zyt dan al myn naaste vrinden.
15]
Was nu alle ongelykheid voort,
En 't herte rein gelyk het hoord,
Geen hoogte, noch geen diepte zouw ons scheiden,
Ik smolt in God, myn lief; wy wierden beide
Een geest, een hemels vlees en bloed,
20]
De wezentheid van Gods gemoed,
Dat moet geschiên. Och! help getrouwe Heere,
Dat wy ons gants in uwen wille keeren.

Drie toneelschrijvers
63
Ook op het gebied van het toneel begint de achteruitgang zichtbaar te worden: de
verhevenheid van een Vondel moet plaats maken voor hoogdravendheid, men zoekt
zijn kracht in het vertonen van moord en doodslag op het toneel, terwijl in de klucht
de platheid hand over hand toeneemt. De man die hier met kop en schouders boven
de rest uitsteekt, is THOMAS ASSELYN, - en dat dan nog maar door voornamelijk één
stuk.
JAN VOS (± 1620-1667) volgde in zijn gedichten Hooft en Vondel na; in zijn
toneelstukken moest hij het hebben van een opeenstapeling van heftige en lugubere
scènes, die met veel ‘const en vliegwerck’ voor het voetlicht werden gebracht. Het
meest bekend is zijn - in dubbele zin - verschrikkelijke tragedie Aran en Titus (1641).
Hij genoot de hoge bewondering van zijn tijdgenoten (zelfs van Vondel) en bracht
het tot regent van de schouwburg.
THOMAS ASSELYN (1620-1701) schreef, in navolging van deze Jan Vos, aanvankelijk
ook dergelijke spektakelstukken vol beweging en bloedvergieten. Zijn enige verdienste
is vooralsnog dat hij, buitenlandse navolging afwijzend, vecht voor
oorspronkelijkheid: ‘Willen we dat onze Schouwburg doorluchtig wordt, laat ons
dan niet sweeten om door 't overzetten van uytheemsche Tooneelspeelen beroemdt
te worden,... door copieeren en kunt gy niet opklimmen om vermaardt te worden.
Laat ons dan trachten eygen vindinge voort te brengen, en toegang neemen tot de
Historien, en op alle voorvallen onze bedenkingen laaten gaan.’
Zijn eigen oorspronkelijkheid bleek echter niet uit deze melodrama's maar uit zijn,
op meer dan zestig-jarige leeftijd geschreven, sprankelend blijspel Jan Klaaz. of
Gewaande Dienst-maagt (1682). Dit stuk munt uit, behalve door de intrige, door de
haarscherpe karakterisering der hoofdpersonen en door de felle satirische inslag. Het
verhaalt van vader en moeder Jansz. die zich (volkomen terecht) krachtig verzetten
tegen de wens van hun dochter Zaartje om met de lichtzinnige Jan Klaaz. te trouwen,
- deze wordt dan ook elke toegang tot het huis ontzegd. Hij weet er, met goedvinden
van Zaartje, toch door te dringen, nl. vermomd als dienstmaagd. Eerst als het te laat
is bemerken de ouders het, en kunnen dan weinig anders meer
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doen dan hun toestemming geven, op voorwaarde dat Jan Klaaz. zijn leven zal beteren.
(Dat hij dit niet doet laat Thomas Asselyn zien in de twee - overigens minder
geslaagde - vervolgen, die met dit eerste stuk een trilogie vormen.) De hekeling richt
zich vooral tegen de zoetsappige schijnheiligheid en femelarij, en in dit opzicht doet
Asselyns stuk weinig onder voor b.v. MOLIÈRES Tartufe. Jan Klaaz. veroorzaakte
een hele pamflettenstrijd, en lange tijd werden de ‘kwakers’ nog met de naam ‘zo-zo's’
(het stopwoordje van een van hen uit Asselyns spel) betiteld.
Dat een schilder als Cornelis Troost door dit stuk geïnspireerd werd tot enkele van
zijn aardigste pastels, begrijpen wij als wij het hier volgende fragment, een van de
glansscènes uit het stuk, lezen. Het is genomen uit het tweede bedrijf: even voordat
Jan Klaaz. als dienstbode vermomd het huis binnen komt, doorstaat Zaartje een
huwelijksaanzoek van de Kwaeker Reinier Adriaensz. Deze Reinier besluit een lange
monoloog over voor-en-tegen van het huwelijk met de woorden:
Laet zien, men dunkt dat ik hier al op de hoogte ben.
Dit zel het huys weezen, na dat ik het nog van outs ken,
530] Ik zie daer light veur de glaezen, en daer gaet de deur juyst oopen.
Wel Zaertje Jans, 't scheelde niet veul of ik had schier verby geloopen.
't Is juist of het weeze wil, datje de deur zelf open doet.
Zaartje
Wat was jou zeggen vriend? ik loof niet datje hier weezen moet,
Ik kenje niet, daerom wandel maer voort, en zoekt andere weegen.
Reinier Adriaanse
535] Kenje me niet Zaertje Jans? wel beziemen e reys te deegen.
Zaartje
Ben jy 't Lammert oom, ô neen, ik heb abuys.
Reinier Adriaanse
Ik ben Reinier Adriaenzen, neef van Lijsbet Francen aen de Haerlemmer Sluys.
Hoe ist, nog tamelijkjes?
Zaartje
Dat gaet zoo wat heen.
Reinier Adr.
Zo, zo, Vader en Moeder zijnze nog wat hartelijkjes met er beyen.
Zaartje
Ja zo wat aan de knorrige kant, tusschen laggen en schreijen.
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Reinier Adr.
540] Zo, zo; Vader het al een harde stoot e had, is hy nou weer wat mooy op zijn stel?
Zaartje
Reedelijkjes.
Reinier Adr.
Zo, zo; Moeder pleeg vry wat doofachtig te weezen, hoe ist hoordze nou weer redelijck wel?
Zaartje
Dat ken wel gaan.
Reinier Adr.
Zo, zo, wat het et van dezen dag gestormd? en wat heeft de wint sterk en fel geblaazen?
Hoe ist, hebje tot jouwend ook wat schade geleen? zo aen schoorstiene, pannen of aen glaazen?
Zaartje
Zonderling niet1.
Reinier Adr.
Zo, zo, ik loof dat mer van hooren zel, den armen Zeeman die beklaeg ik, daer komd het
nou miest op aen.
545] Hoe ist buiten in je tuin? staet et altemael moy in zijn bloezem?
Zaartje
Dat ken zoo hiel wel gaen.
Reinier Adr.
Zo, zo, maar Zaartje Jans, om van mijn voorgaande reedenen nu af te breeken,
Zo zou ick wel verzoeken, of ik hier in vryigheyd wel een woordje zou mogen metje spreken?
Zaartje
Alst niet te lang en duurd.
Reinier Adr.
Zo, zo, de reedenen van mijn aenkomst, vertrouw ik is je eenigzints bekend.
En terwijl jou zelfsstandig beeld in mijn hart zoo diep staat geprent,

1

niet bijzonder
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550] Heeft my de Geest geperst om herwaerts te koomen.
Ook zelje wel indagtig weezen, wat af-spraak de vrinden zamen hebben genomen.
Als ook 't besluit 't geenze weder zijts dezen dag hebben gemaakt.
Zaartje
Ik heb zoo wel wat gehoord; maar ik kan niet voelen dat 'et mijn raakt.
Reinier Adr.
Zo, zo, niet te min hoop ik dat je 't van kragt en waerde zeld houwen.
555] En om alle ydele woorden die men in 't vryen gewoon is, te schouwen,
Gelijck alle andre ontugtigheid die men dan gemeenlijk wel doed
Geheel en verby te gaen, want ziet Zaartje Jans, dat strijdt tenemaal tegens mijn gemoed,
Zo kom ik je verzoeken en dat in deugd en in eeren.
En terwijl mijn Geest getuygd om jou vleis te begeeren,
560] Zo kom ik u mijn zelfs eerbiediglijk bieden an,
Op dat je mogt worden mijn egte vrou, en ik jou wettelijke man;
Om alzoo te zamen dit aerdsche deel vrughtbaerlijk te beleeven.
Zaartje
Ja wel, alzoo de geest by my zoo vaerdig niet en is, en ken ik je daer gien antwoord op geeven;
Maer zoo veel als me die tot nog toe getuygd, is 't maar verlooren arbeyd.
Reinier Adr.
565] Zo, zo, ik bekend Zaertje, de geest moet innerlijk werken, of daer word geen regte grond geleyd.
Eenigheyd in liefde, eenigheyd des Geestes, is de rustbank van een vreedzaam leeven.
Zaartje
Maer hoord vriend, terwijlje zoo kragtig deur den geest werd gedreeven,
Zoo wou ik je eerst dit raen, en verzuyme veur al gien tijd,
Dat is, dat je zo wat dubbelden anijs met lavas1 gebruikte, en maekte je die winden eerst altemael
kwijd,
570] Ze mogte je anders d'eene of d'andre tijd het hard overstelpen,
En kwaemenze in 't gedarmte, je liep groot perijkel, want de miesters2 zeggen die luy zijn niet
te helpen.
En als je dan getrouwd waerd, wat zatje vrou dan wel int verdriet.
Ja ze treurden er wel dood, wie weet of ze endelijk niet
Me deur mistroostigheyd op een doolweg moght geraken.

1
2

laxeermiddel
heelmeester
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Reinier Adr.
575] Maer Zaertje Jans, mienje 't ook: ja wel je zoud me nog wel schier aen 't laggen maken;
Hoewel dat ik het veur ydelheyd houw, als ook alle vergeefsche reen;
Maer ik deink weer, als men in 't vrijen is zoo gaet et er nog al me heen.
Maer om dan weer tot mijn verzoek te komen, en geen ydele reeden meer te spillen,
Veel min malkanderen op te houwen met eenige zotte grillen.
580] So belieft me je meeningh eens ongeveinst te doen verstaen,
Ofje mijn verzoek verwerpt, dan ofjer je nog wat op zeld beraen?
Zaartje
Benje daer zo haestig me mijn vriend, dat ik dat zoo daedlijk zou zeggen,
Ik dien het buiten den Geest, by mijn zelfs ook wel iens t'overleggen?
Reinier Adr.
Zo, zo, ik mag die veurzigtigheyd wel lijen Zaertje Jans, in plaets van zo blind toe te loopen by
de gis.
585] Want ziet, men weet zomtijts niet of men van een goede of van een kwade Geest bezeeten is.
De gaven des geests vallen zonderling, den eene tijd werkenze veel kragtiger dan d'ander,
En dan makenze den mensch eens dof, en dan weer hiel schrander,
Zoo dat mijns gevoelens daer deur al ons doen en laten werd bestierd.
Zaartje
Aengaende jou verzoek, 't geen je men hebt voor gesteld, zeer net en wel gemanierd,
590] En mijn besluit daar op wild hebben, zoo laet ik je dit dan weeten,
Datje van nu voortaen het weer om komen wel meugd vergeeten,
Dit getuygd mijn geest zoo tegenwoordig.
Reinier Adr.
Zo zo, zeer wel Zaartje Jans, je hebt niet kwalijk gezeyd,
We meugent dan wat uitstellen, of je nog kwam te veranderen van zinlijkheyd,
Daer toe wensch ik dat de liefde jou van dag tot dag toe in wil versterken.
595] Ik zel hier op mijn af-scheyd dan neemen, en wagten af wat de geest nog eindelijk mogt komen
uit te werken. (binnen)
Zaartje
Keyeren! dats een postuur, daer gaet hy heen, die regte Ian gat;
Ay ziet hem iens schreybienen, (enz.)
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Een heel eind beneden deze blijspelen van Thomas Asselyn staan die van PIETER
BERNAGIE (1656-1699). Als tijdsbeeld zijn ze soms nog wel interessant (De
belachelyke Jonker, b.v.), maar levend en sprankelend toneel zoals het ook in de
moderne tijd nog wel opgevoerde spel van Asselyn, zijn ze zeker niet.

Nil Volentibus Arduum
Overgang naar de achttiende eeuw
64
De achteruitgang in de Nederlandse literatuur neemt in de laatste decennia van de
zeventiende eeuw snel toe, - een achteruitgang die zich kenmerkt door: a. navolging.
Zodra de kunstenaar niet meer de kracht bij zichzelf maar bij anderen zoekt, zal hij
geen grote kunst meer voortbrengen. De navolging van de 17/18de eeuw richt zich
eerst nog op de grote dichters uit het eigen land (Vondel), maar weldra zijn het de
Fransen die tot voorbeeld dienen (vóór 1700 waren alle tragedies van Corneille al
in het Nederlands vertaald en een twintigtal van Racine).
b. hoofdzakelijk aandacht voor de vorm. Wát echter kan men navolgen? Niet het
wezen van de kunst, maar alleen de uiterlijke vorm. Zo zien wij in de perioden van
verval bijna steeds een verplaatsing van het zwaartepunt naar de vorm, de techniek.
c. opbloeien van ‘dichtgenootschappen’. Deze techniek kan onderwezen worden, en
zo ontstaan er tal van regels waaraan men zich te houden heeft. Men zal door
voortdurend schaven en polijsten proberen die vorm te ‘vervolmaken’. Zo schreef
de Franse ‘wetgever’ BOILEAU in zijn L'Art poétique
Hâtez vous lentement, et sans perdre courage
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage;
Polissez le sans cesse et le repolissez.
Ajoutez quelque fois et souvent effacez!

of, zoals Pels deze regel weergaf:
Elk woord zij menigmaal verbeterd en verschrapt,
Versmeed, veranderd; en 't onnoodige uitgekrabt.
Dat door dit alles een sterk verstandelijk element in de dichtkunst komt, spreekt
vanzelf.
Bovengenoemde elementen treden duidelijk naar voren bij LODEWIJK MEYER en
ANDRIES PELS, die de eerste van de dichtgenootschappen (een soort vernieuwde
rederijkerskamer) stichten in 1669: Nil volentibus arduum (Voor hen die willen is
niets moeilijk). Zij nemen stelling tegen de romantische spektakelstukken van een
Jan Vos, en zo krijgen wij een strijd tussen de romantische en de classicistische
richting die enigszins herinnert aan die tussen Eglentier en Eerste Duytsche Academie,
doch op veel lager peil staat. In plaats van het klassieke drama is er thans het
pseudo-classicistische, d.i. een navolging van de tragedie zoals wij die vinden bij
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Corneille, Racine e.d. In hun eigenwijsheid zijn de Nederlandse ‘meesters’ echter al
gauw zo ver, dat zij Vondel kritiseren, Molière verbeteren! Het is deze geest die zich
in de achttiende eeuw nog voortzetten zal: onze roemrijke zeventiende eeuw is
definitief ten einde.
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Achttiende en negentiende eeuw
± 1700 - ± 1880
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Achttiende en negentiende eeuw
± 1700 - ± 1880
Algemene beschouwing
65
De drie stromingen die, ten dele na, ten dele naast elkaar, de achttiende en negentiende
eeuw bepalen, zijn: Classicisme, Rationalisme en Romantiek. Het Classicisme
kenmerkt zich door:
a. strikte naleving van allerlei vormvoorschriften zoals die door Boileau in zijn
L'Art poétique (1674) gegeven waren. BOILEAU ging uit van geschriften over de
dichtkunst door ARISTOTELES (4de eeuw voor Chr.) en HORATIUS (1ste eeuw voor
Chr.) samengesteld, en formeerde zo een aantal voorschriften voor de Franse poëzie
van zijn dagen, die ook bij ons tot een soort wetboek voor de dichter werden;
b. vermijding van elke onregelmatigheid in de vorm: geen afwijking dus van
metrum, rijmschema e.d.; hoe gladder gepolijst het vers was hoe beter;
c. navolging van Franse classicistische schrijvers als Corneille, Racine, Molière,
Boileau.
Met het Classicisme brengt de achttiende eeuw een overheersing van de rede
(ratio). Corneille b.v. oordeelt dat, waar de beginselen van ARISTOTELES geen uitkomst
bieden, men zijn toevlucht moet nemen tot ‘la raison naturelle’, tot ‘le sens commun’;
BOILEAU schrijft in zijn L'Art poétique:
Aimez donc la raison; que toujours vos écrits
Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix.

Deze stroming, dit overheersen van de rede, het Rationalisme, heeft zijn uitwerking
op allerlei gebied: op godsdienstig terrein leidt het tot verdraagzaamheid, tot een
christendom boven geloofsverdeeldheid (LESSING in Nathan der Weise), maar later
ook vaak tot atheïsme; op staatkundig gebied komt het beginsel ‘vrijheid gelijkheid,
broederschap’ naar voren; het Rationalisme drukt zijn stempel op de wetenschappen
(natuurkunde) en bepaalt het onderwijs. Op letterkundig terrein speelt het Rationalisme
vooral in Engeland een grote rol: DANIEL DEFOE schrijft zijn Life and adventures of
Robinson Crusoe (1719), waarin hij laat zien hoe een schipbreukeling, zonder
hulpmiddelen maar geleid door vernuft en rede, leven kan; JONATHAN SWIFT geeft
in zijn Gulliver's Travels (1726) een scherpe satire op maatschappelijke en politieke
toestanden in eigen land en tijd; ALEXANDER POPE toont in zijn Essay on man (1733)
hoe de mens dank zij zijn vernuft zich ontwikkelt, en het is de rede
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die ADDISON en STEELE leidt in hun essays in The Spectator (1711-1712). In Frankrijk
kunnen wij wijzen op MONTESQUIEU en VOLTAIRE, in Duitsland op LESSING.
Zoals bij elke stroming betekent echter ook hier actie reactie: met het Rationalisme
komt ook zijn tegenhanger, het Sentimentalisme, op. Bij JEAN-JACQUES ROUSSEAU
zien wij hoe, mèt zijn liefde voor de natuur, het gevoel zijn rechten herneemt, EDWARD
YOUNG schrijft zijn overgevoelige Night Thoughts (1742), KLOPSTOCK zijn van
sentiment vervulde epos Der Messias (1773), GOETHE zijn beroemde Die Leiden
des jungen Werthers (1774). Dat overigens de alle perken te buiten gaande
gevoelerigheid, deze ‘bonheur d'être triste’, dit zwelgen in het gevoel, bij nuchterder
denkende mensen op zijn beurt weer kritiek ondervindt, spreekt vanzelf. Goethes
Werther had een dergelijk succes dat er een Werther-mode en een zelfmoord-manie
ontstond, maar een spotvogel dichtte:
Als Goethe Werthers Leiden geschrieben
Sich zu befrei'n von eig'ner Liebesnoth,
Da schoszen sich so viele Narren todt
Aus Liebe, dasz nur wenige übrig blieben.

(Geciteerd door De Raaf en Griss: Zeven eeuwen)
In 1780 al lezen wij bij ons, in het weekblad De Borger, de typische notitie: ‘Alomme
ziet men mannen en vrouwen wier zenuwen ongesteld zijn, en die tot zulk een
gevoeligheid van zenuwgestel zijn gekomen, van bijna op den reuk eener enkele
rooze in stuiptrekkingen te vallen’, terwijl enkele jaren later (in de Poëtische Spectator
van 1784) nog ietwat scherper geschreven wordt: ‘Sedert eenige tijd hebben de Musae
van sommige dichters een soort van zenuwziekte gehad, die door het overmaatig
gebruik van bedorven uitlandsche - meest hoogduitsche- spijzen veröorzaakt is. (...)
Men zag geheele zwermen van vaerzen-makende wezens, zich verëenigen, om een
enkel traantje, sentimenteel, te bezingen.’
De derde stroming is de Romantiek. De naam ‘Romantik’ ontstond ± 1800 in de
kring van enkele ‘romantische’ schrijvers in Jena: SCHLEGEL, TIECK, NOVALIS.
Aanvankelijk werd met de naam alleen aangeduid de sfeer van de middeleeuwse
epische ridderpoëzie (ridderroman); iets later geeft HEINRICH HEINE deze
omschrijving van het begrip: ‘Die romantische Schule war nichts anders als die
Wiedererweckung der Poesie des Mittelalters, wie sie sich in dessen Liedern, Bildund Bauwerken, in Kunst und Leben manifestiert hatte’. Tenslotte werd het begrip
nog meer verruimd, en tegenwoordig wordt de naam romantiek gebruikt ter
omschrijving van het levensgevoel dat Anthonie Donker aanduidde met de formule:
Romantiek is de geluksdroom van het onvervulbare.
Zoals elke stroming kunnen wij ook de Romantiek zien als een reactie:
op het Classicisme, omdat de Romantiek alle vormvoorschriften over boord werpt,
en
op het Rationalisme, daar het gevoel weer de boventoon gaat voeren, gevoel van
vreugde of gevoel van smart, of beide tegelijk: himmelhoch jauchzend, zum Tode
betrübt.
Als wij nu nagaan waardoor de literatuur uit de Romantiek-tijd zich onderscheidt,
vinden wij de volgende zes kenmerken:
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1. individualisme: de eigen gedachten en gevoelens worden op de voorgrond gesteld,
de kunstenaar zoekt niet naar wat hem bindt aan de anderen, maar naar wat hem van
dezen scheidt. Zelfs in zijn uiterlijk toont hij zijn anders-zijn dan de burger
(distinctie-drang): kleding, wilde haardos, enz.
2. opstandigheid tegen het burgerlijke, verachting voor of lijden aan ‘de wereld’
(Weltschmerz). De schrijvers kiezen bij voorkeur hoofdpersonen die terzijde van de
‘gewone’ maatschappij staan; kenmerkend voor deze Sturm und Drang zijn b.v.
GOETHES Götz von Berlichingen (1773) en SCHILLERS Die Räuber (1781).
3. liefde voor de natuur. De afkeer voor de mensen gaat gepaard met een zich één
voelen met de ongerepte natuur. BERNARDIN DE ST. PIERRE schreef Paul et Virginie
(1787), het verhaal van twee mensen die elkaar liefhebben temidden van de
onbedorven natuur. In ‘The Dream’ (1816) van LORD BYRON wordt van de
hoofdpersoon gezegd:
(He) made him friends of mountains; with the stars
And the quick Spirit of the Universe
He held his dialogues, and they did teach
To him the magic of their mysteries;
To him the book of Night was open'd wide,
And voices from the deep abyss1 reveal'd
A marvel2 and a secret. - Be it so!

4. religieuze verdieping. In Duitsland schreef NOVALIS zijn Geistliche Lieder (Hymnen
an die Nacht, 1800), in Frankrijk CHATEAUBRIAND Le Génie du Cristianisme (1802)
en Les Martyrs (1809), LAMARTINE zijn Méditations poétiques (1820). Wat het
protestantisme betreft: in Nederland komt het Réveil op, - een streven om de
godsdienst persoonlijker en inniger te beleven (WILLEM DE CLERCQ, ISAÄC DA
COSTA, enz.).
5. historische belangstelling. Deze blijkt zowel uit het opnieuw uitgeven en lezen
van werken uit het verleden, als uit de bloei van de historische roman. Reeds in 1765
gaf BISHOP THOMAS PERCY zijn Reliques of ancient English Poetry in het licht, in
Duitsland volgden HERDER (Stimmen der Völker in Liedern) en VON ARNIM en
BRENTANO (Des Knaben Wunderhorn, 1806); voor Nederland gebeurde dit
verzamelen van middeleeuwse teksten o.a. door de Duitser(!) HOFFMANN VON
FALLERSLEBEN: Horae Belgicae (1831 vv.). Balladeske liederen schreven SIR WALTER
SCOTT, UHLAND, SCHILLER, GOETHE, BÜRGER, BILDERDIJK; historische romans SIR
WALTER SCOTT, en onder diens invloed mevrouw BOSBOOM-TOUSSAINT, JACOB
VAN LENNEP, en anderen.
6. humor-cultus. Onder humor verstaan wij niet het alleen maar lachwekkende;
tussen geestigheid en humor is er dit grote verschil: geestigheid richt zich tot de
geest, humor tot het gevoel (niet ten onrechte spreekt men van ‘gevoel voor humor’
hebben). Het kenmerkende van de humor is dat zij twee-polig is: van de ene kant
wekt zij op tot lachen, van de andere kant ontroert ze. Zij is minder een lach en een
traan, dan wel een lach in een traan; de prachtigste voorbeelden van humor vinden
wij in de oudere films van Charlie Chaplin.

1
2

afgrond
wonder
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zouden kunnen samenstellen uit ‘botjes van Byron, bloed van Heine, zenuwen van
Novalis, vleesch van Chateaubriand, tranen van Lamartine en den kraag van Schiller’.
Er is een gemeenschappelijke ontstaansgrond, één kiemcel waaruit de zes genoemde
kenmerken voortkomen, en deze is: de romanticus leeft in onvrede met het hier en
het nu. Hij ziet het onharmonische van dit leven en verlangt naar het, onbereikbare,
harmonische: ‘Romantiek is de geluksdroom van het onvervulbare’ (Anth. Donker).
Het bekende lied van Franz Schubert Der Wanderer geeft het in zijn laatste regel
precies aan: ‘Dort wo du nicht bist ist das Glück’.
Als wij nu de zes genoemde kenmerken nog eens nagaan, zien wij hoe zij inderdaad
voortkomen uit die ene kiemcel: de onvrede met het hier en het nu. De romanticus
ziet het lelijke, onharmonische om zich heen, hij wil er zich van onderscheiden,
losmaken (1), hij komt er tegen in opstand (2), of hij poogt er om te lachen, wetend
dat hij er toch niets aan veranderen kan (6), hij zoekt troost in de natuur (3), in de
godsdienst (4), of hij poogt aan het heden te ontkomen door onder te duiken in het
verleden (5), of het exotische.
In feite komen romantische kunstenaars voor in elke periode (de romantiek is van
alle tijden), doch in de 18de/19de eeuw overheerst deze stroming, en daar spreekt
men van de Romantiek.

Indeling en overzicht
66
Als wij deze derde grote periode, zich uitstrekkend dus van ± 1700 tot ± 1880, door
enkele lijnen gaan onderverdelen, kunnen wij dit niet doen door b.v. te onderscheiden:
Classicisme, Rationalisme en Romantiek. Al zijn dit de drie tendensen die het tijdperk
bepalen, dat wil niet zeggen dat het drie elkaar opvolgende stromingen zijn, en nog
minder dat een bepaalde auteur een uitgesproken vertegenwoordiger van een der drie
richtingen zou zijn. In het werk van iemand als Elisabeth Wolff-Bekker vinden wij
zowel invloed van het Rationalisme als van het Sentimentalisme en de Romantiek.
Beter is het daarom de chronologie aan te houden en slechts een scheiding te maken
tussen de 18de en de 19de eeuw.
Wij komen dan tot de volgende indeling:
I. Achttiende eeuw, gekenmerkt door de tendensen van Classicisme, Rationalisme,
Sentimentalisme en Romantiek, maar ook door a. een vooral aanvankelijk nog sterke
invloed van de dichtgenootschappen, en b. een grote afhankelijkheid van de
buitenlandse literatuur.
Van de 18de-eeuwse auteurs worden behandeld: de met classicistische invloeden
worstelende H.C. POOT; de blijspeldichter PIETER LANGENDIJK (Franse invloed:
Molière); de essayist JUSTUS VAN EFFEN (Engelse invloed: Addison en Steele); de
echt-Nederlandse, maar toch Franse en Engelse invloed tonende dames WOLFF en
DEKEN; en tenslotte een drietal auteurs dat onder Duitse invloed staat, nl. H. VAN
ALPHEN, RHYNVIS FEITH en J. BELLAMY.
II. WILLEM BILDERDIJK (1756-1831) die de schakel vormt tussen 18de en 19de
eeuw.
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heeft gekend, - de vaderlandse gevoelens treden dan ook weer sterk naar voren. Wij
treffen in deze eeuw zowel de geestdriftige vaderlandsliefde aan van een Helmers
en een Tollens, als ook, voornamelijk in de Gids-kring, de strenge toetsing van het
eigenlandse werk aan dat uit het buitenland, nièt met de bedoeling dit te doen
navolgen, maar juist om tekortkomingen in de eigen literatuur te tonen. Het
gemeenschappelijke van de te behandelen auteurs ligt in het feit dat zij allen een of
ander aspect van de Romantiek vertonen.
Na de weinig belangrijke figuren J.F. HELMERS en H. TOLLENS, die gekenschetst
kunnen worden met de woorden chauvinisme en zelfgenoegzaamheid, wordt dan
allereerst aandacht besteed aan ISAÄC DA COSTA (het religieuze aspect van de
Romantiek: Réveil) en A.C.W. STARING (tot de Romantiek te rekenen door zijn
natuurliefde, zijn historische belangstelling en zijn humor).
In de Gids-kring komt naast het romantische ook het rationele element naar voren.
Na de voorlopers en geestverwanten JACOB GEEL en AARNOUT DROST noemen wij
R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK en, als belangrijkste figuren, natuurlijk E.J.
POTGIETER en CD. BUSKEN HUET.
De historisch gerichte belangstelling van de romanticus blijkt uit de bloei van de
historische roman: AARNOUT DROST, JACOB VAN LENNEP, J.F. OLTMANS, H.J.
SCHIMMEL, A.L.G. BOSBOOM-TOUSSAINT (verreweg de belangrijkste
Noordnederlandse figuur op dit gebied) en de Zuid-Nederlander HENDRIK
CONSCIENCE.
Ook de humor vormt, zoals wij gezien hebben, een facet van de Romantiek; als
humoristen noemen wij: NICOLAAS BEETS (Hildebrand), in Noord- en A. BERGMANN
(Tony) in Zuid-Nederland, met figuren van het tweede plan als KNEPPELHOUT,
HASEBROEK, VAN KOETSVELD, LODEWIJK MULDER en MARK PRAGER LINDO (de
Oude Heer Smits). De humor van GERRIT VAN DE LINDE JANSZ. (de Schoolmeester)
gaat vaak in de richting van het kolderieke en het parodistische, die van FRANçOIS
HAVERSCHMIDT (Piet Paaltjens) herinnert soms aan die van Heinrich Heine, terwijl
die van de novellist JUSTUS VAN MAURIK soms meer gein dan humor is.
Het religieuze element komt opnieuw naar voren, ditmaal bij J.J.L. TEN KATE (al
vinden wij hem van meer belang om zijn tegen de Romantiek en tegen De Gids
gerichte spot-tijdschrift op rijm Braga) en de gevoelige P.A. DE GENESTET. Bij de
katholieke emancipator J.A. ALBERDINGK THIJM vinden wij naast het religieuze het
historische element.
Deze periode van de Noordnederlandse literatuur wordt afgesloten met de
behandeling van een tweetal auteurs die a.h.w. de wegbereiders zijn voor de Beweging
van Tachtig: EDUARD DOUWES DEKKER (Multatuli) in wie het revolutionaire element
van de Romantiek naar voren komt, en CAREL VOSMAER.
De 19de eeuw is voor de Nederlandse literatuur tenslotte nog van belang doordat
in België, na het zelfstandig worden van dit land (1830), de zgn. Vlaamse Beweging
ontstond: het streven om de Zuid-Nederlander weer taal- en cultuurbewust te maken.
Het gevolg is dat na een eeuwenlang zwijgen deze gewesten weer stem krijgen. J.-F.
WILLEMS, de ‘vader van de Vlaamse Beweging’, is de grote stimulator; als dichter
noemen wij K.L. LEDEGANCK en J.-A. DE LAET, als prozaïsten HENDRIK CONSCIENCE
en ANTON BERGMANN. Zijn dichters als A. RODENBACH en POL DE MONT vooral
voor hun eigen omgeving van belang geweest, een onbetwistbaar hoogtepunt in de
Nederlandse lyriek uit alle tijden is de eenzame figuur van GUIDO GEZELLE.
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Achttiende eeuw
H.C. Poot (1689-1733)
67
Hubert Cornelisz. Poot, de laatste 17de-eeuwer zoals hij wel eens genoemd wordt,
werd geboren in een dorp bij Delft. De boerenarbeid trok hem niet aan, de dichtkunst
zo veel te meer, en zo werd hij al gauw lid van een dichtgenootschap, - waar zijn
talent de eerste knauw kreeg. Later denkt hij zijn voorbeelden te moeten kiezen uit
de 17de-eeuwers: Hooft, Vondel, maar vooral Vondels epigoon JOANNES ANTONIDES
VAN DER GOES. Poots talent was evenwel geheel anders geaard dan dat van deze
renaissancisten, en zo kwam hij nooit verder dan de buitenkant van deze kunst.
Denkend zijn verzen te verfraaien door ze op te sieren met mythologische beelden,
ontnam hij er elke natuurlijke charme aan. Zoals J.L. Walch het aardig uitdrukte:
‘Het is alsof de goede fee die bij zijn wieg stond en hem de gave der poëzie schonk,
vergezeld was van een boze fee, de Tijdgeest, die hem een benauwd ontzag bijbracht
voor de deftige geleerdheid’. En dit was jammer, want Poot had inderdaad een
natuurtalent: ‘gewone dingen onverbeterlijk te zeggen was zijn specialiteit’ (Busken
Huet), maar de kans om de Nederlandse Robert Burns te worden ontglipte hem
doordat hij verkeerd gekozen voorbeelden slaafs volgde. De eenvoudige directheid
die in zijn verzen kon charmeren, vinden wij b.v. in zijn Akkerleven, met de bekende
aanvangsregels:
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten Lantmans heen,
Die zyn zaligh lot, hoe kleen,
Om geen koningskroon zou geven!

Hij zelf was echter die tevreden ‘lantman’ niet. Al werden door de stedelingen ook
picknickpartijen georganiseerd om het wonderlijke natuurverschijnsel te zien van de
te Abtswoude achter zijn ploeg lopende dichter, een echte landbouwer is hij nooit
geweest. Veel treffender dan zijn Akkerleven is het gedichtje dat hij schreef op het
sterven van zijn dochtertje, vijf maanden voor zijn eigen dood:
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Op de doot van myn dochtertje
Jakoba tradt met tegenzin
Ter snode werelt in;
En heeft zich aen het endt geschreit,
In haere onnozelheit.
5] Zy was hier naeu verscheenen,
Of ging, wel graeg, weêr heenen.
De moeder kuste 't lieve wicht
Voor 't levenloos gezigt,
En riep het zieltje nogh te rug:
10] Maer dat, te snel en vlug,
Was nu al opgevaren
By Godts verheugde schaeren.
Daer lacht en speelt het nu zoo schoon,
Rontom den hoogsten troon;
15] En spreit de wiekjes luchtigh uit,
Door wee noch smart gestuit.
O bloem van dertien dagen,
Uw heil verbiedt ons 't klagen.

Dat de mythologische beelden niet altijd ijdele opschik waren, blijkt uit die ene
prachtige uitzondering: De Maen by Endymion. Endymion was een schone jongeling,
door Jupiter tot een dertigjarige slaap veroordeeld. De maangodin Diana werd verliefd
op hem en trad 's avonds van haar zilveren wagen om hem te kussen.

De maen by Endymion
De zuster van de zon
Liet op Endymion
Haer minnende oogen dalen.
't Was nacht toen zy hem zagh;
Maer heur gezicht schoot stralen
Trots Febus1 over dagh.

5]

Men hoorde mensch noch dier,
Geloei van koe noch stier,
Gerucht in velt noch kolken.
Het weer was zonder wint,
De hemel zonder wolken,
Diane mingezint.

10]

1

Phoebus Apollo, zonnegod
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De herder, onbewust
Van alles, sliep gerust
15] In Latmus1 wilde bosschen.
Zy hielt haer zilvre kar
En hagelwitte rossen
Recht op hem aen van ver.

20]

Haer eeuwigbleek gelaet
Wert roozigh inkarnaet
In 't nadrend nederryden.
Diones dwerg2 schoot straf;
Latones telg3 most lyden;
Zy steeg ten wagen af.

25]

De bloemen aen den top
Des heuvels loken op.
De tyt scheen te verjongen.
De nachtegael hief aen.
Het wout kreeg duizent tongen,
30]
't Geboomt veel groener blaên.
Terwyl quam Febe4 by
Den Slaper, dien ze bly
Toelichtte met haer glanssen.
't Gaet wel, zei zy, my leit
35] Aen lucht noch starretranssen:
Hier slaept myn zaligheit.
Nu scheen 't eens of 't haer speet,
Dat Jupiter dus wreet
Endymion dorst boeien
40]
Met vaek; dan was 't weêr: neen,
Laet hier vry mankop5 groeien,
Het slapen sterkt de leên.
Dat ik naer myn geval6
Nu eens een zoentje stal,
45] Wat was 'er aen bedreven?
Maer zoo hy wakker wort!
'k Zal 't dubbel wedergeven:
Wie doet hem dan te kort?

1
2
3
4
5
6

naam van berg
Cupido
Diana, Latones' kind
andere naam voor Diana
plant met slaapverwekkend sap
wens
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50]

Zy nam hem in haer' arm.
De middernacht was warm,
En queekte lusje op lusje.
De koude Maen wert heet.
De Herder kreeg een kusje,
Hy klaegde van geen leet.

Daer hadt gy 't Saterdom1
Zien nadren van rontom
Uit ruigt2 en wildernissen.
't Geil vier brandde onbegrenst.
't Is lichtelyk te gissen
60]
Wat dit gebroetsel wenscht.
55]

Zy schoven 't dicht gewas
Wat open: elk mikt rasch
En scharp. loopt, geitevoeten:
De blakende godin
65] Zal hier haer' lust wel boeten,
Zy heeft in u geen zin.
De zoete minnares
En wakkre jagtgodes
Verloor zich met verblyen
70]
In minsliefkozery.
Laet maegden ook eens vryen.
De vryery is vry.
In 't ende most ze heen.
Zy liet haer lief alleen,
75] En voer, doch traag, van d'aerde.
Ik weet geen minnaers ziel
Die blydelyker paerde
Daer 't scheiden harder viel.

Gedichten als de hier geciteerde met nog enkele andere tonen aan dat H.C. Poot een
figuur van bescheiden doch blijvende waarde is.

Pieter Langendijk (1683-1756)
68
Pieter Langendijk heeft zeer jong zijn vader verloren en moest een groot deel van
zijn leven (een verkwistender echtgenote volgde op een verkwistende moeder) in
behoeftige omstandigheden doorbrengen; zijn geboortestad Haarlem - hij was er
factor van Trou moet blycken - kwam hem op eenzelfde wijze te hulp als Amsterdam
eertijds Vondel had gedaan: zij benoemde hem tot Stadshistorieschrijver (1749).

1
2

de gezamenlijke saters, bosgeesten met ‘geitepoten’
struikgewas
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De tragedies en de andere poëzie van Pieter Langendijk verdienen geen vermelding,
als klucht- en blijspeldichter evenwel is zijn roem van blijvende aard.
De toestanden op toneelgebied waren in Langendijks tijd niet zeer florissant: de
gezwollen retoriek van poëzie en drama werkte een onnatuurlijke declamatie in de
hand. Van de dichter Rotgans (wij ontlenen deze gegevens aan De Raaf en Griss'
Zeven eeuwen) wordt verteld ‘dat hy zeker dichtstuk (Nagedachten over
d'Aardbevinge) met zooveel kracht van zyne donderende stemme uitbralde, dat er
d'aarde pronkvaten en glazen van weêrklonken, en de wanden en grondt zelfs, als
op nieuw, aan 't beeven scheenen te raaken’. En Bilderdijk vertelde later nog van
zijn vader: ‘ik heb in mijn kindschheid hem meer dan eens porceleinen kommen op
een ouderwetschen schoorsteen onder welken hij zat te reciteeren, te barsten zien
leezen’. Ook in de mise-en-scène heerste onnatuur, en een beroemd toneelspeler uit
die tijd, Jan Punt, schroomde b.v. niet om de Griekse held Achilles uit te beelden
met pruik en kanten lubben alsof het een achttiende-eeuwse salonjonker was. De
plaatsing op het toneel was stereotiep: ‘de Vorst moest altijd in het midden staan,
evenals een trekpot voor een schoorsteen, daar men de kopjes en schoteltjes ter
wederzijde plaatst. De Prinses moest altijd op de hoogehand staan, de Vertrouwde
aan haar linkerzijde, en bij wat gelegenheid het ook ware, zelfs in de uiterste
verwarring, trachtte men altijd dezen rang te bewaren.’ (aldus Marten Corver, de
man die poogde het toneel in de 18de eeuw te hervormen door naar groter
natuurlijkheid te streven). Als verdienste van het Frans-Classicisme kan men echter
stellen dat het ageerde tegen de grote ruwheid en platheid die klucht en blijspel
ontsierden, doch waarvoor wij bij Langendijk dus niet bang hoeven te zijn.
Pieter Langendijk debuteerde op 16-jarige leeftijd met de nog niet zeer verfijnde
maar fris-geschreven klucht Don Quichotte op de bruiloft van Kamacho (1699),
waarvoor hij de stof ontleende aan Cervantes. Tot zijn bekendste kluchten behoren
verder: De Wiskunstenaars of 't Gevlugte Juffertje en Krelis Louwen of Alexander
op het Poëetemaal (over de boer die men het drinken wil afleren door hem tijdens
zijn roes te verkleden als Alexander de Grote, die hij dan bij ontwaken ook denkt te
zijn, - een gegeven dat reeds in de Duizend-en-een-nacht voorkomt en dat o.a. ook
door Cats gebruikt wordt); beide stammen uit 1715.
Hoger staan evenwel zijn komedies: het intrigeblijspel Het Wederzyds
Huwelyksbedrog (1712) en het zedenblijspel De Spiegel der Vaderlandsche
Kooplieden (door anderen voltooid), waarin hij de verkwistende 18de-eeuwse
kooplieden stelt tegenover hun degelijker vaders uit de 17de eeuw.
En door de aardige intrige (die wij in zijn laatste stuk te zeer missen), en door
schrijvers uitnemende kijk op de mogelijkheden van het toneel, lijkt ons het ook nu
nog herhaaldelijk gespeelde Het Wederzyds Huwelyksbedrog Langendijks beste stuk.
Steeds is zijn doel de mensen te verbeteren door hun hun fouten en gebreken in een
lachspiegel te tonen; in dit geval is het ‘een gebrek, dat al veel bij onzen landaart is
ingekropen, namelijk kaal en grootsch te zijn, en het laatste door bedrog staande te
houden’. De stof voor zijn blijspel vond Langendijk in een schelmenroman,
Vermaakelyke Vryagie van den kaalen Utrechtsen Edelman en de niet hebbende
Geldersche Juffer.
Hoofdpersonen in Langendijks stuk zijn: Lodewyk, ‘van oud en aad'lyk bloed’ doch
straatarm en aan lager wal, die zijn lot hoopt te verbeteren door een rijk huwelijk,
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een plan dat de in dezelfde omstandigheden verkerende Charlotte ook heeft. (Op een
lager niveau herhaalt zich de geschiedenis tussen hun bedienden Jan en Klaar.) Beiden
denken van de ander dat deze rijk is en zelf pogen zij ook deze schijn op te houden,
- de wetende toeschouwer kijkt als lachende derde toe bij dit spel van bedrog en
schone schijn. Het stuk is geschreven in alexandrijnen onder invloed van Molière,
die Langendijks grote voorbeeld was, maar die hem wat karaktertekening, psychologie
en diepte betreft verre overtrof; bij Langendijk zijn de figuren niet meer dan typen
en het toeval speelt als in al zijn stukken ook hier een te grote rol. Het hier volgende
fragment (IIde bedrijf, 6de en volg. tonelen) laat zien hoe van Charlottes kant het
bedrog gespeeld wordt. Fop en Hans zijn resp. de broer en de vrijer van Klaar, de
eerste komt op als ‘pachter’, de tweede als ‘juwelier’.

Het wederzyds huwelyks bedrog
Tweede bedrijf, Zesde tooneel
Fop in boeren gewaad, met drie zakjes geld,
Lodewyk. Charlotte, Konstanse, Klaar
Fop
Dag juffrouw, dag mevrouw, dag Klaartje, dag myn heer.
605] Mevrouw, verzinje wel1, nou kom ik je betaelen.
Is dat je zeun? ja wel, hy lykt niet van de schraelen,
En povre jonkers, neen, verzinje wel; o bloed!
Wat het hy al een goud en zulver aen zen goed!
Ho welkom heerschip, 'k hietje welkom om een koekje2,
610] Verzin je wel.
Klaar
Hy is myn heer niet, gek.
Fop
Ja zoekje
Me wat te pieren3? neen, dat 's mis, verzinje wel.
Konstanse
Hy is myn zoon niet, Kees.
Fop
Hoe of dit weezen zel?
Verzinje wel, men heer, laat ik jou iens bekyken.
Nou zie 'k 't eerst, ja daar's meer eigen as gelyken.
615] Vergeef 't me, Jonker: want ik was verabbezeerd4,
Me dogt, om dat je zo bekant5 was en geveerd5,
Dat je onze jonker waert.

1
2
3
4
5
5

begrijp je
fooitje(?)
bedotten
abuis
met kant en veren versierd
met kant en veren versierd
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Klaar
Dat maak jy aartig, baasje.
Fop
Al bin ik maar een boer, ik hou myn rippretasie1.
Ik, en myn wyf, die gaen met al die groote lui
620] Van 't stee om.
Klaar
Jy?
Fop
Wel ja, ik breng er altyd hui2
En zoetemelk en kaes. Ik mag3 met elk verkeeren.
Klaar
Zo doende, Keesje, kan jy goê manieren leeren.
Charlotte
Hoe is 't op onze plaats4?
Fop
Daer staet het alles wel.
'k Loof dat het met 't gewas dit jaer wel slaegen zel:
625] De boomen bloeijen uit de kunst5, en in 't bezonder
Is 't op jou Hofstee schoon, verzinje, 't is geen wonder,
Dat komt dat joffrouw op een schuitje mist6 en ziet.
't Is allemael gien schâ het geen juist schaede hiet.
Jou Tuinman Jaep verstaet 'em schier op alle zaeken.
630] Nou is hy bezig om een bloemperk op te maeken,
Vlak voor het huis. Dat moet je haest iens komen zien:
De zoete7 tyd komt' an.
Charlotte
'k Denk in een dag of tien
Te komen, ligt nog eer, dat kunt gy Jaap wel zeggen.
Fop
Dan zel je 't bloemperk daer al opgemaekt zien leggen.
Konstanse
635] Koom, laat ons reeknen, Kees, ik heb niet langer tyd.

1
2
3
4
5
6
7

reputatie
wei
kan
buitenverblijf
prachtig
mest
mooie
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Fop
Goed, als je wilt, mevrouw; dan raek ik 't vragje quyt.
Je loopt die kamer in? ik mien1 je na te treden.

