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I Het Luyken-onderzoek
De geestelijke sfeer van de ouderlijke woning
Luykens leven tot en met 1678
In zijn uitgave van de Duytse Lier wees Maurits Sabbe in 1899 op de wenselijkheid
van een Luyken-biografie, die, naar hij opmerkte, een belangrijke bijdrage zou kunnen
vormen tot onze literaire, kerkelijke en kunstgeschiedenis1). Een halve eeuw nadien
was Sabbe's wens nog steeds niet tot vervulling gekomen, zodat een
levensbeschrijving van Luyken opnieuw een desideratum onzer literaire historiografie
kon worden genoemd2). Het is dus een lang gevoelde behoefte, waarin wij met deze
studie hopen te voorzien voor wat de eerste levensperiode van de dichter betreft. Het
werd overigens geen biografische studie in de strikte zin des woords, althans niet op
de eerste plaats. Niet dat wij de wenselijkheid daarvan zouden willen ontkennen,
maar het komt ons voor, dat de momenteel beschikbare gegevens nog geenszins
toereikend zijn voor het schrijven van zulk een leven. Immers de nog altijd
belangrijkste bron voor de kennis van Luykens leven, het Kort Verhaal dat voorafgaat
aan Des Menschen Begin, Midden en Einde (1712)3) beperkt zich grotendeels tot een
typering van de dichter gedurende de periode zijner ‘36 Jaarige getrouwheid’ aan de
Heer en tot een ontroerende beschrijving van zijn laatste levensdagen: het aantal
feitelijke gegevens is uiterst gering. Luykens Geestelijke Brieven, in 1714 uitgegeven4),
mogen voor de kennis van zijn persoonlijkheid en zijn godsdienstige denkbeelden
sinds 1685 onontbeerlijk zijn, de biograaf moet tot zijn spijt constateren, dat de
uitgevers zowel de data der brieven als de namen dergenen voor wie ze bestemd
waren, achterwege lieten5). Het-

1) Jan Luiken's Duitsche Lier in Kl. Letterk. Pantheon, Zutfen z.j. (1899), p. VIII.
2) Gerben Colmjon, R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid, Rijswijk
1950, p. 10.
3) Kort Verhaal. Van het Godvruchtig Leven en Zalig Afsterven van Joannes Luyken. Wij citeren
Des Menschen Begin, Midden en Einde volgens de ed. die in 1749 te A'dam bij F. Houttuyn
verscheen. Een ongeveer gelijkluidende levensbeschrijving werd gevoegd bij Luikens
Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen; in konstplaaten en rymen vertoond, A'dam
1712, dl. I. Een herdruk van dit levensverhaal in de Bondel van Lijkredenen en Gedichten
op zeventig van onze eerwaarde vroome en welbeminde vrienden en vriendinnen, verz. door
A.C.L., A'dam 1729.
4) Geestelyke Brieven, door Joannes Luiken, bij de Wed. P. Arentz en K. vander Sys, A'dam
1714. Zoals de ongenoemde uitgevers in hun voorwoord meedelen, werden deze 128 brieven
geschreven tussen 1685 en 1712. Wij citeren de 2e dr., verschenen bij Kornelis van der Sys,
1729.
5) Met uitzondering van de brieven XXXIX-XLIII, die aan Luykens zoon zijn gericht.
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zelfde geldt voor de Verzaameling van eenige Geestelyke Brieven, die in 1741
verscheen1). Slechts in het posthuum uitgegeven Overvloeijend Herte vindt men enige
geadresseerde en gedateerde brieven van de dichter2). Het levensbericht in de derde
uitgave van de Duytse Lier3), de levensbeschrijvingen bij Arnold Houbraken4), Jacob
Campo Weyerman5), Jan Wagenaar6), Immerzeel7) e.a., zij geven alle, zoals Sabbe
reeds opmerkte, weinig meer dan het Kort Verhaal van 17128). De beschouwing van
Mr. Pieter Mabé (1829) is in biografisch opzicht alleen van belang, omdat zij een
overlevering bevat met betrekking tot de wijze waarop Luykens bekering tot stand
zou zijn gekomen9). De studie door Albert Steenbergen in 1875 aan Luyken gewijd,