Zevende tooneel
Lodewyk, Charlotte. Binnen wordt geld geteld
Lodewyk
O schoone, die myn hart met uwe aanloklykheden
Doet buigen voor de min, gy hebt myn staat gehoord;
640] Nu hangt het maar aan u; ei, laat een troost'lyk woord,
Uit uwen lieven mond, myn quynend hart verquikken!
Charlotte
Zo haastig niet myn heer.
Lodewyk
Ik tel al de oogenblikken,
Myn allerwaardste. Ach troost uw' minnaar, ja uw' slaaf.
Charlotte
Het geen gy eischt, myn heer, is zulken grooten gaaf,
645] Dat ik my honderdmaal, en meerder, moet bedenken,
Eer dat myn plicht vereischt myn hart aan u te schenken.
'k Heb uw' stantvastigheid in 't minnen nooit gezien.
By and're Juffers spreekt de Graaf ook zo misschien.
Lodewyk
Ik zweer u, schoone ziel, by 't bloozen van uw' kaaken,
650] Die rooze gloed, die my in zuiv're min doet blaaken,
Die gloed, die 't schitt'rend vier van Tirus2 purper tart,
En met zyn straalen schiet in 't allerkilste hart;
By 't diamante licht van uwe tweling zonnen3,
Wier straalen allereerst myn minnend hart verwonnen;
655] By 't levendig4 albast van uw' volmaakte leên,
Dat 'k niemant min als u, noch heb bemind, voorheen.
Charlotte
Gy ciert uw reden op, en schijnt te poëzeeren5.

1
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denk, zal
stad in Phoenicië
ogen
levend
vgl. fr. poétiser
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Lodewyk
Ach! wat kan ons de min door haare kracht niet leeren?
Myn lief, 'k ben onbequaam te schild'ren met wat kragt
660] Van schoonheid gy myn hart gebragt hebt in uw magt.
Al die aanloklikheid! al die bevalligheden!
Zyn machtig myn verstand van 't regte spoor der reden
Te leiden, zo gy niet uw' strafheid1 wat verzoet.
Charlotte
Gy vleijt my, Graaf.
Lodewyk
O neen, zie wien u valt te voet:
665] Een die zig onderwerpt wat vonnis gy zult geeven.
Aan u, o schoone! hangt myn dood nu, of myn leeven;
Maak dat dit oogenblik voor my gelukkig zy.
Charlotte
Staa op, myn heer, en heb wat meerder heerschappy
Op uwe driften, poog die vlam in tyds te dooven;
670] Uw adeldom, en staat, gaat onze ver te boven;
En kreegt gy eens berouw van deeze keur2, zou 't licht
Te laat zyn dat3 gy wist wat zaak gy hadt verricht.
Lodewyk
Die keur, myn schoone zal my nimmermeer berouwen.
Charlotte
Mag ik 't gelooven?
Lodewyk
'k Zweer, dat gy my moogt vertrouwen.
Charlotte
675] Gy zyt een edelman, 'k geloof u op uw woord,
En ik beken dat uw' beleeftheid my bekoort;
Myn hart kan langer dan niet onverschillig weezen;
Doch van vrouwmoeders kant hebt gy licht meer te vreezen
Schoon ik 't bezit u van myn hart al toe wou staan,
680] 't Moest met haar wil zyn en dat zal bezwaarlyk gaan;

1
2
3

gestrengheid
keus
indien
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Zy heeft geen dochters meer, als my alleen, in 't leeven;
Gy zyt een vreemdling, dien zy my niet graag zal geeven,
Om dat zy dan te veel myn byzyn missen zou.
Lodewyk
'k Zal haar en u, myn lief, in 't Graafschap Habislouw
685] Geleiden, daar gy zult als myn Gravin regeeren,
Dit land vergeeten, en u zien van ieder eeren.
Charlotte
Ik zal my schikken naar vrouwmoeders raad, myn heer.
Gy kunt my de eer doen...
(daar wordt gescheld)
maar wat's dat? wie schelt daar weer?
Hee Klaartje, Klaartje!

Achtste tooneel
Klaar, Lodewyk, Charlotte
Klaar
Wat belieft Juffrouw?
Charlotte
Doe open:
690] Gy hoort wel dat 'er wordt gescheld.
Klaar
Ik zal gaauw loopen.
Charlotte
Myn heer, het moeit1 my dat we in dit onvry vertrek
Gebleeven zyn; ik wist juist2 niet dat ons gesprek
Zo lang zou duuren. Ik zal voortaan de eer genieten
Om in 't zalet3...
Lodewyk
Myn lief, hoe zeer 't my moet verdrieten
695] Ons staag gestoord te zien in dit vertrek, ik hou
Het voor het beste van dit adelyk gebouw,
Om dat ik de eer heb...

1
2
3

spijt
volstrekt
salon
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Charlotte
't Is een koopman in juweelen,
Monsieur le Poerlaron.

Negende tooneel
Hans, in koopmans gewaad, Klaar, Lodewyk, Charlotte
Hans (onder den naam van Poerlaron)
Ze1 zel hier niet verveelen,
Dat ze aan madamoizel service presenteer?
700] Ze 'eb deezen dak kehoor dat jouw juweel begeer.
Charlotte
Brengt gy iets mede?
Hans
Oui, jou 'ep aan ma boetike
Van daak keweest vergeefs. Ze bid, madamoizel,
Exkuse moi!
Charlotte
Gy zyt geëxkuzeert, 't is wel.
705] Is u van daag een snoer met paerels voorgekomen?
Hans
Un parelsnoere? non.
Charlotte
Ze is van myn' hals genomen
Door dieven op de straat; zo ze u wordt aangebracht2,
Neem vry de snoer, en hou de dieven in uw' macht.
Hans
Dal zel ze doen.
Charlotte
Wat hebt gy mê gebracht?
Hans
Juweelen,
710] Zo zuivre poer de kieke, un dief die zou hum steelen.
Wât dunk jou is 't niet bon?
Charlotte
Waar voor is dat te koop?
Hans
Akt 'ondert kulde 't minst.

1
2

fr. ‘je’
te koop geboden
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Charlotte
Dat is te veel, loop, loop.
Hans
Bezie ze wel ter deek, hum 'eb niet eene foute.
Als jy een foute vindt, mak jou voor niet hum oute.
715] Hum 'andel veul met jou, ze weet jou 'ep verstand
Van de juweel, veel betre als al de daam van 't land.
Jou koop altyd koet koop. Ze 'eb eens van jou kehatte
Cinq' mill Ekuus1 gelyk. Keen klant in deeze statte
Die zo veel koop, als jou.
Charlotte
Het is geen quaad juweel:
720] Maar, Monsieur Pourlaron, de prys is veel te veel.
Zes hondert gulden is genoeg; 'k zou niet meer geeven.
Hans
Ze moet niet dingen.
Charlotte
Niet?
Hans
Madam', zo waar ze leeven,
Ze zou verlies, ma foi.
Lodewyk
Mag ik 't juweel eens zien?
Charlotte
Heer graaf, 't is tot uw dienst.
Hans
Jou moet zo slekt niet biên.
725] Bezie son Exelense. Ik 'eb nok van myn leeven
Zo weinig niet kewon2.
Lodewyk
Ik zal nog vyftig geeven.

1
2

fr. écu
verdiend
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Charlotte
Zo valt gy in myn bod, myn heer?
Lodewyk
Gy biedt te min.
Charlotte
Geef hem zyn' vollen eisch, heer Graaf, is 't zo uw zin.
Lodewyk
Gy kunt als 't u belieft, monsieur, uw geld dan haalen;
730] 'k Zal in myn logement u deezen dag betaalen.
Hans
Bon, waar logeer jou?
Lodewyk
In de goude muizeval.
Hans
Son Exelense zek hoe hum daar noemen zal.
Lodewyk
De Graaf van Habislouw!
Hans
De Kraaf van Kabeltouwen?
Je suis vôt serviteur. Ze kan dat wel onthouwen.

Tiende toneel
Lodewyk, Charlotte, Klaar
Lodewyk
735] Myn lief, 'k verzoek dat gy my de eer doet, dit prezent
Van my te ontfangen.
Charlotte
'k Zie dat gy myn' aard niet kent.
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Lodewyk
Myn schoone, ik bid dat gy 't prezent niet af wilt wyzen,
Al is het wat gering; gy zult 't misschien mispryzen,
Dat ik my tegens u in 't bieden heb gekant?
740] 't Zal my een eer zyn, om 't in zulken lieve hand
Te moogen zien. En heb ik daar door iets misdreeven,
Gy moet de mode van het hof de schult dan geeven.
Ik bid u neemt het aan.
Charlotte
'k Bedank u dan, heer Graaf.
Lodewyk
Myn lief 't is zulks niet waard; 't is al te slechte1 gaaf.

Justus van Effen (1684-1735)
69
Justus van Effen was de zoon van een onbemiddelde officier; om geld voor zijn
studie te verkrijgen werd hij gouverneur bij adellijke jongelui, en deze relaties maakten
het voor hem mogelijk dat hij als gezantschapssecretaris een tweetal reizen naar
Engeland ondernam (waar hij kennis maakte met o.a. JONATHAN SWIFT, de auteur
van Gulliver's Travels, en met de natuurkundige NEWTON). Op 43-jarige leeftijd
promoveerde hij, tezamen met een van zijn pupillen. Door zijn verkeer in Franse
kringen, door zijn reizen naar Engeland en Zweden, had hij een scherp oog gekregen
voor de gebreken die het leven in het Holland van zijn dagen aankleefden. Hij was
ook de eerste die het doen en laten van het ‘gewone volk’ observeerde, waarvan hij
het ongekunstelde en ongeveinsde wist te waarderen.
[1]] My bevindende in een voorkamertje aan een venster, met een hordetje be[2]] dekt, om de aangenaamheid van een heldere maneschyn te genieten, zag ik,
[3]] zonder gezien te worden, mijn naaste buurvrijster, een zoet geschikt meisje,
[4]] van agtien of negentien jaar, op haar stoep staan, met een stoofje onder haar
[5]] voorschoot, waarschijnlyk om haar moeder op te wagten, een hupsche deugd[6]] zame Weduwe, die, met voor de luiden (geholpen door dit haar eenig kind)
[7]] linden te nayen, fatsoenlijk aan de kost weet te komen. Dewijl Agnietje wat
[8]] heen en weer trentelde, komt 'er een timmermans knegt, een wakkere wel[9]] gemaakte jonge (dog die, niet veel ouder zijnde als 't meisje, 'er nog zo wat
[10]] lobbesagtig uitzag) met zijn hoedje in de hand, en met al de tekenen van
[11]] schroomagtigheid, naar haar toe treden. Terstond scheen ze eenigzins ontzet
[12]] in huis te willen gaan, wanneer ze aldus door den jongman werd aangespro[13]] ken: Och! buurvrijstertje, wees tog niet bang voor my, dat bid ik je. Ik zou
[14]] immers geen kind kwaad doen, 'k laat staan dan jou; ik wou je maar verzoeken,
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[15]] mijn zoete kind, of ik mijn pijpje, dat uitgegaan is, eens aan je testje mogt op[16]] steeken. Deze woorden met een bevende stem uitgesproken, en die eer schee[17]] nen te komen van iemand die bevreest was, als die een ander vervaart wilde
[18]] maken, stelden Agnietje gerust. ‘Og ja, vriendje!’ antwoordde ze, ‘'t is zeer
[19]] tot je dienst; maar wat scheeld je tog, 't is puur of je ontsteld waart.’ Daarop
[20]] reikte ze haar testje over. Dat ben ik ook, mijn lieve kind, hernam hij, en als
[21]] je me een oogenblikje tijd wilt geven, zal ik je de reede wel zeggen. Onderwylen
[22]] was hy bezig met, zo langzaam als 't mooglyk was, zijn tabak vuur te doen
[23]] vatten, terwijl ieder uitblazing van den rook in een tedere zugt veranderde.
[24]] Eindelijk wat tot bedaren gekomen zijnde: Ken je me dan niet, buurdogtertje?
[25]] sprak de goede hals. ‘Wel, me dunkt’ antwoordde ze, ‘dat je me aan 't oog
[26]] hangt, en dat ik je meer als eens hier voorby heb zien gaan.’ Dat en is geen
[27]] wonder zeker, hervatte de vryer, og! ik ben hier meer als hondert maal voorby
[28]] gekoomen, maar ik heb je nooit durven aanspreken; 't was of ik de koorts op
[29]] 't lijf kreeg, als ik maar een voet naar je toe wou zetten. Maar ik heb evenwel
[30]] nou men stoute schoenen aangetrokken; Hoor, het hoogste woord moet 'er uit.
[31]] Zonder dat kan ik tog nagt noch dag, om jouwent wil niet rusten, en ik wil
hoopen,
[32]] mijn lieve kind, dat je 't me ten beste zult houden, en niet kwaad 'er om tegen
[33]] me worden; want hoe kan ik het gebeeteren dat ik je zo lief heb, en dat kan
[34]] immers jou 't minste kwaad niet doen... ‘Ei, hoort die malle jonge eens aan!’
[35]] sprak Agnietje hier op, ‘wat kan hy zoet keuvelen! zou men niet denken, dat
[36]] hy 't meende? Kom, kom, jy vryer, dat pijp aansteeken duurt wat te lang; je
[37]] hebt de regte niet voor, vriendje, dat verzeker ik je. Had ik geweten, dat je
[38]] hier kwam, om de gek wat met me te steken, je zoud men test niet gehad
[39]] hebben; kom, lustig, jy vrindje, geef jy de test maar gaauw weer over, en
[40]] marcheer maar af na andere meisjes, die zo gek zijn, dat ze aan zulke praatjes
[41]] geloof slaan.’ Ik de gek met jou steeken! ik de gek met jou steeken? zie, als
[42]] ik zulke woorden van je hoor, dan is 't of 'er een mes deur men hart gaat. Og,
[43]] mijn Engel! Og, mijn hartje lief! geloof dat van my niet, daar is zoo een ziertje
[44]] valsheid in men heele hart van onder tot boven niet; dat zal de heele waereld
van
[45]] me moeten getuigen, mijn alderliefste bekje! ‘Kom, kom maar’, wierd 'er hem
[46]] op toegevoegt, ‘talm maar niet, geef me maar aanstonds men test weêrom;
[47]] ik moet in huis gaan; en daarby, ik heet geen bekje, geen hartje, geen Engeltje,
[48]] en ik versta niet, dat je me die malle namen langer geeft; Agnietje ben ik ge[49]] doopt, en zo moet je me heeten, als je me wat te zeggen hebt.’ (enz.)
Over de Oud-Hollandsche burgervryagië (de zgn. Agnietjes) waarvan het
bovenstaande een fragment is, luidde het ongezouten oordeel van prof. dr. J. Prinsen
in diens Handboek:
Zijn Agnietjes o.a. zijn ook nu nog min of meer beroemd. We willen gaarne
gelooven, dat hij ook hier een trouw en conscientieus teekenaar naar de
na-
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tuur was, een Hollander als kunstenaar nog wel van het echte ras, maar
uit de dagen van het verval; alles is klein en benepen. Hoor slechts, hoe
hij begint: ‘Mij bevindende in een voorkamertje aan een venster met een
“horretje” raakt hij in verrukking over de maan.’ Maar welk een
verrukking! Hij zat daar ‘om de aangenaamheid van een helderen
maneschijn te genieten’. En zoo bespiedt hij dan zijn vrijende buurtjes:
Kobus ‘met zijn hoedje in de hand en met al de teekenen van
schroomvalligheid’, zijn Agnietje naderend: ‘Och buurvrijstertje, wees
toch niet bang voor mij, dat bid ik je. Ik zou immers geen kind kwaad
doen, 'k laat staan dan jou, ik wou je maar verzoeken, mijn zoete kind, of
ik mijn pijpje, dat uitgegaan is, eens aan je testje mocht opsteken’. Deze
woorden, met een bevende stem uitgesproken, en die eerder schenen te
komen van iemand, die bevreesd was dan die een ander vervaard wilde
maken, stelden Agnietje gerust.’
Wat een wee, onuitstaanbaar schepsel, wat een suffe, pietluttige lobbes is
die Kobus. En als hij dan later in zijn idiote onbeholpenheid tot
handtastelijkheden wil overgaan, in casu ‘op den beweeglijksten toon om
een zoentje van afscheid bidt’, dan moet zoo waar Agnietje nog door de
fâcheuse troisième, zonder welke de wandeling natuurlijk niet had mogen
plaats hebben, worden aangepord: ‘Maar heden Agnietje’, sprak de
behulpzame sloof, ‘dat is zulk eene zaak niet, dat zal immers de eerlijkste
jonge dochter aan geen wildvreemde weigeren, als ze door hem te huis
gebracht wordt, en daarbij: een zoentje is maar stof, die het niet lust, die
veegt het of’. Hierop liet het meisje zich gezeggen en ik telde duidelijk
aan het smakelijk geklap, dat het haar drie zoentjes kostte’.
Wat was er in de 18de eeuw geworden van het speelsche, jolige, forsche
geslacht uit den bloeitijd! Met dat al, de sujetten mogen ridicuul zijn, de
teekening is aardig en secuur en onbetwistbaar zien we door Van Effen
de groote lijn onzer realistische kunst zwakjes doorloopen naar
Wolff-Deken.
Bij alles wat hij schreef had Justus van Effen een moraliserende bedoeling, hij loofde
deugden (spaarzaamheid, milddadigheid), hij hekelde gebreken (speculatieve
beurspraktijken, verfransing van de taal, overdreven vormen). Men kan hem
vergelijken met Jacob Cats, beiden waren moralist, maar hoe groot is ook het verschil
door de tussenliggende honderd jaren: Cats gaat uit van de wijsgerig-christelijke en
antiekrenaissancistische denkbeelden, de rationalist Van Effen doet vóór alles een
beroep op de gezonde rede. Hij toont een fout door ze ad absurdum door te voeren.
Als hij b.v. van leer trekt tegen de kwaal van het overdreven gebruik van
aanspreektitels, vertelt hij dat iemand het volgende briefje gevonden heeft:
Hoog Edele Welgebooren Heer.
Ik heb wel ontfangen U.H.E.W. Gs. brief waar in U.H.E.W.G. my gelieft
te schryven, dat U.H.E.W.G. op U.H.E.W. Gs. landgoed verschei-
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den dagen heeft gepasseert, en U.H.E.W.G. zig met andere importante
zaaken U.H.E.W.G. betreffende, heeft beziggehouden zo dat U.H.E.W.G.
geen tyd heeft gehad de verzogte stukken rakende U.H.E.W. Gs. proces
op te zoeken. U.H.E.W.G. zal egter gelieven te weeten dat U.H.E.W. Gs.
zaak, zo U.H.E.W.G. gezegde stukken niet spoedig zend, volgens U.H.E.W.
Gs. wensch niet kan geentameert worden. U.H.E.W.G. zal, hoop ik my
myne precipitatie, alleenlyk spruitende uit iever voor U.H.E.W. Gs. interest
ten besten houden, ik blyve met de nederigste onderwerping en het diepste
respect,
Hoog Edele Welgebooren Heer.
P.S. Zyn H.E.W.G.U.H.E.W. Gs. zoon, heeft my U.H.E.W. Gs. uit order
van U.H.E.W.G.U.H.E.W. Gs. laatste zelve ter hand gesteld, nevens
U.H.E.W. Gs. beleefde dienst presentatie; voor welke U.H.E.W. Gs.
verpligtende attentie ik niet kan nalaten U.H.E.W.G. hartgrondelyk dank
te zeggen.
Zonder in te gaan op Van Effens andere geschriften (hij was o.a. de eerste vertaler
van DEFOES Robinson Crusoe), kunnen wij zeggen dat zijn belangrijkste werk te
vinden is in het door hem opgerichte en grotendeels eigenhandig volgeschreven blad
De Hollandsche Spectator, dat van 1731 tot 1735 eerst wekelijks, later tweemaal per
week verscheen. Zijn grote voorbeelden waren de Engelse essayisten ADDISON en
STEELE met hun bladen The Tatler (= babbelaar) en The Spectator (= toeschouwer).
De ‘vertogen’, zoals Van Effen zijn gewoonlijk in briefvorm gestelde essays noemde,
waren of zedekundige verhandelingen, of zij beschreven op realistische wijze
alledaagse voorvallen. Van deze laatste, die het karakter van kleine vertellingen
krijgen, zijn de bekendste voorbeelden: de reeds genoemde Oud-Hollandsche
burgervryagië en Tysbuurs Os.
Men kan het al of niet eens zijn met Dr. Prinsen wat betreft de geest in Van Effens
vertogen, doch men zal zijn oordeel over de aardige en natuurgetrouwe tekening en
over de beeldende en losse stijl waarin deze geschreven zijn gaarne onderschrijven.
Het grote succes van Justus van Effen en zijn Hollandsche Spectator blijkt uit de
vele navolgingen.

Betje Wolff (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804)
70
In 1770 schrijft Elisabeth Wolff-Bekker in een brief over zichzelf:
Ik ben nooit geweest hetgeene men eene schoone vrouw noemt, maar
l'irrésistible en charmant air de plaire heb ik in vergoeding daarvan
ontfangen. Mijne zuster is eene beauté. Dog, haal me de drommel! ik
kaapte alles voor haar neus weg wat het hart had, op ‘Altijd Wel’ (dit was
het buitenverblijf harer ouders, L.) te komen en smaak had. Mijn fortuin
is echter sober uitgevallen,
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zult gij zeggen: een ouwe boerendominé! Gij hebt gelijk, dog wagt, totdat
ik mes mémoires eens in 't licht geef, om te oordeelen of ik wel een zot
stukje begon, toen ik twintig jaar oud, mijne familie en ma très chère patrie
adieu zeide om in het stijve Noordholland met een oud statig man te
hokken.
Elisabeth Bekker verliest op dertien-jarige leeftijd haar tactvolle moeder en wordt
dan opgevoed door haar vader die haar verwent. Een overigens goed afgelopen
liefdesavontuur is mede oorzaak van haar mariage de raison met ds. Wolff - zij is
20, hij 51 -, waardoor zij Vlissingen verruilen kan voor de Beemster pastorie. Het is
te begrijpen dat in de eerste tijd dit huwelijk zijn moeilijkheden meebracht, vooral
omdat de geestige, spotzieke Betje aanvankelijk zich weinig thuis voelde in haar
nieuwe milieu en moeilijk zwijgen kon als een bon mot haar naar de lippen steeg.
Zo was het haar natuurlijk bekend dat haar man nogal moeite had met zijn preken,
zowel met het opstellen als met het uitspreken ervan. Als er op een zaterdagavond
iemand komt om de dominee - die juist bezig was aan zijn preek - te spreken, zegt
ze tot de bezoeker: ‘Mijn man is vanavond onzichtbaar om morgen onverstaanbaar
te wezen!’ Nog in 1772 schrijft zij o.a. De menuet en de domineespruik, waarin zij
de spot drijft met de dweepzieke schijnvroomheid die het een dominee kwalijk neemt
dat hij de menuet gedanst heeft. Langzamerhand groeit er echter tussen beide een
grote onderlinge waardering en diepe liefde.
In 1776 komt Betje Wolff in aanraking met Aagje Deken, een eenvoudig
boerenmeisje uit Amstelveen, opgegroeid in een weeshuis, en er ontstaat tussen deze
in stand, geestelijke ontwikkeling en karakter zo verschillende vrouwen een innige
vriendschap, die tot gevolg heeft dat zij na de dood van dominee Wolff samen gaan
wonen. Hun levensavond is overigens niet zo gelukkig geweest: bij de inval van de
Pruisen (1787) wijken zij als Patriotten uit naar Frankrijk; tien jaar later terugkerend
raken zij hun slecht beheerd vermogen kwijt en moeten met hard werken (‘Ik vertaal’,
schrijft Betje, ‘dat ik er groen en blaauw van word’) aan de kost komen, zonder
daarbij overigens hun opgewektheid te verliezen, zoals blijkt uit een andere brief
waarin het luidt: ‘Ik hou niet van een leelijk bakkes zetten als men niet op vilten
sloffen naar den hemel wandelt’. - Zij sterven beiden in 1804, met een tussenruimte
van negen dagen.
Al staat op het titelblad van enkele van hun romans ‘niet vertaalt’, dat wil niet
zeggen dat de dames Wolff en Deken geen buitenlandse invloed ondergaan zouden
hebben. Vooral ROUSSEAU moet hier genoemd worden. ‘Kent gij ook door conversatie
Rousseau? De grote, de goede, de uitmuntende Rousseau? Dit is mijn schrijver! Ik
lees hem altoos’, schreef Betje Wolff, en boven haar bureau hing zijn beeltenis tussen
de afbeeldingen van Erasmus en Hugo de Groot. Naast een onmiskenbaar
rationalistische inslag is er in hun werken (vooral in de latere) een evenmin te
ontkennen sentimentaliteit, hoewel zij hier juist stelling tegen wilden nemen. Hun
grote gave lag in het weergeven van burgerlijke zeden en karakters, en zij doen dit
in hun beste werken zo fris en echt-Hollands dat wij hun de moraliserende bedoeling
gaarne vergeven.
Hoewel Betje Wolff en Aagje Deken ook individueel gedichten en proza hebben
geschreven, berust hun literaire roem toch bijna uitsluitend op de romans in briefvorm
die zij samen schreven, elkaar daarbij blijkbaar prachtig aanvullend, ten-
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minste, Jacobus Bellamy, na een bezoek aan de dames, oordeelde in nogal culinaire
termen: ‘Bekker is de azijn, Deken de olie, dat maakt samen eene goede saus’. De
briefvorm - briefwisselingsroman zouden wij willen zeggen, ter onderscheiding van
de briefroman, waarin slechts één correspondent aan het woord is, zoals in
Bosboom-Toussaints Majoor Frans - ontstond in Engeland, waar SAMUEL
RICHARDSON als eerste van deze compositie-mogelijkheid gebruik maakte in zijn
Pamela (1740). In Frankrijk schreef, naast anderen, JEAN-JACQUES ROUSSEAU zijn
Julie ou La nouvelle Héloïse (1761) in deze vorm. In 1782 verschijnt dan van de
dames Wolff en Deken Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. Het boek werd
geschreven, zoals de schrijfsters ons meedelen, om aan te tonen ‘dat eene overmaat
van levendigheid, en eene daar uit ontstaande sterke drift tot verstrooide vermaken,
door de Mode en de Luxe gewettigd, de beste meisjes meermaal in gevaar brengen
om in de allerdroevigste rampen te storten; die haar veracht maken by zulken, die
nimmer in staat zyn, om haar in goedheid des harten en zedelyke volkomenheid gelyk
te worden; by zulken, die zy in 't licht stonden; by zulken, die het wrede vermaak
hebben, om haar, reeds gevallen, dodelyk te grieven,...’ (enz.) En het lijkt ons dat
hier vooral Betje Wolff aan het woord is, die immers zelf deze grievende ervaring
mee moest maken in haar jeugd.
In enkele zinnen samengevat komt de inhoud van het boek op het volgende neer:
Saartje vlucht na een scène uit het huis van haar schijnheilige tante, Suzanna Hofland,
en maakt (evenals Betje Wolff) een avontuur mee dat verkeerd had kunnen aflopen.
Alles komt evenwel goed en zij trouwt met de rechtschapen Hendrik Edeling.
Ter kenschetsing volgt hier een tweetal brieven.

Zesde brief: mejuffrouw Cornelia Slimpslamp aan mejuffrouw Suzanna
Hofland
Zusje-lief!
[1]] Wel, daar heb ik zoo effentjes van broeder Benjamin gehoord, dat Sara, die
[2]] woeste meid, zich weêr zoo onstuimigjes aan de tafel gedragen heeft. Heden,
[3]] liefje, ik hoop niet, dat je al te veel ontdaan bent? Het is, of er altoos toch
[4]] zoo een hinderpaaltje in ons wegje moet zijn. Ja! je hebt me niet willen ge[5]] looven; maar ik heb in dat meisje altoos een wereldsch hart gezien. Wel, zij
[6]] was nog geen drie jaar oud, het heugt mij nog klaar, dat ik haar een popje
[7]] kocht, stemmigjes en nederigjes gekleed, zooals alle godvreezende menschjes
[8]] doen moesten, inplaats van die zotjes en springertjes. Nu, zij had ook een
[9]] pop van Pieternel, die bij haar diende, en nou ook al in 't midden van de
[10]] wereld is; want zij woont bij een burgemeester. Althans die pop van Pieternel,
[11]] weet je, was opgeschikt als een rechte ijdeltuit, met linten en kwinten, met
[12]] krullen op haar hoofd, zonder muts, met een wijen hoepelrok aan, puur, wil
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[13]] ik spreken, als een openbare lichtekooi, schandelijk om te zien! Wat dunkt
[14]] u, lief? toen moest mijn zedig popje al achter liggen voor die infame pop van
[15]] Pieternel. En zei ik dan: ‘kom, Saartje, kijk eens naar dit popje’, dan bekeek
[16]] zij 't schielijk, gooide het weg en riep: ‘ak, leelijke pop’. Toen dacht ik al,
[17]] dit zijn slechte teekens! Ouders, die 'er lieve pandjes beminnen, moesten op
[18]] zulke dingetjes acht geven; zij zijn van zulk een zorglijk inzien, zoals het nu
[19]] wel blijkt. Ik zag toen al, dat zij ons vuil was; och ja!
[20]] Zij was 't eenige kind; haar ouwers brochten haar de wereld in. Zij waren,
[21]] ja burgerlijk goed, doch in des te gevaarlijker staat. Jij, lief, bent altoos een
[22]] brandend licht in jouw familie geweest: want toen je zuster, geboren onder
[23]] de kinderen Gods, zich verzwagerde met de Nimrods dezer wereld, bleef jij
[24]] eene moeder in Isrel. Het presentje, dat zij je op haar doodsbed gaf, was zeker
[25]] een vrucht harer bekeering; ('t heeft ook mogen dienen om de Aquillas en
[26]] Prixillas1, die onder ons arbeiden, te verkwikken).
[27]] Ik wou, dat jij dat Saartje nooit in huis genomen had. Het goede werkje
[28]] wordt er maar door vertraagd. Ik weet het niet, maar 't is of die zoete, zachte,
[29]] smeltende uitvloeisels des harten onder ons verminderen. Saartje's ziel zit in
[30]] 't gestoelte des spotters, en omdat zij den geest der onderscheiding zoo niet
[31]] heeft, legt zij alles zoo vleeschelijkjes uit en zou ons wel eens stinkende kunnen
[32]] maken bij goddelooze menschen. Kon jij jou niet van haar ontdoen? Ja! dat
[33]] onnozel stuivertje, dat zij verteert, ik weet het, zusje, dient echter nog om
[34]] de nooden der Heiligen te voldoen; en zij zelf, o diepte! wordt tegen haar wil
[35]] aan, nog dienstbaar gemaakt aan de goede zaak, die zij zoo vijandig is. Laat
[36]] haar toch niet in de geheimen onzes verborgen wegs. Wij strooien maar roozen
[37]] voor dat zwijntje.
[38]] Kijk toch welke boeken dat zij leest! Laatst las zij in een boek vol spreek[39]] woorden, van eenen Rabener2. 't Kwam ook al uit dat Duitschland; en broe[40]] der Benjamin zeit, dat daar nou zulke slechte boeken van daan komen, en
[41]] dat Rabener's huis om zijne spotternijen verbrand is; en dat hij nog spotte
[42]] toen het al brandde: denk, nog spotte: Sara zei, dat hij een vriend van Gellert3
[43]] was. Broertje wist niet wie Gellert is, maar onze jonge leeraar (dat lief man[44]] netje!) heeft mij verhaald, dat Gellert nog al heel rechtzinnigjes in de leer was,
[45]] doch in de praktijk des te grooter ketter. Hij stelde zoo veel in doen; in doen,
[46]] zusje, hoor je dat wel? Dat was genoeg gezeid: wij verstaan de tale Canaäns.
[47]] Ei lieve, Sannetje, kom morgen bij mij, in mijn tuintje, 't is er zoo vrij en
[48]] zoo welletjes: dan kunnen wij met de vrienden eens een woordje spreken. Jij
[49]] hebt met dat stoute kreng wel een uitvluchtje noodig. Laat Brecht maar met
[50]] haar omspringen. Men kan van ouwe Brechtje zeggen, de minst sierlijke leden
[51]] doen ons overvloedige eer aan. Geef een lettertje aan onze Grietje, als die
[52]] vanavond om bescheid komt.
1
2
3

vrome Joden bij wie Paulus te Corinthe verbleef
een overigens goedmoedig, Duits satiricus
bekend Duits schrijver
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Van bovengenoemde scène doet Saartje verslag aan haar voogd, Abraham Blankaart
(die haar besluit goedkeurt) en aan haar vriendin, welke laatste brief hier volgt:

Tiende brief: mejuffrouw Sara Burgerhart aan mejuffrouw Aletta Brunier
Douce et tendre Amie!
[1]] Je suis enragé op het oud wijf, - op mijne tante; ik wil geen week langer
[2]] blijven; 't is of ik in de hel woon. Mijne tante heeft zeer veel van zijn Satansche
[3]] Majesteits karakter; en Brecht verdient wel een schoonen dienst in zijn onder[4]] aardsch rijk... Ja! bons wat aan; ik zal niet antwoorden, ik zal ook niet
[5]] open doen. Sus! daar hompelt zij, al grommende, den trap weêr af. Goeie reis
[6]] naar beneden! Ik moet, ma chère, u eens een scène teekenen, die u niet zal
[7]] uit de hand vallen.
[8]] Woensdagvoormiddag raasde zij als een bezetene, omdat ik eenige nieuwe
[9]] aria's speelde. (Dat's een wijf, ook?). Zij werd geholpen door haar hottentot
[10]] van een meid, die mij dorst zeggen, dat zij ook danig ontsticht was. Mèt
[11]] wordt er gebeld. Brecht, die volmaakt een zog van een bollebuisjeswijf gelijkt,
[12]] waggelde naar voor, en tante gaf mij een verbruide oorveeg, omdat ik bleef
[13]] spelen. ‘Juffrouw, daar is sinjeur Benjamin;’ - ‘Wel hede, laat broeder maar
[14]] achter komen.’ Daar kwam broeder, een luie zuipzak van een kerel, in een'
[15]] paarsche japon; (men zou wel zeggen, wie of zoo een verloopen slagersknecht,
[16]] toch een japon heeft leeren dragen.) ‘Welkom, broêrtje, wel hoe is het nu
[17]] nog al met je?’ - ‘'t Gaat nog al; maar men hoofd, men hoofd!’ - ‘Wel,
[18]] dat is droevig, maar je vergt je ook wat veel.’ - ‘Ja, 't is mijn ambtsbezigheid;
[19]] en hoe vaart zuster? Je schijnt wat onthutst.’ - ‘Ja, dat ben ik ook, 't is niet
[20]] altijd het effen wegje, broertje.’ (Tegen Brecht): ‘Ei meid, is er niet wat? dan
[21]] zou broeder hier maar familiaar blijven.’ (Tegen mij): ‘Toe, lieve Saartje’
[22]] (was dat uit te staan, lieve Saartje, en mijn wang gloeide nog van den slag),
[23]] ‘bak jij nou erreis schielijkjes wat dunne pannekoekjes, broeder lust ze zoo
[24]] graag.’ Ik sloot mijn clavier en zei: 't is wel, tante. Ik ging naar de keuken
[25]] en bakte helder door; maar-ik-at-die-al-bakkende-zelve-op. Dat is de eerste
[26]] trek, dien ik haar speelde, hoe zelden ik mijn genoegen krijg.
[27]] Ik moet hier alles doen, want Brecht is een lomp schepsel en snuift sterk.
[28]] Toen ging ik, terwijl Brecht in huis klungelde, de tafel dekken. Brecht eet
[29]] met ons, want het is zuster Brechtje, moet je weten, Letje. Tartuffe zou een
[30]] goed woord spreken, maar de vent bad (zoo noemen zij dat gehuilebalk) wel
[31]] een kwartier lang. Hetgeen hij jankte, geleek veel meer naar het morrend
[32]] gegnor van ondankbaar vee, dan naar de zuchten van een bewogen hart, 't
[33]] geen zijnen God looft.
[34]] Ik kreeg, à l'ordinaire, eten op mijn bord. Twee schepjes groente, met een
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[36]] gelijk een kind eten krijg, moet ik ook zien, dat ik mij niet bemors.’ ‘Och, of
[37]] gij een kind waart!’ zei de smulpaap, die onderwijl met zijn duim en vinger
[38]] de boter van de robe de chambre eener cotelette aflikte. ‘Dat zou heuchelijk
[39]] zijn!’ zei tante. ‘Ja wel heuchelijk!’ zei zuster Bregitta. Toen kreeg ik nog wat
[40]] bijeengeschraapte spinazie en een stuk cotelet. Zuster Santje en broeder namen
[41]] onderwijl eens. Ik krijg nooit wijn; tante zegt, dat het niet goed is voor mij,
[42]] en dat kan wel zijn, want ik ben jong en gezond. ‘Kom, Saartje, neem nou
[43]] maar af; Brechtje is wat vermoeid; de sloof wordt oud.’ Ik deed zoo; zette
[44]] het dessertje op. ‘Waar bennen de flensjes, Saartje?’ - ‘Die bennen in mijn
[45]] maag, tante.’ Snap, mijn servet neêrgegooid (bij ongeluk tegen broeders palm[46]] houten pruik), en het onweêr op mijne kamer ontweken. Gij weet, ik ben
[47]] tamelijk vlug, dat mij toen te pas kwam. Knap de deur op slot. 's Avonds
[48]] kwam de hottentot met een stuk brood en een glas zuur bier, er bij voegende:
[49]] ‘dat ik het nooit kon verantwoorden, zoo als ik een vroom mensch evel
[50]] plaagde.’ - ‘Scheer je van mijne kamer,’ zei ik, en duwde haar de deur uit.
[51]] Het brood (het was goed op de flensjes), at ik op. Het bier gooide ik weg,
[52]] en dronk eens uit mijne caraffe: ging vroeg te bed en sliep als een roos. Daar
[53]] aanstonds kreeg ik een boterham, met een kom thee, dat wel omspoelsel lijkt.
[54]] Tante gaat uit, en wil mij voor hare oogen niet zien. Zoo zitten nu de zaken.
[55]] Mogelijk geef ik u dezen wel in eigen handen, mogelijk niet: ik weet niet,
[56]] hoe 't zal uitkomen.
[57]] Vast kom ik; de brief der goede weduwe (een wederzijdse vriendin die Saartje
[58]] haar huis heeft aangeboden, L.) heeft mij in mijn voornemen gesterkt. Ik zou
[59]] al bij u geweest zijn, maar ik wacht op een brief; die brief komt niet. Ik zal,
[60]] voor ik dit huis verlaat, aan haar, die ik bedoel, nog eens schrijven... doch
[61]] dat kan ik bij u even goed doen.
[62]] Ja, lieve meid, gij hebt wel kostelijk gelijk! Men moet maar wèl doen en
[63]] vroolijk leven. He, wat? op die fijnen is toch geen staat te maken; echter zijn
[64]] er (of jij 't niet geloofde) zulke vrome zielen onder, die, waren de hoofden
[65]] dezer brave menschen zoo goed georganiseerd als hunne harten, wel zuiver
[66]] en godsdienstig zijn... enfin, kort gezeid, Letje, Salomon, de wijze koning Sa[67]] lomon, is mijn man: men moet het goede genieten van zijn leven ende van zijn
[68]] arbeid; - maar daarmeê is dat maar uit, en afgedaan.
[69]] 't Wordt donker en ik krijg geen licht in mijne kamer; ik kan dus niet langer
[70]] schrijven. Hoe zal dat gaan als ik beneden kom? Ik zal eerst tante goeden
[71]] avond zeggen, en als zij dragelijk is, bij haar gaan zitten breien; zoo niet,
[72]] dan ga ik in de zijkamer, de lantaarn brandt toch in het voorhuis, open mijn
[73]] clavier en speel op 't gevoel maar weg. Maak mijn compliment aan mejuf[74]] frouw de weduwe Spilgoed, en zeg haar zoveel gij noodig oordeelt, zoo gij
[75]] dezen nog, vóór ik u omhels, in handen krijgt. Nacht, lieve ziel!
[76]] Tout à toi
[77]] S. BURGERHART
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Uit deze beide voorbeelden blijkt duidelijk welke mogelijkheden deze
compositietechniek van de briefwisselingsroman bezit: elk der correspondenten
karakteriseert zichzelf in zijn stijl; verder is er een levendige afwisseling en heeft de
schrijver de mogelijkheid de gebeurtenissen door ze door verschillende schrijvers te
laten belichten, objectief weer te geven. Van de andere kant kan uit deze herhaling
gemakkelijk langdradigheid ontstaan, terwijl ook de onnatuurlijkheid een gevaar is
dat niet altijd vermeden kan worden: alles moet per brief meegedeeld worden, en
om de lezer van de roman in te lichten, moet de briefschrijver soms zaken vertellen
waarvan de ontvanger al op de hoogte is.
Het peil van hun Sara Burgerhart hebben de dames Wolff en Deken later niet
meer weten te bereiken. Wel staan er in Historie van Willem Leevend (1784-'85)
brieven die de beste uit Sara Burgerhart overtreffen, maar als geheel is het boek te
moraliserend, terwijl bepaalde passages ronduit sentimenteel zijn. In 1787 volgde
nog: Brieven van Abraham Blankaart, in 1793 de mislukte roman Cornelia Wildschut
(een kopie van Richardsons Clarissa Harlowe).

H. van Alphen, Rhijnvis Feith en J. Bellamy
71
Hiëronymus van Alphen, Rhijnvis Feith en Jacobus Bellamy kunnen, ondanks de
grote onderlinge verschillen, toch samen genoemd worden:
1. alle drie stonden zij, in tegenstelling tot andere 18de-eeuwers, onder Duitse
invloed; 2. alle drie namen zij in een of ander opzicht stelling tegen de 18de eeuw;
3. bij alle drie komt het individuele naar voren.
MR. HIËRONYMUS VAN ALPHEN (1746-1803)
Van Alphen, die thans vooral nog bekend is door zijn naar Duitse voorbeelden
geschreven Kleine Gedigten voor kinderen, was voor zijn tijdgenoten in de eerste
plaats van belang als estheticus. Ontevreden over het peil van onze literatuur dacht
hij deze langs rationalistische weg te verbeteren door in een tweetal theoretische
geschriften, zich daarin kerend tegen het Classicisme, logisch te beredeneren ‘hoe
het moest’. Deze twee werken zijn: Theorie der schoone kunsten en wetenschappen
(1778), een bewerking van een Duits werk van RIEDEL, en Digtkundige
verhandelingen (1782).
Wie die den toon der droefheid in de natuur heeft nagegaan, en iemand
op deze wijze hoorde klagen:
Dan schrei ik, dan zugt ik, dan vlugt ik van schrik:
Wie is er op aarde zoo treurig als ik,

zal gelooven, dat het dezen klager ernst is en niet veeleer dat hij zig treurig
veinst met een lugtig en vrolijk hart?
Een aanhaling als bovenstaande toont dat Van Alphen zeker wel verstandige
opmerkingen kon maken; zijn therapie is echter al te verstandelijk.
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deerd, later fel bespot. Wij zouden zeggen: ‘ni cet excès d'honneur, ni cette indignité’
(Racine). Van Alphens gedichtjes zijn ongetwijfeld van een veel natuurlijker toon
dan die van zijn tijdgenoten, de inhoud ervan is aangepast aan de kinderlijke
mentaliteit, de pedagogische ideeën die er aan ten grondslag liggen zijn niet eens
dwaas, - wel dwaas lijkt het ons dat hij deze gedachten en gedichten in de mond legt
van de ‘lieve kleinen’ zelf.

De kinderliefde
Mijn vader is mijn beste vrind.
Hij noemt mij steeds zijn lieve kind.
'k Ontzie hem, zonder bang te vreezen.
En ga ik hupplend aan zijn zij',
5]
Ook dan vermaakt en leert hij mij;
Er kan geen beter vader wezen!
Ik ben ook somtijds wel eens stout,
Maar als mijn ondeugd mij berouwt,
Dan wordt zijn vaderhart bewogen,
10]
Dan spreekt zijn liefde geen verwijt,
Ja zelfs, wanneer hij mij kastijdt,
Dan zie ik tranen in zijn oogen.
Zou ik door ongehoorzaamheid,
Dan maken, dat mijn vader schreit;
15] Zou ik hem zugten doen en klagen;
Neen, als mijn jonkheid iet misdoet,
Dan val ik aanstonds hem te voet,
En zal aan God vergeving vragen.

MR. RHIJNVIS FEITH (1753-1824)
Er is in het uiterlijke leven van Rhijnvis Feith niets dat aanleiding zou geven tot
die donkere zwaarmoedigheid waarvan zijn werk zo vol is: financiële zorgen heeft
hij nooit gekend, zijn leven was gelukkig (al trok hij - vurig Patriot die hij was - zich
bij de komst van de Pruisen in 1787 terug uit het openbare leven), zijn literair succes
was groot. Wij moeten zijn droefgeestigheid dan ook niet zien als het gevolg van
een betreurd verlies (zoals bij Edward Young en Lamartine het geval was), ook niet
als veroorzaakt door twijfel aan God of door ongeloof (als bij De Musset en Byron),
of als een voorgevoel van naderende krankzinnigheid (als bij Lenau), - Feiths
melancholie was het gevolg van een heimwee naar een beter Vaderland ná dit leven.
Zijn sentimentaliteit was wel echt, het ontbrak hem evenwel aan de literaire
begaafdheid (die een Goethe in zijn Werther wèl toont te bezitten) om deze door de
lezer van nu als echt te doen aanvaarden, zoals blijkt uit het volgende
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fragment uit Ferdinand en Constantia; het is een brief van Ferdinand aan zijn vriend
Willem:

Son coeur, né trop sensible, a fait ces malheurs.
[1]] Welk eenen avond heb ik gisteren doorgebragt! o Willem! waarom is de
[2]] hoogste teederheid altijd aan een lijdend harte verknocht? Neen, zulk eene
[3]] gewaarwording begeer ik in mijn leven niet weêr te ondervinden. Ik stond
[4]] ze gewis niet door; doch met mij is het nu wel. Wat ligt ook aan mij gelegen!
[5]] maar Cecilia, de al te teedere Cecilia! zoo te gevoelen! zoo hare eigen ge[6]] waarwording aan al wat haar omringt, mede te deelen! - groote God!
[7]] welk een avond was dat!
[8]] Zij zat voor haar klawier toen ik inkwam, en was bezig met de verrijzenis
[9]] van Lazarus, uit Schutte, te zingen. Ik plaatste mij achter haar. Elke toon was
[10]] louter uitdrukking! mijn hart smolt er als was voor! maar toen ze aan de
[11]] laatste regels begon:
Donker graf, nare en bleeke dood,
Gij zult mijn ziel niet meer verschrikken!
Donker graf, nare en bleeke dood,
Gij zult mijn ziel in hoop verkwikken!

[15]] moest ik haar' stoel verlaten. De tranen stroomden van mijne wangen; ik
[16]] wandelde met groote schreden door 't vertrek. Een lijdende Engel scheen
[17]] voor 't klawier te zitten. Haar gezigt was met een smachtend verlangen naar
[18]] boven geslagen; ieder vinger, ieder toontje was bezield. Het speeltuig werd
[19]] de weêrklank des jammers, de nagalm van het fijnste gevoel!
[20]] Tot hiertoe streelde mij de verteedering, daar ze mij in had weten over te
[21]] brengen.
[22]] Nu nam ze eene kleine verpoozing. Beide zwegen wij, en ijlings hief ze: Wreed
[23]] gescheiden Lievelingen, enz. aan.
[24]] Bij elken regel rolden twee groote tranen als paarlen over hare kaken. Nimmer
[25]] heb ik dien nadruk, dien eigen, eenigen toon aan elk woord hooren geven!
[26]] Mijne akelige scheiding van Constantia stond levendig voor mij!
In 't gevoelloos Rijk der dooden
Vindt uw ziel haar kalmte weêr.

[29]] Thans meende ik te verstikken, en zij zelve werd bleek als sneeuw, en toen
[30]] hierop:
Ziet de bleke maan verrijzen
Als zij over de akkers klimt.
Ziet hoe 't lange gras der graven
In haar kwijnend schijnsel glimt.
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[35]] o Dat kwijnend! met den zachtsten toon der kwijnendste teederheid! - neen!
[36]] ik kon het niet langer uithouden, ik wilde haar smeeken van op te staan, toen
[37]] ik haar van 't hoofd tot de voeten zag beven. Mijn mond bleef gesloten. In
[38]] deze vervoering der hoogste aandoenlijkheid bragt ze op eene engelachtige
[39]] wijze het volgende Couplet uit:
40] Hoort het treurig lied des tortels,
Die zijn trouwe gade derft,
En op neêrgebogen wilgen
Van gevoel en liefde sterft.

[44]] Met den derden regel vestigde zij hare natte oogen op mij; zij zonken tot op
[45]] den bodem mijner ziel; ik hijgde naar den adem. De laatste woorden konden
[46]] even over hare lippen, maar zij waren er naauwlijks of zij viel - ik meende
[47]] door den grond te zinken - als eene doode van haren stoel neder!
[48]] Schoon alles wat aan mij was trilde, schoot ik echter oogenblikkelijk toe om
[49]] haar bijstand te bieden. Eenige droppen van Hofman, die zich gelukkig in
[50]] 't vertrek bevonden, bragten haar weêr bij; maar hare bleekheid verliet haar
[51]] den ganschen avond niet; ook raakten hare oogen niet weêr geheel droog.
[52]] Lijdende Cecilia! onder welk een rampzalig gestarnte zijt gij geboren!
Rhijnvis Feith is bij ons de vertegenwoordiger van het Sentimentalisme, dat zwelgen
in overdreven, bij voorkeur sombere gevoelens, dat in die tijd een epidemisch
Europees ziekteverschijnsel was. De werken waar dit het duidelijkst blijkt zijn, naast
zijn gedichten, de twee romans in briefvorm Julia (1783) en Ferdinand en Constantia
(1785). In beide werken gaat het meer om het ‘gevoel’ dan om het ‘verhaal’, dat zeer
simpel is. In Julia b.v. komt het hierop neer dat Eduard zijne Julia teder bemint,
edoch dat de strenge vader hem hare hand weigert, waarop Eduard rond gaat dolen
en Julia weg gaat kwijnen. Als de vader eindelijk en tenslotte zijn toestemming geeft,
sterft Julia, waarna Eduard een den op haar graf uitholt en deze tot zijn doodskist
bestemt.
Rhijnvis Feith is voor ons vrijwel onleesbaar geworden; zijn betekenis voor de
letterkunde is gelegen in zijn optreden tegen de formalistische retoriek van de 18de
eeuw, zijn opkomen voor het recht de eigen innigste gevoelens te uiten. Zijn
inspiratiebronnen waren: liefde, natuur, God; zijn voorbeelden: Young (Night
Thoughts) Klopstock, Goethe (Werther) en het Boek Job uit de Bijbel.
JACOBUS BELLAMY (1757-1786)
Jacobus Bellamy, te Vlissingen geboren, wordt dank zij zijn verstandelijke
begaafdheid in de gelegenheid gesteld te Utrecht theologie te studeren, waardoor
zijn leven en zijn werken een geheel andere richting zullen gaan. Hij neemt nu stelling
tegen de dichtgenootschappen, schrijft als bewijs van zijn afkeer van het Classicisme
rijmloze verzen, en neemt, zonder te merken hoe sentimenteel hij zelf kan zijn,
stelling tegen het Sentimentalisme.
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Fragment van eene sentimenteele Historie
[1]] Daar waren dan eens twee broeders, zeer verschillend van aart, zoo als het
[2]] meer onder broeders is. Zij woonden zamen op een aangenaam landgoed,
[3]] en vermaakten zich ieder op zijne wijze. De eene, Willem, was, zooals men
[4]] het noemt, zeer sentimenteel; wanneer hij 's avonds in de maaneschijn wan[5]] delde, stortte hij op ieder grasje een traan, en hieldt dan heele lange alleen[6]] spraken van O! en Ach! - Hij maakte ook wel vaerzen, waarin hij geduurig
[7]] zeide, dat hij schreide; maar dat zeide hij dan zoo maar; en de liefde haalde
[8]] hij zoo dikwijls over, dat zy in aether wegvloog. - Dit hadt hij uit verscheiden
[9]] boeken geleerd; doch sommigen had hij niet regt begrepen.
[10]] Hendrik was niet sentimenteel, zoo als Willem dat woord gebruikte; hij las
[11]] geschiedenissen, maakte ook wel gedichten, doch van een ander soort; wan[12]] delde 's morgends en 's avonds door bosschen en velden, en was dan regt
[13]] vrolijk, dan kwam er ook wel eens een traan in zijn oogen, doch die vaagde
[14]] hij schielijk weg, en zeide niets.
[15]] Eens op een' morgen werd het klokje op een naburig landhuis schriklijk ge[16]] luid; de nieuwsgierigheid dreef de broeders naar buiten, om te zien, wat de
[17]] reden van deze beweging was. Zij waren naauwlijks buiten, of zij zagen een
[18]] zwaren rook van het nabuurig landhuis opgaan. - Brand! riep Hendrik;
[19]] daar moeten wij heen! wij moeten die arme menschen bijspringen! - O Hemel!
[20]] zei Willem, is deze waereld dan altijd een tooneel van verdriet? - moet een
[21]] gevoelig hart dan overal rampen ontmoeten? - Hendrik ging vast voord,
[22]] en Willem volgde hem. Toen zij nabij kwamen sloeg de vlam het dak uit.
[23]] Groote God! riep Hendrik, help ons! - Willem stond stil - haalde een
[24]] zwaare zugt uit zijn borst - sloeg zijn oogen ten hemel, en zijn handen
[25]] zaamen, en stondt nog stil. - Alles was in beweeging. De boeren droegen
[26]] water, en Hendrik hielp hen. - De eigenaar van het huis liep wanhopend
[27]] rond en riep: alles is niets! - alles is gered! - maar, mijn lieve dochter! [28]] zij zal moeten verbranden! - zij kan niet gered worden! - Vrienden! redt
[29]] mijn dogter! [30]] Willem gilde, en vloog eenige stappen terug. - Waar is uwe dogter? riep
[31]] Hendrik, waar is zij? - ‘Op die kamer, daar de vlam uit het venster slaat!’
[32]] - Hendrik gloeide - stondt een oogenblik stil - en vloog heenen.
Willem
O Hemel! zal zulk een schoone bloem,
in de morgen van hare ont[35]] luiking reeds verzengd worden?...

Hendrik
Maakt plaats! maakt plaats ik wil de
dogter redden! maakt plaats! - waar is de
trap?

............. Hevige vlammen! Jeugd en
(De boeren maken ruimte, en zien de
schoonheid zijn even weinig veilig voor jongeling met verwondering en
uwe
medelijden aan, Hendrik vliegt in huis en
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woede, als de verdroogde eik in het
dringt door een dikken rook, den trap
bosch! De hitte des vuurs doet de traanen, [40]] op) .....................................
op mijne wangen verdroogen! Lief meisje! hoe dikwyls zag de maan u
hier, op deze graszoden nederzitten! toen
rolden traanen van het fijnste gevoel uit
uwe hemelsche oogen! - en nu!
....................... Ach! is dan alles op den
gevoeligen mensch gebeten?...
Rampzalige aarde!... O! hoe veel lijdt
thans mijn hart!...

Waar zijt gij, meisje? - waar zijt gij? ik
zal u helpen! - (Geheele stukken
[45]] van het huis vielen reeds naar
beneden, de vonkende trappen kraakten
onder zijne voeten. Hij zal er nooit weder
uitkomen! zeiden de boeren, 't was te
laat!)...........
[50]] .......................................

Ongevoelige Hendrik! zonder dat uw hart
een zugt loosde - zonder dat een traan aan
uw oog ontviel, vraagt gij den bedroefden
vader: ‘waar is uwe dogter?!!’ Hoe moest
deze vraag het tedere hart des vaders niet
grieven! -

Zij is gered! - zij is gered! - oude man!
waar zijt gij? - hier is uwe
[55]] dogter! zij leeft - (de kleederen des
jongelings stonden in volle vlam; hij
voelde niets: de dogter was gered. ..........................

Van zijn poëzie is het bekendst: Vaderlandsche Gezangen van Zelandus (1785),
chauvinistisch en nogal brallerig, en de ballade Roosje, een gewild simpel maar in
feite gekunsteld en weeïg-sentimenteel gedicht. Ook in zijn andere zgn. anacreontische
poëzie is er weinig dat ons nog iets zegt. (Onder anacreontische poëzie verstaan wij
verzen, geschreven onder invloed van de idyllische liederen die, overigens
abusievelijk, toegeschreven werden aan de Griekse dichter Anacreon in de 6de eeuw
v. Chr.; zij werd druk beoefend in het 18de-eeuwse Duitsland en beïnvloedde van
daar Bellamy.)
Wat in Jacobus Bellamy te waarderen is, is zijn streven naar eenvoud en
natuurlijkheid. Merkwaardig is dat hij deze eenvoud en natuurlijkheid feitelijk alleen
bereikte in zijn niet voor publikatie bestemde brieven; in zijn gedichten komen zij
ons geforceerd voor.
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Overgang achttiende-negentiende eeuw
Willem Bilderdijk (1756-1831)
72
Wij kunnen het karakter van Willem Bilderdijk het beste begrijpen door zijn leven
na te gaan: uit zijn reacties op wat hem overkwam blijkt zijn aard duidelijker dan bij
enig ander dichter.
Willem Bilderdijk werd te Amsterdam geboren en had een sombere en vreugdeloze
jeugd: door een ongeluk aan zijn voet was hij van zijn zesde tot zijn zestiende jaar
tot thuiszitten gedwongen. ‘Meer mijmerziek dan speels gezind zocht het vroegrijpe
kind troost in lectuur en onverpoosde studie van allerlei wetenschappen, of kwelde
zich met de onoplosbare vraag naar het hoe en waarom der dingen.’ Het gedwongen
thuiszitten had voor hem twee gevolgen: een ongelooflijke egocentriciteit en een
encyclopedische kennis, omdat hij al wat hij in handen kreeg las. Zijn egocentriciteit
was oorzaak dat alles wat hemzelf overkwam in eigen ogen meer dan levensgrote
vormen aannam. Hij wás vroegrijp, doch in eigen visie wordt dat tot mededelingen
als de volgende: dat hij, anderhalf jaar oud(!) ‘de Bijbelhistorie, de Mythologie en
de voornaamste feiten der Universeele Historie’, benevens ‘natuurlijk’ de Heidelbergse
Catechismus en Vader Cats onder de knie had; dat hij, nog geen twee jaar oud,
verlangde ‘verlost te worden uit deze wereld’; dat hij, drie jaar oud, een minnebriefje
aan een meisje schreef waarin sprake was van haar zachte hals en ‘ivoren knietjes’...
Als student te Leiden laat hij zich, naar zijn vermeende afstamming van de
Zwaanridder en zijn verwantschap met de Teisterbants, inschrijven als Willem van
Teisterbant, gezegd Bilderdijk. Hij toonde moed door als Orangist de Rotterdamse
visvrouw Kaat Mossel te verdedigen, doch als hij bij die gelegenheid een lichte
schram oploopt, heet het in eigen bewoordingen later: ‘hij had voor Oranje zijn bloed
gestort’. In het licht van deze zelfvergroting en zelfvergoding kunnen wij ons ook zij het met enige moeite - voorstellen hoe hij er toe kwam zijn huisbaas, die hem
vriendelijk aangemaand had de achterstallige huur te betalen, het volgende briefje
te zenden als antwoord:
Hoog Welgeboren Heer!
Daar ik mij nooit met geldzaken bemoeid heb noch meen te bemoeien,
weet ik niets van huurpenningen of lasten of wat dergelijke is. Ik verschoon
voor het overige, volgens Uw verzoek, Uwe vrijpostigheid, als van een
onbekende
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jegens een onbekende, schoon het - inderdaad - dezelve wat verre gedreven
is, iemand in zijn studiën met zoodanige kleinigheden te storen.
Ik teeken mij dus, met alle betamelijke hoogachting, enz.
Bilderdijk bezat een encyclopedische kennis zoals ook blijkt uit zijn gehele oeuvre;
hij heeft, op eigen gelegenheid, zich bezig gehouden met: wiskunde, perspectief,
tekenkunst, geologie, astronomie, krijgskunde, geschiedenis en, behalve de moderne
talen, ook Hebreeuws, Arabisch, Perzisch, Gotisch, Latijn en Grieks.
Voor het eerst treedt Willem Bilderdijk in de openbaarheid - hij is dan twintig jaar
- door de beantwoording van een voor die tijd tekenende prijsvraag, nl. het schrijven
van een opstel over ‘De invloed van de dichtkunst op het staatsbestuur’. Zijn
rechtskundige studies te Leiden voltooit hij in slechts twee jaar, waarna hij zich als
advocaat vestigt in Den Haag (1782). In 1785 treedt hij in het huwelijk met Catharina
Rebecca van Woesthoven, die echter volstrekt niet bij hem past. Als hij in 1795
weigert de ‘eed van eerbied voor de onvervreemdbare rechten van de mens en burger’
af te leggen, moet hij binnen 24 uur het land verlaten. Via Hamburg wijkt hij uit naar
Londen, waar hij door lesgeven in zijn onderhoud moet voorzien, en hier raakt hij
verliefd op zijn 19-jarige leerlinge Katharina Wilhelmina Schweickhardt. Samen
gaan zij naar Brunswijk nadat hij eigenmachtig (de enige autoriteit die hij erkent is
God) het huwelijk met zijn eerste vrouw ontbonden heeft. Somber schrijft hij van
daar:
Ik zal den troost niet hebben, den Hollandschen haard weder te genieten, maar hier
in die verderfelijke Kachelstuben moeten verstikken of in Moskou (hier had B. nl.
een hoogleraarsbetrekking aangeboden gekregen, L.) veellicht nog érger gaan
doorstaan. Wat dat uitzicht voor mij is, gevoelt geen mensch. Alleen vind ik in dat
verval zelf de troost, dat het niet zoo geheel lang meer duren kan...
Door bemiddeling van vrienden kan hij evenwel naar zijn vaderland terugkeren
(1806) en schrijft dan zijn bekende:

Aan den Hollandschen wal
'k Heb dan met myn strammen voet,
Eindlijk uit d'onstuimen vloed,
Hollands vasten wal betreden!
'k Heb myn kromgesloofde leden
5] Op zyn bodem uitgestrekt;
'k Heb hem met myn lijf bedekt;
'k Heb hem met myn arm omvademd;
'k Heb zyn lucht weêr ingeademd;
'k Heb zyn hemel weêrgezien,
10] God geprezen op myn kniên,
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Al de doorgestane smarte
Weggebannen uit myn harte,
En het graf van myn geslacht,
Dit myn rif1 te rug gebracht! 15] 'k Heb dit, en, genadig God!
Hier voleinde ik thands myn lot!
Laat, na zoo veeljarig sterven,
My dat einde thands verwerven!
Dit, ô God, is al myn hoop
20] Na zoo wreed een levensloop!

1806
Bilderdijk wordt dan leermeester van Lodewijk Napoleon (na door de Prins van
Oranje van zijn eed van trouw ontslagen te zijn) en schrijft in hetzelfde jaar zijn Ode
aan Napoleon; in 1811 is dezelfde Napoleon Bonaparte overigens al weer geworden
tot ‘'s warelds beul’. Bij het herstel der Oranjes in 1813 krijgt Bilderdijk een jaargeld,
doch niet het verwachte professoraat in de Nederlandse taal; hij wordt tenslotte
privaatdocent te Leiden.
Willem Bilderdijk is wel genoemd ‘de groote ongenietbare’ (prof. Huizinga). Zijn
grootheid valt inderdaad niet te ontkennen: zijn volkomen zelfstandigheid, zijn
ongebreidelde fantasie, zijn grootse visie zijn er getuigen van, en hij beheerste de
taal en de versvorm als weinig anderen. Wat hem voor velen (hij was en is nog steeds
een omstreden figuur) ongenietbaar maakt is: het onharmonische van zijn karakter,
het egocentrische (zich uitend o.a. in een voortdurend zelfbeklag) en het retorische.
Bilderdijk schreef zijn verzen in een soort van trance, in een lyrische roes die hij
beschouwde als een gevolg van de aanraking met zijn Muze, de gedichten die zo
ontstonden werden dan ook niet meer gewijzigd of geretoucheerd. De hier volgende
aanhaling uit een brief is weer tekenend:
Ik ben heden volstrekt buiten staat. Een gesprek met iemand over een
kleine quaestie van de Algebra heeft mij het hoofd zoodanig geëxalteerd,
dat ik den gantschen nacht in een buitengewoon acces van delirium heb
doorgebracht, en thands volstrekt zinloos ben. Ik heb mijne Vrouw met
verzen uit mijn mond op te schrijven derwijze afgemat, dat zij geen arm
verroeren kan. Zonderling zijn die paroxysmen. Zij hebben iets van 't
onweerstaanlijk dansen in de Chorea Sancti Viti2. Ik word dan weggesleept
tot verzenmaken als in een wervelwind.
De verzen van Bilderdijk (zijn vijanden spraken van Bulderdijk) werden of
aangevallen of fel bewonderd. Da Costa schreef: ‘De miskenning van Bilderdijks
grootheid ligt eenvoudig in de vooroordeelen zijner natie’, doch een ander tijdgenoot,
die de merkwaardige naam van Pieter Leuter voerde, schreef (zoals De Raaf en Griss
citeren): ‘Hemel! mijn Heer, wat zijn de vaerzen van den Heer Bilderdijk woest,
wild, ordenloos en zonder verband: moest hy juist de gelijkenis, in zijn eerste
1
2

gebeente
Sint-Vitusdans
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vaers aangenomen, waarbij hy zich met een toomeloos ros gelijk stelt, volkomen
bewaarheden? Zeker, ik kan geen smaak vinden in zulke woeste vaerzen.’ Uit zijn
dichterlijk oeuvre (in zijn geheel een 300.000 versregels omvattend) spreken ons
vooral die verzen nog aan waarin hij zijn gezwollenheid en eigenwaan vergeet, waar
hij zich klein voelt tegenover God. Een ontroerend gedicht is b.v.:

Gebed
Genadig God, die in mijn boezem leest!
Ik vlied tot U, en wil, maar kan niet smeeken.
Aanschouw mijn nood, mijn neêrgezonken geest,
En zie mijn oog van stille tranen leken!
5] Ik smeek om niets, hoe kwijnend, hoe bedroefd.
Gij ziet me een prooi van mijn bedwelmde zinnen:
Gij weet alleen het geen uw kind behoeft,
En mint het meer, dan 't ooit zich-zelf kan minnen.
Geef, Vader, geef aan uw onwetend kroost,
10] Hetgeen het zelf niet durft, niet weet te vragen!
Ik buig mij neer; ik smeek noch kruis, noch troost:
Gij, doe naar uw ontfermend welbehagen!
Ja, wond of heel; verhef, of druk mij neêr;
'k Aanbid uw wil, hoe duister in mijne oogen:
15] Ik offer me op, en zwijg, en wensch niet meer:
'k Berust in U, zie daar myn eenigst pogen!
Ik zie op U met kinderlijk ontzag:
Met Christen hoop, noch lauw noch ongeduldig,
Ach, leer Gij mij het geen ik bidden mag!
20] Bid zelf in mij, zoo is mijn beê onschuldig.

Londen, 1796
Bijna alle letterkundige genres zijn door Bilderdijk beoefend: Lyriek schreef hij zijn
hele leven door. Behalve de genoemde en geciteerde verzen verdient nog genoemd
te worden: Afscheid met de bekende slotstrofen:

5]

Doch de dampen
Dezer rampen,
Doch de nevels dezer nacht,
Zullen breken
By 't ontsteken
Van den dag waarop zy wacht.
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Mocht mijn' lippen
Dat ontglippen
Wat mijn brekend oog hier ziet:
10]
Mocht ik 't zingen,
En my dringen
Door dit wemelend verschiet!
Ja, zy zullen
Zich vervullen,
15] Deze tijden van geluk!
Dees ellenden
Gaan volenden;
En, verpletterd wordt het juk.

20]

Holland leeft weêr,
Holland streeft weêr,
Met zijn afgelegde vlag,
Door de boorden
Van het Noorden
Naar den ongeboren' dag.

25]

Holland groeit weêr!
Holland bloeit weêr!
Hollands naam is weêr hersteld!
Holland uit zijn stof verrezen,
Zal opnieuw ons Holland wezen;
30] Stervend heb ik 't u gemeld!
Stervend zong ik,
Stervend wrong ik
Deze heilvoorspelling uit!
't Sterflot wenkt my;
35]
Gy, herdenkt my
Als u 't juichensuur ontspruit!

1811
Bekend zijn verder het klankschilderende maar o.i. geforceerde Uitvaart (Befloersde
trom / noch rouwgebrom / Ga romm'lende om / Voor mijn gebeente / enz.) en het
veel mooiere:

Zielzucht
Zoo de wijsheid
Aan de grijsheid
Waar verknocht,
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En de ervaring
Zielsopklaring
Schenken mocht;
'k Zou de dagen
Niet beklagen,
Vol van pijn,
10]
Die me een leven
Heeft gegeven,
Dat me moest tot leerschool zijn.
5]

Maar, ô Hemel!
In 't gewemel
15]
En gewoel
Rondgedreven
Door een leven
Zonder doel;
Prooi der stormen;
20]
Aas der wormen;
Asch en stof;
Heb ik 't leven
Weg zien zweven
Als een boomblad in den hof.
25]

Wat 's den blinden
't Ondervinden
Van het licht,
Zoo 't zijn stralen
Onder 't dwalen
30]
Op hen richt?
't Geeft hunn' oogen
Geen vermogen
Om te zien;
't Zijn de handen
35]
Aan de wanden,
Die hun bystand moeten biên.

40]

Op U hopend
Die 't ons opent,
Bleef 't gezicht
In dit duister
Naar Uw luister
Heen gericht;
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Maar - wat zag ik?
Wat vermag ik,
45]
't Graf ten buit!
Blind geboren,
Is 't verloren,
Zoo Gy 't oog my niet ontsluit.
Immer droever
Thands op d'oever
Van het graf,
Onder 't breken
Van den weeken
Wandelstaf,
55]
Strek ik de armen
Onder 't karmen
t'Uwaart heen!
Zij me in 't donker
Slechts één flonker
60] Van Uw heilzon afgebeên.
50]

1827
Epiek vinden wij o.a. in Elius en Het wiel van Heusden (geschreven naar aanleiding
van zijn vermeende verwantschap met de Zwaanridder en met de Teisterbants), en
het onvoltooide De ondergang der eerste wareld (in 1820 uitgegeven).
Dramatiek is een genre dat een individualist als Bilderdijk niet ligt. Het bekendst
is Floris V.
Didactische poëzie: De ziekte der geleerden (1807).
Tenslotte moeten wij nog wijzen op zijn studies, waarvan Geschiedenis des
vaderlands de vrucht is van zijn privaat-docentschap te Leiden. De kijk van Bilderdijk
op de geschiedenis is zeer zelfstandig maar ook zeer bevooroordeeld: Oldenbarnevelt
wordt tot misdadiger verklaard en Jan de Witt is een ‘hals’.
Bilderdijks invloed is zeer groot geweest: hij was de grondlegger van het Réveil;
Da Costa en vele anderen beïnvloedde hij in hun dichtkunst; als privaat-docent
toornde hij tegen de grondwet, tegen de Liberalen, tegen de afschaffing van de
slavernij, - kortom tegen de hele geest zijner eeuw. Tot zijn leerlingen behoorden
o.a. Groen van Prinsterer (de latere leider van de Anti-Revolutionnaire Partij) en
Jacob van Lennep.
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Negentiende eeuw
Vaderlandsliefde en huiselijkheid
73
Vaderlandsliefde en huiselijkheid zijn de twee motieven die wij bij HELMERS en
TOLLENS aantreffen, bij Helmers vooral het eerste, bij Tollens beide. Een ander
verschil tussen de twee dichters is, dat bij Helmers, levend in de tijd van de
vernedering der Franse overheersing, geërgerd door de slapheid van zijn tijdgenoten,
roemrijke historische feiten bezongen worden om de Nederlanders moed in te spreken,
terwijl Tollens zich veeleer fier op de borst slaat in een gezapige zelfgenoegzaamheid
om de flinkheid der voorouders.
JAN FREDERIK HELMERS (1761-1813) werd vooral bekend door De Hollandsche
Natie (1812), een gedicht in zes zangen, dat hem meer recht geeft op onze
bewondering voor zijn moed dan op onze waardering voor zijn talent. Het gedicht
is door zijn chauvinisme, retoriek en bombast lichtelijk lachwekkend, maar er was
moed voor nodig om dit gedicht in die tijd onder de neus der Fransen uit te geven:
het bevel tot arrestatie kwam juist één dag na 's dichters dood.
HENDRIK TOLLENS (1780-1856) was de populairste dichter uit de eerste helft van de
19de eeuw: zijn ‘beroemdste’ dichtwerk, Tafereel van de Overwintering der
Hollanders op Nova Zembla werd in 1819 met goud bekroond; nog in 1860 noemt
Tollens' biograaf (dr. G.D.J. Schotel) de Overwintering ‘een stuk welks wedergade
in geene taal der wereld bestaat’; zijn tijdgenoten noemden Tollens ‘grooter dan
Petrarca’; zijn borstbeeld werd gelauwerd, enz. De moderne lezer vraagt zich af: hoe
is deze onverdiend hoge waardering te verklaren? Hendrik Tollens geeft in zijn poëzie
uiting aan de burgerlijke zelfgenoegzaamheid dier dagen, zijn romantische poëzie
spreekt in eenvoudige, bevattelijke woorden, zij heeft een vriendelijke moraal en
vleit de lezer. De grote historische onderwerpen die hij bezong, haalde hij omlaag
tot het peil van de gezapige burgerman. Busken Huet drukte het, scherp als
gewoonlijk, zo uit: ‘Een domper is Tollens geweest, die in onze neiging tot nationale
zelfvergoding ons heeft gestijfd; met zijn burgerlijk ideaal van tevredenheid ons in
slaap heeft gezongen; de melodien der eeuwigheid op een draaiorgel heeft gezet’.
Tot zijn werk behoren gedichtjes die het huiselijk geluk, de tevredenheid met
zichzelf en de rest van de wereld bezingen (Winteravondliedje), verder
natuurgedichten en vaderlandse gezangen (hij is de schrijver van het Wien
Neêrlandsch bloed), waar-
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van vaak roemrijke gebeurtenissen uit het nationale verleden de stof vormen: de
reeds genoemde Overwintering op Nova Zembla, Het slot Loevestein, Kenau
Hasselaar, Het turfschip van Breda, e.a. ‘Wezenlijk spreekt uit die gedichten, bij
afwezigheid van allen historischen zin, een sterke geest van snoeverij’, en ‘Al deze
verzen, waarin de vaderlandsliefde ons toeschijnt zich als eene door wijn en bloeddorst
verhitte marketentster aan te stellen, hebben den grond gelegd voor Tollens' roem’.
(Cd. Busken Huet)
Ter illustratie volgt hier een fragment uit de Overwintering:

5]

10]

15]

20]

25]

30]

Zij zien de toekomst in, en siddren die te kennen,
En uur aan uur vervliegt, eer ze aan het schrikbeeld wennen.
Toch eischt de hooger nood beleid en zorg te meer:
Zij zien de leeftogt na, herzien hem keer op keer;
Bepeinzen voor hoe lang, bereeknen voor hoe velen,
En stellen vast rantsoen, om daaglijks uit te deelen.
De brand wordt afgepast bij luttel tal en maat;
De dunne pit gesplitst, eer ze in de lamppijp gaat;
De korlen zout geteld en 't zuivel voorgemeten:
Zoo wordt hun nood gerekt en 't harde brood gegeten.
Maar de eensgezindheid blijft, al dringt zich de armoê in;
Een onbevolen tucht regeert het gansch gezin,
En zuinigheid houdt huis, naar Hollands oude zeden:
Geen kruimel wordt verspild, geen spaander wordt vertreden.
Des feestdaags, anders niet, wordt uit het zilte nat
Het bruine vleesch gescheurd, dat vastvroor in het vat;
Dan dekt de ketel 't vuur, waar zij zich rond om scharen,
En hunkren naar den disch, en in den wasem staren.
Maar, eerst den dag gevierd en God den Heer geloofd!
Zij slaan den bijbel op, ontblooten allen 't hoofd;
Een hunner, beurt om beurt, met eerbied opgerezen,
Staat uit Gods heilig woord een roerend stuk te lezen;
Of aller ziel en zang smelt luidkeels zich ineen,
En Nova Zembla hoort de psalmen van Datheen1.
Doch 's avonds dringt de vreugd door al de zorg naar binnen;
Dan bannen zij 't verdriet, verzetten zich de zinnen;
Ontdooijen zich den wijn, en grijpen naar de kruik,
En klinken met den kroes, naar vaderlands gebruik.
Dan wordt een voller teug, met milder hand geschonken,
Voor minnares en maag2, voor vrouw en kind gedronken;
En mengt zich ook een traan met d'ingegoten wijn,
Dat doet hun harten goed, rampzaalgen als ze zijn!
Een hunner hijgt naar lucht: zijn makkers moeten 't weten,
Hoe lief zijn vrouw hem heeft, hoe al zijn kindren heeten;

1
2

berijmer der psalmen
bloedverwant
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35] Hoe bang hem 't scheiden valt, bij elk vertrek naar boord,
Als ze in zijn armen hangt en in haar tranen smoort;
Hoe de oudste knaap hem lijkt, en, schoon pas zeven jaren,
Reeds plaagt, bij elke reis, om met hem meê te varen,
En hoe zijn droeve vrouw, terwijl de jongen smeekt,
40] Den lach geen meester is, die door haar tranen breekt;
Hoe bij het laatst vaarwel, zoo zuur hun opgebroken,
De zuigling aan haar borst, met de armpjes uitgestoken,
Hem nareikte om een kus en toeriep honderd keer...
Hier houdt de spreker stil: hij snikt; hij kan niet meer.

Van deze Overwintering had iemand opgemerkt dat ‘de beeren er eene te groote, de
caesuur eene te kleine rol vervulde’, Busken Huet zegt terecht: er komen ‘niet zoo
zeer te veel ijsbeeren, als wel te veel zuchten, te veel ontsteltenissen, te veel
benaauwdheden, en in één woord te veel onmannelijke aandoeningen (in) voor’.

Mr. Isaäc da Costa (1798-1860)
74
Isaäc da Costa stamt uit een, om godsdienstredenen uitgeweken, oud Portugees-Joods
geslacht. Reeds als 15-jarige kreeg hij ‘als kind en vrind des huizes’ les van Bilderdijk,
terwijl hij tijdens Bilderdijks privaat-docentschap te Leiden tot diens toegewijdste
studenten behoorde. De invloed van deze dominerende figuur is dan ook zeer groot
geweest, zowel in religieus, als in politiek en poëtisch opzicht, - minder-welwillende
beoordelaars spraken honend van ‘de aap van Bilderdijk’. In 1822 ging Da Costa
openlijk over tot de gereformeerde Kerk, en deze bekering is van beslissende betekenis
voor zijn verder leven èn voor zijn literair oeuvre. Voor hem is inderdaad het
christendom (het Nieuwe Testament) de bekroning van het israëlitisch geloof (het
Oude Verbond), en hij verwacht de kerstening van alle joden en het Duizendjarig
Rijk (Millennium). Da Costa is ook de grote man van het Réveil, een religieuze
beweging in het protestantisme van gelovigen die, ontevreden met de bestaande
toestand, onderlinge bijeenkomsten organiseerden en hun hele leven wilden
doordringen met een vooral ook doorvoeld christendom dat zij in alle omstandigheden
werkelijk wilden beleven.
Isaäc da Costa valt in onze 19de eeuw op door zijn diepe en geest driftige
religiositeit, zijn afwijzen van revolutie en vooruitgang, zijn strijd tegen lauwheid
en halfheid:
Ik ben geen zoon der laauwe Westerstranden!
Mijn Vaderland is daar de Zon ontwaakt!
En als de gloed der Libyaansche zanden,
Zoo is de dorst naar dichtkunst, die mij blaakt!

En de eisen die hij aan deze dichtkunst meent te moeten stellen, wij vinden ze
uitgedrukt in de beginregels van De Gaaf der Poëzy:
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Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed
Tot ééne ondeelbre kracht verbonden,
Tezaam gesmolten tot één gloed,
En door den boezem uitgezonden
Op vleugelen van melodij,
Om al wat ademt te betooveren,
Om al wat hart heeft te veroveren,
Zie daar de gaaf der Poëzij!

Nog meer dan door zijn zuiver-lyrische poëzie (als God met ons, en De gaaf der
Poëzy) is Da Costa bekend door zijn zgn. tijdzangen: door de geest van de tijd
ingegeven gedichten met een sterk historische inslag. In 1823 reeds had Da Costa in
een vlugschrift zijn Bezwaren tegen den geest der eeuw uiteengezet; dan breekt de
tijd aan dat hij minder als dichter dan als propagandist werkzaam is, al zijn energie
in het werk stellend om zijn denkbeelden over Kerk, maatschappij en staat te
verbreiden. In 1840 verenigen zich a.h.w. de dichter en de apostel in hem en ontstaat
de eerste van zijn tijdzangen: Vijf en twintig jaren, Een lied in 1840, dat a.v. begint:

Voorzang
Kan het zijn dat de lier, die sints lang niet meer ruischte,
die sints lang tot geen harten in dichtmuzijk sprak,
weêr op eens van verrukking en hemellust bruischte,
en in stroomende galmen het stilzwijgen brak?
5] Kan het zijn dat een ader, verstikt en vergeten,
schoon eens mede van jeugdige zangtonen vol,
thands op nieuw, door een stout maar gelukkig vermeten,
in den zandgrond geraakt, weder uitschoot en zwol?

10]

't Mochte zijn, dat een winter voorby waar gevaren,
en haar ijs by de stralen der lentezon smolt; dat - een reeks van onvruchtbaar vervlotene jaren
door één oogst voor het minst al die arbeid vergold!

Neen! de mensch mag zijn lente geen tweedemaal smaken;
op zijn winter volgt nooit weêr herleving en groei! 15] dan alleen als dit stof eens zijn dooden zal slaken
voor een eeuwige zon, voor een eindloozen bloei!
Evenwel heeft wellicht onze Dichtkunst haar tijden. o! De harp van mijn stam heeft de wissling gekend
van gejuich en geklag, van verheffing en lijden,
20]
van bevrijding en lange - verdorrende ellend. (enz.)
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In deze tijdzang geeft Da Costa dan verder een beschrijving van de jaren 1815 tot
1840: 1815, Waterloo; 1817, derde eeuwfeest van de Hervorming; 1821, dood van
Napoleon; 1823, herdenking van de uitvinding van de boekdrukkunst; 1830,
julirevolutie en Tiendaagse Veldtocht, enz.

5]

10]

15]

20]

25]

30]

35]

't Jaar DRIE EN TWINTIG rees. - 't Is feest in Haarlems wal.
De menigte vlood saam op 't schel trompetgeschal.
't Is wel haar tijd niet meer van blinkende tournooien,
waar duizend Edelen de heirbanier ontplooien
voor Hollands Liebaart en den Henegouwschen Leeuw!
't Geldt echter hier een dag der bonte Middeleeuw.
Een man ('t was in den tijd, toen Beijeren reeds taande
en 't stout Borgondië den weg der grootheid baande,)
een man, in Haarlems Hout, sneed op den beukenstam
een vorm, die in den grond als letter nederkwam!
Maar op die letter zeeg een stemgalm uit de blaêren:
‘vermenigvuldig u!’ en 't was zoo. Vijftig jaren
had de Eeuw nog niet geteld, als 't Aartsbisschoppelijk Stift
den troon der Drukkunst op zijn bodem zag! De Schrift,
het eerste, ging van toen vertienmaalduizendvuldigd
naar 's aardrijks hoeken uit! - O wonderen verschuldigd
aan 't toeval van één' dag! Hier is de vinger Gods.
Wat ook ontheiligd werd door menschelijken trots
of wrevel: hier was God! 't Was, wat ge ooit sedert werkte,
o drukkunst! 't was, het bleef, met nooit gekende sterkte,
vermenigvuldiging! - van licht, van wetenschap,
van woord, van wil, van macht. Het was een reuzenstap
ten hemel - en ter hel. Ja, menschdom! ook ter helle.
O! wie in arren moed' dat woord in twijfel stelle,
zie om zich! zie die Pers, die in haar jonge kracht
den dag des Bijbels aan 't verduisterd menschdom bracht,
sints, tegen God in kamp, verharde zondekweekster,
verboden lust- en haat- en oproervlam-ontsteekster!
Zie spottend Ongeloof aan waarheid, hemel, deugd,
als opgedrongen door haar dienst aan 't hart der jeugd,
aan 't oog der kindren! zie haar legioen romannen
gezondheid beide en schaamt' van maagdenwangen bannen,
en met haar sluipen in het eenzaam slaapsalet,
en in den droom, of in de nachtwaak op het bed,
gedachten mengen, die, in 't woelend bloed gevloten,
d'echt verontreinigen, eer dat hy werd gesloten!
Hy zie die Drukpers, als verwaten koningin
gezeten op haar koets, de Meening als slavin
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in teugels klemmen, en aan 's Afgronds macht verraden,
40] ja, ongeduldig, met een zwerm van vlugge bladen,
vermenigvuldigd dag by dag, en uur voor uur,
onze aard bezwangeren van ondermijnend vuur,
de Majesteit weêrstaan, Gods ordeningen honen,
de tempels plonderen, en koningen onttroonen.

Andere bekende tijdzangen zijn: Aan Nederland in de lente van 1844, Wachter! wat
is er van den nacht (1847) en 1648 en 1848.
Een belangrijke plaats in zijn oeuvre wordt ingenomen door het gedicht Hagar
(1848), een bijbelse verbeelding vol historische elementen. In dit gedicht beeldt Da
Costa nl. uit de strijd tussen christendom en mohammedanisme, daarbij uitgaand van
de twist tussen Hagar (en haar zoon Ismaël, de stamvader der mohammedanen) en
Sara (met haar zoon Isaäc, de voorvader van Christus): zoals Hagar terugkeert naar
de tent van Abraham, zo zullen eens de mohammedanen terugkeren naar de Kerk
van Christus.
In dit en andere gedichten toont Da Costa dichterlijk gevoel en weidse verbeelding
te bezitten, doch evenals bij zijn leermeester Bilderdijk hebben pathos en retoriek
vaak de boventoon, en dan komt hij tot een valse beeldspraak als die uit de tweede
strofe van de geciteerde Voorzang; dan schrijft hij, in dezelfde tijdzang, verzen als:
Neen! wacht, Euroop! geen heil van waapnen of verbonden!
Uw moederschoot heeft nog den vuurberg niet verslonden,
wiens ingewand van 't zaad des opstands woelt en blaakt;

Als taalscheppende virtuoos is hij Bilderdijks mindere, als bewogen kunstenaar
misschien niet, en hij overtreft hem doordat hij in plaats van het eigen ik de wereld
tot onderwerp van zijn poëzie maakt, - een poëzie echter die te zeer gelezen moet
worden op de wijze waarop hijzelf ten huize van Bilderdijk zijn pathetische Cain
voorgalmt, zodat de Franse buurman verzoeken komt ‘zoo hard niet te declameeren!’

Mr. Anthony Christiaan Winand Staring (1767-1840)
75
De mededeling dat A.C.W. Staring in de Gelderse Achterhoek geboren is, is voor
meer dan alleen maar de burgerlijke stand van belang: zijn hele oeuvre is zonder
deze achtergrond nauwelijks denkbaar: Gelderse historie en folklore, Gelders
landschap en karakter bepalen Starings werk.
De vader van de schrijver was zeekapitein; het gemis aan huiselijk leven van de
jonge Staring had tot gevolg dat hij geen aangename jeugd had; als later door zijn
eigen zoon Maurits eens geklaagd wordt over het harde leven aan boord, wijst hij de
jonge zee-officier op zichzelf ‘wiens jeugd een aaneenschakeling van mishandeling
en ontberingen was, die gij nimmer hebt gekend’. Dit wetend begrijpen wij ook
Starings voortdurende zorg om zijn kinderen een harmonische en gelukkige jeugd
te bezorgen op De Wildenborch, het buiten waar de familie woonde. Zij voert er
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een echt patriarchaal leven: gezamenlijk wordt er muziek gemaakt (er waren vier
piano's op De Wildenborch), de meisjes leren er nog het spinnewiel hanteren, tijdens
de lange winteravonden wordt er voorgelezen uit Walter Scott, e.d. Zijn voornaamste
letterkundige werken schenkt Staring ons dan ook als zijn kinderen volwassen zijn
geworden en zij niet meer alle tijd en aandacht opeisen.
In een van zijn puntdichten, De onmisbare leidsman, schrijft Staring:
Verbeeldingskracht en Geestdrift hiet ik VEEL!
Maar hebt gij voor, daarmeê Parnassus op te streven,
En is Gezond Verstand u niet tot Gids gegeven,
Gij dwaalt, den Berg voorbij, naar Geel.

en als wij dan weten dat Geel bekend is voor zijn krankzinnigenverpleging, dan
begrijpen wij dat wij in Starings eigen werk naast de fantasie en het gevoel ook een
duidelijke verstandelijke inslag mogen verwachten. Ook heeft Staring de gewoonte
zijn gedichten te blijven herzien en herschrijven, niet met de bedoeling van de
dichtgenootschappers om ze steeds gladder te polijsten, maar juist om ze zo kernig
en plastisch mogelijk te maken. Het totale dichterlijke oeuvre van Staring is niet
groot, ook al niet omdat hij bij de samenstelling stevig schiftte. Een vers als De
toekomstige geliefde, met de schone strofe
En mogt eens 't lot in 't eigen grav
Uw beendren met mijn beendren menglen,
Dan zal ik zelv nog na den dood
Mijne armen in uwe armen strenglen...

dat zo duidelijk de invloed van Rhijnvis Feith verraadt, werd dan ook welbewust
niét opgenomen. De grote bewondering van de rijpe Staring ging vooral dit naar
Huygens (om diens kernachtigheid) en naar Cats (om diens verteltalent), - beide
eigenschappen zijn kenmerkend voor de Staring zoals wij die kennen en liefhebben.
Zeer populair is de dichter overigens nooit geweest, daar was zijn poëzie te ‘moeilijk’
voor; voor veel lezers immers geldt het volgend epigram:

Duisterheid
Krijn las, en zei', zoo tusschen waken
En dutten in: ‘dat-kon-wel-klaarder zijn!’
Voor die half slapen, lieve Krijn,
Kan 't een, die droomt, slechts duidelijk maken.

Ondanks zijn verstandelijkheid, ondanks zijn afkeer van gevoelsuitbarstingen en
sentimentaliteit, kunnen wij Staring toch romanticus noemen, en wel om de stofkeuze
(historie, sage, folklore), om het natuurgevoel en om de humor.
De drie genres die Staring bij voorkeur beoefende zijn: de lyriek, het puntdicht en
de dichterlijke vertelling. Tot zijn bekendste lyriek behoren De Israëlitische Looverhut
en
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Herdenking
Wij schuilden onder dropplend loover,
Gedoken aan den plas;
De zwaluw glipte 't weivlak over,
En speelde om 't zilvren gras;
Een koeltje blies, met geur belaân.
Het leven door de wilgenblaân.

5]

't Werd stiller; 't groen liet af van droppen;
Geen vogel zwierf meer om;
De dauw trok langs de heuveltoppen,
Waar achter 't westen glom;
Daar zong de Mei zijn avendlied!
Wij hoorden 't, en wij spraken niet.

10]

Ik zag haar aan, en, diep bewogen,
Smolt ziel met ziel in een.
O tooverblik dier minlijke oogen,
Wier flonkring op mij scheen!
O zoet gelispel van dien mond,
Wiens adem de eerste kus verslond!

15]

Ons dekte vreedzaam wilgenloover;
De scheemring was voorbij;
Het duister toog de velden over;
En dralend rezen wij.
Leef lang in blij herdenken voort,
Gewijde stond! geheiligd oord!

20]

Met Roemer Visscher en Huygens behoort Staring tot onze beste epigrammisten:

Aan een' navolger
Alcest, wilt gij den Zangberg1 op?
Zoo rijd een eigen paard; geen huurknol haalt den top.

Verdraagzaamheid
Van 's Heeren Woord, in MENSCHENTAAL geschreven,
Is 't regt verstand den MENSCH verbleven.
Wie aan dat Woord den besten uitleg gaf,
Onthult eens de andre zij' van 't graf;
Maar die zich grondde op 't Woord, en Broeders van zich stiet,
Gewislijk, die begreep het niet.

1

verblijfplaats der Muzen
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Aan Pegasus1
Pegaasjen, hou' eens stil!
Ik ben geen vriend van vitten;
Ik zuiver slechts, uit goeden wil,
Uw schoone manen van de klitten,
En lees de noppen uit uw staart:
Laat Pluto2 't haavloos kinhaar zitten,
Apollo3 scheert zijn baard.

Polijsten
Gij zonen van Apol, die min doldriftig ijlt,
En 't warmgesmede Vers bedachtzaam koelt en vijlt,
Gedenkt: schoon 't Beerenjong bij Moeders lekken winn',
Als 't lieve Leven faalt, dat lekt geen tong er in.

Meester en leerling
De Meester, in zijn Wijsheid, gist.
De Leerling, in zijn Waan, beslist.

Voor velen ligt Starings grootste kracht echter op het gebied van de berijmde
vertelling: De hoofdige boer, Het kameleon, De leerling van Pankrates (dezelfde
stof die wij aantreffen in Goethes Der Zauberlehrling en die door Paul Dukas zo
geestig in klanken werd verbeeld in zijn L'Apprenti sorcier), Marco, De twee
bultenaars, en, vooral Jaromir.
De drie gegevens waar Staring bij het schrijven van zijn Jaromir-cyclus van uitging,
waren: de Duivelskolken (een paar meertjes bij Lochem), de Hondentree (in de
drempel van de Librye bij de kerk te Zutphen) en de Duivelsaars (een kuil in een
weiland bij Lochem). Om in een speelse vertelling deze drie namen, waarin telkens
de duivel voorkwam, te ‘verklaren’, had de schrijver een tegenspeler nodig, Jaromir,
en de oorzaak van de vijandschap tussen Jaromir en de duivel beschreef hij in

Jaromir te Praag
Een Oud-Student, dien 'k Jaromir zal noemen:
Een Theoloog: befaamd aan Karels4 School te Praag,
Voor twee paar eeuwen; mocht zich roemen
Van een gezonde MAAG;
5] Maar, ach zijn BEURS lag ziek! De Wissel veertien daag
Ontbrekend, was 't crediet verdwenen,
Bij Schacher-Ephraïm, zijn welbeklanten buur;
Het, anders lokkend, etensuur
Dreef Jaromir 't Boheemsche Athenen

1
2
3
4

gevleugeld dichterpaard
god der onderwereld
god der muziek
door Karel IV in 1348 gesticht
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10] Als een verstootling uit; en bergwaart sloop hij voort;
Op 't eenzaam pad in de overlegging niet gestoord:
Hoe met een platten buîl een maaltijd te vereenen.
De reiszak, dien hij wandlend droeg,
Was licht genoeg,
15] En kon' hem weinig hinder baren:
Een Plautus1 en 't Studenten-zangboek waren
Het meest omslachtig deel van 't pak,
Dat in 't herbergzaam juchtleer stak.
Hij zweette niet te min! - de rommlende ingewanden,
20] Schoon bol van enkel wind,
Bezwaarden onzen Vrind!...
In 't lest tot flauwens toe! als, over de akkerlanden,
Zich 't avondkoeltje, net van pas, vermeien ging,
En hij 't, met open borst, op dorre lippen ving.
25] Dus nieuwgesterkt, jaagt weêr zijn blik den kring
Rondom hem zoekend af.
Een Dorp verheft zijn daken,
Rechts, tusschen ooftgeboomt'. Links, breidt zich, aan den weg,
Een perk2 uit, voor de leuze omsingeld met een heg:
Die hier zijn handwerk drijft, vaart best, wanneer de zaken
30] Der boeren slechter gaan, en droes3 of runderpest
Haar zetel in hun stallen heeft gevest.
Dan is hij daaglijks hier als anatoom te vinden,
En pleegt de kraaien aan zijn mildheid te verbinden4.
Hier valt thans Jaromir, nabij de heg, in 't oog
35] Wat fluks het radertuig van zijnen geest bewoog,
En zijn verbeelding spande: ‘O schat, waarmede een Heilig
Mij redding biedt!
Gespijsd, gelaafd voor niet5! voor niet5
Gekoesterd als een prins, rust ik, den nacht door, veilig,
40] In gindsche herberg!’ riep hij uit.
‘Wat vond hij dan?’
Iets wat, bij u of mij, de hebzucht niet zou' tergen!
Twee Paardenvoeten, en een Koestaart vond de Man.
Hij spoedt ze bij zijn Plautus weg te bergen,
En stapt nu, trotscher dan een haan,
45] Op 't uithangbord der ‘Zeven Slapers’ aan.

1
2
3
4
5
5

schrijver van lichte blijspelen
terrein
paardeziekte
verplichten
voor niets, gratis
voor niets, gratis
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‘Heer waard, een goede schotel eten!
Maar geen getalm! ik val wat haastig, moet ge weten.
De WIJN - van 't beste vat - begrijpt gij!’
In dien toon
Houdt Jaromir het vol; eet, drinkt, dat elk zich wondert;
50] Schimpt, scheldt er tusschen, met een basstem of het dondert;
En snauwt nu: ‘Wijst me een bed’.
Het LOON
Van die, bij 't nachttoilet, zich naar zijn laarzen bukte,
Voorkwam het DIENSTBEWIJS: een treê,
Van klink1! waarmeê
55] De ongure Gast, wiens zool zijn lenden drukte,
Te kooi sprong.
't Machtwoord: ‘Grijp!’ besloot hierop de klucht,
Terwijl de laarzen, als twee zwaluwen, de lucht
Doorscheerden; en 't gordijn viel neder.
60] Den andren morgen rees het weder,
Met d'aangebroken dag. Een schrikkelijk rumoer
Van trapplend klossen op den vloer;
En ‘Laarzen! laarzen!’ tot men aâmloos komt geloopen.
‘Gaan de ezelsooren hier te negen uur eerst open?’
65] Die vraag gold d'eigen2 hals van gistren. Wit als krijt,
Staat hij, en gaapt, met mond en oogen even wijd.
De laarzen laat hij slippen: uit de deken
Van 't veldbed3, waar de bulderbas,
Na zijn gemaakt alarm, weêr ingedoken was,
70] Zag Jochem een ontzettend voorwerp steken!
En keerde, in 't volle zweet dat hij van angst vergoot.
‘Helpe ons Sint Nepomuk! wat is mij wedervaren!’
Berst hij in 't einde los. ‘Ik kom... daar kijkt een poot Een paardenpoot, met lange, zwarte haren,
75] Kijkt uit het bed van onzen Gast!’
‘Loop naar de pomp, en drinkt u nuchtren, kwast!’
Voegt hem zijn Meester toe; maar naadrend, om de kamer
Van Belzebub, op ZIJN beurt, in te gaan,
Vergeet hij niet, een kruis te slaan;
80] En, bleef hij op den drempel roerloos staan;
Begon hem òòk het hart te kloppen als een hamer;

1
2
3

van wat-ben-je-me
dezelfde
purisme voor ledikant: lit de camp
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't Had dubblen grond! Niet één - twéé hoeven staken 't bed
Thans uit! - Hij kom terug, onmachtig dat hij stamer'1
Van 't geen hij zag, en zwijgt geheel verplet.
85] Toch moest een Derde nog gaan kijken!
Een Invalied, naar 't land in rust verzet.
Zijn knevels streek hij op; zijn kuif rees, zonder strijken,
Vanzelve omhoog, zoodra hij binnenkwam,
En, bij twee hoeven, nog een langen staart vernam,
90] Die kwisplend heen en weder speelde.
Weg liep ook nommer drie! en 't scheelde
De Waard alleen, zoo liep het huis leêg. Voor 't ontbijt
Bezorgd, laat Jaromir aan hèm geen vluchtenstijd.
Met huivrende angst gediend, roert deze nu zijn kaken
95] Van nieuws2; tot hij beveelt, de reekning op te maken.
De Waard, bij dit gebod, voelt zijn bevroren bloed
Straks3 weder tintlend slaan in de aâren:
Daar 't blijkt, dat, zonder hem, de Vijand heen zal varen.
Hij wil erkentlijk zijn; ook valt hem in: ‘'t Was goed
100] Zich daar beneden, voor den nood, wat gunst te sparen.’
Dus antwoordt hij: ‘Genadig Heer!
Dat kost en drank alhier tot uw beschikking waren
Is plicht geweest; en 't strekte mij tot eer,
Bleef deze kleinigheid de vriendschap onderhou'en.’
105] ‘Goed!’ spreekt de Gast, ‘het zij. - Dit zal u èèns niet rouwen,
Heer Waard! Wij zien elkander weêr.’

Hoe de duivel, terecht verontwaardigd om dit misbruik van zijn goede naam, zich
dan wreekt door de klepels van de kerkklokken van Lochem op Jaromirs kruin te
doen vallen, hoe hij oorzaak is dat Jaromir zijn plechtige gelofte aan Michaël breekt,
en hoe hij uiteindelijk gestraft wordt, leze men in de drie volgende delen: Jaromir
te Lochem, Jaromir te Zutphen en Jaromir gewroken.

De Gidskring
76
Het letterkundig leven in de tijdschriften van het begin van de 19de eeuw stond op
een zeer laag peil: het studenten-tijdschrift Braga (zie paragraaf 81) karakteriseert
de diverse literaire bladen als: ‘Een knorrige arrogant, wiens geest

1
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ge alleen kunt koopen / Door oppervlakkigheid en domme vleierij’; ‘Een lummel
van de straat (...) / Die, prijzend voor een slokje en ranslend voor een oortjen, /
Belachlijk of verachtlijk is’; en ‘Een goede doove Best van zeker tachtig Lenten (...)
/ Die kopjens koffie lept (...), 't Halfjarig nieuws herkauwt, sterk snuift, en meesttijds
dut’. Kort gezegd, wat deze tijdschriften verweten werd, was: het ontbreken van een
kritische instelling, onderlinge bewieroking, oudbakkenheid.
De eerste ernstige poging tot verbetering wordt gedaan door AARNOUT DROST
met zijn tijdschrift De Muzen (1834). Het inleidend artikel schreef over de noodzaak
van ‘een billijk en onpartijdig, van wijsgeerig-aesthetische beginselen uitgaand
Tijdschrift’ en wees erop ‘dat er geen schoonheid zonder waarheid, geen verhevenheid
zonder inwendige kracht, geen bevalligheid zonder eenvoud bestaan kan’; het wilde
‘door vergelijking met het uitheemsche, de eenzijdigheid pogen te verbannen’. Door
de vroegtijdige dood van de voornaamste oprichter verschenen er slechts zes
afleveringen van De Muzen; in feite echter was de geest er ook nog niet rijp voor in
ons land.
Als een drietal jaren later POTGIETER een nieuwe poging waagt, lukt het wel, doch
alleen dank zij zijn eigen literaire capaciteiten en werkkracht. Zo verschijnt dan De
Gids met als ondertitel Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen (dit tot grote
verontwaardiging van de oude Vaderlandsche Letteroefeningen, wier naam overigens
wel terecht verbasterd werd tot Vaderlandsche Leuteroefeningen).
Kort samengevat zijn de beginselen waarvan De Gids uitgaat deze:
1. De kunst dient te zijn: waar, eenvoudig (geen bombast), opbouwend.
2. De buitenlandse literatuur moet niet slaafs nagevolgd worden (onze kunst moet
nationaal zijn), maar wel kunnen wij het eigen peil opvoeren door toetsing aan het
buitenland.
3. De kritiek moet zijn: onbevooroordeeld, eerlijk en zo mogelijk opbouwend
(doch dat De Gids harde waarheden weet te zeggen, blijkt uit de bijnaam die het in
een blauw omslag verschijnend tijdschrift al weldra kreeg: ‘de blauwe beul’).
4. De geest van het tijdschrift zij liberaal: het staat open voor elke politieke en
elke godsdienstige gezindheid.
Elke aflevering van het blad bestond uit wat men zou kunnen noemen een negatief
gedeelte (de kritieken) en een positief (het scheppend werk).
In zekere zin is JACOB GEEL - die overigens nooit redacteur van De Gids geweest
is - te beschouwen als een geestverwant; Aarnout Drost is met De Muzen een
voorloper; de drie grote figuren van De Gids zijn dan R.C. BAKHUIZEN VAN DEN
BRINK, E.J. POTGIETER (die er in de tijd van zijn redacteurschap, 1837-1865, meer
dan 300 bijdragen, ten dele onder pseudoniem, in publiceerde) en CD. BUSKEN HUET.
JACOB GEEL (1789-1862) is bibliothecaris (later met de titel van professor) geweest
van de universiteitsbibliotheek te Leiden, en heeft als zodanig diepgaande invloed
uitgeoefend op de studenten (Bakhuizen, Beets, e.a.), terwijl door zijn lezingen en
verhandelingen die invloed ook tot buiten de universiteitskringen doordrong: Potgieter
werd wel verweten aan ‘geelzucht’ te lijden. Geel muntte uit door degelijke studiezin,
fijnheid van geest en onafhankelijkheid van oordeel. Voor zijn verhandelingen koos
hij vaak de aan PLATO ontleende dialoogvorm, waardoor voor-en-tegen helder belicht
konden worden. In zijn Gesprek op den Drachenfels b.v. laat
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hij een classicus en een romanticus hun standpunt verdedigen, terwijl hijzelf als
‘onpartijdige derde’ optreedt. Hij neemt stelling tegen Bilderdijks opvatting dat
poëzie geen ‘arbeid’ eist en alleen maar ‘uitboezeming’ is; hij breekt een lans voor
het goede recht van het proza als kunstvorm. Dit laatste doet hij zowel in een essay,
alsook door de eigen losse, pittige en geestige stijl waarin dit, evenals de andere
verhandelingen, geschreven is, verhandelingen die wij verzameld vinden onder de
titel Onderzoek en Phantasie (bij herdruk nog uitgebreid).
Als voorbeeld van de puntige wijze van vertellen volgt hier een klein fragment uit
Over het reizen:
[1]] Ik was op de stoomboot van Villeneuve naar Genève, en werd door een heer
[2]] in het Duitsch aangesproken, met wien ik in die taal een langdurig gesprek
[3]] voerde. De togt over het schoone meer leverde stoffe in overvloed op. Het
[4]] doorschijnend smaragd-groen water, waarvan men den bodem zien kan, tot
[5]] op dertig voet diepte; de zachtrijzende noordkust met haar rijken akkerbouw,
[6]] en het vrolijk liggende Lausanne, sterk gekleurd door een gloeijend zonlicht:
[7]] de sombere zuidkust met haar steile oevers, en het verder wegwijkende Sa[8]] voysche gebergte, reusachtig en graauw, met donderwolken op de toppen
[9]] bedekt; regts rijkdom en welvaart, links stoute natuur, maar schrale bodem,
[10]] door geen nijverheid verholpen; hier de vrucht eener milde regering, ginds
[11]] de uitwerkselen eener kleingeestige - een oogenblik, M.H.! over staatkunde
[12]] laat ik mij van avond niet uit - maar toch, dit alles hield ons gesprek aan
[13]] den gang, en ik dacht: hoe levendig gevoelt de Duitscher alles wat hem treft!
[14]] dit heeft hij boven ons vooruit! - Deze tusschengedachte gaf misschien aan[15]] leiding, dat ik weldra van Holland sprak, en door mijn man gevraagd werd:
[16]] ‘Um vergebung, haben sie vielleicht Holland bereiset?’ Ik antwoordde: ‘Frei[17]] lich, wenn nur ein Holländer so behaupten darf.’ - ‘Dan kunnen wij het
[18]] ons nog gemakkelijker maken, mijnheer, zeide hij: want ik ben een Rotter[19]] dammer, en hield u voor een Franschman.’
[20]] Gij ziet hieruit tevens, M.H.! dat men gewoonlijk al te breed opgeeft van
[21]] de taalkennis, die men al reizende opdoet: integendeel is er veel gelegenheid
[22]] om het goede te bederven, dat uw leermeester u te huis ingescherpt heeft.
[23]] ‘Niets is welluidender, zegt men, dan het Duitsch in den mond eener be[24]] schaafde vrouw.’ - Gaat dan tenminste niet naar Westphalen, of, indien de
[25]] beschaving van die streek bij u verdacht is, niet naar Zwitserland. Gij weet,
[26]] dat een gedeelte van dit volk Duitsch spreekt, en dat het hun moedertaal is.
[27]] Ik heb te Zürich zeer beschaafde vrouwen ontmoet, vrouwen van Hoog[28]] leeraren. Het was smartelijk, M.H.! de uitdrukking harer vriendelijkheid en
[29]] Zwitsersche gulhartigheid te hooren in keelklanken, uit het diepste der longen
[30]] opgerogcheld, zelfs dan wanneer zij, ten gevalle van den vreemdeling, niet
[31]] het verbasterd Allemannisch dialekt, maar fatsoenlijk Duitsch spraken. Gaat
[32]] ook niet naar Lombardye, noch in het beschaafde Milaan of Turin. Het
[33]] Italiaansch, dat gij uit uwen Tasso geleerd hebt, vindt gij daar in den omgang
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[35]] niet, maar een wanklinkend en schor, met horten en stooten en met eene
[36]] vervaarlijke snelheid uitgeschetterd dialekt, dat zelfs aan den geleerden stand
[37]] zóó eigen is, dat zij wel nu en dan, om den vreemdeling te believen, in het
[38]] zoetvloeijend en zoo naburig Toskaansch zich uitdrukken, maar terstond
[39]] weder, en terwijl gij er bij staat, onder malkander hunne ratelende taal van
[40]] het dagelijksche leven hervatten.
AARNOUT DROST (1810-1834) is om twee redenen van belang: om zijn invloed op
Potgieter (‘de magneet die hem richtte’, werd hij genoemd), wiens tijdschrift De
Gids een voortzetting is van Drosts De Muzen, maar ook om zijn historische
vertellingen. De roman Hermingard van de Eikenterpen (1832) beschrijft de komst
van het christendom in de Oudgermaanse samenleving; het verhaal is doordrenkt
van een diep-religieuze en romantische geest, doch Drost bezat op dat moment nog
niet de stilistische bekwaamheid om in literair opzicht een boek van blijvende waarde
te schrijven. De novelle De Pestilentie te Katwijk is boeiender en stilistisch pregnanter,
doch... slechts voor een klein deel Drosts werk: na zijn dood hebben Potgieter en
Bakhuizen van den Brink het verhaal bewerkt en grotendeels zelfs geschreven.
REINIER CORNELIS BAKHUIZEN VAN DEN BRINK (1810-1865) is mede-oprichter van
De Muzen en van 1838 tot 1843 redacteur van De Gids. Bakhuizen heeft met Potgieter
gemeen de grote waardering voor onze 17de eeuw en de brede belangstelling voor
ook de buitenlandse literatuur. Zijn grote begaafdheid is oorzaak dat, als hij in 1842
promoveert, zijn vrienden op een leerstoel voor hem rekenen. Zijn wetenschappelijke
opvattingen worden echter door de ouderen als revolutionair en zelfs als godslasterlijk
veroordeeld; bovendien is het gedrag van ‘Bakkes’ (zoals hij in intieme kring genoemd
wordt) weinig professoraal, en in 1843 moet hij wegens schulden halsoverkop het
land verlaten. Zijn verloving met Truitje Toussaint (de latere A.L.G.
Bosboom-Toussaint) wordt verbroken en Bakhuizens wetenschappelijke belangstelling
oriënteert zich nagenoeg geheel op de historie; hij bestudeert de archieven in Wenen
en Luik o.a., en als hij zeven jaar later in Nederland terugkeert, wordt hij, in 1854,
rijksarchivaris, een functie waarin hij uiterst belangrijk werk gedaan heeft. Voor de
literatuur is hij vooral van belang door enkele studies uit zijn Gids-periode, waarvan
Vondel met Roskam en Rommelpot de meest bekende is.

E.J. Potgieter (1808-1875)
77
Everhardus Johannes Potgieter werd te Zwolle geboren; huiselijke omstandigheden
waren aanleiding dat hij op dertienjarige leeftijd naar Amsterdam vertrok om daar
bij zijn tante voor de handel opgeleid te worden. Hij heeft Amsterdam slechts driemaal
voor een wat langere periode verlaten, en elke keer is het verblijf elders in een of
ander opzicht voor zijn literaire ontwikkeling van belang geweest.
Zijn eerste vertrek uit Amsterdam werd veroorzaakt doordat de zaak van zijn tante
naar Antwerpen overgeplaatst werd (1826) en het was hier dat Potgieter in contact

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

274
kwam met JAN FRANS WILLEMS, de ‘vader van de Vlaamse Beweging’ (zie § 85).
Er ontstond een vriendschap tussen de twee mannen, mede door het feit dat beiden
in dezelfde omstandigheden levend hetzelfde ideaal koesterden, nl. hun land op te
heffen uit het geestelijk verval waarin het verkeerde, - en zij deden dat door hun
tijdgenoten te confronteren met het roemrijke verleden: voor Jan Frans Willems
waren dat de Middeleeuwen, voor Potgieter was het de 17de eeuw.
Nadat Potgieter door de Belgische Omwenteling Antwerpen weer moest verruilen
voor Amsterdam duurde het nauwelijks een jaar of hij verliet die stad opnieuw, nu
om een reis naar Zweden te ondernemen met de opdracht er een erfeniskwestie te
regelen. Zijn in totaal tweejarig verblijf in Zweden is in dubbel opzicht van belang:
in de eerste plaats komt hij, eenvoudige burgerjongen, in aanraking met en neemt
hij deel aan het wereldse maar tegelijk ook zeer culturele leven van de kringen waarin
hij komt te verkeren: hij rijdt er paard, doet mee aan opvoeringen van Franse
toneelstukken, luistert naar muziek en neemt deel aan gesprekken over kunst en
cultuur. En vervolgens danken wij aan Potgieters verblijf in Zweden zijn eerste
grotere werk: Het Noorden, in omtrekken en tafereelen (1836), ‘een reeks schetsen,
verhalen, gedichten en beschrijvingen, waarvan de eenige band is de humoristische
opsteller zelf’. Zeer bekend hieruit is b.v. zijn bewerking naar E.TH.A. HOFFMANN
van ‘De mijn van Fahlu’. Hoe weinig hij echter zijn vaderland vergeten kan, blijkt
uit het later gepubliceerde doch toen (1832) geschreven gedicht:

Holland
Graauw is uw hemel en stormig uw strand,
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden,
U schiep natuur met een stiefmoeders hand, Toch heb ik innig u lief, o mijn Land!
5]

Al wat gij zijt, is der Vaderen werk;
Uit een moeras wrocht de vlijt van die helden,
Beide de zee en den dwing'land te sterk,
Vrijheid een' tempel en Godsvrucht een kerk.

Blijf, wat ge waart, toen ge blonkt als een bloem:
10] Zorg, dat Europa den zetel der orde,
Dat de verdrukte zijn wijkplaats u noem',
Land mijner Vad'ren, mijn lust en mijn roem!
En wat de donkere toekomst bewaart,
Wat uit haar zwangere wolken ook worde,
15]
Lauw'ren behooren aan 't vleklooze zwaard,
Land, eens het vrijst' en gezegendst' der aard'.

Bij zijn terugkeer in Nederland vestigt Potgieter zich als makelaar in Amsterdam en
nog slechts eenmaal verblijft hij gedurende enige tijd in het buitenland. De aan-
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leiding hiertoe is een crisis in De Gids: het uittreden van Cd. Busken Huet heeft tot
gevolg dat ook Potgieter ontslag neemt als redacteur, en samen ondernemen zij een
reis naar Florence (1865) waar het zesde eeuwfeest van Dante gevierd wordt: drie
jaar later voltooit Potgieter zijn grote, in terzinen geschreven dichtwerk Florence,
beschouwingen en taferelen met Dante als middelpunt.
De hele literaire werkzaamheid van Potgieter, zijn doorwrochte kritieken, zijn
zorgvuldig opgebouwde verhalen, zijn gedichten, - wij kunnen dit alles eerst op zijn
juiste waarde schatten als wij er ons rekenschap van geven wat zijn bedoeling is. En
deze bedoeling is: Nederland opwekken uit de slome slaperigheid en de welvoldane
zelfgenoegzaamheid waarin het verkeert: ‘Aanmatiging en slaperigheid,’ zegt hij,
‘waren onze karakteristieke gebreken’. Zijn kennismaking en vriendschap met Drost,
Bakhuizen van den Brink en Jan Frans Willems stimuleren hem in zijn drang hier
verandering in te brengen; door voortgezette zelfstandige studie (hij is geheel
auto-didact) verwerft hij zich een uitgebreide kennis, het zich verdiepen in het
verleden van zijn land doet hem een groeiende bewondering krijgen voor de grote
17de eeuw, en het blijkt vooral iemand als Huygens met wie hij zich verwant voelt.
Het is waar, ook Potgieter kent zijn beperkingen: voor de Middeleeuwen b.v. heeft
hij geen oog, de 17de eeuw wordt door hem zeker geïdealiseerd, maar èn door zijn
poëzie, èn door zijn schetsen, èn door zijn kritieken (hij is de eerste die de betekenis
van Staring inziet) is hij een der belangrijkste figuren van de 19de eeuw, en dat hij
in 1865 uit De Gids treedt (‘Niet Potgieter verliet De Gids, doch De Gids verliet
hem’, oordeelt overigens Busken Huet terecht, zie § 78) is een onherstelbaar verlies
geweest.
‘Droom en tucht’, zo karakteriseert Albert Verwey het werk van Potgieter. Zijn
romantische aanleg wordt in toom gehouden door verstandelijke discipline, - zijn
liefdessmart zal hij b.v. niet, in tranen wegkwijnend, direct uiten, maar hij zal ze
geobjectiveerd, a.h.w. in een derde persoon geprojecteerd, weergeven. Het werk van
Potgieter is soms moeilijk, moeilijk doordat de schrijver bij zijn lezers een even grote
eruditie veronderstelt als hij zichzelf verworven heeft, èn moeilijk door de taal soms.
Toch komt ook het speelse element wel naar voren, b.v. in die alleraardigste novelle
Lief en Leed in het Gooi; zo ook in zijn Liedekens van Bontekoe, speelse liedjes zoals
Bontekoe die gezongen zou kunnen hebben tijdens zijn bekend avontuur (zie blz.
202). Een ervan is het charmante:

Machteld
Stem: Wijkker Bietje, die by 't beekje
Vondel
Machteld had wel hooren luiden,
Wat of vensterkens beduiden
Die des avonds open staan;
Maar een weinig frissche koelte
5] Was zoo welkom na de zoelte.
En het hare stond maar aan.
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Ook scheen 't zuchtjen louter weelde,
't Zij het schalk haar boezem streelde,
't Zij het suisde in 't blonde haar;
10] Echter wuifde 't uit het loover
IJlings meer dan geuren over,
Zoet accoord van stem en snaar.
Als zij 't venster nu ging sluiten,
Zou de minnezanger buiten
15]
Haar in de onderkeurs bespiên;
En dies zocht zij, schaamrood, schuchter,
Met de vingers om den luchter,
Achter 't saai1 gordijn te vliên.
Maar al had zij hooren praten,
20] Dat hij dra wordt ingelaten
Die 't ons op zijn luit bediedt Niet te luist'ren naar zijn bede,
Niet te naad'ren, ook geen schrede,
Dat gedoogde 't hartjen niet.
25] Op haar bloote, blanke voetjens
Sloop zij zachtjens, sloop zij zoetjens
Dies naar 't raam. Wat fraaije val!
Hoor, hij zong niet: Wil mij minnen!
Hoor, hij bad niet: Laat mij binnen!
30]
Neen, hij prees haar schoonst van all'.
Was het waarheid wat hij kweelde,
Dat ‘de lieve lach, die speelde
Om haar lipjens, “kus mij!” riep,
Maar dat de opslag van haar oogjens
35] Wacht hield bij die nektartoogjens?’
Hoe zij naar den luchter liep!
Zie, al had zij hooren preêken,
Dat de booze liefst zijn treken2
Uitspeelt achter 't spiegelglas,
40] Waarom zou zij, nu slechts muren
Haar bespiedden, niet eens gluren,
Of zij de allermooiste was?

1
2

soort stof
streken
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En zij keek eens en zij knikte,
En zij keek weêr en zij blikte
45]
Op haar vlugge beentjes neêr;
En zij danste een passedijsjen,
Naar een zacht geneuried wijsjen,
En zij knikte keer op keer.
Maar het was, terwijl zij zwierde,
50] Of het luik op 't hengsel gierde,
Of... doch langer geen geluid;
Echter kraakte vast de wingerd,
Om haar vensterken geslingerd,....
Wie sprong binnen? 't Licht woei uit! -

Moeilijk daarentegen is een werk als De nalatenschap van den landjonker, eindigend
met die tocht door het rijk der verbeelding: Gedroomd paardrijden.
Van zijn schetsen werd het meest bekend de allegorie Jan, Jannetje en hun jongste
kind (1841). Potgieter beschrijft hier hoe op oudejaarsavond de stamouders van
Nederland, Jan en Jannetje, het hele gezin weer bij zich verenigd hebben: Janmaat
(de zeevarende Nederlander), Jan Contant en Jan Crediet (handel), Jan Compagnie,
Jan Claassen (toneel), allen zijn aanwezig, maar ook aanwezig is het jongste kind
Jan Salie (de slappe Nederlander uit Potgieters dagen), en de vraag doet zich op: wat
moet dat met dat slome geval? Geen van de broers kan hem gebruiken. En als de
moeder vraagt:
‘Vader! mag Jan Salie meê aanzitten?’ dan luidt het antwoord:
‘Onder aan, vrouw! Het is van avond voor het laatst: morgen besteed ik hem op
een hofje.’
[1]] ‘Als Jan Salie onder aan moet zitten’, zegt een snaaksche bogchel - de meest
[2]] verwaarloosde, de wreedst verstootene van Jan's kinderen, - en zijn lach
[3]] is dus ook bitter, ‘dan wordt hij mijn buurman! - Wat spijt het mij, dat
[4]] Jan Gat en Jan Hen1 hier geen' toegang hebben, ik zou er hem tusschen
[5]] plakken, of de drommel zou mij halen! Broertje! wat een flaauwe aardigheid
[6]] was dat - ik zeî er beter in mijn' jeugd. Mijn' jeugd!' - en hij slaat met het
[7]] houten zwaard, dat hij op zijde heeft, tegen zijn spillebeentjes, - ‘welk een
[8]] andere jongen was ik toen; Huygens had plezier in me - Huygens, de taal[9]] geleerde Hagenaar - Huygens, die de geheimen van drie Prinsen wist! Sinds
[10]] hebben de poëten mij verstooten; allerlei vreemde snoeshanen stapten als
[11]] pauwen over het tooneel, ik mogt er niet op; ik was te gemeen. “Op straat
[12]] met je ronzebons2!” - schreeuwden ze.’ - En hij schuift de muts uit zijne
[13]] oogen: de wonderbaarlijke, graauwlederen muts; en zijn voorhoofd blijkt zoo

1
2

resp. de sukkel en de meisjesgek
poppenkast
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[14]] heel eng niet. - ‘Maar had ik dan geen' aanleg,’ vaart hij voort, ‘school er
[15]] dan geene geestigheid in mijne breinkas?’ - en hij tikt er tegen; ‘was Trijntje
[16]] Cornelis niet aardig, niet weêrgaas aardig? Als de latere jongens van de lier
aan mijne invallen de helft van de moeite hadden besteed, die ze voor uit[17]] heemsche
[18]] prullen over hadden, ze zouden nu op een oorspronkelijk tooneel
[19]] mogen stoffen, - ik ben gewroken! - maar ten koste van het volk! Is het
[20]] niet jammer, broer?’ - De bogchel is al zóó gewend alleen voort te praten,
[21]] dat hij niet eens antwoord afwacht: ‘Als ze mij vrijheid hadden gegeven voort
[22]] te hekelen, als ze vermoed hadden wat er in mij school, zie, het jongsken,
[23]] dat moeder het laatste doldijnde, het zou nooit Jan Salie zijn geworden; ik
[24]] had hem zoo lang uitgelagchen, hem zoo lang gestriemd, tot hij zich had
[25]] gebeterd; ik heb van mijn Huygens geleerd:
‘Ick spaer de roede niet, ik heb het volk te lief.’

[27]] ‘Jan Claassen!’ herneemt de andere zoon Jan's, tot wien onze vriend uit de
[28]] poppenkast zijne ietwat paradoxale klagt rigtte, ‘als hadden komt, is hebben
[29]] te laat; maar één ding beloof ik je, wanneer Jan Salie zich van zijn hofje
[30]] waagt, dan zal ik het al wie hem opnemen loof1 maken, ik ben niet voor
[31]] niemendal Jan Kritiek.’
[32]] ‘Aan tafel, broêrtje; aan tafel’, herneemt Jan Claassen, ‘vader stelt den feest[33]] dronk al in.’
[34]] En hoe luidt hij?
35] ‘Oranje in 't hart, en niemands slaaf!’

[36]] Een luid ‘hoezee!’ beantwoordt den toast: Jan is met Oranje gevallen; Jan
[37]] rigtte zich met Oranje weder op. ‘Oranje boven!’ blijve zijn eigenaardige
[38]] volkskreet.
[39]] En even weinig als dezen verloochene hij ooit den anderen karaktertrek, die
[40]] uit den wensch spreekt, welken hij bij den twaalfden klokslag van midder[41]] nacht slaakt, - de bede, die geloovig en vertrouwd over Jan's lippen rolt,
[42]] terwijl hij zijne oogen ten hemel slaat; terwijl hij zijne armen zegenend uit[43]] breidt,
[44]] - de verklaring, dat hij bij alle ontwikkeling zijner krachten Hem
[45]] niet vergeet, wien hij die heeft dank te weten; het kernige woord: - ‘God
[45]] zegene ons, kinderen!’
[46]] God zegene u, Jan! u en de uwen!

1

zuur
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Een even grote en verdiende bekendheid verwierf Het Rijks-Museum te Amsterdam
(1844), waarin Potgieter opnieuw de gelegenheid aangrijpt om de slappe tijdgenoot
te confronteren met de roemrijke 17de eeuw:
[1]] Er was een tijd, waarin de weegschaal der volkeren van Europa door hare
[2]] vorsten niet ter hand werd genomen, of de hollandsche maagd, aan hunne
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[3]] zijde op het regtsgestoelte gezeten, wierp er mede haar oorlogszwaard of
[4]] haren olijftak in, en deed door deze bijwijlen den evenaar overhellen; - gij,
[5]] die het leest, als ik, die het schrijf, wij waren er getuigen van, hoe zij, vóór
[6]] luttel jaren, met hare partij voor de vijfschaar gedaagd1, vonnis ontving van
[7]] wie haars gelijken, hare minderen zijn geweest. - Er was een tijd, dat de
hollandsche vlag werd begroet als de meesteresse der zee, waar ook ochtend[8]] of
[9]] middag- of avondlicht de oceanen van beide wereldhalfronden verguldde;
[10]] een tijd, waarin hare vlootvoogden den bezem op den mast mogten voeren,
dewijl zij, naar de krachtige uitdrukking dier dagen, de zee hadden schoon[11]] geveegd van gespuis; - in eene der jongste vergaderingen Hunner Edel[12]] mogenden,
[13]] hebben welsprekende stemmen de roemlooze ruste van Janmaat
[14]] beklaagd. - Er was een tijd, waarin de hollandsche handel den moed had, de
boeijen te verbreken, hem door den beheerscher der beide Indien aange[15]] legd,
[16]] en, stouter nog, de ongenade van 's aardrijks uithoeken braveerde, om
[17]] eenen doortogt te vinden, ‘door natuur ontzegd’; een tijd, waarin de winzucht
[18]] een' adelbrief verwierf, door hare verzustering met de wetenschap; - stel
[19]] u voor, God verhoede, dat het ooit gebeure! - stel u voor, dat Java ons niet
langer zijne schatten in den schoot stortte, en zeg mij, werwaarts de dienst[20]] bare
[21]] vloot der Handel-maatschappij dan hare zeilen hijschen zou; waar de
[22]] ondernemingslust harer reeders, in Noord- of in Zuid-Amerika, betrekkingen
[23]] heeft aangehouden; waar men zich onzer in China nog herinnert; wie ons in
[24]] Australië kent? - Er was een tijd, dat Holland naar kennis dorstte, kennis
[25]] waardeerde, kennis liefhad en in menig vak van studie de vraagbaak der
beschaafde wereld werd, - waarin het de beoefenaren der wetenschap hul[26]] digde,
[27]] zonder ander aanziens des persoons, - blond van lokken of grijs van
[28]] haren, - landzaat, en dus het voorwerp van zijnen regtmatigen trots, of
[29]] balling, en dus het voorwerp van zijnen edelaardiger eerbied, - handhaver van
het oude, en daardoor wachter bij den reeds verworvenen schat, of kamp[30]] vechter
[31]] voor het nieuwe, en daardoor borg voor zijn deel in de aanstaande
[32]] verovering; - thans, o het zij verre van mij, oningewijde in haren tempel,
[33]] uitspraak te doen, als de blinde over de kleuren! maar leen den twist harer
priesteren het oor, en loochen, zoo gij kunt, het vermoeden, dat de offeran[34]] den,
[35]] in de dagen, die wij beleven, te onzent op hare altaren gebragt, met luttel
uitzonderingen, schaarsch en schraal zijn, - schraal en schaarsch tot ver[36]] klarens,
[37]] tot wettigens toe der onverschilligheid, waarmede de nabuur den ijlen rook ziet
opgaan. - Er was een tijd, waarin het door zijn beleid geëerbie[38]] digde,
1

op de conferentie van Londen in 1831, eindverdrag 1839, beslisten Engeland, Frankrijk,
Pruisen, Oostenrijk en Rusland over de scheiding België-Nederland.
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[39]] om zijn goud benijde, en voor zijne kennis gevierde Holland door deze
[40]] driedubbele kroon de rozen der kunst vlechten mogt; waarin het gehoor voor
[41]] muzijk, waarin het zin voor poëzij had, en zich in beider liefelijke bloesems
[42]] verlustigde; maar Europa's bewondering wegdroeg door zijne schilderschool,
de oorspronkelijke, met zijnen strijd voor de vrijheid geboren, en die de hel[43]] den
[44]] van deze heeft veraanschouwelijkt en vereeuwigd; eene eerzuil, door dat
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[45]] geslacht zich zelf gesticht; - eene eerzuil, welker meesterstukken we ten minste
niet alle voor het goud des vreemdelings veil hadden, - hoe onver[46]] schillig
[47]] onze achttiende eeuw de nalatenschap bewaarde, die, in welsprekend zwijgen,
het vonnis der erfgenamen wees; tot welk eene hoogte, in den aan[48]] vang
[49]] der negentiende eeuw, de druk des geteisterden volks stijgen mogt; [50]] eene eerzuil, voor welker luister het ons past het hoofd neder te buigen van
schaamte, als zij al de gaven, al de krachten, al de deugden van het voorge[51]] slacht,
[52]] als een spiegel weêrkaatst, tot we, voelende wat we eens geweest zijn, en wat
we werden, ons aangorden... Vergeef mij, ik wilde u in deze blad[53]] zijden
[54]] slechts uitnoodigen tot hare beschouwing, mits ge vergunt, dat liefde
[55]] aanvulle, waar talent te kort schiet.
Dit fragment, de aanvang van Het Rijks-Museum te Amsterdam is èn typerend voor
Potgieters wat plechtige maar krachtige stijl, èn voor zijn compositorisch vermogen.
Het stuk valt uiteen in vijf, op dezelfde wijze beginnende (Er was een tijd) episoden,
die telkens in een positief (vroeger) en een negatief (nu) gedeelte, respectievelijk tot
onderwerp hebben: macht over oorlog en vrede; macht ter zee; betekenis van de
handel; grootheid in de wetenschap en rijkdom der schone kunsten (alleen dit deel
heeft geen negatieve tegenbeweging: het kunstwerk is iets wat blijft, ondanks alles!),
en het is om dit laatste dat het Potgieter in zijn Rijks-Museum te doen is. Het is waar,
men kan Potgieter niet lezen tussen waken en dromen in, maar wie zich de moeite
getroost zich rustig te verdiepen in een der genoemde gedichten of proza-teksten (en
wij denken ook nog aan dat prachtige Onder weg in den regen), hij zal zich zeker
rijkelijk beloond zien.

Cd. Busken Huet (1826-1886)
78
Conrad Busken Huet, afstammeling van Franse réfugiés, werd geboren te Den Haag,
studeerde theologie te Leiden en te Lausanne, en was van 1851 tot 1862 Waals
predikant te Haarlem. Zijn ‘modernistische’ opvattingen strookten niet met die van
zijn gemeente en zo meent hij zijn functie te moeten neerleggen. Van dit ogenblik
af zijn het de journalistiek en de literatuur waaraan Busken Huet zijn beste krachten
wijdt. Door zijn letterkundige voordrachten komt hij in contact met Potgieter, die in
hem eindelijk de waardige opvolger van Bakhuizen van den Brink voor De Gids
hoopt gevonden te hebben. Toch heeft Huets redacteurschap slechts twee jaar geduurd:
in 1865 reeds komt de breuk. In de januari-aflevering van het blad is een tweetal
artikels van Busken Huet opgenomen dat de oorzaak van deze breuk vormt, nl. De
Tweede Kamer en de staatsbegrooting en Een avond aan het hof. Het eerste is een
kritiek op zowel Thorbeckes welsprekendheid als op zijn politiek (en als zodanig
zeker niet geheel billijk), het tweede maakt een der vele zgn. ‘jaarboekjes’, met
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bijdragen van o.a. Ten Kate en Beets, belachelijk op een voor de slachtoffers bijzonder
pijnlijke wijze. Het jaarboekje, Aurora, is nl. opgedragen aan koningin Sophie, Busken Huet giet nu zijn kritiek in de vorm van een gesprek tussen de koningin en
haar vier hofdames. De vele vijanden die Huet zich door zijn scherpe tong en zijn
eerlijkheid gemaakt heeft, grijpen de gelegenheid dankbaar
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aan en van alle kanten regent het protesten. De Gids-redactie (minus Potgieter) eist
dat Busken Huet zich in de toekomst onthouden zal van het schrijven van politieke
opstellen, en dat in het vervolg al zijn bijdragen gesigneerd zullen verschijnen (wat
toen niet gebruikelijk was). Busken Huet weigert natuurlijk zich hieraan te
onderwerpen en het gevolg is dat hij en Potgieter ontslag nemen als redacteur. Samen
maken zij een reis naar Florence en in 1868 vertrekt Huet naar Nederlands-Indië,
waar hij eerst redacteur wordt van de Java-Bode, maar in 1872 een eigen dagblad
opricht, het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië, waaraan hij ook na zijn
terugkeer in Europa (1876), tot aan zijn dood, blijft medewerken. Busken Huet woont
deze laatste jaren in Parijs (door de dood van Potgieter was de enige band die hem
nog aan Nederland had kunnen binden, verbroken), waar hij in 1886 dood achter zijn
schrijfbureau wordt aangetroffen. Bij zijn begrafenis op Montmartre was geen enkele
Nederlander aanwezig.
Conrad Busken Huet was vóór alles criticus; hij was dat door zijn scherp vernuft,
zijn grote belezenheid en zijn sprankelende stijl. Hoewel hij zelf schreef dat zijn doel
niet was ‘knoopen door te hakken of onherroepelijke vonnissen te vellen, maar voor
te lichten, te leiden, den smaak des publieks te zuiveren’, heeft hij diverse hecht
gefundeerd lijkende reputaties geschonden en tal van onherroepelijke vonnissen
geveld. Zijn scherp ontledend verstand had meer vat op romans e.d. dan op gedichten,
en de weinige vergissingen die hij beging vinden wij op het gebied van de
poëzie-beoordeling. Dat hij de betekenis van Tachtig niet zag, is ten dele hieraan toe
te schrijven, ten dele ook aan zijn verbittering t.a.v. Nederland: in tegenstelling tot
de overigens ook teleurgestelde Potgieter oordeelde hij dat er voor Nederland geen
mogelijkheid tot herstel meer was.
Wat Busken Huets wijze van beoordeling en stijl betreft, zijn grote leermeester is
geweest de Franse criticus SAINTE-BEUVE (schrijver van o.a. de beroemde Causeries
du lundi). Evenals deze houdt Huet ervan zijn kritiek te beginnen met een pakkende
entrée en matière, ze sprankelend te maken door een geestige, goed vertelde en
tekenende anekdote. Waardering en bewondering had hij voor auteurs als Wolff en
Deken, Staring, De Genestet, Bosboom-Toussaint, Multatuli en tal van buitenlandse
schrijvers; harde waarheden schreef hij over Cats, Bilderdijk, Van Lennep, Schimmel
en tal van nu onbekenden, waarvan Garmt Stuiveling terecht opmerkt:
Zij hebben Huet gehaat als de baldadige spelbreker in het knusse tijdverdrijf
dat zij met deftige ernst voor kunst hielden. En geen hunner heeft ingezien,
dat vermoord te worden door zijn hand, voor hen de laatste kans was op
een bescheiden rol in onze literatuur.
Het scheppend proza van Busken Huet (o.a. Lidewyde, 1868, dat de heftige
verontwaardiging van zijn tijdgenoten opwekte) is niet van blijvende waarde gebleken.
Zijn belangrijkste kritieken zijn verzameld in Litterarische Fantasien en Kritieken
(25 delen).
Het uitgangspunt bij zijn kritische arbeid omschreef Huet a.v.: het heeft, zegt hij,
nooit gelegen ‘in de eene of andere schoolsche theorie, maar steeds in die eenvoudige
beginselen van gezond verstand en goeden smaak, welke door alle beschaafde lieden
van den tegenwoordigen tijd, mits hunne persoonlijke gevoeligheid buiten spel
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blijve, beschouwd worden als het geweten eener jury van wier uitspraak geen beroep
is’. Als voorbeeld van de felheid waarmee Huet te werk kon gaan citeren wij hier
het begin van zijn kritiek op Jacob Cats (een felheid die echter verderop plaats maakt
voor een gedifferentieerder oordeel).
[1]] ‘L'indifférence que m'inspira cet homme, par une grâce de la Providence,
[2]] finit par devenir une aversion.’ Zoo durfde, in een aan de nagedachtenis van
[3]] Lacordaire gewijd opstel, een streng geloovig fransch katholiek zich uitlaten
[4]] over den persoon van Lamennais, weleer door hem, kort voor zijn grooten
[5]] omkeer, eene enkele maal in zijne afzondering bezocht; en, ware tot mijne
beschaming mij niet te goeder uur te binnen geschoten dat mijne eigen ge[6]] voelens
[7]] omtrent Vader Cats, nog geen tien jaren geleden, weinig christelijker of
liefderijker plagten te zijn, welligt had ik de pen opgevat en eene boetpre[8]] dikatie
[9]] schreven tegen het ongoddelijk fanatisme van den vreemdeling en
[10]] ultramontaan. ‘In het leven van elk regtgeaard Nederlander der 19de eeuw’,
dacht ik toen, ‘behoort een oogenblik aan te breken dat hij ophoudt ten aan[11]] zien
[12]] van Cats slechts onverschilligheid te koesteren; een dag en een uur dat
[13]] hij “al de werken” van dien rijmelaar en kwezel op zijde duwt met geheel den
fieren weerzin dien zulk een erbarmelijk karakter, eene zoo ergerlijke middel[14]] matigheid,
[15]] een zoo gemeene en zoo gemeenmakende geest, den weldenkende
[16]] moet inboezemen. Al hetgeen er onhebbelijks wezen mag in onzen landaard
is weleer vleesch geworden in den persoon van Jacob Cats. Deze godvree[17]] zende
[18]] moneymaker is de inkarnatie geweest van den Nederlandschen daemon.
[19]] Met zijne door en door laaghartige moraal, zijne leuterlievende vroomheid en
keutelachtige poëzie, heeft hij onnoemelijk veel kwaad gesticht. Zijne po[20]] pulariteit
[21]] is eene nationale ramp geweest. De verbeelding onzer jeugd heeft hij bezoedeld
met zijne kwanswijs zedelijke, doch in den grond der zaak wel[22]] lustige
[23]] verhalen, zijne speelsche lessen. Voor onze idealen van jonge liefde
[24]] en zelfopoffering heeft hij ons de wijsheid van den berekenenden wereldling
[25]] in de plaats leeren stellen. Den standaard van ons geloof in de menschelijke
[26]] natuur heeft hij op onverantwoordelijke wijze verlaagd. Aan onzen eerbied
[27]] voor het heilige - want het is edeler aan Ormuzd en Ahriman te gelooven dan
aan den christelijken God van Vader Cats - is door hem eene onbe[28]] rekenbare
[29]] schade toegebragt. Zijne geschriften zijn alleen daarom hier te
[30]] lande een tweede bijbel geworden, omdat hij onder een schijn van vroomheid
[31]] en in de taal der godsdienst ons volk gestijfd en aangemoedigd heeft in al
[32]] zijne hoofdgebreken. De val onzer nationaliteit moet niet het minst hieraan
[33]] worden toegeschreven, dat Cats er in geslaagd is het nederlandsch karakter
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[34]] te herscheppen naar zijn eigen beeld. Hij heeft een wawelend en geniepig volk
van ons gemaakt, heeft onzen smaak bedorven, heeft onzen kunstzin uitge[35]] doofd,
[36]] heeft geen hoogere eerzucht bij ons gewekt dan om, met Gods naam
[37]] op de lippen en eene aalmoes in de uitgestrekte hand, te sterven als millionair.
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[38]] Een engelsch koning heeft hem vruchteloos in den adelstand zoeken te ver[39]] heffen: de nieuwbakken ridder is tot zijn jongsten snik een zeeuwsche polder[40]] gast gebleven...’
Busken Huets vermogen om schrijvers te karakteriseren door het tegenover elkaar
plaatsen van hun werken blijkt uit het hier volgende fragment uit Multatuli:
[1]] Max Havelaar en de Camera Obscura zijn twee boeken, die elkander in ze[2]] keren zin opheffen. En toch geloof ik dat niemand weigeren zal, ze voor eene
[3]] poos met elkander te vergelijken. Hetzelfde geslacht heeft beiden populair
[4]] zien worden, en de nakomeling zal beiden aanvaarden als getuigenissen van
[5]] hetgeen wij, van dezen tijd, liefgehad en bewonderd hebben.
[6]] Aan Hildebrand en aan Multatuli zal door den naneef eene eereplaats worden
[7]] toegekend onder de prozaïsten onzer dagen. Staan er litterarische historie[8]] schrijvers op, die ter wille van den Droogstoppel-type Havelaar nevens Mo[9]] lière stellen, de naneef zal ten gunste der Stastokken opkomen, en zonder
[10]] moeite zal hij het bewijs kunnen leveren dat Hildebrand de eene klasse niet
[11]] minder onsterfelijk maakte dan Multatuli het de andere deed. Komt en zegt
[12]] iemand: De geschiedenis van het Diakenhuismannetje is in onze litteratuur
[13]] de bloem der sentimentaliteit, het antwoord zal luiden: Toch niet, maar de
[14]] geschiedenis van Saïdja en Adinda. En zoo zal het voortgaan, van punt tot
[15]] punt. Meenen eindelijk de Hildebrandianen hunne tegenstanders tot zwijgen
[16]] te hebben gebragt door te verwijzen naar de miniatuur-schilderijtjes in Gerrit
[17]] Witse, in 's Winters Buiten, in De familie Kegge, de vrienden Havelaar's zullen
[18]] naar Multatuli's Ideën grijpen en de lotgevallen van Woutertje Pieterse op[19]] slaan.
[20]] Max Havelaar en de Camera Obscura hebben dit met elkander gemeen, dat
[21]] in beiden afgerekend wordt met eene zamenleving. Welk innig menschelijk
[22]] genot smaakte Hildebrand, toen hij ze naar den vleesche ridikuliseren kon,
[23]] de filistijnsche kwelgeesten zijner jeugd! Hoe sprong Havelaar's hart in zijn
[24]] binnenste van blijdschap op, toen Sjaalman met fatsoen de Aglaja op den
[25]] grond kon laten vallen! Zulke stille tijgergenoegens verorbert een mensch
[26]] slechts eenmaal in zijn leven.
[27]] De Camera Obscura wint het hierin van Max Havelaar dat zij minder regt[28]] streeks aanvalt, dat zij niet regtstreeks een pleidooi, dat zij in weerwil van
[29]] Hildebrand's zich te vaak op den voorgrond stellenden persoon, objektiever
[30]] is. Daarentegen verliest zij het, wat ruimte van horizont betreft. Niemand
[31]] zal ooit van de Camera Obscura zeggen dat zij, gelijk Max Havelaar, een
[32]] koninklijk boek verdient te heeten. Zij is een huiselijk boek; een boek met
[33]] rotterdamsche zijkamers en haarlemsche hofjeswoningen; met noord-hol[34]] landsche buitenplaatsen en noord-hollandsche boerestulpen; een fijn, een
[35]] geestig, een pleizierig boek, en ook wel verheven, doch niet verhevener dan
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[36]] de nok van een gereformeerd bedehuis. Bij het verhaal van Saïdja's karbouwen
[37]] daarentegen, bij de toespraak tot de Hoofden van Lebak, gaat gij regelregt
[38]] de lucht in, en gevoelt niets anders boven uw hoofd dan het azuur van In[39]] sulinde's hemel.
[40]] Voorts en voornamelijk, opdat niemand wane dat het eene talent het andere
[41]] neutraliseert: indien Hildebrand een schalk is, Havelaar is een wreker; en
[42]] waar de een u een glimlach afperst door zijne ondeugende scherts, doet de
[43]] ander u pijn, doch weldadig pijn, door zijne meedogenlooze bitterheid. Mij
[44]] althans is in onze litteratuur, of het moest de aan Vondel toegeschreven lier[45]] zang op het overlijden van prins Willem II, het moest de reeds genoemde
[46]] voorrede van De la Court zijn, geen tweede voorbeeld bekend van zooveel
[47]] alsem, bij zoo veel kunst, als de heer Dekker slag op slag in één bladzijde,
[48]] in één volzin, weet zaam te persen. Niemand onzer evenaart hem op dat
[49]] gebied. Hij is in Nederland de virtuoos van het sarkasme.
Busken Huets zwanezang is zijn cultuurhistorie Het Land van Rembrandt (1882-1884),
een werk waarvan het niet moeilijk is thans de feilen aan te wijzen, doch dat voor
zijn tijd baanbrekend genoemd moet worden. Vergeten wij niet dat Huet dit boek
schreef zonder te kunnen voortbouwen op voorafgaand werk van gelijke aard. In Het
Land van Rembrandt wil de auteur een beeld geven van het 17de-eeuwse Nederland,
doch terecht oordelend dat de 17de eeuw niet te begrijpen is als men de voorafgaande
eeuwen buiten beschouwing laat, geeft hij in het eerste deel een grandioos overzicht
van de vier voorafgaande eeuwen, telkens a.h.w. geconcentreerd in een of twee
personen: de 13de eeuw in Olivier van Keulen (kruistochten), de 14de in Graaf Jan
van Blois (onderlinge strijd der edelen), de 15de in Thomas a Kempis (de zichzelf
wegcijferende liefde tot God) en de 16de eeuw in Erasmus (humanisme en
wetenschap) en Lukas van Leyden (schilderkunst); dit eerste deel wordt dan besloten
door een overzicht van de letteren (waar hij - veel te - weinig waardering voor toont
te bezitten). Het tweede deel geeft dan de eigenlijke ‘studiën over de
Noord-Nederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw’: Het geloof; De handel;
De wetenschappen en de letteren; Zeden en personen; en De kunsten zijn hier de
titels der diverse hoofdstukken.
Conrad Busken Huet is, met Potgieter en Multatuli, een der weinigen voor wie
ook de Tachtigers waardering hadden.

De historische roman
79
Wij hebben gezien hoe een der facetten van de Romantiek gevormd wordt door de
belangstelling voor het verleden, en deze belangstelling manifesteert zich o.a. in een
opbloei van de historische roman. In de historische roman poogt de schrijver het
verleden voor ons te doen herleven, en in de historische roman uit de 19de eeuw gaat
hij daarbij uit van historische feiten en personen. De moeilijkheid van het genre
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bestaat hierin, dat de historische objectiviteit een harmonische eenheid moet vormen
met het subjectieve dat elk kunstwerk eigen is: historiciteit
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en fictie moeten niet tegenover elkaar staan maar in elkaar opgaan. Verder moet de
auteur geheel vertrouwd zijn met de zeden en gewoonten, maar vooral ook met de
sfeer van het te beschrijven tijdperk, hij moet zich er a.h.w. mee vereenzelvigen. Er
zijn weinig schrijvers die daar geheel in slagen.
De beste buitenlandse historische-romanschrijvers uit de 19de eeuw zijn SIR
WALTER SCOTT (1771-1832) en VICTOR HUGO (1802-1885), - het is voornamelijk
de eerste geweest die de Nederlandse auteurs geïnspireerd en beïnvloed heeft.
AARNOUT DROST (1810-1834) werd reeds behandeld bij De Gidskring (§ 76). Van
hem noemden wij Hermingard van de Eikenterpen (1832) en de novelle De pestilentie
te Katwijk (postuum).
MR. JACOB VAN LENNEP (1802-1868) was de zoon van David Jacob van Lennep, de
schrijver van de verhandeling Over het belangrijke van Hollands grond en oudheden
voor gevoel en verbeelding, dat stimulerend werkte op de historische-romankunst te
onzent.
Op 22-jarige leeftijd (hij was in 1802 te Amsterdam geboren) promoveerde Jacob
van Lennep te Leiden in de rechten, en ook verder verliep zijn leven als dat van een
zondagskind (Potgieter beschreef de jeugdige Van Lennep als ‘de jonge man met de
blonde wuivende haren, wiens oogen het in levendigheid wonnen van de flikkerendste
op hem gericht’), niet alleen maatschappelijk (1829 rijksadvocaat, 1853 conservatief
afgevaardigde in de Tweede Kamer), maar ook in literair opzicht. Zijn Nederlandsche
legenden (1828-1831), een directe navolging van de berijmde historische verhalen
van Walter Scott, maakten hem snel populair. Daarna volgden zijn historische romans,
waarvan de bekendste zijn: De pleegzoon (1833), spelend ten tijde van het Twaalfjarig
Bestand; De Roos van Dekama (1836), waar de strijd tussen Graaf Willem IV en de
Friezen een rol speelt; en Elisabeth Musch (1850), waarin wij een historisch onjuist
beeld krijgen van Johan de Witt en zijn tijd. Het meest leesbaar boek van Van Lennep
is echter Ferdinand Huyck (1840), èn doordat de historische sfeer (18de eeuw) hier
het best getroffen is, èn door de boeiende intrige. Van Lenneps typische fouten:
gebrek aan psychologische karaktertekening en onlogische ontwikkeling hinderen
hier het minst, zijn kwaliteiten: vlotte en geestige stijl en het vermogen te boeien,
treden er op hun gelukkigst naar voren. In 1865 verschijnt nog zijn zedenroman
Klaasje Zevenster, die echter weinig tot zijn literaire roem heeft bijgedragen; dat
deed wel zijn levensbeschrijving van Vondel, samen met de uitgave van diens werken.
Hoe groot Van Lenneps invloed was blijkt b.v. uit het feit dat Multatuli zijn
bemiddeling inriep bij de uitgave van Max Havelaar (voor de minder fraaie rol die
Van Lennep daar speelde zie § 82).
JAN FREDERIK OLTMANS (1806-1854) werd vooral bekend door twee historische
romans: Het slot Loevestein (1834) en De schaapherder (1838). Tot het schrijven
van de eerste werd hij geïnspireerd door de daad van Van Speyk, die zich om niet
in handen van de Belgen te vallen met zijn schip in de lucht liet vliegen (1831); in
Hoofts Nederlandsche Historiën vond Oltmans een overeenkomstige gebeurtenis:
de dood van Herman de Ruyter, en dit feit vormt het hoogtepunt van zijn roman.
Nog bekender werd De schaapherder, waarin de strijd tussen Jan van Schaffelaar
en het bendehoofd, Perrol met de Roode Hand, het thema vormt, een boek dat
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Bakhuizen van den Brink tot de historische romans van de eerste rang rekende. Later
is men daar wel wat anders over gaan denken: het gebrek aan karaktertekening, de
houterige dialoog kunnen niet goed gemaakt worden door de getrouwe
milieuschildering. Oltmans' romans worden momenteel door de jeugd nog wel
geapprecieerd.
ANNA LOUISA GEERTRUIDA BOSBOOM-TOUSSAINT (1812-1886) is verreweg de
belangrijkste van onze historische-romanschrijvers uit de 19de eeuw: een
psychologisch verantwoorde karaktertekening paart zich aan een juiste (soms te
uitvoerige) historische beschrijving en een overwogen compositie; alleen wordt haar
taal wel ontsierd door te grote stijfheid en door het gebruik van germanismen
(daarstellen, iets onderlaten, aanstrenging, e.d.), zodat Busken Huet van haar kon
zeggen: ‘Zij is te onzent le plus grand des écrivains qui ne savent pas leur langue,
doch dan ook le plus grand’.
Truitje Toussaint werd te Alkmaar geboren uit van oorsprong hugenootse ouders;
zij studeerde voor onderwijzeres en werd in 1833 gouvernante. Door haar literair
werk kwam zij in aanraking met de Gidskring en verloofde zich met Bakhuizen van
den Brink, een verloving waaraan een einde kwam toen Bakhuizen het land verlaten
moest. Zij huwde in 1851 met de schilder Johannes Bosboom.
Bosboom-Toussaints grote bewondering ging uit naar Sir Walter Scott, en het is
dus begrijpelijk dat haar eerste grote roman, De graaf van Devonshire (1838) niet
alleen onder diens invloed stond maar ook zijn stof vond in de Engelse geschiedenis.
Het was Potgieter die, dit werk prijzend, de schrijfster verweet dat zij niet het
Nederlands verleden in haar boek ten leven had gewekt. Als dan een Amsterdams
uitgever haar het voorstel doet in een historische roman de invloed van de Hervorming
op het burgerlijk en huiselijk leven van de Nederlanders uit te beelden, volgt in 1840
haar beroemde werk Het Huis Lauernesse. Zij schetst hier de Hervorming a.h.w.
langs twee lijnen: een positieve (de geestelijke groei bij de protestanten) en een
negatieve (de toenemende decadentie bij de katholieken), en het pleit voor de mens
en de schrijfster dat zij, hoewel duidelijk staand aan de zijde der hervormden, toch
haar tegenstanders niet tot karikaturen vertekent.
In 1841 volgt Eene kroon voor Karel de Stoute, handelend over de mislukte
koningskroning van Karel te Trier in 1473. Wij hebben zo even gewezen op Toussaints
grote bewondering voor Walter Scott, - toch blijkt hoe langer hoe meer hun beider
standpunt t.a.v. de historische feiten in wezen verschillend: terwijl Scott de historie
objectief benadert, ziet zij de gebeurtenissen steeds in het licht van haar geloof. ‘Voor
haar is God de grote Leider der geschiedenis, en de geschiedenis werkelijk begrijpen
wil voor haar zeggen: er de leiding van God in herkennen’. (W.A.P. Smit). Zo wordt
de mislukte kroning gezien als een straf van God voor al het leed dat Karel de Stoute
anderen had berokkend.
[1]] Maar in de eenzaamheid van het slaapvertrek overviel den Hertog van Bour[2]] gondië de booze geest der onrust, die den slaap weert; en het was diep nacht
[3]] geworden, toen hij nog met ongeslotene oogen nederzat op zijn leger; hij had
[4]] er niet eens aan willen denken, het hoofd ter ruste neêr te vlijen, zóó zeker
[5]] wist hij, wat hij heden te kort zou komen bij den geringsten zijner vazallen.
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[6]] Maar welk een wezen ook ware hij geweest, zoo hij had kunnen slapen! Welk
[7]] Vorst heeft geslapen den nacht vóór zijne kroning? Wie kan zich een' Vorst
[8]] denken, zoo versuft van hersens, of zoo koel van verbeelding, of zoo geweten[9]] loos zelfs voor de nieuwe pligten, die hij zich gaat opleggen, dat hij slapen
[10]] zou in eenen nacht als dien? ‘Het zou mij beter zijn, als ik aanschouwde, wat
[11]] mij toch bezig houdt, terwijl ik het niet zie,’ sprak hij eindelijk, zich zelven
[12]] driftig opheffende van zijn vorstelijk ledikant.
[13]] Hij deed den Groot-Kamerheer wekken, en begeerde van dezen den sleutel
[14]] der kapel; daarop liet hij zich een wèlgevoerd overkleed omwerpen, beval
[15]] twee fakkeldragers en een' schildknaap zijner kamer, hem te volgen, en begaf
[16]] zich door eene binnengaanderij naar de kapel van St. Maximijn, waar de
[17]] kroning zou plaats hebben. De schildwacht, die dezen toegang bewaakte,
[18]] herkende hem bij het fakkellicht en bragt zwijgend de gewone eerbewijzen;
[19]] de ridder-schildknaap ontsloot de deur en bleef op zijnen wenk terug; alleen
[20]] de fakkeldragers volgden hem naar binnen. Toen Karel van Bourgondië in
[21]] het midden van het kerkgebouw was gekomen, vormde zich een glimlach
[22]] van welgevallen om zijne lippen, kleurde een blos van genoegen zijne wang
[23]] en glansde zijn voorhoofd van een rassche blijdschap.
[24]] En waarlijk, voor een hart, prachtlievend als het zijne, was er stof tot ver[25]] rukking; al de glans van zijnen rijkdom schitterde hem hier toe in een kort
[26]] bestek. De gansche koepel was behangen met kostbaar tapijtwerk uit de
[27]] fabrijken van Utrecht en Vlaanderen. Op de altaren prijkten reliquieën van
[28]] hooge Heiligen, ingekast in goud of besloten in vazen, en heiligenkistjes van
[29]] hetzelfde metaal of van zeldzaam hout, met rijke edelgesteenten bezet. Kruisen
[30]] van allerlei grootte in verschillend metaal, meesterstukken van smeêwerk en
[31]] beeldhouwkunst dier dagen, lagen er in zulk eene menigte, dat het geduld
[32]] moede werd ze te tellen. Zes kandelaren van zeldzame grootte, waaronder
[33]] een paar geheel van goud, schitterden ter wederzijden van het hoog-altaar,
[34]] waskaarsen dragende van ongemeenen omvang, en met bloemfestoenen om[35]] kranst, nog niet ontstoken, maar die hun zacht licht het eerst zouden werpen
[36]] op een' knielenden Koning. Op vier tafels, met goudlaken bekleed, stonden
[37]] kerksieraden van zulk eene waarde en goede keuze, dat de Pauselijke Bis[38]] schop van Rome zelf die zou benijd hebben: de standbeelden der twaalf
[39]] Apostelen in verguld zilver; tien andere beeltenissen van Heiligen in massief
[40]] goud; een groot reliekkastje, geheel met diamanten bedekt, dat geacht werd,
[41]] gewijde overblijfselen te bevatten van de beide Apostelen Petrus en Paulus;
[42]] maar boven alles was het een tabernakel van zuiver goud, dat de aandacht
[43]] trok, en waarvan het fijne en keurige beeldhouwwerk tweemaal de waarde
[44]] moest hebben van het metaal zelf. Een kleiner, maar nog meer schitterend
[45]] voorwerp lag er nevens ten toon gesteld: eene lelie van diamanten, die een
[46]] der nagels van het gewijde kruis bevatte en een splinter van dat kruis zelf,
[47]] gevat in een' fonkelenden edelsteen van verwonderingwekkende grootte. Ook
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[48]] maakte de Hertog eerbiedig het teeken des kruises, toen hij digt langs die
[49]] gewijde voorwerpen voorbijging; maar, waar zijn vurig oog op staarde, dat
[50]] waren de teekenen der koninklijke waardigheid: de schepter, de kroon, de
[51]] mantel en de banier van het nieuwe koninkrijk, op eene credenz1 van ebben[52]] hout ten toon gesteld, vlak nevens den troonzetel, die voor hem stond bereid;
[53]] dàt was het, dàt vooral, wat hem het harte kloppen deed en de wangen gloeijen
[54]] van voldoening. Eene enkele lamp, van het kerkgewelf afhangende, wierp
[55]] alleen haar flaauw schijnsel over al die heerlijkheid; maar het scheen ditmaal
[56]] den Hertog licht genoeg te zijn, want hij deed zijne fakkelhouders tot diep
[57]] in het schip der kapel teruggaan en zette zich neder op den ondersten trap
[58]] van zijnen troon en bleef in een ernstig gepeins verzonken. Het was, of zelfs
[59]] zijn moed versaagde bij het denken aan de hoogte, die hij bestijgen ging; alsof
[60]] zelfs hem eene huivering aangreep, nu hij weldra voor altijd den stap zoude
[61]] doen, die zoo beslissend moest zijn voor hem en voor die allen, die in zijne
[62]] hand waren gegeven. Welke overwegingen moesten niet opkomen in zijn
[63]] hoofd! Zou dat Hertogdom van Bourgondië, dat altijd de meerdere geweest
[64]] was onder zijns gelijken, niet eene kans hebben, om de mindere te worden
[65]] onder de koninkrijken? Zou zijn weelderig Vlaanderen, zijn prachtig Braband,
[66]] zijn dapper Henegouwen, zijn Holland, nog hijgend en bloedend van de
[67]] veeten, die het hadden vaneengescheurd onder het Beijersche Huis, nog naauw
[68]] bevredigd met de Bourgondische heerschappij; zou Gelderland, dat nog hei[69]] melijk de regten eerbiedigde van vroegere Heeren, dat hij overwonnen had,
[70]] maar niet voor zich gewonnen; zouden al zijne verdere staten, al die velen,
[71]] zoo verschillend in belangen, in voorregten, in zeden, als in namen, zich
[72]] onder een en denzelfden naam laten zamenvatten en rustig blijven? Zouden
[73]] de twisten van het binnenland hem den tijd laten en de krachten, om zijn
[74]] nieuw koninkrijk gevreesd te maken en uit te breiden, als hij het voormaals
[75]] zijn Hertogdom had kunnen doen? Zou hij niet altijd, met de ééne hand den
[76]] schepter laag neêrgebogen houdende over die hoofden en hun den nek trap[77]] pende met den geharnasten voet, slechts eene verdeelde magt, een' enkelen
[78]] arm overhouden, om zijne grootsche ontwerpen daarbuiten door te zetten?
[79]] O! hij voelde het levendig, men zag het aan het schitteren zijner oogen, bij
[80]] den blik, dien hij op de koninklijke teekenen wierp, dat alleen Karel de Stoute
[81]] den moed kon hebben, het ontwerp te vatten en zich der kracht bewust zijn,
die
[82]] het zou uitvoeren. Hij plaatste zich voor de credenz en nam het tweesnijdend
[83]] zwaard in de handen, het zwaard der geregtigheid en der uitvoerende magt.
[84]] ‘U zal ik het meest noodig hebben,’ riep hij veelbeteekenend; ‘gij zult mij
[85]] helpen uitvoeren, wat mijn raad hier heeft besloten;’ daarbij bragt hij den
[86]] middelsten vinger aan het voorhoofd. Op nieuw zag hij om naar den troon.
[87]] Hij scheen nu zijne aarzeling overwonnen te hebben; want, het zwaard ne[88]] mende als een staf, beklom hij dien met vasten en snellen tred, en zette zich
[89]] neder met een' vroolijken en trotschen blik, waardig en fier, of hij daar ge-
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[90]] zeten was geweest voor het oog van zijn verzameld volk. Hij liet den arm
[91]] met welbehagen rusten op het purperfluweel van de leuning en bleef met de
[92]] andere hand altijd geleund op het kruis van het zwaard. Hij sloot eenige
[93]] minuten lang de oogen. Wat al phantasieën, wat al reusachtige plannen moe[94]] ten er toen niet door die gloeijende verbeelding en dat koortsachtige, verhitte
[95]] brein zijn heengewoeld! De laatste glimlach, die er trilde op zijne half geopende
[96]] lippen, getuigde ten minste van blijde en innerlijke vervoering, van een toe[97]] geven aan de behagelijke influisteringen der eerzucht. Eindelijk sloeg hij zijne
[98]] beide helzwarte oogen rondom zich heen, fier en fonkelend; maar plotseling
[99]] verduisterden zij zich, en een somber: ‘Ha!’ siste hem door de tanden. De
[100]] troonzetel, voor Frederik opgerigt, was hem in het oog gevallen.
[101]] ‘Zo veel hooger dan de mijne!’ riep hij met zinkende stem, en hij liet de armen
[102]] verslagen nedervallen. ‘Wat zegt een troon, als toch een ander boven mij zit?
[103]] Zoo lang niet dáár mijne plaats is, heb ik niets gewonnen; zoo lang niet dáár
[104]] mijne plaats is, heeft die kroon hare beteekenis verloren, die schepter zijne
[105]] regten, dat zwaard zijne magt. Koning zijn of niets is hetzelfde, als men geen
[106]] Keizer is: voor den Keizer zijn Hertog en Koning gelijk: beide moeten zijn’
[107]] stegelriem kussen; op beide ziet hij neêr van zijn' hoogen troon als op leen[108]] mannen. O! hoe schoon, Keizer te zijn van het Heilige Roomsche Rijk; hoe
[109]] groot de mensch, die dat bereiken kan; hoe heeft hij al het andere beneden
[110]] zich onder zijnen voet; hoe geeft en neemt hij de landen der aarde naar wel[111]] gevallen; hoe kan hij de geschillen der volkeren slechten naar willekeur! En
[112]] dat is Frederik! en dat heeft Frederik bereikt, en dat kan Frederik! de lage,
[113]] kruipende gierigaard, dien ik omkoop met wat goud als een' wagenknecht;
[114]] die beeft, als ik het voorhoofd frons; die verbleekt, als ik bij toeval de hand
[115]] aan mijn zwaard sla; die mij voor geld ál de landen van ál zijne bondgenooten
[116]] zou toewijzen, zoo hij durfde; die aan mijne voeten zou knielen uit vreeze en
[117]] eigenbaat, zoo zijn zoon en al zijne keurvorsten hem niet opgerigt hielden.
[118]] Die Frederik, dien ik veracht, zoo... als ik Lodewijk haat! en wat hij ver[119]] kreeg, daar zou ik niet toe geraken?! Frederik! uw troon voor mij! Ik wil!
[120]] ik wil het Keizerschap, hoort gij? ik wil eene andere kroon, dan die gij mij
[121]] geven zult; ik wil de uwe!' en hij stampte met het zwaard en met den voet
[122]] op de trappen van den troon, dat het los opgeslagen houtwerk, vermomd
[123]] onder het fluweel, schudde en waggelde als door eenen storm bewogen. Van
[124]] den doffen toon der ontmoediging was Karel's stem onder het spreken ge[125]] rezen tot den stemval der verachting, en eindelijk had zij geschetterd in harts[126]] togtelijke vervoering.
De pijnlijke teleurstelling van de verbroken verloving met Bakhuizen van den Brink
poogt Truitje Toussaint te overwinnen door verbeten werken: tussen 1846 en 1855
schrijft zij haar tiendelige Leicestercyclus (o.a. Gideort Florisz.). Een andere zeer
bekende historische roman, opnieuw een variatie op het bekeringsthema, is De
Delftsche wonderdokter (1870).
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Tenslotte wijzen wij nog op de zedenroman Majoor Frans (1874): de geschiedenis
van de als jongen opgevoede Francis Mordaunt, wier vrouwelijke aard door het
begrijpend en tactvol optreden van Jonker Leopold van Zonshoven uit de ruwe bolster
naar buiten breekt. Afgezien van de te grote rol die aan het eind het toeval speelt, is
Majoor Frans een roman (hij werd zelfs in het Zweeds en het Russisch vertaald) die
wij ook nu nog met genoegen lezen.
HENDRIK CONSCIENCE (1812-1883) verwierf grote faam met historische romans als
De leeuw van Vlaenderen (1838) en Jacob van Artevelde (1847). Wij zullen hem
behandelen bij de Vlaamse Beweging (§ 85).
HENDRIK JAN SCHIMMEL (1823-1906) is vooral van belang door zijn ijveren voor
het toneel en als historisch-dramaschrijver: Struensee (1868). Als romancier verwierf
hij bekendheid met Sinjeur Semeyns (1875) en het vervolg hierop: De kapitein van
de lijfgarde (1888). Men zou hem kunnen vergelijken met Oltmans: dezelfde
kwaliteiten (historische betrouwbaarheid e.d.) en dezelfde gebreken (slappe
karaktertekening, houterige dialoog).

De humoristen
80
Humor moet niet verward worden met grappigheid en geestigheid. Onder grappigheid
verstaan wij alles wat op de lachspieren werkt; geestigheid heeft een zekere verfijning:
om geest te vatten moet men geest bezitten. Humor echter richt zich niet tot de geest
maar tot het gevoel. De humor kenmerkt zich door zijn twee-poligheid: het tragische
en het komische, beter nog: bij humor schuilt in het tragische een komisch element
(of omgekeerd). Beide gevoelens houden elkaar in evenwicht: overheerst het tragische
dan ontstaat gemakkelijk sentimentaliteit, maar ook het overheersen van het komische
doet de humor zijn karakter verliezen. Als in de film Miraculo a Milano (Het wonder
in Milaan) de twee uitgestotenen, een neger en een dienstmeisje, op elkaar verliefd
raken, is er het verschil in huidskleur dat het toegeven aan deze liefde in de weg staat,
- tot de hoofdpersoon de beschikking krijgt over een wonderduif die alle wensen
realiseert. Wij zien de neger gretig naar voren dringen als het zijn beurt is een wens
te mogen doen en voor onze ogen wordt hij tot blanke; vol vreugdevolle verwachting
gaat hij op zoek naar het meisje, - om tenslotte te ervaren dat zij, eveneens alles over
hebbend voor haar liefde, negerin geworden is! Zodat het nog steeds dezelfde
‘barrière’ is die hen scheidt. Deze scène is een prachtig voorbeeld van humor: de
eerste reactie van de toeschouwer is een neiging tot lachen, maar nog vóór de lach
werkelijkheid geworden is ziet hij de diepe tragiek. Behalve het tragische kan ook
het lugubere of het angstaanjagende de tegenpool zijn van het lachwekkende: als in
een zijner films b.v. de geblinddoekte Chaplin op de hoogste verdieping van een
warenhuis zijn kunsten als rolschaatser aan een bewonderend meisje vertoont, niet
wetend dat de balustrade weggebroken is, zodat hij telkens sierlijk maar gevaarlijk
dicht langs de afgrond zwiert.
Ook de humor is een van de facetten van de Romantiek: de romanticus ziet het
tragische, het gevaarvolle, het onharmonische van het leven; wetend dat hij er toch
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révolte’ (André Miguel).
In het buitenland vinden wij de humor vooral in Engeland: een figuur als DICKENS'
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Mr. Pickwick ontroert ons en doet ons lachen, maar ook in de andere werken van
deze schrijver en in die van een LAURENCE STERNE b.v. vinden we de humor in zijn
gelukkigste vorm; in Duitsland moeten vooral genoemd worden HEINRICH HEINE
en JEAN PAUL, - bij Heine evenwel is de humor vaak vermengd met bitterheid, hij
staat daar op de grens van de opstandigheid en soms overschrijdt hij die.
Het karakter van de Nederlandse humoristen komt niet in al hun werken even
duidelijk tot uitdrukking; soms gaat het karakter ervan meer in de richting van het
alleen maar grappige (Justus van Maurik), van het satirische (Kneppelhout), van het
kolderieke (Gerrit van de Linde) of van het sentimentele (Hasebroek), doch bij
dezelfde auteurs zijn ook staaltjes aan te wijzen van zuivere, ofschoon nooit grote,
humor.
GERRIT VAN DE LINDE JANSZ. (1808-1858) moest zijn theologische studie afbreken
om financiële redenen; hij vertrok daarop naar Londen, waar hij directeur van een
kostschool werd, overging tot de anglicaanse Kerk en een zeer gezien man werd.
Jacob van Lennep beschrijft hem ons als een man van smaak, fijngevoelig en
beschaafd; en het was door zijn toedoen dat Gerrit van de Linde ertoe kwam zijn
Gedichten van den Schoolmeester (1860) uit te geven. In zijn inleiding tot deze
bundel ziet Van Lennep de dichtkunst van de Schoolmeester echter te uitsluitend
van de vermakelijke kant; C.J. Kelk oordeelt terecht dat de schrijver meer is dan
enkel maar een grappenmaker: hij ziet in hem de grote parodist van het leven in
Holland omstreeks 1840. ‘Het werk van den Schoolmeester vormt tenslotte één en
al spot met alles wat hij om zich heen ziet, een spot echter, die door zijn
geamuseerdheid om den eigen tijd getemperd wordt, nooit cynisch is en altijd
goedmoedig blijft.’ Gerrit van de Linde Jansz. bereikt zijn effect vaak door een
ongerijmde samenvoeging van onverenigbare voorstellingen; zijn dwaze beelden
zijn een parodie op de dichterlijke cliché-taal van zijn tijd. Het kolderieke van zijn
gedichten is verwant aan dat van Barhams Ingoldsby Legends, waarvan zijn gedichten
tot op zekere hoogte een navolging zijn, alleen ging RICHARD HARRIS BARHAM
(1788-1845) uit van oude legenden die hij op groteske wijze navertelde. Het meest
bekend uit de Gedichten van den Schoolmeester zijn: De schipbreuk (geestig op
muziek gezet door Johan Wagenaar) en Natuurlijke Historie voor de jeugd; de echte
humor komt evenwel het zuiverst naar voren in het lange gedicht De boterham en
de goudzoeker. Het hier geciteerde versje is een duidelijke parodie op Van Alphens
De kinderliefde (zie blz. 246).

De dankbare zoon
Ik ben een zeer gelukkig kind,
Wanneer men dit bedenkt:
Mijn vader is mijn beste vrind,
Die my schier alles schenkt:
5] Zijn afgedragen zomervest,
Zijn oude broeken, en de rest;
Maar dat weet Moeders naaister best.
Hoe lekker smaakt die boterham,
Met dat Sint Nikolaas,
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10] Dat mijn mama mij brengen kwam
In plaats van Leidsche kaas.
En och? hoe menig arme man
Zijn zoontjen proeft daar nimmer van;
Daar de ouwe 't niet betalen kan!
15] En daarom noopt my dankbaarheid,
Reeds op het pad der deugd
(Gelijk mijn vader dikwerf zeit)
Te wand'len in mijn jeugd:
Altijd den rechten weg te gaan,
20] En, met mijn Zondags buisjen aan,
Nooit ergens tegen aan te staan.
Wanneer Papa uit wand'len gaat,
Neemt hy ons dikwijls meê
En reciteert soms over straat
25]
't Sanscritiesch a, b, c.
En als ik 't hem dan nazeg, ik,
Dan lees ik in zijn vadersblik:
‘Ik ben ontzachlijk in mijn schik.’
En daarom is mijn vast besluit,
O dierbaar ouderpaar Dat ik, ofschoon uw jongste guit,
Uw meekrapkleurig hair
Nooit grijs doe worden voor den tijd,
Noch dat ik door gebrek aan vlijt
35] Het vaderhart u openrijt.
30]

Integendeel door mijn gedrag
Hoop ik al meer en meer,
- Als ik het zoo 'reis noemen mag, Te strekken tot uw eer.
40] Zoo moogt gij eenmaal, ouwe liên!
Nog in uw jongsten telg misschien
Uw evenbeeld gespiegeld zien.
Verleden week zag ik een zoon,
Die zijne grootmama
45] Behand'len dorst met smaad en hoon,
De moeder van zijn pa!
Hij zeî: haar man, die ouwe paai,
Sprak naamlijk als een schorre kraai...
- Dat stond dien jongen heer niet fraai.
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NICOLAAS BEETS (1814-1903) is wel de belangrijkste figuur geweest onder de
humoristen. Zeker, hij heeft ook wel ander werk geschreven, en naar den omvang
gerekend vormt zijn jeugdwerk Camera Obscura slechts een klein onderdeel van
het totale oeuvre, dat verder bestaat uit gedichten en een hele reeks letterkundige
beschouwingen. Als dichter debuteerde Beets met uitermate sombere epische
gedichten in de stijl van Lord Byron (hij sprak later zelf ironisch over zijn ‘zwarte
tijd’), daarna verschijnen tot op zijn oude dag ontelbare godsdienstige, huiselijke,
natuur- en gelegenheidsversjes. Een enkele maal is er een simpel en zuiver gedichtje
bij als De moerbeitoppen ruischten (zie blz. 297), doch verder behoort zijn poëzie
tot het genre door Busken Huet zo juist gekarakteriseerd in de volzin: ‘Zij vangt aan
met een vedeldeuntje bij de wieg, bezingt vervolgens gade en kroost, en lost zich op
in bespiegelingen over het wederzien aan gene zijde van het graf’.
Zijn letterkundige roem zal Beets echter blijven danken aan het werk dat hij in
zijn studententijd publiceerde, de Camera Obscura (1839), en eigenlijk nog maar
aan een beperkt aantal schetsen daaruit: Een onaangenaam mensch in den
Haarlemmerhout, De familie Stastok en Een oude kennis zijn wel de beste. Beets,
of, om hem met het pseudoniem te noemen waaronder hij om
‘recensentenhatelijkheden’ te ontgaan dit boek publiceerde, Hildebrand, heeft zelf
aangegeven wat hij in dit werk nastreefde:
De schaduwen en schimmen van Nadenken, Herinnering en Verbeelding
vallen in de ziel als in eene Camera Obscura, en sommige zoo treffend en
aardig dat men lust gevoelt ze na te teekenen en, met ze wat bij te werken,
op te kleuren, en te groepeeren, er kleine schilderijen van te maken, die
dan ook al naar de groote Tentoonstellingen kunnen gezonden worden,
waar een klein hoekje goed genoeg voor hen is. Men moet er evenwel
geen portretten op zoeken: want niet alleen staat er honderdmaal een neus
van Herinnering op een gezicht van Verbeelding, maar ook is de
uitdrukking des gelaats zoo weinig bepaald, dat een zelfde tronie dikwijls
op wel vijftig onderscheiden menschen gelijkt.
Al zijn de schetsen uit de Camera Obscura dus inderdaad ingegeven door de
‘kopieerlust des dagelijkschen levens’ (zoals Potgieter het ietwat smalend noemde),
in feite geven zij toch meer. Hildebrands levenshouding in dit boek is wel geheel die
van de humorist, die het lelijke en burgerlijke draaglijk maakt door er de grappige
kant van te laten zien. Behalve de juistheid van typering bewonderen wij in deze
schetsen de zuiverheid en losheid van stijl en de geestige woordkeuze. Het mag dan
waar zijn wat Huet zegt: dat de Camera Obscura is ‘de geestige wraakoefening van
iemand, die zich misplaatst voelde in den kring zijner geboorte’; het mag dan waar
zijn wat Johan de Meester zegt als hij het boek noemt ‘een superieure uiting van
middelmatigheid’; even zeker is het waar wat Israël Querido opmerkt die de Camera
noemt: ‘een onsterfelijk boek, wijl het leven erin vastgegrepen is’. Toch kent het
talent van Hildebrand beperkingen: hij slaagt in zijn typeringen alleen als hij gewone
mensen schetst; de edelman, de lichtmis e.d. worden tot karikaturen, en een enkele
maal stapt hij over de grens naar het
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sentimentele (de geschiedenis van het diakenhuismannetje, Keesje, die maar één
wens heeft: begraven te worden in zijn eigen doodshemd). Een figuur echter als die
van de heer Bruis (uit Een oude kennis) staat heus niet zo ver af van Dickens'
beroemde Mr. Samuel Pickwick.
Mr. Hendrik Johannes Bruis wil een oude studiemakker, Dr. Deluw, gaan opzoeken,
die hij sinds lang uit het oog verloren heeft. Op het buiten van de heer Deluw
gearriveerd laat Bruis zich met opzet niet aandienen om zo zijn vriend te kunnen
verrassen:
[1]] In de vreugd, die hem deze gedachte verwekte, bemerkte hij de luide kreten
[2]] niet, die in den koepel opgingen.
[3]] Hij sloop de trappen op en opende de deur met den allervriendelijksten lach,
[4]] die ooit op het geblakerde gelaat van een afgemat dik man gerust heeft.
[5]] Welk een tafereel!
[6]] Het was een kwade jongen van een jaar of zes, die geweldig schreeuwde en
[7]] stampvoette; het was een vader, rood van gramschap, die was opgestaan,
[8]] zich aan de tafel vasthield met de eene hand, en met de andere geweldig
[9]] dreigde; het was een moeder, wit van angst, die den jongen tot bedaren
[10]] zocht te brengen; het was een groote knaap van dertien jaar met een bleek
[11]] gezicht en blauwe kringen onder de oogen, die met de ellebogen op de tafel
[12]] en een boek vóór zich, om het tafereel zat te lachen; het was een klein meisje
[13]] van vijf jaar, dat zich aan mama's japon schreiende vastklemde. Het was Dr.
[14]] Deluw, zijne beminnelijke gade, en zijn bloeiend kroost.
[15]] ‘Ik wil niet,’ gilde de jongen, den stoel omschoppende, die het dichtst bij
[16]] stond.
[17]] ‘Oogenblikkelijk!’ schreeuwde de vader, schor van woede, ‘of ik bega een
[18]] ongeluk!’
[19]] ‘Bedaar, Deluw!’ smeekte de moeder: ‘hij zal wel gaan.’
[20]] ‘Neem me niet kwalijk, mijnheer!’ zei de dokter, moeite doende om zich
[21]] redelijk in te houden; ‘die jongen maakt het me lastig. Ik zal u zoo terstond
[22]] te woord staan’; en hij pakte den nietwiller bij den kraag.
[23]] ‘Och gut; scheur zijn goed niet, Deluw!’ vleide de moeder; ‘hij gaat immers
[24]] al.’
[25]] ‘Laat mij maar begaan,’ zei de dokter, en hij sleepte den snooden zoon, die,
[26]] ondanks het gunstig gevoelen door zijne moeder omtrent zijn gehoorzaam[27]] heid geuit, geen voet verzette, den koepel uit, in het bijvertrekje, waar hij hem
[28]] in het turfhok opsloot.
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[29]] ‘Neem me niet kwalijk, mijnheer,’ zei mevrouw Deluw middelerwijl op hare
[30]] beurt tot den binnengekomene, ‘ik ben zoo van me streek; ik ben mezelve
[31]] niet.’ En om het te bewijzen viel zij op een stoel neder. ‘Ik geloof dat het goed
[32]] zal wezen dat ik eens in de lucht ga,’ ging zij voort.
[33]] ‘Gêneer u niet, mevrouw!’ zei de uit de koets gevallen academie-vriend van
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[34]] haar echtgenoot. En zij ging naar buiten; met het snikkende kind nog altijd
[35]] hangende aan haar japon.
[36]] De jonge heer Deluw, met de bleeke wangen en de blauwe kringen, bleef
[37]] alleen met den heer Bruis, en keek hem met onbeschaamde blikken aan.
[38]] ‘Ik zal die burenplagers wel krijgen,’ zei Dr. Deluw weer binnenkomende,
[39]] daar hij het noodig achtte voor den vreemdeling de misdaad te noemen van
[40]] zijn zoon, opdat deze hem niet voor een onrechtvaardig en hardvochtig vader
[41]] houden zou. ‘Mag ik vragen?’...
[42]] ‘Buikje!’ riep de goedhartige dikkerd, met een gullen lach op zijn purperen
[43]] wan gen.
[44]] Nu, het woord buikje, diminutief van buik, is een zeer bekend woord; althans
[45]] voor een geneesheer. Echter kwam het dezen geneesheer, uit den mond van
[46]] een vreemdeling, in dit oogenblik vrij ongepast voor. Daarom zette de heer
[47]] Dr. Deluw groote oogen op.
[48]] ‘Buikje!’ herhaalde de heer Mr. Bruis.
[49]] De heer Dr. Deluw dacht dat hij een krankzinnige voor zich zag, en daar hij
[50]] pas zeer boos was geweest, stond hij op het punt om het andermaal te worden,
[51]] vermits het toch in ééne moeite door kon gaan, en hij het waarlijk anders zeer
[52]] zeldzaam en niet dan met veel moeite werd.
[53]] ‘Wat belieft u, mijnheer?’
[54]] ‘Wel, hebje dan niet met Buikje gegeten?’
[55]] De heer Dr. Deluw herinnerde zich geen ander eten dan met zijn mond.
[56]] Hij trok de schouders op.
[57]] ‘Hij is zeker in dien tijd nog vrij wat gezetter geworden, Zwarte Daan!’ zei
[58]] de dikke man opstaande van den stoel, waarop hij gezeten was.
[59]] ‘Bruis!’ riep eensklaps Dr. Daniël Deluw uit. ‘Dat's waar ook, ik heette
[60]] Zwarte Daan, en jij heette Buikje; ik zou je niet gekend hebben, man! Wat
[61]] benje veranderd! Samen gegeten. Welzeker, welzeker. In de Plezierige Saus[62]] kom.’ Maar den toon van vroegere gemeenzaamheid even spoedig latende
[63]] varen: ‘Wat mag ik u aanbieden, heer Bruis?’
[64]] De uitdrukking ‘heer Bruis’ was ongetwijfeld een middending tusschen kort[65]] weg ‘Bruis’ als vroeger, en ‘mijnheer’ als nooit.
[66]] ‘Waar is me vrouw, weet u dat ook?’ vroeg de dokter.
[67]] ‘Ze is een weinig van haar streek,’ zei Bruis, ‘en daarom is ze eens in de lucht
[68]] gegaan.’
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[69]] ‘Willem, ga mama opzoeken!’ zei Dr. Deluw.
[70]] Willem stond vadsig op, rekte zich uit, ging aan de deur van den koepel staan,
[71]] en schreeuwde zoo luid hij kon: ‘Mama!’
[72]] Daarop ging Willem weer zitten, en keek over zijn boek heen.
[73]] ‘Ik wil er uit,’ gilde de jongen in het turfhok, en trapte tegen de deur.
[74]] ‘Wat zal ik je zeggen,’ zei Dr. Deluw, ‘die knapen tergen je geduld wat! [75]] U heeft geen kinderen, meen ik.’
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[76]] ‘Geen een,’ zei de dikke man, die intusschen van dorst versmachtte; ‘tot mijn
[77]] spijt,’ voegde hij er met een zucht bij, ofschoon het tafereel, dat hij voor oogen
[78]] had gehad, die spijt juist niet had verzwaard.
ANTON BERGMANN (1835-1874) wordt om zijn Ernest Staas, advocaat (1874) wel
de Vlaamse Hildebrand genoemd (zie § 87).
In hun tijd welhaast even bekend als Hildebrand waren J.P. HASEBROEK
(1812-1896) met Waarheid en droomen, door Jonathan (1840); C.E. VAN KOETSVELD
(1807-1893) met Schetsen uit de Pastorij te Mastland (1843) en JOHANNES
KNEPPELHOUT (1814-1885) met Studenten-typen, door Klikspaan (1841), en al werd
de laatste om zijn duidelijk moraliserende bedoeling door Potgieter boven Hildebrand
gesteld, voor de moderne lezer biedt geen der drie nog veel attractiefs.
Ook van voorbijgaande aard was het succes van LODEWIJK MULDER (1822-1907),
die samen met zijn vriend, de OUDE HEER SMITS (pseudoniem voor MARK PRAGER
LINDO, 1819-1877) humoristische schetsen uitgaf onder de titel Afdrukken van
indrukken (1854).
Veel waardering daarentegen verdient FRANçOIS HAVERSCHMIDT (1835-1894),
al berust ook diens roem in hoofdzaak op één bundeltje verzen, nl. Snikken en
grimlachjes, door Piet Paaltjens (1867). François Haverschmidt was het slachtoffer
van een erfelijke melancholie, die hij probeerde te ontkennen in spottende versjes;
hij lijkt in dit opzicht op Heinrich Heine, zonder de felheid echter die deze soms had.
Bekend werden verzen als Des zangers min en De zelfmoordenaar. Tekenend voor
zijn mentaliteit is ook:

Aan Betsy
Het heugt mij als de dag van gistren. Op het mos
In hartverovrend achtelooze houding lag
Uw rijzige figuur, wijl de andren het bosch
Langzaam doordwaalden. 't Was een vreeslijk heete dag.
5] Gij hieldt mijn vedlflesch aan uw rozenlipjes, droog
Van 't lachen. Diep-gemoedelijk, als wen de avondklok
Door 't dal luidt, klonk het in uw keel. En zacht bewoog
Uw zoete strot zich op en neer bij elke slok.
Intusschen leunde ik schilderachtig op den tronk
10] Eens duizendjaargen eiks en vroeg mij heimlijk, wat
Voor smaak wel 't lot had, dat het aan een veldflesch schonk,
Wat droomend slechts mijn dichtermond genoten had.
O, ware 't noodlot niet alleen behept met koud
Verstand maar ook met warm gevoel, - uw poezle hand
15] Had plots de flesch, zoodra ze leeg was, door het woud
Gekeild, en op mijn lippen had uw mond gebrand.
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Nu echter dronkt ge alleen de flesch leeg, onbewust
Dat de inhoud nog al koppig was, - 't was witte port, En sloot uw loddrige oogjes dicht en sliept gerust. 20] Nooit heb ik zóóveel tranen op één dag gestort.

Tenslotte verdient nog even genoemd te worden JUSTUS VAN MAURIK (1846-1904),
die, al kon hij in de uitersten zowel van de sentimentaliteit als van de gein vervallen,
toch ook het vermogen bezat om het humoristisch geziene volksleven van het
19de-eeuwse Amsterdam in talrijke schetsen vast te leggen. Hij bleef genietbaarder
dan JACOB JAN CREMER (1827-1880), - ‘een auteur met banketbakkersgaven’ oordeelt
Huet, - met zijn eenzijdige, sentimentele, onware verhalen in Betuwsche novellen
(1852-'55). Van de andere kant verdient deze destijds populaire schrijver waardering
voor zijn strijd tegen sociale misstanden (Fabriekskinderen, 1863).

Het religieuze element
81
Dat het religieuze element kenmerkend is voor de Romantiek, zagen wij reeds bij
Isaäc da Costa en het Réveil. Ook bij latere dichters zien wij dit aspect naar voren
komen, zij het minder absoluut en meer huiselijk dan b.v. bij Da Costa. Tot de
beoefenaren van deze ‘predikantenpoëzie’ zoals ze wel genoemd wordt, moeten wij
behalve figuren als De Genestet en Ten Kate ook nog rekenen NICOLAAS BEETS met
een simpel en zuiver gedichtje als:

De moerbeitoppen ruischten

5]

‘De moerbeitoppen ruischten’;
God ging voorbij;
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
En sprak tot mij;

10]

Sprak tot mij in den stillen,
Den stillen nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.

15]

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.

20]

Den morgen, die mij wekte,
Begroette ik blij.
Ik had zoo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.
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PETRUS AUGUSTUS DE GENESTET (1829-1861) verloor reeds vroeg zijn ouders, en
ook hijzelf was niet sterk: in 1859 moest hij, na het verlies van vrouw en kind, beiden
aan tbc gestorven, ontslag nemen als predikant; reeds twee jaar later bracht dezelfde
ziekte ook hem in het graf. In zijn begintijd vooral lijken levenslust en vrolijkheid
zijn meest kenmerkende eigenschappen; toch kon ook toen al een diepe melancholie
zich van hem meester maken, die hij evenwel poogt te verbergen (‘Ik schater vaak
omdat ik niet wil schreien’, luidt het in een brief aan zijn meisje), en zijn dolle gedicht
Fantasio schrijft hij juist in een periode van diepe depressie.
De Genestet is vrijzinnig-protestant, maar hij neemt even scherp stelling tegen de
oppervlakkige vrijzinnigheid als tegen de steile onverdraagzaamheid. Zijn dichtkunst
is fris en gevoelig, soms iets te ‘gemakkelijk’ om waarlijk groot, en iets te sentimenteel
om aangrijpend te zijn. Naast de verhalende dichtkunst zoals het romantische en
geestige Fantasio en De St.-Nicolaasavond (met de bekende satire op de jaarlijkse
‘lintjesregen’) vinden wij bij hem ook de zuivere lyriek, waarin wij zijn geluk, zijn
vroomheid, zijn smart weerspiegeld vinden; deze laatste b.v. in het weleer door ieder
gekende Het haantje van den toren, geschreven op de jonggestorven eega van een
vriend. Een belangrijke plaats in zijn oeuvre wordt ingenomen door de, vaak in
epigramvorm geschreven, Leekedichtjes, waarin hij als mens zijn standpunt bepaalt
tussen orthodoxie en geestelijk liberalisme.

Peinzensmoede
Daar is geen Priester
Die Hem verklaart!
In raadslen wandelt
De mensch op aard.
5] Wie 't Licht van Heden
Ook juublend eer',
Dit licht doet smachten
Vooral - naar meer!

10]

Want ach, wat nevel
Van Dwaling vlied' De Zon der Kennis,
Zij schijnt hier niet.

Mysterie - 't leven!
Mysterie - 't lot!
15] De schepping predikt
Geen liefdrijk God.
Natuur - wat deert haar
Uw vreugde, uw leed?
Ze is zielloos lieflijk
20]
En reedloos wreed!
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En Hij, die allen
Is vóórgegaan?
Liet zonder antwoord
Ons Waarom staan!
25] Het eind der wijsheid
Blijkt altoos meer;
Wij weten weinig Te weinig, Heer!

30]

Maar toch, al gloeit soms
Mijn hoofd van smart In U, mijn Schepper,
Vertrouwt mijn hart.

Niet ómdat alles
Uw Liefde ontdekt,
35] Maar óndanks alles
Dat twijfel wekt!
Trots 't onverklaarbre
Dat huivren doet,
En 't onbewijsbre
40]
Der hoop, die 'k voed!
Trots ieder raadsel,
Het Kwaad zóó groot,
De Smart zóó schriklijk,
Trots rouw en dood...
45] Ja toch, ik meene,
Dat ik Uw hand
Wel speurde in 't leven Uw Vaderhand;

50]

En dat mijn ziele,
Ter stille nacht,
Uw stem wel hoorde,
Zoo teêr, zoo zacht.

Na vuur en stormwind
Zweefde ook soms mij 55] Schoon geen Elia De Heer voorbij...
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Uw starrenhemel,
Hij trekt mijn oog, Als 't woord des Heiligen
60]
Mijn hart omhoog!
Ik smacht, vermoeide
Van 's levens loop Mijn hope is weemoed
Mijn weemoed hoop!
65]

70]

En 'k geef mij over,
Met blind geloof,
Aan U den Vader,
Wien niets me ontroof'!
Daar is geen Priester
Die U verklaart, Doch U zoekt niemand
Vergeefs op aard.

1860
JAN JACOB LODEWIJK TEN KATE (1819-1889) was in zijn tijd een groot man, ook al
werden zijn gedichten in De Gids nogal scherp gekritiseerd. Zijn vele cantaten (o.a.
De Schepping, 1866) zijn nog slechts historische curiositeiten. Min of meer als bij
Nicolaas Beets dateert zijn aantrekkelijkste (doch niet religieuze) werk uit zijn
studententijd. Hij richtte toen nl. een tijdschrift op, Braga, dat zich tot uitsluitende
taak stelde: op rijm te hekelen (De Gids en de uitwassen der Romantiek waren de
geliefde objecten), en hierbij zijn inderdaad niet ongeestige versjes, als b.v. de
Dichtrecepten uit de apotheek van Witsen Geysbeek. (Witsen Geysbeek was de
samensteller van een rijmwoordenboek uit het begin van de 19de eeuw.)

III
Voor een minnelied
Een naam om te schroomen:
Illyrisch of Spaansch;
Een voorraad van droomen
Voor zes rijmen gaans;
5] Een mond met wat oogen,
Een schijn en een logen,
Met streepjens gekruid;
Een scheldwoord of negen,
Bij wijze van zegen,
10]
De hel tot besluit:
Dit draait ge tot pillen,
En voert ze aan wie willen.
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IV
Voor een berijmd verhaal
Wilt gij een berijmd verhaal?
Neem een Ridder in het staal
En een Jonkvrouw in 't scharlaken.
Laat hen in een lange smart
5]
Op een ijzren vaderhart
Langzaam trekken tot ze blaken.
Neem een heks of anderhalf,
Met een dozis tooverzalf
En een paddestoel of veertien.
10]
Smeer ze op Hem en 't Maagdelijn,
Tot ze broêr en zuster zijn,
En malkaêr niet willen weêrzien.
Scheid ze dan in tranen af,
Giet een helft op 't Heilig graf,
15] De andere in een kloostercelletjen.
Laat ze dampen tot een spook;
Dood daarna den vader ook:
En vouw ze om een ulevelletjen!

Om zijn ernstige poëzie en speciaal om zijn cantaten werd Ten Kate bij de Tachtigers
zelf het geliefde mikpunt van hun spot.
JOSEPHUS ALBERTUS ALBERDINGK THIJM (1820-1889) kunnen wij tot op zekere
hoogte vergelijken met Jan-Frans Willems en, vooral, met Potgieter: ook hij was
autodidact (van winkelier in verduurzaamde levensmiddelen bracht hij het via het
uitgeversbedrijf tot professor in de esthetica en de kunstgeschiedenis aan de Academie
voor Beeldende Kunst te Amsterdam); ook hij poogde een volksgroep, met name de
katholieken, te emanciperen door te wijzen op het grote verleden. Was dat voor
Jan-Frans Willems de Vlaamse Middeleeuwen, en voor Potgieter de Noordnederlandse
17de eeuw, Alberdingk Thijm wees zowel op de Middeleeuwen als op de 17de eeuw:
hij gaf een bewerking van middeleeuwse ridderromans (Karel en Elegast, De vier
Heemskinderen, Willem van Oringen, Floris en Blancefloer) in zijn Karolingsche
verhalen (1851) en toonde zijn grote kennis van en liefde voor Vondel in zijn
Portretten van Joost van den Vondel (1876).
De twee kenmerken die hem het meest sieren zijn: zijn breedheid van opvatting
(mede van zijn beste vrienden waren te vinden in kringen van andersdenkenden een zeldzaamheid toen -, zoals Potgieter, Da Costa, Van Lennep), en zijn liefde tot
de kunst. Zijn zoon Lodewijk van Deyssel die een boek aan hem wijdde, noemt hem
de eerste die ‘in een kunstloos land, midden in een nog kunstloozer tijdperk, de
grootheid en den roem van de kunst heeft verkondigd en ingang doen vinden’.
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Hij had de gewoonte geregeld letterkundige vrienden om zich heen te verzamelen
(de ‘literaire donderdagavonden’, waarop ook o.a. Jacques Perk wel verscheen) om
met hen gedichten te lezen en te bespreken. Lodewijk van Deyssel geeft er in
bovengenoemd boek een boeiende beschrijving van. Na een puntige tekening van
de habitués, o.a. Mr. A.D. de Vries, de adjunct-conservator van het Amsterdams
Prentenkabinet, en na verteld te hebben van het enige geschil dat het gezelschap ooit
had, nl. naar aanleiding van een al of niet gekuiste opvoering van Hoofts Warenar,
- een geschil dat leidde tot opheffing van de kring -, gaat Van Deyssel verder:
[1]] Indien wij dit geschil, waarvan trouwens de heftigheid een bewijs te meer
[2]] was voor de groote vereering door dezen kring aan onze zeventiende-eeuwers
[3]] gewijd, - een oogenblik buiten onze gedachte laten, daar mag wel verklaard
[4]] worden dat op geen plaats of door geen kollege in ons land het bloeitijdperk
[5]] onzer letterkunde zoo trouw en eendrachtig en met zooveel zorgzame nauw[6]] keurigheid en bewondering werd bestudeerd en overdacht en besproken en
[7]] bemind. Thijm was die avonden nog opgewekter dan gewoonlijk en liep met
[8]] een gelukkige haast door zijn woning om de zware 16de en 17de eeuwsche
[9]] folianten en quartijnen in hunne geel-perkamenten banden gebonden, van
[10]] zijne bibliotheek naar de voorkamer te dragen, waar de vrienden gezeten
[11]] waren. Onder de bezieling van zijne bewondering en geholpen ook door de
[12]] uitgebreide kennis van De Vries, was dit gezelschap met de zeventiende[13]] eeuwers op een zeldzaam vertrouwelijken voet geraakt. Nu en dan was 't of
[14]] de leden van den Muyderkring tijdgenooten van deze heeren waren, zoo
[15]] precies wist men wáar Roemer Visscher op zekeren dag was, wánneer de
[16]] weduwe Kromballichs bij Huygens gelogeerd had en op welk uur van den
[17]] dag Anna Vondel kousen pleegde te zitten breien. En men kultiveerde de
[18]] kennis dezer bijzonderheden niet om hun zelf wil, niet met de genegenheid
[19]] van historici, die de geschiedenis liefhebben alleen als inventaris van feiten;
[20]] neen, maar de feiten kwamen belangrijk voor omdat zij de wegwijzers waren
[21]] naar het ziele- en geestesleven der uitnemende menschen welke zij betroffen,
[22]] en omdat zij aantoonden hóe het ziels- en geestesleven zich kleedde in de
[23]] eigenaardige usantiën en ‘kostumen’. De leden van dezen kring bemoeiden
[24]] zich zoo levendig met deze zeventiende-eeuwsche vrouwen en mannen, dat,
[25]] als zij, die het leven, de gewoonten, de huizen, de kleeding, de gezichten dier
[26]] geliefde letterkundige voorvaders zoo goed kenden, de gedichten of het proza
[27]] of de brieven zaten te lezen, en aldus de woorden dezer dooden hoorden,
[28]] het was alsof Vondel, Hooft, Visscher, Huygens, Tesselschade of Baartje
[29]] Hooft in hunne pompeuze gewaden zelven door de kamer traden. Het was
[30]] of de kunstvaardige welluidendheid hunner woorden op hoofdsche wijs door
[31]] hen zelven geuit, tusschen de vrienden weêrklonk, of de urbane, schalke en
[32]] melodieuse minneliederen door de dichters persoonlijk werden voorgedragen.
[33]] De Vries en Thijm dróomden dikwijls van deze zeventiende-eeuwers. Thijm
[34]] zag Tesselschade, die tot de vrouwenfiguren behoorde wie zijne vrome ver-
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[35]] eering het innigst gold onder de niet-levenden en de ook niet-heiligen, dik[36]] wijls in den droom, en met Vondel, die hij zijn vader noemde, had hij des
[37]] nachts langdurige gesprekken.
[38]] Deze kring behoorde tot de groepen in zijn omgeving, die Thijm het meest
[39]] heeft liefgehad.
Het eigen werk, waaruit naast een historische zin een diepe religiositeit spreekt, is
niet zo belangrijk meer; vooral als emancipator van de rooms-katholieken verdient
hij echter een blijvende plaats in onze culturele geschiedenis, ook al werd zijn doen
en laten door zijn geloofsgenoten in die tijd met een argwanend oog bekeken (om
het niet sterker uit te drukken).

Eduard Douwes Dekker (1820-1887)
82
Het is voor het goede begrip van de werken van Eduard Douwes Dekker van belang
iets uitvoeriger op het leven van deze auteur in te gaan.
Hij werd uit Friese ouders te Amsterdam geboren, en nadat hij zijn gymnasiale
studie had moeten afbreken en mislukt was in een kantoorbaan, hoopte hij in het
toenmalige Nederlands-Indië een nieuwe kans te vinden: in 1838 vertrok hij met het
schip waarop zijn vader kapitein was; in Indië trad hij direct in dienst van het
gouvernement. Van zijn eerste functies is die van controleur op Sumatra's Westkust
(1842) de belangrijkste, omdat hij hier door zijn contact met de inlander voor het
eerst zijn verantwoordelijkheid als bestuursambtenaar leerde inzien. Zijn
boekhoudkundige vergissingen en slordigheden (Douwes Dekker was allesbehalve
een financier) hadden tot gevolg dat hij geschorst werd, en zelfs werd zijn zaak in
handen van de justitie gesteld. (Overigens bleek later, volgens een der beste
Multatulikenners van het ogenblik, dr. G. Stuiveling, dat de vergissingen in Dekkers
nadeel het talrijkst waren zodat er in feite te veel in kas was!) In 1845 ontmoette
Dekker te Batavia Everdine Hubertine baronesse van Wijnbergen (Tine) met wie hij
het volgende jaar in het huwelijk trad. Na diverse nieuwe functies in
gouvernementsdienst en een tijdelijk verblijf in Nederland, werd Douwes Dekker in
1856 benoemd tot assistent-resident van Lebak, en hier zou zich het conflict afspelen
dat tot de bekende Havelaar-kwestie leidde. Om deze geschiedenis goed te begrijpen
moeten wij de volgende feiten kennen:
1. De gouverneur-generaal Duymaer van Twist, ‘te verstandig om niet
vooruitstrevend te zijn in zijn politiek’, had Dekkers volledig vertrouwen; omgekeerd
had de gouverneur-generaal zoveel vertrouwen in Douwes Dekker dat hij hem zelfs
benoemde buiten de voordracht van de Raad van Indië om.
2. De resident Brest van Kempen (Dekkers directe superieur) was, hoewel integer,
weinig doortastend, had ‘iets van de vleesch-geworden bureaucratie’. Wat hij Douwes
Dekker verweet was: gebrek aan tact, en dit was tot op zekere hoogte juist.
3. De regent (het inlandse hoofd) eiste van de inlanders onbetaalde herendiensten
en buitte ook anderszins de bevolking uit, - hetgeen bekend was!
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nomen had) krachtig voort; na één maand is het conflict niet meer te vermijden en
Dekker dient bij de resident een aanklacht in tegen de regent, daarbij eisend dat deze
verwijderd zal worden. Daar de resident dit een onmogelijke eis vindt en Douwes
Dekker weigert te schipperen, wendt de laatste zich vol vertrouwen tot de
gouverneur-generaal. Maar ook Brest van Kempen (de resident) wendt zich tot de
gouverneur-generaal met een klacht over Dekkers ‘kwalijk begrepene
voortvarendheid’, en het is alleen deze laatste klacht waarop gereageerd wordt. De
Raad van Indië wil de buiten zijn advies om benoemde Dekker ongevraagd ontslag
verlenen, doch de gouverneur-generaal besluit te volstaan met overplaatsing gepaard
met een afkeurend schrijven waarin o.a. de opmerking voorkomt dat Douwes Dekkers
optreden ‘ligtelijk (doet) gelooven aan ongeschiktheid voor het bekleeden eener
betrekking bij het binnenlandsch bestuur’. Teleurgesteld en verontwaardigd neemt
Dekker ontslag en poogt tot driemaal toe de gouverneur-generaal mondeling te
benaderen; deze echter, op zijn beurt teleurgesteld door Dekkers reactie, wenst hem
niet te ontvangen. Er is, ook later niet toen de officiële bewijzen van Dekker te Batavia
binnen kwamen, nooit een poging gedaan ook maar iets t.o.v. Douwes Dekker goed
te maken. Nog in hetzelfde jaar keert Dekker naar Nederland terug, weldra gevolgd
door Tine en de twee kinderen. Nadat al zijn pogingen tot rechtsherstel mislukt zijn
besluit Douwes Dekker het Nederlandse volk van het gebeuren in kennis te stellen:
in een klein logement te Brussel, Le Prince Belge, schrijft de in de grootste armoede
levende Douwes Dekker in slechts één maand het werk dat hem beroemd zal maken,
de Max Havelaar (1859). Op 13 oktober kan hij aan Tine schrijven:
Lieve beste, myn boek is af, myn boek is af!
Myn boek is af! Hoe vind je dàt? Ik moet nu copieeren, maar het boek is
af. En ik sta u borg dat het opgang maakt. Het zal als een donderslag in
het land vallen, dat beloof ik je. Ja, ik weet wel dat het Hollanders zyn,
maar ik heb ook geschreven! En, lieve engel, jy komt er in, en Edu1, en
myn boek is een antwoord aan de menschen die geld van ons moeten
hebben. Je weet niet, wat er in dat boek zit. Als het gedrukt is zet ik een
advertentie in de courant: ‘Multatuli vraagt een betrekking als redacteur’,
en ik ben zeker dat ik een plaats kryg. Je zult trillen by het lezen, en anderen
ook. Ik weet zeer goed dat er veel inkomt dat Jan2 byv. zeer afkeurt, maar
ik mag my noch daaraan, noch aan iets anders storen, want by zoo iets
moet vryheid zyn. Ik geloof dat myn boek ons aan brood zal helpen, want
dat ik daarna dadelyk geld zal kunnen krijgen voor een manuscript en dan
kom ik in Holland en wy zullen by elkaar zyn. Beste Engel, wat zeg je
daarvan? Laat van Heeckeren3 naar de hel loopen! Ook hem en zyns
gelyken antwoord ik in myn boek. Het is opgedragen aan E.H.v.W.4 met
eenige fransche regels die ik uit een boek citeer, regels die juist uitdrukken
wat ik u zeggen wil en die u pleizier zullen doen, trouwe lieve Tine. Ik
ben zo bly als een engel.
1
2
3
4

hun zoontje
de vier jaar oudere broer van Eduard Douwes Dekker
de echtgenoot van Tines zuster Henriëtte
Everdine Hubertine van Wijnbergen, dus Tine, aan wie deze brief gericht is.
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hulp in van Jacob van Lennep. Deze erkende de Max Havelaar onmiddellijk als een
meesterwerk, hij steunde Dekker financieel door het verstrekken van een voorschot,
maar uiteindelijk schoot hij als vriend te kort door misbruik te maken van Douwes
Dekkers vertrouwen. Deze had hem nl. voor wat betreft de uitgave volledig carte
blanche gegeven; Van Lennep nu zorgde er niet alleen voor dat het boek, tegen
Multatuli's wens in, door het duur te houden slechts een beperkt aantal lezers bereikte,
maar bovendien, en dat was nog veel erger, ging hij in het handschrift knoeien,
verving b.v. alle jaartallen en plaatsnamen door puntjes, - dat zo alle bewijskracht
tot nul gereduceerd werd is duidelijk. Juridisch had Van Lennep hiertoe het recht
(hij won dan ook het eruit voortvloeiend proces), moreel zeer zeker niet. Zo duurde
het tot de 4de druk vóór Multatuli er weer de beschikking over kreeg en, uit het
geheugen, zo goed mogelijk de oorspronkelijke vorm herstelde. (Het authentieke
handschrift bleef bewaard, doch het duurde tot... 1950 voor dit uitgegeven werd.)
Resultaat had het boek slechts vrij langzaam, ook al erkende men het algemeen als
een meesterwerk, - en juist dat griefde Multatuli zeer: ‘Juist die byval met myn boek
maakt my woedend’, schrijft hij aan Tine. ‘Hoe, men leest dat, men is er door
getroffen, men vindt het schoon, en men laat my aan myn lot over? Dat is
schandelyk!... Ik pleit voor myn leven, voor vrouw en kind, ik wacht in de angst van
myn hart of het my wat geholpen heeft, en men antwoordt: “Wat schryf je mooi!”
Dat is bitter, dat is een wreede sarcasme’. Dezelfde gedachte vinden wij uitgedrukt
in het van 1862 daterende Idee, no. 80:
Eens liet ze 'r kind zien, en vraagde met de ogen:
- Hoe vindt ge myn kind, myn schat, myn alles? Zie eens die kleur...
- Dat gele streepjen is aardig.
- Geel... die wangen geel? 't Is rose! Geel?
- Ik sprak van 't jurkje.
Andermaal liet ze 'r kind zien, en vraagde met de ogen:
- Hoe vindt ge myn kind, myn schat, myn alles? Zie hoe blank... en hoe
rood... en gemarmerd!
- Daar is te veel styfsel in.
- Styfsel in de armpjes van myn kind?
- Ik sprak van 't jurkje.
Weder liet de zorgvuldige moeder haar kind zien, en vraagde met de ogen:
- Hoe vindt ge myn kind, myn schat, myn alles? Zie die vormen... die
ronding... die lynen...
- Te kort van lyf.
Myn kind te kort van lyf?
- Ik sprak van 't jurkje.
Toen werd de moeder verdrietig. Het bedroefde haar dat men het kind niet
zag. Wel tooide ze graag haar lieveling, maar 't smartte haar dat die tooi
belette het kind te zien.
Door de Max Havelaar is Multatuli zich van zijn schrijverstalent en zijn roeping als
schrijver bewust geworden. Er begint dan voor hem een zwervend leven; door
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schrijven en het houden van lezingen probeert hij in zijn onderhoud en in dat van
vrouw en kinderen te voorzien. Zijn vrouw kan niet tegen dit bohémien-bestaan
(Douwes Dekker maakt het haar ook niet gemakkelijk!) en zo ontstaat er een
verwijdering, die definitief wordt als Tine in Milaan een betrekking accepteert en
Dekker steun zoekt bij mejuffrouw Hamminck Schepel (Mimi), met wie hij na Tines
dood trouwt.
Het is moeilijk om in enkele woorden een karakterschets van Douwes Dekker te
geven; hij was, zoals hij zelf schrijft, inderdaad een vat vol tegenstrijdigheden. Hij
is in zijn opstandigheid, zijn idealisme, zijn geslingerd worden tussen uitersten
(himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt), zijn ego-centriciteit, zijn ‘voor iedereen
alles willen zijn’, onze meest typische romanticus. En juist deze innerlijke noodzaak
tot het heldendom doet hem vluchten in het schrijverschap: alleen daar kan hij dit
heldendom volledig realiseren. Hij worstelt, ondanks steun van diverse kanten, zijn
hele leven met financiële moeilijkheden, hij voelt zich steeds miskend (wat tot op
zekere hoogte juist is). Het onharmonische, chaotische kenmerkt ook zijn hele kunst;
hij wil tot op de grond toe afbreken (en dit is een van de oorzaken van de waardering
der Tachtigers) en is tijdens zijn leven omringd van bittere vijanden en toegewijde
vrienden (o.a. Huet, Vosmaer), onverschillig kon men t.o.v. hem niet blijven. Zijn
invloed is door twee oorzaken groot geweest: om wát hij schrijft en om hoè hij
schrijft. Door zijn wijze van schrijven, de retoriek maakt bij hem plaats voor het
gepassioneerd spreken, heeft hij invloed op de Tachtigers die hem als hun voorganger
erkennen; door wat hij schrijft oefent hij invloed uit op tal van terreinen: het
godsdienstige (zijn afwijzen van alle dogmatiek), het sociale (zijn ageren tegen de
onwaardige toestanden waaronder de arbeiders moeten leven), het maatschappelijke
(zijn vechten voor de gelijkberechtigdheid van man en vrouw), het staatkundige
(rechtsherstel voor de inlander). Men heeft wel eens opgemerkt dat bij alle ideeën
die Multatuli naar voren bracht eigenlijk zeer weinig oorspronkelijks is, en dit is
juist. Multatuli heeft echter het vermogen om deze gedachten in een pakkende vorm
te gieten en zo voor iedereen begrijpelijk te maken. Deze suggestieve wijze van
voorstellen is oorzaak dat ook oppervlakkige en onjuiste ‘wijsheden’ een schijn van
waarheid krijgen, zo in Idee 341: de ‘lieve natuur’ toont in feite de meest wrede en
meedogenloze strijd om het bestaan die men zich denken kan!
Idee 340
't Was winter. Daar ginds op die brede vaart, vermaakte men zich met
schaatsryden. Het ys lag gelyk met den weg. Men had er maar op te
stappen. Toch was er een brug gelegd over 'n brede gleuf, dien ik den
vorigen dag niet gezien had. En ieder die de brug passeerde, betaalde 'n
cent aan den man die 't brugje gemaakt had ‘om de gleuf’ zeide hy.
Maar sommigen fluisterden:
- Hy heeft de gleuf gemaakt om 't brugje.
Is 't geen schande, dat men middel heeft gevonden, om 't uitleggen van de
wet te maken tot 'n winstgevend beroep?
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Idee 341
De maatschappy is overal doorsneden met zulke gleuven, en meestal om
den ‘bruggeman’ in 't leven te houden.
Wat zou er worden van de schoolmeestery, als we flinkweg schreven zoals
'n beschaafd mens spreekt?
Wat van de militairen, als we wilden begrypen dat het kleinste volk sterker
is dan 't grootste leger?
Wat van de advocaten, als wy wetgevers hadden die in staat waren hun
gedachten duidelyk uit te drukken?
Wat van de dominees, als we begrepen dat ieder zyn godsdienst behoort
te zoeken in z'n eigen hart?
En eindelyk, wat van de zedemeesters, als we die zeden wisten terug te
vinden in de lieve Natuur?
Och, wat al bruggemannen op non-activiteit!
Na zijn Max Havelaar heeft Multatuli de gesloten verhaalvorm niet meer gebruikt;
behalve in zijn Minnebrieven (1861) vinden wij het wezenlijke van Multatuli's werk
in de zeven bundels Ideeën, die hij publiceerde tussen 1862 en 1877. Hierin schreef
hij alles neer wat hem de moeite van het noteren waard leek; soms zijn het notities
van een enkele regel:
Idee 41
Ik leg my toe op 't schryven van levend Hollands. Maar ik heb
schoolgegaan.
soms is het een heel bedrijf van een toneelstuk, een hoofdstuk uit een roman, een
parabel, een wetenschappelijke inval, een uitval tegen iemand of iets, een filosofische
gedachte, een herinnering of een voorspelling. Het is uit deze Ideeën dat een tweetal
zelfstandige werken losgemaakt kan worden: het drama Vorstenschool (waarin de
‘ideale koningin’ Louise Multatuli's spreekbuis is voor wat betreft zijn sociale
inzichten; dramatisch is het stuk zwak) en de ‘roman’ Woutertje Pieterse, mèt Max
Havelaar wel Multatuli's meest geniale schepping. In dit boek geeft hij een prachtig
psychologisch beeld van de dichterlijke, onbevangen en zuivere ziel van een jongetje
dat in voortdurend conflict leeft met de burgerlijke onwaarachtigheid en de
schijnheiligheid van de wereld der volwassenen (huiselijke kring, school,
zakenwereld).

Multatuli's Max Havelaar
83
De tendens van Max Havelaar (voor velen het belangrijkste boek van Multatuli) is
tweeledig: 1. een einde maken aan de uitbuiting van de Javaan; 2. rechtsherstel voor
Douwes Dekker.
De compositie van het boek is zeer bijzonder: het is zgn. door drie personen
geschreven, nl. door de jonge Duitser Stern (die het verhaal van het gebeuren in Indië
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doet), door de makelaar Batavus Droogstoppel (met een dubbele taak: het directe
contact met de hoofdpersoon onderhouden, omdat hij de enige is die hem vroeger
gekend heeft, èn commentaar geven op het geschrevene van Stern), en tenslotte door
Douwes Dekker zelf die aan het eind het woord van de anderen overneemt. Met deze
drie-deling hangt samen de visie òp Douwes Dekker: Stern ziet in hem de idealist
Max Havelaar, Droogstoppel ziet alleen maar de mislukkeling Sjaalman die nog geen
geld heeft om een jas te kopen en daarom in een sjaal gewikkeld rondloopt, en Douwes
Dekker ziet zich zelf als Multatuli, de man die veel geleden heeft. Max Havelaar of
de Koffy Veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij, zoals de volledige titel
luidt, begint met het haarscherpe portret dat de schijnheilige, materialistische Batavus
Droogstoppel van zichzelf tekent:
[1]] Ik ben makelaar in koffij, en woon op de Lauriergracht, No. 37. Het is mijne
[2]] gewoonte niet romans te schrijven of zulke dingen, en het heeft dan ook lang
[3]] geduurd voor ik er toe overging een paar riem papier extra te bestellen, en
[4]] het werk aantevangen, dat gij, lieve lezer, zoo even in de hand hebt genomen,
[5]] en dat gij lezen moet als ge makelaar in koffij zijt, of als ge iets anders zijt.
[6]] Niet alleen dat ik nooit iets schreef wat naar een' roman geleek, maar ik
[7]] houd er zelfs niet van iets dergelijks te lezen, omdat ik een man van zaken
[8]] ben. Sedert jaren vraag ik mij af waartoe zulke dingen dienen, en ik sta ver[9]] baasd over de onbeschaamdheid waarmede een dichter of romanverteller
[10]] U iets op de mouw durft spelden dat nooit gebeurd is, en meestal niet gebeuren
[11]] kan. Als ik in mijn vak - ik ben makelaar in koffij, en woon op de Laurier[12]] gracht, No. 37, - aan een' principaal - een principaal is iemand die koffij
[13]] verkoopt, - eene opgave deed waarin maar een klein gedeelte der onwaar[14]] heden voorkwam die in gedichten en romans de hoofdzaak uitmaken, zoude
[15]] hij terstond Busselinck & Waterman nemen. Dat zijn ook makelaars in koffij,
[16]] doch hun adres behoeft ge niet te weten. Ik pas er dus wel op, dat ik geen
[17]] romans schrijf, of andere valsche opgaven doe.
[18]] Ik heb dan ook altijd opgemerkt dat menschen die zich met zoo iets inlaten,
[19]] gewoonlijk slecht weg komen. Ik ben drie en veertig jaren oud; bezoek sedert
[20]] twintig jaar de beurs, en kan dus voor den dag treden als men iemand roept
[21]] die ondervinding heeft. Ik heb al wat huizen zien vallen! En meestal, wanneer
[22]] ik de oorzaken naging, kwam het mij voor dat die moeten gezocht worden
[23]] in de verkeerde rigting die de meesten ontvingen in hunne jeugd.
[24]] Ik zeg: waarheid en gezond verstand; daar blijf ik bij. Voor de SCHRIFT maak
[25]] ik natuurlijk eene uitzondering. De fout begint al van Van Alphen af, en wel
[26]] dadelijk bij den eersten regel over de ‘lieve wichtjes’. Wat drommel kon dien
[27]] ouden heer bewegen zich uittegeven voor een aanbidder van mijn zusje
[28]] Truitje, die zeere oogen had, of van mijn broêr Gerrit, die altijd met zijn'
[29]] neus speelde? - en toch, hij zegt: ‘dat hij die versjes zong, door liefde ge[30]] drongen.’ Ik dacht dikwijls als kind: ‘man, ik wilde U graag eens ontmoeten,
[31]] en als ge mij de marmerknikkers weigert, die ik u vragen zou, of mijn naam
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[32]] voluit in banket, - ik heet Batavus, - dan houd ik U voor een leugenaar.
[33]] Maar ik heb Van Alphen nooit gezien; hij was, geloof ik, al dood, toen hij
[34]] ons vertelde dat mijn vader mijn beste vrind was, - ik hield meer van Pau[35]] weltje Winser die naast ons woonde in de Batavierstraat, - en dat mijn
[36]] kleine hond zoo dankbaar was, - wij hielden geen honden, omdat ze zoo
[37]] onzindelijk zijn.
[38]] Alles leugens. Zóó gaat dan de opvoeding voort. Het nieuwe zusje is van
[39]] de groenvrouw gekomen in eene groote kool. Alle Hollanders zijn dapper en
[40]] edelmoedig. De Romeinen waren blij dat de Batavieren hen lieten leven. De
[41]] Bey van Tunis kreeg een kolijk als hij het wapperen hoorde van de Neder[42]] landsche vlag. De hertog van Alva was een ondier. De eb, in 1672 geloof ik,
[43]] duurde wat langer dan gewoonlijk, expres om Nederland te beschermen.
[44]] Leugens. Nederland is Nederland gebleven omdat onze oude lui goed op
[45]] hunne zaken pasten en omdat zij het ware geloof hadden, dàt is de zaak.
[46]] En dan komen later weêr andere leugens. Een meisje is een engel. Wie dàt
[47]] het eerst ontdekte, heeft nooit zusters gehad. Liefde is eene zaligheid; men
[48]] vlugt met het een of ander voorwerp naar het einde der aarde. De aarde
[49]] heeft geen einden, en die liefde is ook gekheid. Niemand kan zeggen dat ik
[50]] niet goed leef met mijne vrouw, - zij is eene dochter van Last & Co, makelaars
[51]] in koffij, - niemand kan iets op ons huwelijk aanmerken; ik ben lid van
[52]] Artis, en zij heeft een sjaallong van twee-en-negentig gulden, en van zulk eene
[53]] malle liefde, die volstrekt aan het einde der aarde wil wonen, is tusschen ons
[54]] toch nooit sprake geweest. Toen wij getrouwd waren, hebben wij een tourtje
[55]] gemaakt naar Den Haag - zij heeft daar flanel gekocht, - waarvan ik nog
[56]] borstrokken draag, - en verder heeft ons de liefde nooit de wereld ingejaagd.
[57]] Dus alles gekheid en leugens!
[58]] En dan die beloonde deugd! O, o, - ik ben sedert zeventien jaren makelaar
[59]] in koffij - Lauriergracht No 37, - en heb dus al zoo iets bij gewoond, [60]] maar dàt stuit mij altijd vreesselijk als ik de goede lieve waarheid zóó zie
[61]] verdraaijen. Beloonde deugd... is het niet om van de deugd een handels[62]] artikel te maken? Het is zoo niet in de wereld, - en 't is goed dat het niet
[63]] zoo is, want waar bleef de verdienste als de deugd beloond werd? Waartoe
[64]] dus die infame leugens altijd voorgewend?
[65]] Daar is bijvoorbeeld Lucas, de pakhuisknecht, die reeds bij den vader van
[66]] Last & Co heeft gewerkt, - de firma was toen Last & Meijer, maar de Meijers
[67]] zijn er uit, - dàt was dan toch wel een deugdzaam man. Geen boon kwam
[68]] er ooit te kort, hij ging stipt naar de kerk, en drinken deed hij niet; als mijn
[69]] schoonvader te Driebergen was, bewaarde hij het huis, en de kas, en alles.
[70]] Eens heeft hij aan de bank zeventien gulden te veel ontvangen, en hij bragt
[71]] ze terug. Hij is nu oud en jichtig, en kan niet meer dienen. Nu heeft hij niets,
[72]] want er gaat veel om bij ons, en wij hebben jong volk noodig. Welnu, ik houd
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[73]] dien Lucas voor zéér deugdzaam, en wordt hij nu beloond? Komt er een prins
[74]] die hem diamanten geeft, of eene fee, die hem boterhammen smeert? Waar[75]] achtig niet, hij is arm, en blijft arm, - en dat moet ook zoo wezen. Ik kan
[76]] hem niet helpen, - want wij hebben jong volk noodig omdat er zoo veel bij
[77]] ons omgaat, - maar al kon ik, waar bleef zijne verdienste als hij nu op zijn'
[78]] ouden dag een gemakkelijk leven leiden kon? Dan zouden alle pakhuisknechts
[79]] wel deugdzaam worden, en iedereen, hetgeen de bedoeling niet zijn kan om[80]] dat er dan geene bijzondere belooning overbleef voor de braven hiernamaals.
[81]] Maar op een tooneel verdraaijen ze dat;... alles leugens.
[82]] Ik ben ook deugdzaam, maar vraag ik daarvoor beloning? Als mijne zaken
[83]] goed gaan, - en dat doen ze, - als mijne vrouw en kinderen gezond zijn,
[84]] zoo dat ik geen gemaal heb met dokter en apotheker; - als ik jaar in jaar uit,
[85]] een sommetje kan terzij leggen voor den ouden dag; - als Frits knap opgroeit
[86]] om later in mijne plaats te komen als ik naar Driebergen ga, - dan ben ik
[87]] tevreden. Maar dat is alles een natuurlijk gevolg van de omstandigheden, en
[88]] omdat ik op de zaken pas; - voor mijne deugd eisch ik niets.
[89]] En dat ik toch deugdzaam ben, blijkt uit mijne liefde tot de waarheid; - dat
[90]] is, na mijne gehechtheid aan het geloof, mijne hoofdneiging; en ik wenschte
[91]] dat ge daarvan overtuigd waart lezer, omdat het de verontschuldiging is voor
[92]] het schrijven van dit boek...
Nadat deze Batavus Droogstoppel zo zijn geestelijk visitekaartje heeft afgegeven,
beschrijft hij zijn ontmoeting met Sjaalman, een oude schoolmakker, die hem de
volgende dag een pak geschriften thuis bezorgt met het verzoek te kijken of hier
soms iets bij is dat uitgegeven zou kunnen worden. Het is dan uit dit ‘pak van
Sjaalman’ dat de bij Droogstoppel inwonende zoon van een Duitse handelsrelatie,
Stern, de gegevens put voor zijn geschiedenis van Max Havelaar. Zijn verhaal wordt
telkens onderbroken en afgewisseld door het commentaar van Droogstoppel. Tot de
beroemdste passages behoren: de toespraak van Max Havelaar tot de hoofden van
Lebak, en het verhaal van Saïdjah en Adinda.
Het eigenlijke verhaal, de Havelaar-geschiedenis, geeft de wat bij-gekleurde, feller
gemaakte belevenissen van Eduard Douwes Dekker te Lebak, maar juíst is wat Dekker
altijd beweerd heeft: dat weerlegging van de hoofdstrekking van het boek niet
mogelijk is.
Aan het slot van de Max Havelaar ontneemt Douwes Dekker op dramatische wijze
zijn roman-creaturen het woord om zelf het boek te beëindigen:
[1]] Havelaar wachtte dien avond. Hij wachtte den ganschen nacht. Hij had ge[2]] hoopt dat misschien verstoordheid over den toon van zijn brief bewerken
[3]] zoude wat hij vergeefs getracht had te bereiken door zachtheid en geduld.
[4]] Zijne hoop was ijdel. De gouverneur-generaal vertrok zonder Havelaar te
[5]] hebben gehoord;... er was weder eene excellentie ter ruste gegaan in het
[6]] moederland!
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[7]] Havelaar doolde arm en verlaten rond. Hij zocht,...
[8]] Genoeg, mijn goede Stern. Ik, Multatuli neem de pen op. Gij zijt niet geroe[9]] pen Havelaar's levensgeschiedenis te schrijven. Ik heb u in het leven geroe[10]] pen... ik liet u komen van Hamburg,... ik leerde u redelijk goed hollandsch,
[11]] in zeer korten tijd,... ik liet u Louise Rosemeijer kussen, die in suiker
[12]] doet,... het is genoeg, Stern, ge kunt gaan.
[13]] Die Sjaalman en zijne vrouw,...
[14]] Halt, ellendig produkt van vuile geldzucht en Godslasterlijke femelarij! Ik
[15]] heb u geschapen,... gij zijt opgegroeid tot een monster onder mijne pen,...
[16]] ik walg van mijn eigen maaksel,... stik in koffij, en verdwijn!
[17]] Ja, ik Multatuli, die veel gedragen heb, neem de pen op. Ik vraag geene
[18]] verschooning voor den vorm van mijn boek,... die vorm kwam mij geschikt
[19]] voor ter bereiking van mijn doel.
[20]] Dat doel is tweeledig:
[21]] Ik wilde in de eerste plaats iets daarstellen dat als heilige poesaka zal kunnen
[22]] bewaard worden door ‘kleinen Max’ en zijn zusje, als hunne ouders zullen
[23]] zijn omgekomen van ellende.
[24]] Ik wilde aan die kinderen eenen adelbrief geven van mijne hand.
[25]] En in de tweede plaats: ik wil gelezen worden!
[26]] Ja, ik wil gelezen worden! Ik wil gelezen worden door staatslieden die ver[27]] pligt zijn te letten op de teekenen des tijds; - door letterkundigen die toch
[28]] ook eens het boek moeten inzien waarvan men zooveel kwaads spreekt; [29]] door handelaren die belang hebben bij de koffijveilingen; - door kameniers
[30]] die mij huren voor weinige centen; - door gouverneurs-generaal in ruste,
[31]] door ministers in bezigheid; - door de lakeijen van die excellentiën; - door
[32]] bidpredikers die ‘more majorum’ zullen zeggen dat ik den Almagtigen God
[33]] aantast, waar ik slechts opsta tegen den god dien zij maakten naar hun beeld;
[34]] - door de leden der volksvertegenwoordiging die weten moeten wat er om[35]] gaat in het groot rijk over zee, dat behoort tot het rijk van Nederland...
[36]] Ja, ik zal gelezen worden!
[37]] Als dàt doel bereikt wordt, zal ik tevreden zijn. Want het was mij niet te doen
[38]] om goed te schrijven,... ik wilde schrijven, zóó, dat het gehoord werd, en
[39]] even als iemand die roept: ‘houdt den dief!’ zich weinig bekommert over den
[40]] stijl zijner geïmproviseerde toespraak aan het publiek, is het ook mij geheel
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[41]] om het even hoe men zal beoordeelen de wijze waarop ik mijn ‘houdt den
[42]] dief’ heb uitgeschreeuwd.
[43]] ‘Het boek is bont, er is geene geleidelijkheid in, jagt op effekt, de stijl is slecht,
[44]] de schrijver is onbedreven;... geen talent, geene methode’...
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[45]] Goed, goed,... alles goed,... maar de Javaan wordt mishandeld! Want,
[46]] wederlegging der HOOFDSTREKKING van mijn werk is onmogelijk. Hoe luider
[47]] overigens de afkeuring van mijn boek, hoe liever het mij wezen zal, want
[48]] des de grooter wordt de kans gehoord te worden; - en dàt wil ik.
[49]] Doch gij die ik stoor in uwe ‘drokten’ of in uwe ‘rust’, ministers en gouver[50]] neurs-generaal, rekent niet te zeer op de onbedrevenheid mijner pen. Zij zou
[51]] zich kunnen oefenen, en met enige inspanning misschien geraken tot eene
[52]] bekwaamheid die zelfs de waarheid zou doen gelooven door het volk. Dan
[53]] zou ik aan dat volk vragen om eene plaats in de vertegenwoordiging, al ware
[54]] het alleen om te protesteren tegen certifikaten van regtschapenheid die door
[55]] indische specialiteiten vice versa worden uitgereikt, misschien om te brengen
[56]] op het vreemd denkbeeld dat men zelf waarde hecht aan die hoedanigheid; [57]] om te protesteren tegen de eindelooze expeditien en heldendaden tegen arme
[58]] ellendige schepsels die men vooraf door mishandeling dwong tot opstand; [59]] om te protesteren tegen de schandelijke lafhartigheid van cirkulaires die de
[60]] eer der natie schandvlekken door het inroepen der publieke liefdadigheid
[61]] voor de slagtoffers van chronische zeeroof!
[62]] 't Is waar die opstandelingen waren uitgehongerde geraamten, en die zeeroo[63]] vers zijn weêrbare mannen...
[64]] En als men mij die plaats weigerde,... als men mij bij voortduring niet ge[65]] looft,...
[66]] Dan zou ik mijn boek vertalen in de weinige talen die ik ken, en in de vele
[67]] talen die ik leeren kan, om te vragen aan Europa, wat ik vruchteloos zou
[68]] hebben gezocht in Nederland.
[69]] En er zouden in alle hoofdsteden liederen worden gezongen met refreinen
[70]] als dit: ‘er ligt een roofstaat aan de zee, tusschen Oostvriesland en de Schelde!’
[71]] En als ook dit niet baatte?...
[72]] Dan zou ik mijn boek vertalen in het MALEISCH, JAVAANSCH, SOENDASCH,
ALFOERSCH, BOEGINEESCH, BATTAKSCH,...
[74]] En ik zou KLEWANGwettende krijgszangen slingeren in de gemoederen
[75]] van die martelaren, wien ik hulpe heb toegezegd, ik, Multatuli.
[76]] Redding en hulpe, op wettelijken weg, waar het kan; - op wettigen weg van
[77]] geweld, waar het moet.
[78]] En dàt zoude zeer nadeelig werken op de koffijveilingen der nederlandsche
[79]] handelmaatschappij!
[80]] Want ik ben geen vliegenreddende dichter, geen zachtmoedige droomer, als
[81]] die getrapte Havelaar die zijn' pligt deed met den moed van een' leeuw, en
[82]] honger lijdt met het geduld van eene marmot in den winter.
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[83]] Dit boek is eene inleiding...
[84]] Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen, naarmate het zal noodig
[85]] zijn.
[86]] God geve dat het niet noodig zij!...
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[87]] Neen, het zal niet noodig zijn! Want aan U draag ik mijn boek op, Willem
[88]] den Derde, koning, groothertog, prins,... meer dan prins, groothertog en koning,...
KEIZER van het prachtig rijk van INSULINDE, dat zich daar slin[89]] gert
[90]] om den evenaar, als een gordel van smaragd!...
[91]] Aan U vraag ik met vertrouwen of het uw keizerlijke wil is: dat de HAVE-LAARS
worden bespat door den modder van SLIJMERINGEN en DROOG-STOPPELS; en dat daar
ginds Uwe meer dan Dertig millioenen onderdanen
[94]] worden mishandeld en uitgezogen in Uwen naam?...

Mr. Carel Vosmaer (1826-1888)
84
Carel Vosmaer, te 's-Gravenhage uit een artistieke familie geboren, te Leiden in de
rechten gepromoveerd, is geen scherp omlijnde persoonlijkheid, geen hartstochtelijk
dichter en geen vervoerend prozaïst. En toch verdient hij met ere genoemd te worden
in een overzicht van de Nederlandse literatuur omdat hij, man van fijne smaak en
grote eruditie, tenslotte de enige was die de jongere dichters van zijn tijd tot op zekere
hoogte heeft begrepen. De waardering die de Tachtigers b.v. voor Multatuli en Busken
Huet hadden, was geenszins wederkerig; Vosmaer daarentegen had niet alleen
waardering voor de Tachtigers doch kwam hen ook tegemoet, moedigde hen aan,
gaf hun gelegenheid te publiceren. Sinds 1860 werkte Vosmaer mee aan het tijdschrift
De Nederlandsche Spectator (wel te onderscheiden van De Hollandsche Spectator
van Justus van Effen); na 1864 schreef hij er zijn Vlugmaren, kritische notities over
kunst en letteren. In zijn positie als redacteur wendde hij, zij het voorzichtig, zijn
invloed aan om figuren als Jacques Perk en Willem Kloos toegang tot dit tijdschrift
te verschaffen voor hun poëtische en kritische bijdragen. De leuze ‘vorm en inhoud
zijn een’, een der lijfspreuken van de Tachtigers, werd het eerst geformuleerd door
Carel Vosmaer. Het is om dit alles, misschien meer dan om zijn eigen werk, dat
Vosmaer van betekenis is geweest. Het typische in Vosmaers eigen werk is, dat er
zowel de romanticus als de classicus in naar voren komen. Zuiver romantisch is b.v.
veel in Vogels van diverse pluimage, een verzamelbundel studies, novellen en
gedichten, waarvan het aardigste misschien nog zijn de aan de Engelse humorist
LAURENCE STERNE herinnerende Bladen uit een levensboek. In 1880 verscheen
Amazone, vrucht van een reis naar Italië, waarin hij probeerde een liefdesgeschiedenis
te integreren met een kunstverhandeling. Zijn tijdgenoot Allard Pierson las het
tweemaal zoals hij schreef: ‘als vriend van de Grieksche kunstgeschiedenis, toen
vond ik het fraai; de tweede reis als een mensch en als een man en toen vond ik het
saai’, terwijl Busken Huet een nog wat afwijzender houding aannam: ‘De roman
blijft een tractaatje in de vorm en zijn inhoud een schoolboek’. Vergeten wij echter
niet dat Vosmaers tijd dit ‘tractaatje’ en dit ‘schoolboek’ nodig had.
Tenslotte moeten wij Carel Vosmaer noemen als de eerste die een poging deed
Homerus' Ilias en Odussee in Nederlandse hexameters te vertalen. De hier volgende
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fragmenten beschrijven het afscheid van Hektor, de verdediger van Ilios (= Troje),
van zijn eega Andromache (Ilias, VIde Zang):
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IJlings kwam zij haar man te gemoet; haar verzelde de voedster,
400] Tegen haar boezem het knaapje, den teederen zuigeling, dragend,
Hektors eenigen zoon, eene heldere starre gelijkend;
Hektor gaf hem den naam van Skamandrios, anderen noemden
Dezen Astuanax, wijl slechts Hektor Ilios' heil was.
Toen hij het kind daar zag, aanschouwde hij 't stil met een glimlach.
405] Maar dicht stond aan zijn zijde Andromache, tranen vergietend,
Drukte hem teeder de handen, terwijl zij de woorden hem toesprak:
- Schriklijke man, uw moed wordt nog uw verderf, en erbarming
Hebt gij met 't jeugdige kind noch mij, rampzalige vrouwe,
Spoedig uw weduwe; want dra zullen d'Achaiërs u dooden,
410] Allen ten aanval stormend; het ware mij zeker het wenschlijkst,
Zoo ik u derf, te verzinken in d'aard', geen andre vertroosting
Blijft er mij over, wanneer gij bereikt zult hebben uw noodlot:
Enkel verdriet! Mij leeft geen vader en lieflijke moeder.
........................
Hektor, thans zijt gij me ten vader en achtbare moeder,
430] Ook tot een broeder, en tevens mijn krachtvol bloeiende echtvriend!
Ach, heb thans ontferming en blijf hier boven den toren,
Maak toch niet uw kind tot een wees en uw vrouwe tot weduw!
Stel bij den vijgboom 't heer, op de plaats waar Ilios' veste
't Best toegankelijk is en de walmuur licht te bestijgen.
435] Driewerf waagden zij reeds er den storm te beproeven, de stoutsten,
Onder het Ajas-paar en den grootschen Idomeneus strijdend,
Onder de beide Atreiden en d'edelen zone van Tudeus;
Wellicht spelde het toen hun een kenner van godlijke teekens,
Thans is 't eigene moed wellicht die hen prikkelt en aandrijft.
440] Daarop zei haar de groote, de helmboswuivende Hektor:
- Vrouwe, dit alles bekommert mij ook; maar toch de verachting
Ducht ik te zeer van de Trojers en vrouwen met slependen kleedzoom,
Zoo ik mij laag van den strijd onthoud en verwijder van 't slagveld.
Niet zoo spreekt ook mijn hart, want 'k leerde een eedle te wezen,
445] Altijd onder de voorsten te strijden aan 't hoofd van de Trojers,
's Vaders glanzenden roem handhavend zoowel als den mijne.
Want dit zie ik gewis in mijn geest en gemoedsovertuiging,
Eens zal komen de dag, dat het heilige Ilios neerstort,
Priamos zelf en het volk des met lansen bedrevenen konings.
450] Echter mij smart niet zóo al 't latere leed van de Trojers,
Noch dat van Hekabe zelve, of 's konings Priamos noodlot,
Noch van mijn eigene broeders, die, schoon zoo edel en talrijk,
Vast wel storten in 't stof, overmand door de grimmige strijders, Zóo als het leed dat u wacht, als een kopergedoste Achaiër
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455] U ontvoert, droef weenend, beroofd van het licht uwer vrijheid,
Zoo gij naar Argos geleid, voor een andere werkt aan den weefstoel,
't Zij uit de bronne Messeïs hetzij Hupereia het water
Draagt, onwillig van hart, maar zwichtende onder den nooddwang.
Wellicht zegt dan éen er, u ziende in tranen gedompeld:
460] Zie, 't is Hektors vrouw, van den Trojer die strijdende uitblonk
Onder de rossenbedwingers ten dage van Ilios' worstling.
Zóo spreekt éen daar zeker en versch weer rijst u de zielsmart
Zulk eenen man ontberend, die were de dagen der knechtschap.
Doch mij moge verbergen de heuvelig rijzende aardhoop
465] Eer ik uw klagen verneem als gij jammerend medegesleurd wordt.
Zoo sprak d'edele Hektor en strekte naar 't kindje zijn armen,
Maar snel drong zich het knaapje terug, voor zijn vader beangstigd,
Schreiend en tegen den boezem der sierlijk gegordelde voedster,
Bang voor het koper en 't golvend den helmkam dekkende paardhaar,
470] Ziende den schriklijken bos neergolvend van boven den helmtop.
Dit ontlokte een lach aan den vader en d'edele moeder.
Hektor de schittrende nam van zijn hoofd nu haastig den strijdhelm,
Zette hem neer op den grond, en hij blonk er in stralende vonkling.
Toen zijn geliefd kind sussend en zacht op zijn handen het wiegend
475] Sprak hij, zijn bede tot Zeus en de andere goden verheffend:
- Zeus, en gij andere goden, o laat het geschieden dat dit kind,
Mijn zoon, even als ik, uitblink' onder de Trojers,
Even geweldig van kracht en in Ilios heersche als koning.
Moog' 't eens worden gezegd, zelfs gaat hij den vader te boven,
480] Wen hij van 't slagveld komt; en hij brenge een bloedigen krijgsbuit
Meê van eens vijands lijk, en verheuge zich 't hart van zijn moeder!

Toen na Perks dood diens verzen zouden uitgegeven worden was het Vosmaer aan
wie de vader van de dichter deze taak opdroeg, - die overigens door Kloos zou worden
uitgevoerd; wel schreef Vosmaer een Voorrede. Vooral Kloos heeft later de betekenis
die Vosmaer voor de Tachtigers gehad heeft, gekleineerd; uit de briefwisseling van
Vosmaer met Perk en Kloos blijkt evenwel dat deze betekenis niet onderschat moet
worden.

De Vlaamse beweging
85
De Nederlandse literatuur vindt zijn aanvang in de zuidelijke gewesten: Limburg
(Heynric van Veldeken), Vlaanderen (Karel ende Elegast, Van den Vos Reinaerde,
enz.) en Brabant (Ruusbroec, Marieken van Nieumeghen, enz.). In het begin van de
Renaissance echter verplaatst zich het zwaartepunt naar het noorden (1585, Val van
Antwerpen): tegenover de vele belangrijke Noordnederlandse auteurs uit de 17de
eeuw kunnen de Zuidnederlandse gewesten slechts wijzen op
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Adriaen Poirters, Justus de Harduwyn en Michiel de Swaen, terwijl de 18de eeuw
in het geheel niets van belang oplevert.
In de 19de eeuw begint de herleving, nog zwak tijdens de kortstondige vereniging
met Noord-Nederland (1815-1830), steeds sterker nadat België eigen zelfstandigheid
verworven heeft. De afkeer na 1830 van alles wat Nederlands was, had tot gevolg
dat het vooral de Fransgezinde Walen waren die de toon aangaven: de taal van de
regering was het Frans, het onderwijs geschiedde in het Frans, in het leger werden
bevelen alleen gegeven in het Frans, en bij de rechtspraak kwam het voor dat de
Vlaamse beklaagde geen woord begreep van aanklacht noch verdediging. Het Vlaams
(met deze naam bedoelen wij dus alle Zuidnederlandse dialecten) werd beschouwd
als een taal zonder cultuur en waarin geen beschaafd mens zijn gedachten zou kunnen
uiten of een cultureel gesprek zou kunnen voeren. Op het seminarie te Roeselaere
werd het ± 1870 nog beschouwd als een misdaad om, zelfs tijdens de recreatie,
Vlaams te spreken, een misdaad waarop de smadelijke straf stond van het dragen
van het signum (een zwaar stuk hout als teken van schande). In tegenstelling tot de
Frans-georiënteerde hogere geestelijkheid, waren echter de lagere geestelijken juist
Vlaamsgezind.
Het is juist de prikkel van deze minachting geweest die de Vlamingen nodig hadden
om zich met hoe langer hoe meer kracht tegen de overheersing van het Frans te
verzetten, een verzet dat de naam zal krijgen van de Vlaamse Beweging. Wij verstaan
hier dus onder; het streven om de Vlamingen weer bewust te maken van de waarde
van eigen taal en cultuur.
De werkers van het eerste uur zoeken in hun strijd tegen de Franse overheersing
langs twee wegen steun: 1. door te wijzen op het roemrijke Vlaamse verleden en dit
weer tot leven te wekken, 2. door aansluiting te zoeken bij de Noordnederlandse
letterkunde. Wat dit laatste betreft waren zij echter weinig gelukkig in hun keuze:
Bilderdijk, Tollens, Beets en Ten Kate waren nu niet direct de meest gelukkige
voorbeelden om na te volgen. De aansluiting op de vroegere cultuur geschiedde op
diverse manieren: men bestudeerde belangrijke werken uit de Middeleeuwen, men
gaf oude handschriften opnieuw uit (Maerlant, Reinaert, Oudvlaamse liederen), men
richtte tijdschriften op, organiseerde congressen, enz. Doch niet alleen
wetenschappelijk, ook artistiek benaderde men het verleden, doordat romanschrijvers
en dichters hun stof zochten in de Vlaamse geschiedenis: CONSCIENCE met De leeuw
van Vlaenderen, LEDEGANCK met De drie zustersteden.
De eerste periode van de Vlaamse Beweging loopt van ± 1830 tot ± 1890; het
belang van deze jaren is dat toen de Vlamingen wakker geschud werden, dat toen de
wekroep het luidst klonk. In de daarop volgende periode zal het revolutionaire karakter
langzaam verminderen, men gaat streven naar verdieping en verinnerlijking; - maar
dat de Vlamingen een prachtig facet aan de Grootnederlandse literatuur zullen kunnen
toevoegen is te danken aan de werkers uit de jaren 1830-1890 toen de basis gelegd
werd.
Als ‘vader van de Vlaamse Beweging’ moet genoemd worden JAN-FRANS WILLEMS
(1793-1846). Tijdens Potgieters verblijf te Antwerpen waren beide grote mannen
met elkaar in contact gekomen, en dit contact kon te inniger zijn omdat beiden door
hetzelfde ideaal bezield werden: hun volk wakker te schudden en weer groot te
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maken. Zij gingen op overeenkomstige wijze te werk, nl. door te wijzen op het
roemrijke verleden; voor Potgieter en Noord-Nederland was dat de 17de eeuw, voor
Jan-Frans Willems en de Vlamingen waren het de Middeleeuwen. In tegenstelling
tot Potgieter echter is de arbeid van Willems bijna uitsluitend van wetenschappelijke
en stimulerende aard geweest: literatuur van blijvende betekenis heeft hij niet
voortgebracht. En al is ook zijn wetenschappelijke arbeid door de tijd achterhaald,
dit maakt de betekenis van Jan-Frans Willems niet geringer: zijn werk als grondlegger,
bezieler en initiatiefnemer was onmisbaar. Zijn belangrijkste daad is wel geweest:
de oprichting van de Maatschappy tot bevordering der Nederduytsche taal- en
letterkunde (1836) en de uitgave van het tijdschrift Belgisch Museum.
Dat de Vlaamse Beweging sterk onder invloed staat van de Romantiek blijkt
allereerst uit deze grote belangstelling voor het verleden, - het blijkt ook uit de werken
van de dichters en romanschrijvers, waar het gevoelige vaak tot sentimentaliteit wordt
(de gezusters Loveling), waar de natuur bezongen (Jan-Alfried de Laet) en het
verleden verheerlijkt wordt (Ledeganck, Conscience). Veel van wat in deze tijd
geschreven werd bezit geen blijvende literaire waarde, het belang voor de eigen tijd
van dichters als PRUDENS VAN DUYSE (1804-1859), THEODOOR VAN RIJSWIJCK
(1811-1849) en JAN VAN BEERS (1821-1888) mag evenwel niet onderschat worden.
Wij beperken ons hier tot de belangrijkste figuren:
KAREL LODEWIJK LEDEGANCK (1805-1847) heeft enige invloed van Byron ondergaan.
Van belang voor de Vlaamse strijd was zijn gedicht De drie zustersteden, dat wel
‘het dichterlijk evangelie van de Vlaamse Beweging’ wordt genoemd. Hierin geeft
hij een beschrijving van de vroegere grootheid van de steden Gent (‘Gij zijt niet
meer, gelijk weleer, de trotsche wereldstad, die koningen deed beven’), Brugge (‘een
doode maged’) en Antwerpen (dat bleef ‘die schoone, die frissche telg van 't Noord’).
JAN-ALFRIED DE LAET (1815-1891) is als dichter misschien de gaafste van allen die
in deze eerste periode van de Vlaamse Beweging in dicht uiting gaven aan hun
gevoelens. De dichter en prozaïst Maurice Gilliams noemt hem ‘de nog steeds
verwaarloosde, gevoelige en intelligente verschijning van zijn geslacht’. De Laet is
voor alles een romantisch natuurdichter.
Boven deze en andere dichters uit, hen allen in betekenis verre overtreffend, steekt
echter de romanschrijver HENDRIK CONSCIENCE (1812-1883). Met zijn vriend De
Laet had hij het slagveld van de Gulden-Sporenslag (1302) bezocht en in 1838
verscheen zijn eerste grote historische roman, De leeuw van Vlaenderen, waar de
strijd van de Vlaamse burger tegen de Franse ridder een belangrijk bestanddeel van
vormt. Dat Conscience juist deze stof koos is in het kader van zijn tijd natuurlijk
begrijpelijk. Er is veel in dit boek dat ons thans glimlachen doet: psychologische
karaktertekening is nagenoeg afwezig, de dialoog is stuntelig en would be verheven,
de verhouding van Adolf van Nieuwland tot Machteld is van een huilerige
sentimentaliteit. Doch daartegenover staan episoden als: het gevecht van Breydel
met Leroux, de terechtstelling op de Grote Markt te Brugge,en vooral de
Gulden-Sporenslag, - taferelen die een epische bewogenheid hebben die waarlijk
groot is te noemen. August Vermeylen heeft zeer juist de waarde van het boek
aangegeven toen
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hij zei: ‘dat Conscience zich één voelde met het volk, dat de echte held van zijn boek
het Vlaamsche volk zelf is, en dat hij, met al het vuur van zijn groot-kinderlijk hart
den strijd van een geheel volk ter verovering van de vrijheid schilderde, op het
oogenblik dat het verlangen, om uit zich zelf weer iets te zijn, in dat volk begon te
roeren’. Vlaanderen kan wijzen op latere, beduidend grotere prozaïsten, geen
romanschrijver gaf echter zo precies dié werken waaraan een volk op een bepaald
moment behoefte had als Hendrik Conscience deed met De leeuw van Vlaanderen
en andere boeken. Na deze eerste volgden nog andere historische romans, waarvan
Jacob van Artevelde (1847) wel de belangrijkste was. Hier volgt het fragment dat
de dood ‘des Wyzen Mans van Gent’ schildert:
[1]] Een venster op het eerste verdiep van Artevelde's huis had zich geopend. [2]] Daer stond de Wyze Man nu zelf, over de yzeren leuning zich buigende, en
[3]] met de hand teeken doende dat hy spreken ging. Verlicht als hy was door
[4]] den hevigen gloed der toortsen, kon men tot de minste aendoening op zyn
[5]] gelaet onderscheiden. Geen angst, geene vrees was erop te lezen; het getuigde
[6]] slechts van stille droefheid en van innig medelyden.
[7]] In den eerste was het hem onmogelyk de stem verstaenbaer te verheffen;
[8]] want de menigte stroomde van alle kanten huilend te samen, en hief toortsen
[9]] en wapens dreigend tot hem op.
[10]] Eindelyk verging het getier en Artevelde sprak:
[11]] ‘Gezellen, wat wilt gy van my? Wat is het dat u zoo zeer tegen my verbittert?
[12]] Zegt my, wat ik kan misdaen hebben; ik zal het herstellen naer myn ver[13]] mogen.’
[14]] ‘Rekening over den grooten schat van Vlaenderen, dien gy gestolen hebt,
[15]] moeten wy hebben!’ werd hem in verward gedruisch toegeschreeuwd.
[16]] ‘Men bedriegt u, gezellen’, antwoordde Artevelde, ‘aen den schat van Vlaen[17]] deren ontnam ik nooit eenen enkelen Groote. Gaet in vrede terug naer huis;
[18]] ik bid u, komt morgen by klaren dage weder: ik zal u, tot uwe voldoening,
[19]] rekening geven over alles wat gy begeeren kunt. - Gy zult zien, dat men u
[20]] heeft misleid.’
[21]] ‘Neen, neen,’ riep Geeraert Denys, met akeligen lach Artevelde bedreigende,
[22]] ‘oogenblikkelyk moeten wy rekening hebben. Wy weten dat gy den schat
[23]] hebt geroofd en, als een vuige dief, hem naer Engeland hebt gezonden. Gy
[24]] zult ons zoo niet ontsnappen. Gy moet sterven, landverkooper!’
[25]] ‘Hy moet sterven!’ huilden zyne aenhangers hem na.
‘Kom af van daer boven en spreek niet meer van zoo hoog tot ons, dwinge[26]] land,’
[27]] schreeuwde een andere hoop hem toe.
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[28]] Artevelde aen zyne stem meer kracht en nadruk gevende, hernam: ‘ô, Ge[29]] zellen, gy eischt myne dood! Herinnert gy u dan niet, dat ik myne rust, myn
goed en myn leven prys gaf voor Vlaenderens verlossing en voor uwe wel[30]] vaert?
[31]] Dat gy hier, op dezelfde plaets waer gy nu myn bloed vergieten wilt,
[32]] hebt gezworen my by te staen en te verdedigen tot der dood? Zyt gy het niet
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[33]] die my met opgeheven handen smeektet u vryheid en neering te geven? Heeft
[34]] God myne stoute pogingen niet gezegend? ô, Bekent het, gezellen: ik ten
[35]] minste heb myn woord gehouden; ik heb Vlaenderen opgeheven uit den
[36]] hongersnood, het verlost uit de verdrukking, het doen herleven en schitteren
[37]] in voorspoed, in roem en grootheid... En nu wilt gy my onregtveerdig ver[38]] moorden, uwe handen doopen in myn onnoozel bloed? Droeve belooning
[39]] voor alle het goed dat ik poogde te doen en met Gods hulpe heb gedaen! [40]] Myn leven kunt gy nemen; ik ben slechts een enkel mensch tegen u allen;
[41]] maer, ik bezweer u, gezellen, vooraleer gy u met deze euveldaed besmette,
[42]] overweegt wien gy onwetend tot werktuig dient; erkent dat de vyanden onzer
[43]] vryheid u hebben verblind om Vlaenderen zyn eigen ingewand te doen ver[44]] scheuren, opdat het magteloos nederzinke en ontzenuwd den nek buige onder
[45[] het schandelykst juk. Zyt gy dan geene zonen van Vlaenderen meer? Heeft
[46]] Gent uwe wiege niet gedragen, dat gy Vaderland, Vryheid en roem verzaekt,
[47]] om u in het plengen van broederbloed te kunnen verlustigen? Neen, neen,
[48]] gy zult my nog aenhooren; de noodkreet van het stervende Vlaenderen zal
[49]] uit mynen mond in uwe harten nog herklinken, u den sluijer van de oogen
[50]] rukken en u terugroepen naer het heiligst pligtgevoel. Wee, wee, over ons,
[51]] gezellen, indien gy doof blyft voor dezen plegtigen oproep...’
[52]] Reeds begon het magtig woord van Artevelde de aendacht der menigte te
[53]] boeijen en de driften overheerschend te verkoelen.
[54]] Eene bittere spyt bewolkte het gelaet van Geeraert Denys, die in sombere
[55]] razerny bemerkte dat zyn slagtoffer hem ontsnappen ging. Reeds had hy
[56]] gepoogd, door woest geschreeuw den Opperhoofdman te beletten in zyne
[57]] rede voort te gaen; doch de roep: ‘Laet spreken! Laet spreken!’ die hem uit
[58]] alle hoeken der markt bedreigend tegenklonk, deed hem dit vruchteloos mid[59]] del verlaten. - Eensklaps werd zyn aengezigt op nieuw met eene venynige
[60]] vreugde verlicht; hy drong haestig tusschen de luisterende ambachtsgezellen
[61]] rond en scheen geheime bevelen uit te deelen; want velen verlieten op zyn
[62]] woord hunne standplaets om zich onder den boom te begeven. Na eenige
[63]] oogenblikken waren daer omtrent vyftig mannen vergaderd; zy spraken drif[64]] tig doch met verdoofde stemme tot elkander en schenen iets bloedigs in den
[65]] zin te hebben; want zy aenzagen hunne bylen en daggen met eene yselyke
[66]] uitdrukking van wraekzuchtige blydschap.
(Zij besluiten dan het huis van de achterzijde binnen te dringen; als zij daarin geslaagd
zijn stuiten zij op een kleine groep van vrienden van Artevelde en er ontwikkelt zich
een bloedig gevecht.)
[67]] Akelig, afschuwelyk was dit razend gevecht; meer dan dertig lyken lagen
[68]] op den vloer, verminkt, doorkerft, met gekloven schedel, met geopende borst...
[69]] bloed vloeide by beken tusschen de doode lichamen naer het lager einde

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

320
[70]] der kamer, en vormde daer een dampend meer, waerin de worsteling over
[71]] en weder dreef en de stryders zoodanig plasten en trappelden - dat muer
[72]] en verdiep als met bloedvlekken waren bemarmerd.
[73]] De vrienden des Opperhoofdmans waren meest allen neêrgeveld; nog vier
[74]] of vyf verweerden zich voor den trap, die opsteeg tot de kamer waer Artevelde
[75]] zich bevond. Deze laetsten gingen insgelyks bezwyken: een zweerdslag van
[76]] Jan Calevoet had den ouden Pieter Zoetaerde neêrgeveld; en met nieuw ge[77]] huil sprongen de moordenaers nu weder toe, om de overigen door eene enkele
[78]] pooging te verpletten.
[79]] Eensklaps kwamen er een twaelftal andere ambachtsgezellen, met hevig ge[80]] schreeuw, door den gang de kamer in gestroomd. Zy schenen aengevoerd
[81]] door eenen jongen man, die eenen zwaren eiken keper tot wapen droeg en
[82]] aen zyne blauwe handen voor eenen verwer te erkennen was.
[83]] ‘Lieven Comyne gy gaet sterven!’ riep Jan Calevoet den jongeling toe, met
[84]] zyn zweerd tot hem loopende; doch eer hy den slag geven kon, viel de eiken
[85]] keper als een verbryzelende donder op zynen schedel. Zyne hersens spatten
[86]] tegen den muer... Terwyl Lieven Comyne, door het gewigt van zyn wapen
[87]] zelven, voorover neigde, boorde eene dagge hem door de lenden en hy stortte
[88]] zuchtend op het lyk van Calevoet neder.
[89]] Met nieuwe woede hernam de stryd, en men drong zich nog vaster te samen
[90]] in den hoek, waer het stroomende bloed zich had vergaderd.
[91]] De overblyvende vrienden en dienaren van Artevelde, ziende dat men hun
[92]] ontzet was komen doen, verlieten den trap en sprongen de moordenaers langs
[93]] achter op het lyf. Eventwel, wat zy ook wonderen van moed en heldhaftig[94]] heid deden, geene hoop op overwinning mogten zy voeden. Te veel vyanden
[95]] hadden zy te bevechten.
[96]] Geeraert Denys had met zegevierende blydschap bemerkt, dat de toegang
[97]] tot den trap vry geworden was. Het gevecht verlatende keerde hy zich tot
[98]] dien kant, en schreeuwde:
[99]] ‘Naer boven! naer boven!’
[100]] Hy liep zyne mannen vooruit den trap op.
[101]] In de kamer komende zag hy Artevelde, nog tot het volk sprekende, in het
[102]] venster staen.
[103]] Een yswekkend gebriesch, als van eenen tyger die eene bloedende prooi onder
[104]] zyne klauwen voelt trillen, ratelde uit zyne keel; een dolle lach als van eenen
[105]] duivel verlichtte zyn gelaet met helschen glans... Hy sprong juichend met
[106]] zyne byl naer Artevelde, en gaf hem zulken fellen slag dat hy, met het hoofd
[107]] gekloven, op de yzeren leun stortte, en zyn onschuldig bloed, uit de wyde
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[108]] wonde, in stralen op de luisterende menigte spatte.
[109]] ‘Volk!... Gent!... Vlaenderen!’ was de laetste zucht des Wyzen Mans.
Een andere zijde van het talent van Hendrik Conscience, - van wie terecht gezegd
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wordt dat hij met zijn in totaal meer dan honderd boeken zijn volk heeft leren lezen,
- is de idyllische dorpsvertelling; als meest bekende voorbeelden noemen wij: De
loteling (1850), Baes Gansendonck (1850) en De arme edelman (1851).

Guido Gezelle (1830-1899)
86
Guido Gezelle heeft op zijn wijze deelgenomen aan de Vlaamse Beweging, niet
alleen door enkele strijdzangen, maar ook en bovenal doordat hij metterdaad toonde
de waarde en de rijke mogelijkheden van de Vlaamse taal. Zijn werk maakt deel uit
van de tijd waarin hij leefde, doch zijn kunstenaarschap is van dien aard dat vele van
zijn verzen te allen tijde geschreven konden zijn, en zij zullen blijven ontroeren
zolang er mensen zijn die verzen lezen.
Guido Gezelle werd geboren als zoon van een struise hovenier (‘Pier Jan die geen
Frans en kan’, zei hij van zichzelf) en een gevoelige, wat menschenschuwe moeder;
zijn geboortehuis te Brugge is thans ingericht als Gezelle-museum. In 1845 kwam
hij, als voorbereiding op zijn priesterstudie, op het Klein-Seminarie van Roeselaere;
om bij te dragen in de kosten van het schoolgeld was hij een tijd lang tevens portier
en boodschappenjongen. Na aan het seminarie te Brugge afgestudeerd te zijn, keert
Gezelle naar Roeselaere terug en wordt er als leraar aangesteld (1854). Mèt zijn
bezield onderwijs in de letteren (en andere vakken) begint het eigen dichterschap,
en deze jaren zullen de gelukkigste periode vormen van Gezelles leven. Zijn
leraarschap is slechts van korte duur; reeds in 1860 wordt hij overgeplaatst naar
Brugge, doch ook hier is hij slechts vijf jaar als zodanig werkzaam. De rest van zijn
leven is hij kapelaan te Brugge (1865-1872) en te Kortrijk (1872-1893), - in het jaar
van zijn dood keert Gezelle in zijn geboortestad terug.
Guido Gezelle schreef in het dialect van zijn streek (West-Vlaanderen), aangevuld
en verrijkt met aan het oudere Vlaams ontleende woorden, en met name in het begin
van zijn dichterschap wekte dit ‘particularisme’ nogal de wrevel op, vooral omdat
het gepaard ging met een tweezijdige afkeer: van het Hollands en van het Frans.
Guido's neef, Caesar Gezelle, zag in de kunst van zijn oom vooral het Vlaamse: ‘Zijn
kunst was lyrisch en daarenboven eene Vlaamsche, eene kunst gewonnen uit zijn
Vlaanderen zelf, geboren uit de ziel van 't Vlaamsche volk, opgekweekt aan de borst
van den Vlaamschen moedergrond, gevoed met de schoonheid van Vlaanderen's
natuur, bezield met de verhevenheid van den Vlaamsch-Katholieken godsdienst’.
De bronnen van Gezelles dichterschap waren natuur, volk en verleden, doch alle drie
gezien in hun betrekking tot God. Daarbij zijn zijn gedichten van een klankvolle
helderheid, van een diep gevoel en van een prachtig evenwicht tussen innerlijk
beleven en uiterlijk ritme, zodat men, ze lezend, zich afvraagt hoe dit wonder mogelijk
was: een zo plotseling hoogtepunt na een zo diep verval. In feite schept Gezelle hier
in zijn eentje de nieuwe poëzie waarnaar in Noord-Nederland de hele groep van de
Tachtigers streven zal. Bij beiden is er een afkeer van retoriek, gepaard gaande met
een zuiver gevoel voor klank en ritme, doch terwijl de Tachtiger het leven en de
natuur beleeft als heidens individualist, voelt Gezelle zichsteeds schepsel Gods.
Gezelles lyriek behandelend zouden wij er als motto boven willen zetten een van
zijn onnavolgbare Kleengedichtjes:
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Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teeken heeft:
5]
blâren van de boomen
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stroomen
klappen luide en welgezind,
wind en wee1 en wolken,
10] wegelen2 van Gods heiligen voet,
talen3 en vertolken
't diep gedoken Woord zoo zoet...
als de ziele luistert!

Uit Gezelles Roeselaere-tijd stammen twee bundels: Dichtoefeningen en
Kerkhofblommen, beide uit 1858. De eerste bundel is opgedragen aan de studenten
van het Klein-Seminarie, en reeds hier (afgezien van soms een kleine neiging tot aan
Bilderdijk ontleende retoriek) is de hele Gezelle aanwezig: zijn vroomheid, zijn
natuurliefde, zijn humor en zijn fijne taalgevoeligheid. Hoe zeer natuurliefde en
religiositeit bij deze dichter één zijn blijkt b.v. uit Het schrijverke (de Vlaamse naam
voor het snel over het water heen-en-weer schietende watertorretje):

Het schrijverke
Gyrinus Natans
O krinklende winklende waterding,
met 't zwarte kabotseken4 aan,
wat zien ik toch geren uw kopke flink
al schrijven op 't waterke gaan!
5] Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,
al zie 'k u noch arrem noch been;
gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,
al zie 'k u geen ooge, geen één.
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn?
10]
Verklaar het en zeg het mij, toe!
Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn,
dat nimmer van schrijven zijt moe?
Gij loopt over 't spegelend water klaar,
en 't water niet méér en verroert
15] dan of het een gladdige windtje waar,
dat stille over 't waterke voert.

1
2
3
4

weide
weggetjes
uitdrukken
schedelkapje
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20]

25]

30]

35]

40]

o Schrijverkes, schrijverkes, zegt mij dan, met twintigen zijt gij en meer,
en is er geen een die 't mij zeggen kan: Wat schrijft en wat schrijft gij zoo zeer?
Gij schrijft, en 't en staat in het water niet,
gij schrijft, en 't is uit en 't is weg;
geen Christen en weet er wat dat bediedt:
och, schrijverke, zeg het mij, zeg!
Zijn 't visselkes daar ge van schrijven moet?
Zijn 't kruidekes daar ge van schrijft?
Zijn 't keikes of bladtjes of blomkes zoet,
of 't water, waarop dat ge drijft?
Zijn 't vogelkes, kwietlende klachtgepiep,
of is 'et het blauwe gewelf,
dat onder en boven u blinkt, zoo diep,
of is het u, schrijverken, zelf?
En 't krinklende winklende waterding,
met't zwarte kapoteken1 aan,
het stelde en het rechtte zijne oorkes flink,
en 't bleef daar een stondeke staan:
‘Wij schrijven,’ zoo sprak het, ‘al krinklen af
het gene onze Meester, weleer,
ons makend en leerend, te schrijven gaf,
één lesse, niet min nochte meer;
wij schrijven, en kunt gij die lesse toch
niet lezen, en zijt gij zoo bot?
Wij schrijven, herschrijven en schrijven nòg,
den heiligen Name van God!’

Zoals Gezelle in bovenstaand gedicht het snelle beweeg van het watertorretje ook in
klank en ritme suggereerde, zo klinkt in het volgende vers de droefgeestige melodie
van het ruisend riet:

O 't ruischen van het ranke riet
O! 't ruischen van het ranke riet!
o wist ik toch uw droevig lied!
wanneer de wind voorbij u voert
en buigend uwe halmen roert,
5] gij buigt, ootmoedig nijgend, neêr,
staat op en buigt ootmoedig weêr,
en zingt al buigen 't droevig lied,
dat ik beminne, o ranke riet!

1

kapmanteltje
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O! 't ruischen van het ranke riet!
10] hoe dikwijls dikwijls zat ik niet
nabij den stillen waterboord,
alleen en van geen mensch gestoord,
en lonkte 't rimplend water na,
en sloeg uw zwakke stafjes ga,
15] en luisterde op het lieve lied,
dat gij mij zongt, o ruischend riet!
O! 't ruischen van het ranke riet!
hoe menig mensch aanschouwt u niet
en hoort uw' zingend' harmonij,
20] doch luistert niet en gaat voorbij!
voorbij alwaar hem 't herte jaagt,
voorbij waar klinkend goud hem plaagt;
maar uw geluid verstaat hij niet,
o mijn beminde ruischend riet!
25] Nochtans, o ruischend ranke riet,
uw stem is zoo verachtlijk niet!
God schiep den stroom, God schiep uw stam,
God zeide: ‘Waait!...’ en 't windtje kwam,
en 't windtje woei, en wabberde om
30] uw stam, die op en neder klom!
God luisterde... en uw droevig lied
behaagde God, o ruischend riet!
O neen toch, ranke ruischend riet,
mijn ziel misacht uw tale niet;
35] mijn ziel, die van den zelven God
't gevoel ontving, op zijn gebod,
't gevoel dat uw geruisch verstaat,
wanneer gij op en neder gaat:
o neen, o neen toch, ranke riet,
40] mijn ziel misacht uw tale niet!
O! 't ruischen van het ranke riet
weêrgalleme in mijn droevig lied,
en klagend kome 't voor uw voet,
Gij, die ons beiden leven doet!
45] o Gij, die zelf de kranke taal
bemint van eenen rieten staal,
verwerp toch ook mijn klachte niet:
ik! arme, kranke, klagend riet!
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De andere bundel, enkele maanden vóór Dichtoefeningen verschenen, is
Kerkhofblommen. De aanleiding tot het schrijven van dit werk (gedichten, afgewisseld
met proza) was het overlijden van een van Gezelles studenten; met de hele klas was
Gezelle mee ter begrafenis gegaan. ‘En toen ze thuisgekomen waren, liep het hert
over, liep de pen op het blad, en op twee dagen lag daar dat prachtbeeld in vers en
proza afgewerkt: Kerkhofblommen, geplukt en bewaard ter nagedachtenis van zaliger
Mijnheer Ed. Van den Bussche, student van Poësis...’ (Aloïs Walgrave, Gezelles
biograaf).
Guido Gezelle was als leraar een bijzondere figuur: er waren leerlingen die hem
begrepen en het was tot hen dat hij zich richtte in zijn lessen, - zij hadden in hem een
docent die onvergetelijk voor hen zou blijven, zoals ook omgekeerd Gezelle zich
hen later nog weemoedig herinnerde; wij danken er een van zijn mooiste gedichten
aan:

Dien avond en die rooze
Aan den voorgaande1

5]

10]

15]

20]

25]

'k Heb menig menig uur bij u
gesleten en genoten,
en nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdroten.
'k Heb menig menig blom voor u
gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u, met u,
er honing uit gedronken;
maar nooit een uur zoo lief met u,
zoo lang zij duren koste,
maar nooit een uur zoo droef om u,
wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ik dicht bij u,
dien avond, neêrgezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten.
Noch nooit een blom zoo schoon, van u
gezocht, geplukt, gelezen,
als die dien avond blonk op u,
en mocht de mijne wezen!
Ofschoon, zoo wel voor mij als u,
- wie zal dit kwaad genezen?
een uur bij mij, een uur bij u
niet lang een uur mag wezen;
ofschoon voor mij, ofschoon voor u,
zoo lief en uitgelezen,

1

zijn leerling Eugene van Oye aan wie ook het vorige vers uit de bundel was opgedragen
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30]

die rooze, al was 't een roos van u,
niet lang een roos mocht wezen,
toch lang bewaart, dit zeg ik u,
't en ware ik 't al verloze,
mijn hert drie dierbre beelden: u,
dien avond - en - die rooze!

Van de leerlingen echter die hem niet konden volgen trok Gezelle zich weinig aan,
zoals hij zich in zijn enthousiaste lesgeven ook weinig gelegen liet liggen aan
lesrooster, schoolvoorschriften en wat dies meer zij. Dit, samen met de afkeer die
zijn superieuren hadden voor zijn ‘particularisme’ en zijn propagering van het Vlaams,
en met het onbegrip waarmee men in het algemeen stond tegenover de onretorische
schoonheid van zijn poëzie, was oorzaak dat hij als leraar aan de kant gezet werd.
Dat Gezelles levensmoed erdoor geknakt werd kunnen wij ons voorstellen; - toch
was het niet zo als wel eens gezegd werd, dat een twintigjarig zwijgen als dichter er
het gevolg van was. Met even grote overgave als Gezelle leraar was geweest, geeft
hij zich thans aan zijn priesterlijke werkzaamheden, zoals wel blijkt uit zijn
onvermoeid en opofferend ziekenbezoek tijdens een cholera-epidemie. Zijn gedichten
uit deze periode staan dan ook vaak in rechtstreeks verband met de zielzorg: talloze
gedichten voor doop-, communie- en doodsprentjes stammen uit deze tijd. Daarnaast
zoekt hij afleiding en troost in folkloristische en dialectische studies. Dat toch de
smart wel eens de overhand kan krijgen, blijkt uit een van zijn aangrijpendste verzen:

Gij badt op eenen berg
Gij badt op eenen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
5]
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn oogen sla;
en arm als ik en is er geen
10]
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
15] o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

In 1886 begint een nieuwe periode van bloei voor Gezelles dichterschap: dan
verschijnt de vertaling van Longfellows The song of Hiawatha, een herdichting die
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volgens sommigen het origineel overtreft. Dan volgen Gezelles rijpste bundels:
Tijdkrans (1893), Rijmsnoer om en om het jaar (1897) en de postuum uitgegeven
Laatste verzen. In deze bundel staat het gedicht waarin de mysticus Gezelle zich het
volledigst en het diepst uitspreekt: Ego flos (Ik ben een blomme). Heeft hij vroeger
de bloemen a.h.w. benijd omdat zij door enkel en simpel te zijn wat zij zijn, Gods
bedoeling het schoonst vervullen: ‘al dat gij doet is blomme zijn’, thans, één jaar
voor zijn dood, is hij die blomme die bloeit voor Gods ogen:

Ego flos...
Cant. II. 11
Ik ben een blomme
en bloeie vóór uwe oogen,
geweldig zonnelicht,
dat, eeuwig onontaard,
5]
mij, nietig schepselken,
in 't leven wilt gedoogen
en, na dit leven, mij
het eeuwig leven spaart.
Ik ben een blomme
10] en doe des morgens open,
des avonds toe mijn blad,
om beurtelings, nadien,
wanneer gij, zonne, zult,
heropgestaan, mij nopen,
15]
te ontwaken nog eens of
mijn hoofd den slaap te biên.
Mijn leven is
uw licht: mijn doen, mijn derven,
mijn' hope, mijn geluk,
20] mijn éénigste en mijn al;
wat kan ik, zonder u,
als eeuwig, eeuwig sterven;
wat heb ik, zonder u,
dat ik beminnen zal?
25]

'k Ben ver van u,
ofschoon gij, zoete bronne
van al dat leven is
of immer leven doet,

1

Canticum canticorum = Hooglied
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mij naast van al genaakt
30] en zendt, o lieve zonne,
tot in mijn diepste diep
uw aldoorgaanden gloed.
Haalt op, haalt af!...
ontbindt mijne aardsche boeien;
35]
ontwortelt mij, ontdelft
mij!... Henen laat mij,... laat
daar 't altijd zomer is
en zonnelicht mij spoeien
en daar gij, eeuwige, ééne,
40] alschoone blomme, staat.
Laat alles zijn
voorbij, gedaan, verleden,
dat afscheid tusschen ons
en diepe kloven spant;
45]
laat morgen, avond, al
dat heenmoet, henentreden,
laat uw oneindig licht
mij zien, in 't Vaderland!
Dan zal ik vóór...
50] o neen, niet vóór uwe oogen,
maar naast u, nevens u,
maar in u bloeien zaan1;
zoo gij mij, schepselken,
in 't leven wit gedoogen;
55]
zoo in uw eeuwig licht
me gij laat binnengaan.

Kortrijk, 17/11/'98
Guido Gezelle is genoemd: ‘Vlaanderen's ziel’ (Hugo Verriest); hij wil door het hele
Vlaamse volk begrepen worden: zijn huishoudster, Mathilde Catteeuw, vertelde vaak
dat hij haar vroeg: ‘Mathilde, verstaat gij dat?’ als hij haar iets voorgelezen had. ‘En
als ik het niet goed begreep, veranderde hij hier en daar iets totdat ik het verstond’.
Gezelles ‘zintuiglijkheid’ en zijn ‘mystiek’ staan in een gaaf evenwicht, en hij zou
niet de dichter geworden zijn die hij was, als hij een van deze twee gemist had. Tot
in zijn stervensuur belijdt hij zijn liefde voor Gods natuur, en een van zijn laatste
woorden is: ‘wat hoorde ik toch geerne de vogelkens schuifelen’ (= zingen).
Op 27 november 1899 sterft hij, vurig Vlaming, goed priester, gaaf mens en groot
dichter.

1

weldra
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Anton Bergmann (1835-1874)
87
Een heel eigen plaats in de Vlaamse beweging wordt ingenomen door de prozaïst
Anton Bergmann. Een strijdersfiguur is hij nooit geweest: wat bij anderen leidde tot
bittere opstandigheid of tot verbeten kamp, beschouwt hij, humorist (en daardoor
toch deel uitmakend van de Vlaamse Romantiek), met een weemoedige glimlach.
Zijn bekendste werk is Ernest Staas, advocaat, dat in het jaar van zijn dood onder
het pseudoniem Tony verscheen; het zijn in hoofdzaak herinneringen aan zijn
studententijd, voorvallen uit zijn praktijk als advocaat. Bergmann had een exemplaar
van zijn boek aan de door hem bewonderde Hildebrand gezonden, doch diens
waarderend dankschrijven (‘In alle waarheid en oprechtheid kan ik u betuigen, onder
de boeken van dezen onzen tijd er in lang geen gelezen te hebben, dat mij zoo smaakte,
en ik geloof niet dat de Vlaamsche letterkunde iets heeft aan te wijzen, dat er boven
gaat’) bereikte hem niet meer.
Ernest Staas, advocaat is wel genoemd de Vlaamse Camera obscura. Hildebrand
echter geeft scherper omlijnde beelden, bij Tony is de weergave verzacht: tegenover
de etsen uit de Camera staan de pasteltekeningen uit Ernest Staas. Daarbij neigt
Hildebrand meer naar het karikaturale, en is Bergmann ‘romantischer’; zijn werk is
ook meer autobiografisch dan dat van Hildebrand, en het zelfgenoegzame dat wel
irriteert in de Camera obscura is hier geheel afwezig.

Het openbaar ministerie tegen Plus en Stuyck
[1]] Juffrouw Plus had tegen Vrouw Stuyck geroepen: ‘ge zijt 'nen otter’.
[2]] Dat kon vrouw Stuyck niet over haar hoofd laten gaan: ‘'nen otter’!
[3]] Zij antwoordde op staanden voet: ‘zwijg, venijnig serpent, bezie u zelve’.
[4]] Daarop schoot Plus in volle gramschap, wierp haar borduurraam omver,
[5]] liep de deur uit, zette de armen in de zij, stak haren scherpen neus onder de
[6]] spitse kin van Vrouw Stuyck, en riep dat geheel de gebuurte het hoorde: ‘nog
[7]] een woord, en gij komt niet levend uit mijne handen, betooverde negemassij!’
[8]] Daar stonden meer dan vijftig menschen rond.
[9]] Negemassij!... Het ging over zijn hout. Wie zou het uitgestaan hebben?
[10]] ‘Dat hoort gij, geburen!’ riep Vrouw Stuyck. Zij nam de zaak in kennis en
[11]] klaagde ze aan bij 't gerecht.
[12]] Doch Plus had den slag voorzien: zij vroeg ook getuigen, en liet een tegen[13]] proces-verbaal opstellen.
[14]] Mijne gelukstar wilde, dat Vrouw Stuyck eene vriendinne was van de nicht
[15]] van de zuster van de moeder van den meestergast van Monsieur Lefinaud.
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[16]] Zoo werd het geval op het werkhuis verteld, en Lefinaud nam de gelegenheid
[17]] te baat om zijnen jongen advocaat aan te bevelen.
[18]] ‘Eene zaak voor u, Mijnheer,’ zegde hij mij, en zijne vingers polkeerden op
[19]] de roode gilet nog levendiger een dansje dan op den dag, dat hij mij zijne
[20]] kamers verhuurde; ‘eene zaak van belang, eene kapitale zaak! Geheel de stad
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[21]] is er vol van: op de Hoogstraat spreekt men van niets anders, tot op mijn
[22]] atelier toe wordt er over gediscuteerd!’
[23]] Op eenen gedenkwaardigen Zondagmorgen kreeg ik dus het bezoek van eene
[24]] oude vrouw, welke haar aangezicht onder de kap van eenen afgeganen ka[25]] toenen mantel verborg, en die zich met de woorden ‘Och Mijnheer!’ op den
[26]] eersten stoel liet nedervallen.
[27]] Zij was begeleid van eene vriendin, en vergezeld door eene vrouw van kennis,
[28]] die meekwam om de zaak te helpen uitleggen en de buurvrouw op dit plechtige
[29]] oogenblik haars levens bij te staan en te versterken.
[30]] ‘Och Mijnheer!’ herhaalden de twee helpsters en brachten de lijdende tot op
[31]] eenen stoel voor mijne tafel.
[32]] ‘Zestig jaar oud geworden,’ hernam het vrouwtje, ‘van ordentelijke ouders
[33]] geboren zijn, van kindsbeen af altijd eerlijk en deugdelijk geweest zijn, nooit
[34]] of nooit bij de Heeren geroepen of boven hebben moeten komen, en nu voor
[35]] den tribunaal gedaagd... ik die alleenlijk niet weet, wat een tribunaal is!
[36]] ‘Is 't niet om van te sterven? Ja, 't zal mijn leven kosten!’ en de mantelkap
[37]] viel nog dieper en dieper over de oogen onder het wanhopig schudden van
[38]] haar hoofd.
[39]] ‘Zij zal er van sterven,’ bevestigden de twee beschermsters.
[40]] ‘Zie, Mijnheer, dat bracht een dienaar mij dezen morgen: ik dacht, dat ik in
[41]] den grond zonk, een dienaar in mijn poortje!’
[42]] ‘Een dienaar in ons poortje!’ weerkaatste de dubbele echo. Aan 't hoofd van
[43]] het briefje, dat de oude mij toereikte, stond de gekende vrouw Justitia met
[44]] den aartsvaderlijken blinddoek voor de oogen en de geduchte weegschaal in
[45]] de hand.
[46]] ‘Pro Justitia, vanwege de Wet en den Koning,’ zoo luidde het stuk, ‘Wij
[47]] Commissaris van politie, ambtenaar van het openbaar ministerie bij de recht[48]] bank van enkele politie, bevelen aan alle deurwaarders of agenten der open[49]] bare macht te dagvaarden de personen van:
[50]] 1e Celestina Plus, kantwerkster, oud 39 jaar,
[51]] 2e Cornelia Stuyck, werkvrouw, oud 60 jaar,
[52]] beticht van wederzijdsche scheldwoorden ende injuriën, mitsgaders vonnis
[53]] te hooren uitspreken overeenkomstig de wet.’
[54]] De traanvolle oogen van de arme Cornelia Stuyck, oud 60 jaar, staarden mij
[55]] angstig aan, terwijl ik dit modelletje van rechterlijke letterkunde overlas.
[56]] Mijn wetboek werd deftig opengeslagen, met ernst doorbladerd.
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[57]] ‘De zaak is niet erg,’ bracht ik eindelijk met nadruk uit, ‘en de straf niet
[58]] streng,’ en ik verzocht mijne eerste cliënte zonder achterhouding of mistrou[59]] wen de uitlegging te geven van haar belangrijk proces.
[60]] Het was eene geheele historie. Vrouw Stuyck verhaalde ze mij - in haren
[61]] oorsprong, dien zij meende te moeten toeschrijven aan eenen ingeboren of
[62]] gezworen haat van Juffrouw Plus tegen haar, Vrouw Stuyck; - in hare ont-
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[63]] wikkeling, sedert zij in hetzelfde poortje woonden; - in hare ontknooping,
[64]] welke in het woord ‘otter’ was losgeborsten; waarop de vriendin op hare
[65]] beurt de vertelling hernam van naaldeken tot draadje, zonder mij genade te
[66]] doen van een woord, er als bezwarende omstandigheid bijvoegend, dat Plus
[67]] voor haar ook noch beleefdheid noch ontzag toonde, en dat zij wel honderd
[68]] keeren tot zich zelve gezegd had: ‘zij zal wel eens in de kaars vliegen, die
[69]] fiere Madame’; waarna de vrouw van kennis nog eens op hare manier alles
[70]] herkauwde, hare tevredenheid uitdrukkende, dat Plus, dit kwaadsprekend
[71]] wijf, eindelijk bij de tong gepakt was, maar tevens haar spijt betoonend, dat
[72]] Vrouw Stuyck in den druk zou komen voor zulke deugniete. Zij verzochten
[73]] mij voor haar te dienen.
[74]] Zaterdag aanstaande zal ik dus mijne stem mogen verheffen voor de miskende
[75]] onschuld, voor den onderdrukten ouderdom.
De taak scheen mij gewichtig. Ik besefte, welke zware last mij op de schou[76]] ders
[77]] was getorst.
[78]] Wel honderdmaal herhaalde ik mijn eerste pleidooi. Van een woord kon de
[79]] eer, de rust, misschien de vrijheid dier vrouw afhangen. Het hoofd brandde
[80]] mij van kommer. Mijn hart klopte van aandoening en vrees.
[81]] Ge zult misschien lachen met mijnen overdreven angst; maar ga slechts eenige
[82]] jaren achteruit, stel u terug op het oogenblik dat de voorzitter voor de eerste
[83]] maal tot u zegde: ‘Meester... gij hebt het woord’, en gij zult aanstonds
[84]] begrijpen, aan welke benauwdheid ik toen leed.
[85]] Er waren vele zaken op 't vredegerecht.
Ik hoorde tot twee, vijf, tien en vijftien frank boete veroordeelen: schommel[86]] meiden,
[87]] die hare assche op de straat hadden geworpen zonder de vuilniskar
[88]] af te wachten, - straatjongens, die de bel van den kruidenier hadden afge[89]] trokken, - logementhouders, die de reizigers niet hadden opgeschreven, [90]] herbergiers, die hunne nachtelijke bezoekers niet aan de deur hadden gezet, jongelieden eindelijk, die hunne schoone stemmen bij het dichterlijke maan[91]] licht
[92]] hadden laten hooren, en geheel verwonderd stonden te vernemen, dat
[93]] nachtgedruisch onder art. 479 valt en zij er tusschen zaten overeenkomstig de
[94]] wet. De gelegenheid werd ook te baat genomen om drie, vier arme drommels
[95]] naar het bedelaarshuis te zenden, omdat zij de hand hadden uitgestoken, in
[96]] plaats van van honger te sterven, dit ook overeenkomstig de wet. Niemand
[97]] werd vrijgesproken. - Onheilspellend voorteeken! Ik voelde mijn pleidooi
[98]] verdwijnen woord voor woord.
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[99]] Het geduchte oogenbiik naderde.
[100]] Een mager heerschap, met langwerpig gezicht, grooten neus en scherpe kin,
[101]] die soms ‘silence’ riep, en altijd door in twee geplooid bij de stoof zat, sprong
[102]] in eens recht en kreet uit al zijne kracht: ‘Het openbaar ministerie tegen Plus
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[103]] en Stuyck. De getuigen moeten uitgaan. Silence!’ viel weder in twee, en ver[104]] dween achter de gegoten kachel.
[105]] De Heer Vrederechter verzocht ons plaats te nemen aan de groene tafel,
[106]] terwijl Plus en Stuyck zich nederlieten op het ‘ezelsbanksken’, gelijk het volk
[107]] in zijne schilderachtige taal de zitplaats der betichten noemt.
[108]] Nadat men vastgesteld had, dat nummer een wel en degelijk Celestina Plus
[109]] was, en nummer twee aan den naam van Cornelia Stuyck beantwoordde, zegde
[110]] de rechter: ‘Huissier, de getuigen’. De springveer van bij de kachel sprong
[111]] los en riep: ‘Joanna Possemiers... Silence!’
[112]] Joanna Possemiers werd opgevolgd door vijf, zes andere getuigen, die volgens
[113]] gewoonte de zaak wat meer verdonkerden.
[114]] Zonderling verschijnsel. Al de getuigen, die Plus deed opkomen, zwoeren en
[115]] bevestigden bij God en zijne heiligen, dat zij Stuyck hadden hooren roepen
[116]] ‘venijnig serpent’; maar dat Plus zou gezegd hebben ‘otter of negemassij’,
[117]] zie, daar wisten zij geen woord van, terwijl de getuigen van mijne cliënte
[118]] integendeel goed en klaar de scheldwoorden van Plus hadden onthouden,
[119]] maar van 't geen Stuyck zou moeten gezegd hebben, geene enkele letter hadden
[120]] opgevat.
[121]] Schoon thema voor eenen advocaat!
[122]] De verdediger van Juffrouw Plus, een oude pleiter, wist er rijkelijk partij
[123]] uit te trekken.
[124]] Hij keek mij vlak in de oogen, wierp eenen minachtenden blik op mijne arme
[125]] cliënte, en zijnen rechterarm plechtig vooruitstekend, begon hij Plus af te
[126]] schilderen als eenen engel van goedheid en zoetaardigheid, miskend, achter[127]] volgd, onderdrukt, gepijnigd door eene helleveeg, wier hatelijken naam hij
[128]] niet wilde noemen, maar die weldra de straf zoude ontvangen voor ondeugd
[129]] en snoodheid bestemd.
[130]] Hij onderzocht de waarde van elke verklaring en eindigde met aan den rechter
[131]] dit geducht dilemma te stellen:
[132]] Of de getuigen van Plus zijn eerlijke lieden, - hun is geloof verschuldigd,
[133]] en Plus is onnoozel, - of het zijn valsche getuigen, en dat de wetten hen dan
[134]] treffen.
[135]] ‘Kiest tusschen beiden,’ riep hij uit, ‘onderzoekt, weegt en wikt. Hier brave,
[136]] beproefde menschen, wier verklaringen den stempel dragen van waarheid en
[137]] oprechtheid, ginds de aarzelingen en de verzwijgingen van partijdigheid en
[138]] kwade trouw.’
[139]] Ik wist niet meer, waar ik stond. Die gebaren, die groote woorden hadden
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[140]] mij overbluft.
[141]] Mijn pleidooi had ik nochtans zoo goed voorbereid! 't Was verdeeld in drie
[142]] punten volgens al de regels van de kunst.
[143]] Het bevatte eene vleiende inleiding, eene boeiende vertelling, een treffend
[144]] slot; doch inleiding, vertelling en slot, alles was mij ontvlogen. Toch ging
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[145]] ik maar voort, sprong van den os op den ezel, van Plus op Stuyck, van Stuyck
[146]] op Possemiers, van Possemiers op de andere getuigen, tot mij eindelijk de
[147]] gebrokene woorden bleven hangen in den mond.
[148]] Ik verwachtte mij aan eene vreeselijke ontknooping. Doch de rechter her[149]] stelde het evenwicht.
[150]] ‘Plus en Stuyck,’ riep hij uit, ‘ieder zeven frank boet en de kosten... 't is
[151]] gedaan. Huissier, roep eene andere zaak.’
[152]] Zoo hakte hij het dilemma van mijnen achtbaren confrater door en sloeg
[153]] zonder twijfel den nagel op den kop.
[154]] ‘De straf is streng,’ zegde ik tot mijne cliënte, toen wij met gebogen hoofd
[155]] de rechtzaal verlieten.
[156]] ‘Gij hebt toch uw best gedaan, Mijnheer,’ antwoordde mij de goede vrouw,
[157]] - ik zou haar wel omhelsd hebben -, ‘gij hebt wel eens zoo lang gepleit
[158]] als de andere advocaat.’
[159]] 't Is waar, wij hadden Fransch gesproken. De twee betichten hadden met open
mond onze bewegingen gevolgd, en bij gebrek aan iets anders, beoor[160]] deelden
[161]] zij de pleitredenen van hare verdedigers volgens het uur, gelijk men
[162]] den metser betaalt per schof, of de stof meet met de el.
[163]] Er zal nog veel tijd verloopen, eer men aan vele jonge advocaten zal wijs
[164]] maken, dat zij beter zouden doen in 't Vlaamsch te pleiten!

Nog enkele dichters
88
De enkele dichters die tenslotte nog om onze aandacht vragen zijn vooral belangrijk,
omdat zij, de fakkel van hun voorgangers overnemend, de geestdrift voor de Vlaamse
zaak verder verspreidden. Wij noemen dan in de eerste plaats HUGO VERRIEST
(1840-1922) die, evenals Gezelle, leraar geweest is aan het Klein-Seminarie te
Roeselaere; hij werd vooral bekend als redenaar. Het is zijn leerling, de jong gestorven
Albrecht Rodenbach, die door zijn vurige opstandigheid de studentenkringen wist
te bezielen.
ALBRECHT RODENBACH (1856-1880), die eerst te Roeselaere, later te Brugge
studeerde, moet men in de eerste plaats zien als ‘de voorman, de echte, onbetwistbare,
ook door een later geslacht als zoodanig erkend of liever uitgeroepen. Hij was de
geniaal aangelegde, de klassiek gevormde, veelzijdig begaafde, de “Goethiaanse
jongeling”.’ (Em. de Bom) Helaas belette zijn vroegtijdige dood (hij stierf aan
longtering) hem om de beloften in zijn eerste werk gedaan, in te lossen. In de verzen
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die hij ons naliet is er veel dat onvoldragen is: zijn stem klinkt ons retorisch in de
oren, zijn taal is brallerig. Het beste dat hij schreef is het drama Gudrun. Verder geldt
voor hem wat wij ook reeds van andere dichters opmerkten: hij is van meer belang
geweest voor zijn tijd dan voor het nageslacht. Albrecht Rodenbach is de figuur
geweest bij wie het strijdend element van de Vlaamse Beweging het sterkst was: hij
wekte zijn medestudenten op tot openlijk verzet tegen de verfransing, aan hem danken
wij het strijdlied Klokke Roeland, door hem werd ‘Vliegt de Blauwvoet, storm op
zee!’ tot de algemene strijdkreet. Zijn laatste gedicht was:
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Macte animo1
Ik moet er niet van weten, van die zuidsche vrouwenzielen,
die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen,
te midden het ontbladeren van de boomen kneuteren gaan
dat 't jammer is van hun en van hun lief en van de blaân.
5] Zijt gij het die ik rochelen voel hier rond mijn hert, vernieling?
Zijt gij het, God verplette u, worm die mijner jeugd bezieling
verknagen moet! Het lijf wierp u mijn eigen roekeloosheid,
doch, zier om zier, bestrijde ik u den Geest, Noodlottigheid?
Gij die vandaag den hemel kuischt van vuiler dampen rotheid,
10] O licht, o warmte, o levenslust, bedanke u, vurige godheid!
- Mijn zonnig land... mijn verten... mijn jong leven... kameraad
Nicht raisoniren... Weer u scherp, en eind als een soldaat!

Als laatste figuur noemen wij POL DE MONT (1857-1931), de schakel tussen de eerste
en de tweede fase van de Vlaamse Beweging, respectievelijk te karakteriseren als
taalstrijd en cultuurstrijd. De betekenis van Pol de Mont ligt op diverse terreinen:
dichter, leraar, bezieler. Zoals zijn vriend Rodenbach wist hij op zijn beurt de bezieling
op anderen over te dragen. Dit kon hij te beter doordat hij een tijdlang leraar was;
een van zijn toenmalige leerlingen (Ary Delen) herinnerde zich hieromtrent het
volgende:
Van alle leraren was er slechts één voor wie wij ontzag hadden: Pol de Mont. Zijn
fysiek alleen reeds, - de fijne gedistingeerde kop met de elegante puntbaard, en de
levendige flikkerende ogen onder de breedgerande grijze vilthoed, die zwierige
gestalte in de romantische manteljas -, was van aard om ons sympathiek jegens hem
te stemmen. Maar ook zijn vlammend woord maakte indruk... hij wist zijn leerlingen
te boeien en als 't ware spelend leerden we van hem hoe wij onze taal met woord en
pen moesten behandelen. Want indien sommigen onzer later nog in staat waren
behoorlijk Nederlands te spreken en te schrijven, dan hebben zij het aan Pol de Mont
te danken.
(Uit een artikel in De Gids 1957: Schooljaren met Willem Elsschot)
Pol de Mont was ook de man die de Nederlandse dichteres HÉLÈNE SWARTH er toe
wist te brengen in het Nederlands in plaats van in het Frans te schrijven. Als dichter
is Pol de Mont geen krachtige figuur: hij ging een beetje mee met elke stroming, en
zo zijn zijn eerste bundels in feite het frist gebleven. Vermeylen spreekt van
‘oppervlakkige lichtschittering’, en Kloos wordt door De Monts gedichten herinnerd
aan de natuur zoals men die op de deksel van chocoladedozen vindt. Toch zouden
wij ook Pol de Mont niet willenmissen: mede door zijn streven kwamen Noord- en
Zuid-Nederland dichter bij elkaar.

1

geprezen zij uw moed
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Synchronisch overzicht van de Westeuropese literatuur
NEDERLAND

FRANKRIJK

ANDERE LANDEN

700

Eng. ± 700?
Beowulf

800

Du. ± 835? Heliand

900
1000

IJsland ± 1000
(oudere) Edda (in
dichtvorm)
? ‘Hebban olla
uogala...’

1100

± 1095? La chanson
de Roland
troubadours (12de
en 13de eeuw)
chansons de geste
± 1150 (Lat.)
Isengrinus

± 1170 Veldeken,
Sint Servaes
Legende
± 1180 Chrétien de
Troyes, Conte del
Graal
± 1190? Roman de
Renard
? Van den Vos
Reinaerde
Frankische
ridderromans
1200

Leven van Sinte
Brandaen

Du. ± 1200
Nibelungenlied

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

IJsland ± 1220
(jongere) Edda (in
proza)
Britse ridderromans
Du. Minnesänger:
Wolfram von
Eschenbach,
Walther von der
Vogelweide
1250

Hadewych
Oosterse
ridderromans
Esopet
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± 1260 Willem van
Afflighem, Leven
van Sinte Lutgart
1266 Jacob van
Maerlant naar
Damme
Martijn van
Torhout, Vanden
Levene Ons Heren
Het Limburgse
Leven van Jezus
1300

? Beatrijs

kerkelijk toneel

begin Italiaanse
Renaissance:
Dante (1265-1321)
Petrarca
(1304-1374)
Boccaccio
(1313-1375)

Jan van Ruusbroec
(1294-1381)
Jan van Boendale
1350
± 1387 Chaucer,
The Canterbury
Tales
1400

Dirc Potter, Der
Minnen Loep
Thomas à Kempis
abele spelen en
sotterniën
François Villon (±
1431-1463/80)

1450

Bliscappen van
Maria
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chambres de
rhétorique
Elckerlyc
proza-volksboeken
1500

Mariken van
Nieumeghen

begin Eng.
Renaissance
1502 Sannazaro,
Arcadia

Rederijkers

1511 Erasmus, Lof
der zotheid
begin Franse
Renaissance
1516 Thomas More,
Utopia

Anna Bijns
(1494-1575)
1517 Luther, begin
Hervorming
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1533 vv. Rabelais,
Gargantua et
Pantagruel
1536 Calvijn
1548 Matthys de
Casteleyn, Const
van Rhetoriken
Pléiade:
Du Bellay
(1522-1560)
Ronsard
(1524-1585)
1550

VROEG-RENAISSANCE

Jan van der Noot
(1539-1595)
1553? Lazarillo de
Tormes
(schelmenroman)
begin Duitse
Renaissance 1573
Tasso, Aminta
(pastorale)
1580/88 Montaigne,
Essais
1584 Twespraack
van de
Nederduytsche
Letterkunst
1586 Coornhert,
Zedekunst dat is
wellevenskunste
W. Shakespeare
(1564-1616)
1590 Guarini, Il
pastor fido
(pastorale)
1600

1602 Shakespeare,
Hamlet
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1604 Carel van
Mander
Schilderboeck
1605/15 Cervantes,
Don Quichotte de la
Mancha

BLOEITIJD
RENAISSANCE

1605
Hooft, Granida

1607 Shakespeare,
Macbeth
1617 Hooft,
Warenar
1617 Bredero,
Spaanschen
Brabander
1617 Eerste
Duytsche Academie
1621 Huygens,
Batava Tempe
1625 Vondel,
Palamedes

Corneille
(1606-1684)
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1626 Valerius,
Nederlandtsche
Gedenckclanck
1628/47 Hooft,
Nederlandsche
Historiën
1636 Corneille, Le
Cid
1637 Statenbijbel
1637 Cats,
Trou-ringh
1637 Joh. v.
Heemskerck,
Batavische arcadia
1637 Vondel,
Gysbreght van
Aemstel
1641 Vondel wordt Molière
katholiek
(1622-1673)
1650

1653 Huygens,
Hofwyck

Racine (1639-1699)

1654 Vondel,
Lucifer
1657 Vondel,
Jeptha
1664 Vondel, Adam 1664 Molière,
Tartuffe
in ballingschap
1667 Racine,
Andromaque

1667 Milton,
Paradise lost

1668 Molière,
L'Avare
VERVAL
RENAISSANCE

1669 Nil Volentibus Classicisme:
Arduum
Boileau, L'Art
poétique (1674)
1677 Racine,
Phèdre
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1678 Luyken, Jezus
en de Ziel
1682 Asselyn, Jan
Klaaz
1695 Heinsius,
Vermakelijken
avanturier
1697 Perrault,
Contes de ma mère
l'Oye
1700
1712 Langendijk,
Het Wederzyds
Huwelyksbedrog

1711/12 Addison en
Steele, The
Spectator
1715/35 Lesage, Gil
Blas
1719 Defoe,
Robinson Crusoe
1721 Montesquieu, 1726 Swift,
Lettres persanes
Gulliver's Travels
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1731/5 Van Effen,
De Hollandsche
Spectator

1732 Voltaire, Zaïre

1733 Pope, Essay
on Man
1740 Richardson,
Pamela
1742 Young, Night
Thoughts
1750

1761 Rousseau,
Julie ou la nouvelle
Héloïse
1762 Rousseau,
Emile ou de
l'éducation
1765 Bishop Percy,
Reliques of ancient
English poetry
1768 Sterne, A
sentimental journey
1773 Goethe, Götz
von Berlichingen
1773 Klopstock,
Der Messias
(begonnen in 1748)
1774 Goethe,
Werther
1778 Van Alphen,
Theorie der
schoone kunsten en
wetenschappen

1778 Lessing,
Nathan der Weise

1781 Schiller, Die
Räuber
1782 Wolff-Deken,
Sara Burgerhart
1785 Feith,
Ferdinand en
Constantia
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1787 Bernardin de
St.-Pierre, Paul et
Virginie
1800

1800 Novalis,
Hymnen an die
Nacht
1802
Chateaubriand, Le
génie du
christianisme
1806 Von Arnim en
Brentano, Des
Knaben
Wunderhorn
1808 Goethe, Faust
I
1809
Chateaubriand, Les
Martyrs
1811 Bilderdijk,
Ode aan Napoleon
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1812/15 Grimm,
Märchen

1812 Helmers, De
Hollandsche Natie

1814 Scott,
Waverley
1818 Keats,
Endymion
1819 Tollens,
Overwintering op
Nova Zembla
1820 Lamartine,
Méditations
poétiques
1823 Da Costa,
Bezwaren tegen den
geest der eeuw

1825 vv. Andersen,
Sprookjes
1827 Heine, Buch
der Lieder

1828/31 Van
Lennep,
Nederlandsche
legenden

1830 Stendhal, Le
Rouge et le Noir

1830 vv. Balzac, La
Comédie humaine
1831 vv. Hoffmann 1831 Victor Hugo,
von Fallersleben, Notre Dame de
Horae Belgicae
Paris
1832 Drost,
Hermingard van de
Eikenterpen

1832 Goethe, Faust
II

1832 Staring,
Jaromir
1834 De Muzen
1836 (België):
Maatschappy tot
bevordering der
Nederduytsche taalen letterkunde
1837 vv. De Gids
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1838 Conscience,
De leeuw van
Vlaenderen

1838 Dickens,
Oliver Twist

1839 Hildebrand,
Camera Obscura
1840 Da Costa, Vijf 1840 Stendhal, La
en twintig jaren
Chartreuse de
Parme
1840 Van Lennep,
Ferdinand Huyck
1840
Bosboom-Toussaint,
Het Huis
Lauernesse
1841 Potgieter, Jan,
Jannetje en hun
jongste kind

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

341

1844 Potgieter, Het 1844 Dumas, Les
Rijks-Museum
trois mousquetaires
1846 Ledeganck,
De drie
zustersteden
1847 Da Costa,
Wachter! wat is er
van den nacht

1847 Emily Brontë,
Wuthering Heights
1847 Charlotte
Brontë Jane Eyre

1850

1850 Conscience,
Baes Gansendonck
1851/62
1851 Melville,
Sainte-Beuve,
Moby Dick
Causeries du lundi
1852 Beecher
Stowe, Uncle Tom's
Cabin
1856 Flaubert,
Madame Bovary
1857 Baudelaire,
Les fleurs du mal
1858 Gezelle,
Dichtoefeningen

1858 Gontsjarov,
Oblomov

1859 Multatuli,
Max Havelaar

1859 Darwin, On
the origin of species

1860 Van de Linde,
Gedichten van den
Schoolmeester
1862 Hugo, Les
misérables
1863 Cremer,
Fabriekskinderen
1865 Lewis Carroll,
Alice in wonderland
1865/69 Tolstoi,
Oorlog en vrede
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1866 Potgieter,
Florence

1866 Dostojevski,
Misdaad en straf

1867 Piet Paaltjens,
Snikken en
grimlachjes

1867 Marx, Das
Kapital
1871/93 Zola, Les
Rougon Macquart

1867 Ibsen, Peer
Gynt

1873 Rimbaud, Une
saison en enfer
1874 Bergmann,
Ernest Staas,
advocaat
1874
Bosboom-Toussaint,
Majoor Frans
1876 J.A.
Alberdingk Thijm,
Portretten van Joost
van den Vondel

1876 Mark Twain,
The adventures of
Tom Sawyer
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1878 Rodenbach,
Gudrun

1879/80
Dostojevski, De
gebroeders
Karamasov
1881 Verlaine,
Sagesse

1882/84 Busken
Huet, Het land van
Rembrandt
1883/91 Nietzsche,
Also sprach
Zarathustra
1885 De
Maupassant,
Bel-ami
1889 Bourget, Le
disciple
1891 Hauptmann,
Die Weber
1897 Gezelle,
Rijmsnoer

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

343

Register op auteursnamen en titels
Geheel of gedeeltelijk geciteerde werken zijn van een * voorzien

Abraham Blankaart (Brieven van)

blz.
246

Adam in ballingschap

171

Aenleidinge ter Nederduitsche
dichtkunste

155

Afdrukken van indrukken

296

Afflighem (Willem van)

32

Afscheid*

255

Agnes' Bruyloft (Sint)*

183

Akkerleven

224

Alberdingk Thijm, Jos. Alb.

301

Alexanders Gheesten

28, 37

Alle dinghe...*

33

Alphen (Hiëronymus van)

246

Als de ziele luistert*

322

Altaergeheimenissen

155

Amaryl de deken sacht...*

108

Amazone

313

Aran en Titus

210

Arme edelman (De)

321

Asselyn (Thomas)

210

Assenede (Diederic van)

28

Baes Gansendonck

321

Baeto

115

Bakhuizen van den Brink (R.C.)

273

Batava Tempe*

130

Batavische arcadia*

206

Beatrijs*

33

Beers (Jan van)

317

Beets (Nicolaas)

293, 297
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Bekeerde moorder (De)*

199

Bekker (Elisabeth)

240

Belachelijke Jonker (De)

215

Bellamy (Jacobus)

249

Bergmann (Anton)

329

Bernagie (Pieter)

215

Betsy (Aan)*

296

Betuwsche novellen

297

Bezwaren tegen den geest der eeuw

262

Biencorf der H. Roomsche Kerke*

86

Bilderdijk (Willem)

252

Bliscappen van Maria

57

Boendale (Jan van)

39

Boeren Geselschap*

142

Boertigh, Amoreus en Aendachtich Groot 142
Lied-boeck*
Bontekoe (Willem Ysbrandtsz.)

202

Bosboom-Toussaint (A.L.G.)

286

Brabbeling*

104

Braga*

300

Brandaen (Leven van Sint)

32

Brandt (Geeraert)

201

Bredero (Gerbrand Adriaensz.)

140

Brugman (Jan)

54

Buskenblaser (Die)*

70

Busken Huet (Conrad)

280

Bijns (Anna)

84

Camera Obscura*

293

Camphuysen (Dirk Rafaëlsz.)

189

Casteleyn (Matthys de)

73

Cats (Jacob)

122

Clachte van Maria*

194

Clerc... (Van een)*

54

Clercq (Willem de)

221
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Cluys-werck

130

Conscience (Hendrik)

317

Const van Rhetoriken (Die)

73

Coornhert (Dirck Volkertsz.)

88

Cornelia Wildschut

246

Costa (Isaäc da)

261

Costelyck Mal

132

Coster (Samuel)

136

Cremer (Jacob Jan)

297

Daer moet veel strijdts...*

191

Dagh-werck

130

Dankbare zoon (De)*

291

Decker (Jeremias de)

198

Deken (Agatha)

240
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344

Delftsche wonderdokter (De)

289

Dichtoefeningen*

322

Dichtrecepten*

300

Dien avond en die rooze*

325

Digtkundige verhandelingen

246

Dit comt meest al tsamen...*

85

Don Quichotte op de bruiloft van
Kamacho

228

Doot van myn dochtertje (Op de)*

225

Doot van Sterre (Op de)*

129

Douwes Dekker (Eduard)

303

Drie daghe here

66

Drie zustersteden (De)

317

Drost (Aarnout)

273, 285

Dullaert (Heiman)

199

Duyse (Prudens van)

317

Duytse Lier*

208

Effen (Justus van)

237

Egidiuslied*

42

Ego flos*

327

Elckerlyc*

62

Elisabeth Musch

285

Elius

258

Eneide

28

Erasmus (Desiderius)

80

Ernest Staas, advocaat*

329

Esmoreit*

66

Esopet*

48

Everaert (Cornelis)

73

Fabriekskinderen

297

Fantasio

298
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Feith (Rhijnvis)

247

Ferdinand en Constantia*

248

Ferdinand Huyck

285

Ferguut

24

Florence

275

Floris ende Blancefloer*

28

Floris V

258

Franciscus Leven (Sinte)

32

Friesche lusthof

196

Gaaf der Poëzy (De)

261

Geboort-dagh (Op mijnen)*

129

Geboortklock van Willem v. Nassau

158

Gecroonde leersse (De)

196

Gedroomd paardrijden

277

Geel (Jacob)

271

Geeraerdt van Velsen

115

Genadig God, die...*

255

Genestet (Petrus Augustus de)

298

Gentsch Vader-Onze*

91

Gesprek op den Drachenfels

271

Geuse-Vesper*

159

Gezelle (Guido)

321

Gideon Florisz.

289

Gids (De)

271

Gloriant

66

Goddelicke Lof-Sanghen*

194

Goede Vrijdag*

198

Goes (Joannes Antonides van der)

224

Graaf van Devonshire (De)

286

Granida*

111

Gudrun

333

Gulde Jaers Feestdaghen*

183

Gij badt op eenen berg*

326

Gysbreght van Aemstel*

164
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Haantje van den toren (Het)

298

Hadewych

32, 53

Hagar

264

Halewyn (Lied van Heer)*

44

Harduwijn (Justus de)

194

Harpoen

161

Hasebroek (J.P.)

296

Haverschmidt (François)

296

Heemskerck (Johan van)

206

Heemskinderen (De vier)*

55

Heinsius jr. (Nicolaas)

203

Helmers (Jan Frederik)

259

Helpt nu u self*

91

Herdenking*

266

Hermingard van de Eikenterpen

273

Hertspiegel

103

Het daghet inden Oosten*

42

Hiawatha (The song of)

326

Hildebrand

293

Hofwyck

130

Holland*

274
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345

Hollandsche Natie (De)

259

Hollandschen wal (Aan den)*

253

Hollants trou-bedrogh*

123

Hooft (Pieter Cornelisz.)

105

Houwelyck

123

Huis Lauernesse (Het)

286

Huygens (Constantijn)

127

Hy droech onse smerten*

189

Ideeën*

306

Ieughdighe nimphen...*

197

Ilias*

314

Inden April als Flora...*

99

Isengrinus

48

Jacob van Artevelde*

318

Jan, Jannetje en hun jongste kind*

277

Jan Klaaz.-trilogie*

210

Jaromir*

267

Jeptha

171

Jesus en de Ziel*

209

Jonathan

296

Joseph in Dothan

171

Journael (van Bontekoe)*

202

Julia

249

Kapitein van de lijfgarde (De)

290

Karel ende Elegast*

20

Karolingsche verhalen

301

Kate (J.J.L. ten)

300

Kempis (Thomas a)

54

Kerken Claghe (Der)

39

Kerkhofblommen

325
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Kinderliefde (De)*

247

Kinder-Lyck*

155

Klaasje Zevenster

285

Kleine Gedigten voor kinderen*

246

Klikspaan

296

Kneppelhout (Johannes)

296

Koe (Klucht van de)

148

Koetsveld (C.E. van)

296

Koren-bloemen*

130

Krelis Louwen

228

Kroon voor Karel de Stoute (Eene)*

286

Laet (Jan-Alfried de)

317

Lancelot (Roman van)

24

Lande van Oversee (Vanden)*

39

Land van Rembrandt (Het)

284

Langendijk (Pieter)

227

Lanseloet van Denemarken

66

Ledeganck (Karel Lodewijk)

317

Leekedichtjes

298

Leeuwendalers

164

Leeuw van Vlaenderen (De)

317

Leicester-cyclus

289

Lennep (Jacob van)

285

Levene ons Heren (Vanden)

32

Leven van Jezus (Het Limburgse)*

54

Lidewyde

281

Liedekens van Bontekoe*

275

Lief en Leed in het Gooi

275

Linde Jansz. (Gerrit van de)

291

Lindo (Mark Prager)

296

Litterarische Fantasien en Kritieken*

281

Lof der Zee-vaert (Het)

158

Lof der zotheid (De)*

80

Loteling (De)

321

Lucella*

208
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Lucifer*

171

Lustighe historien (Vijftig)

90

Lutgart (Leven van Sinte)

32

Luyken (Jan)

208

Machteld*

275

Macte animo*

334

Maen by Endymion (De)*

225

Maerlant (Jacob van)

37

Majoor Frans

290

Mander (Carel van)

101

Maria Stuart

164

Mariken van Nieumeghen*

58

Marnix van St. Aldegonde (Philips van) 86
Masker van de wereldt afgetrocken
(Het)*

192

Maurik (Justus van)

297

Max Havelaar*

307

Mayschen morghenstondt*

189

Menuet en de domineespruik (De)

240

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

346

Merlijn

37

Meyer (Lodewijk)

215

Mignonne, allons voir*

100

Minnebrieven

307

Minnen loep (Der)

39

Moerbeitoppen ruischten (De)*

297

Mollenfeesten (Van der)*

73

Mont (Pol de)

334

Moortje (Het)

148

Mulder (Lodewijk)

296

Multatuli

304

Mijn van Fahlu (De)

274

Nalatenschap v. den landjonker (De)

277

Naturen Bloeme (Der)*

38

Natuurlijke Historie voor de jeugd

291

Navolging van Christus (De)

54

Nederland in de lente van 1844 (Aan)

264

Nederlandsche Historiën*

120

Nederlandsche legenden

285

Nederlandtsche Gedenckclanck*

98

Noorden, in omtrekken en tafereelen
(Het)

274

Noot (Jonker Jan van der)

99

Nu noch

69

Ode aan Napoleon

254

Odussee

313

Offer des Heeren (Het)*

83

Oltmans (Jan Frederik)

285

Olyftak aan Gustaaf Adolf

158

Ondergang der eerste wareld (De)

258

Onder weg in den regen

280
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Onderzoek en Phantasie*

272

Ons ghenaket...*

46

O 't ruischen van het ranke riet*

323

Otter in 't bolwerck (Een)*

138

Oud-Hollandsche burgervryagië*

237

Overwintering op Nova Zembla*

259

Over-Ysselsche Sangen en Dichten*

189

Paaltjens (Piet)

296

Palamedes

164

Parthenopeus ende Melior

28

Pascha (Het)

171

Pastorij te Mastland (Schetsen uit)

296

Peinzensmoede*

298

Pels (Andries)

215

Penninc

28

Pestilentie te Katwijk (De)

273

Pleegzoon (De)

285

Poirters (Adriaen)

192

Poot (Hubert Cornelisz.)

224

Portretten van Joost van den Vondel

301

Postilion*

186

Potgieter (Everhardus Johannes)

273

Potter (Dirc)

39

Reinaerde (Van den Vos)*

50

Renout van Montalbaen

20

Revius (Jacobus)

185

Roddrick ende Alphonsus

148

Rodenbach (Albrecht)

333

Rodenburg (Theodoor)

136

Roelantslied (Het)

20

Rommel-pot vant Hane-kot

158

Roose-mond

194

Roos van Dekama (De)

285
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Roovere (Anthonis de)

73

Rosemont, hoordij speelen...*

109

Roskam

161

Ruusbroec (Jan van)

53

Rijks-Museum (Het)*

278

Rijmbijbel

38

Rijmsnoer

327

Rijswijck (Theodoor van)

317

Sara Burgerhart (Historie van)*

242

Schaapherder (De)

285

Schat der geestelycke Lofsanghen (Den)* 183
Scheepspraet*

132

Schepping (De)

300

Schilderboeck*

101

Schipbreuk (De)

291

Schimmel (Hendrik Jan)

290

Schoolmeester (de)

291

Schrijverke (Het)*

322

Seilagien (Van drie)

203
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347

Sentimenteele Historie (Fragment v.e.)* 250
Servaes Legende (Sint)*

18

Sinjeur Semeyns

290

Sinne- en Minnebeelden

123

Sinnepoppen*

103

Sint Aldegonde (Philips van Marnix van) 86
Sint-Nicolaasavond (De)

298

Slot Loevestein (Het)

285

Smeeck-woorden Mariae*

182

Smits (de oude Heer)

296

Snachts rusten meest de dieren*

144

Snikken en grimlachjes*

296

Soo 't u, met diamant, lust...*

110

Spaanschen Brabander*

149

Spectator (Hollandsche)*

240

Spectator (Nederlandsche)

313

Spiegel (Hendrick Laurensz.)

103

Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden

228

Spieghel Historiael

38

Stalpaert van der Wielen (Johannes)

181

Staring (A.C.W.)

264

Statenbijbel*

200

Starter (Jan Jansz.)

196

Stichtelycke rymen*

191

Stockske van Oldenbarnevelt (Het)*

159

Stoke (Melis)

39

Struensee

290

Studenten-typen

296

Swaen (Michiel de)

196

Teeuwis de boer

137

Tesselschade (Maria)

104

Theophilus

33
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Theorie der schoone kunsten en
wetenschappen

246

Tollens (Hendrik)

259

Tony

329

Torec

37

Torhout (Martijn van)

32

Trojen (Historie van)

28, 37

Trou-ringh*

123

Tryntje Cornelisdr.

132

Twespraack van de Nederduytsche
Letterkunst

103

Tijdkrans

327

Tysbuurs Os

240

Uitvaart

256

Uitvaert van mijn dochterken*

156

Vaderlandsche Gezangen van Zelandus 251
Valerius (Adriaen)

98

Veer (Gerrit de)

203

Veldeken (Heynric van)

17

Vermakelijken avonturier (Den)*

204

Verovering van Grol

158

Verriest (Hugo)

333

Vertroostinge aan Geeraerdt Vossius*

157

Visscher (Anna Roemers)

104

Visscher (Roemer)

103

Vogels van diverse pluimage

313

Vondel (Joost van den)

153

Vondel met Roskam en Rommelpot

273

Vorstenschool

307

Vos (Jan)

210

Vosmaer (Carel)

313

Vostaert (Pieter)

28

Vroegh in den dagheraadt*

145
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Vijf en twintig jaren*

262

Waarheid en droomen

296

Wachterlied*

106

Wachter! wat is er van den nacht

264

Walewein*

24

Wapene Martijn*

37

Warenar*

115

Wat dat de wereld is...*

146

Wederzyds Huwelyksbedrog (Het)*

229

Westerbaen (Jacob)

158

Weynken Claesdochter (Een liedeken v.)* 83
Wie is het, die zoo hoogh...*

162

Wiel van Heusden (Het)

258

H.J.M.F. Lodewick, Literatuur. Geschiedenis en bloemlezing. Deel 1. Aanvang tot omstreeks 1880

348

Wien Neêrlandsch bloed

259

Wilhelmus van Nassouwe*

95

Willem Leevend (Historie van)

246

Willems (Jan-Frans)

316

Wilt heden nu treden*

98

Wiltzangk*

161

Winter ende vanden Somer (Vanden)

66

Wiskunstenaars (De)

228

Wolff-Bekker (Elisabeth)

240

Woutertje Pieterse

307

Zedekunst dat is wellevenskunste

90

Ziekte der geleerden (De)

258

Ziele betracht de nabijheid Gods (De)* 209
Zielzucht*

256
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