1) Gedrukt bij Jacob Duyn, Hoorn 1741.
2) Het Overvloeijend Herte, bij C.H. Bohn, Haarlem 1767; de brieven (p. 273-281) dateren van
1703, 1704 en 1712.
Ook in de verzameling-Van Eeghen, door de familie ten geschenke gegeven aan de gemeente
Amsterdam, bevonden zich enige gedateerde brieven, nl. van 1684, 1688 en 1703; P. van
Eeghen en J.Ph. van der Kellen, Het Werk van Jan en Casper Luyken, A'dam 1905, dl. I, p.
XXX-XXXI en p. XXXVII. Het is ons niet gelukt deze brieven te achterhalen. De
verzameling-Van Eeghen bevindt zich momenteel in het Museum Fodor (ten dele in de kluis
te Zandvoort). Zij was echter bij de overdracht waarschijnlijk niet geheel compleet, naar Jhr.
W.J.H. Sandberg ons meedeelde, en in alle geval bevinden zich de genoemde brieven niet
meer in de collectie. Ons aanvankelijk vermoeden dat zij in de Universiteitsbibliotheek te
A'dam terecht gekomen zouden zijn, bleek onjuist.
3) Aan den Lezer in Joan Luykens Duytse Lier, bij Hendrik Bosch, A'dam 1729. Onder het
sonnet waarmee dit levensbericht wordt besloten, komen de initialen G.T. voor. Gelijkluidend
is het levensbericht in de uitgave van 1783 bij H.H. van Drecht te 's-Gravenhage.
4) De groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en schilderessen, 3e dl., A'dam
1721, p. 253-256.
5) De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders en Konst-schilderessen, 3e
dl., 's-Gravenhage MDCCXXIX, p. 109-113.
6) Amsterdam in zyne opkomst etc., 3e stuk, Adam 1767, p. 263-264.
7) De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, beeldhouwers, graveurs
en bouwmeesters, dl. II, A'dam 1843, p. 188-190.
8) Sabbe l.c., p. VI; hetzelfde geldt ook voor de aldaar vermelde Levensbeschrijving van eenige
voorname meest Nederl. Mannen en Vrouwen, A'dam en Harlingen 1776 en G. Nieuwenhuis,
Alg. Woordenboek voor Kunsten en Wetenschappen, Zutfen 1842. In Fokke Simonsz'
Vaderlandsche Historie vermakelijk voorgesteld, dl. I, A'dam 1809, p. 244-245 vindt men
geen levensbeschrijving, zoals Sabbe meedeelt, maar een terloops gemaakte opmerking over
Luykens ‘wonderbaarlijke eenvoudige vroomheid’. Ook in Christophori Saxi Onomasticon
literarium, pars quinta, Traiecti ad Rhenum, MDCCLXXXV, p. 397, komt slechts een korte
vermelding voor.
9) Jan Luiken, als mensch en als dichter beschouwd. Eene voorlezing door Mr. Pieter Mabé
Junior, in Mnemosyne, dl. I, Leiden 1829, p. 201-227. Volgens de hier vermelde overlevering
zou Luykens bekering het gevolg zijn geweest van de plotselinge dood van een zijner vrienden,
die kort te voren op godslasterlijke wijze de mogelijkheid daarvan had ontkend.
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was voor zijn tijd een verdienstelijk stuk werk, omdat hier voor het eerst met enige
uitvoerigheid het milieu werd geschetst, waarin zich de bekering van de dichter
voltrok; nieuwe biografische gegevens in de strikte zin des woords bracht Steenbergen
echter niet1). Op grond van archivalische gegevens kon de heer Italie in 1888 een
tweetal correcties aanbrengen van biografische aard, maar zijn poging om met
gebruikmaking van de Duytse Lier als belangrijkste bron meer licht te laten vallen
op de periode van Luykens jongelingsjaren leverde weinig op2). Dank zij een uitgebreid
archiefonderzoek wist de heer P. van Eeghen een aantal nieuwe bijzonderheden
omtrent 's dichters leven en dat van zijn familie mee te delen, die hij in 1889
bijeenbracht in zijn opstel over Jan Luyken en zijne Bloedverwanten3). Nog altijd
vormt deze studie, in omgewerkte vorm opgenomen in Het Werk van Jan en Casper
Luyken, de soliede grondslag voor een toekomstige biografie van de dichter en
graveur. Voegt men bij het hier vermelde nog Hylkema's hypothese over de wijze
waarop de dichter met de leer van Böhme in aanraking zou zijn gekomen4), de
beschouwingen van Hylkema en Van der Does over Luykens eventuele relaties tot
de kring van Jan Zoet5) en tenslotte het essay dat Theun de Vries aan hem wijdde6),
dan heeft men wel het belangrijkste genoemd wat er aan biografische literatuur over
de dichter is verschenen: nog altijd te weinig, naar wij menen, om er een werkelijke
biografie op te bouwen. Onze studie werd echter vooral dáárom geen biografische
studie in de strikte zin des

1) Johannes Luyken. Een blik op zijn leven, werken en tijd in Vaderlandsche Letteroefeningen
voor 1875., 114e jrg. (nieuwe serie, 11e jrg.), Leiden 1875, p. 645-680; 705-730.
2) Joan Luyken's jongelingsjaren en zijne Duytse Lier. Eene biographisch-litterarische studie
in Oud-Holland, 6e jrg., A'dam 1888, p. 1-20; 161-174. De eerste correctie betrof de
mededeling in het Kort Verhaal van 1712, dat Luyken op zijn 19e jaar, in 1668, in het huwelijk
zou zijn getreden. Aan de hand van een acte kon Italie aantonen, dat dit huwelijk plaats vond
in 1672 (p. 11); de naam van de bruid was niet Maria de Oude, zoals het Kort Verhaal
meedeelt, doch Maria de Oudens. De tweede correctie betrof Steenbergens veronderstelling
dat Luyken enige zoon zou zijn geweest. Italie kon dit weerleggen aan de hand van het
doopboek der Remonstrantse gemeente te A'dam (p. 4, ook noot 1).
3) A'dam 1889 (niet in de handel gebracht).
4) In zijn opstel De Nieuwlichter Jan Luyken in De Gids 68e jrg. (4e serie. 22e jrg.), dl. IV,
A'dam 1904, p. 49-51. Zie ook de inleiding tot Stichtelijke Verzen van Jan Luyken,
Bijeengebracht en Ingeleid door Dr. C.B. Hylkema, Zaandam 1904, p. XI-XII.
5) De Nieuwlichter Jan Luyken, p. 33. J.C.v.d. Does. Is Jan Luyken lid geweest van den kring
van Jan Zoet? NTg., XXIVe jrg., 1930, p. 258-259. Uitvoerig bracht deze auteur de kwestie
ook ter sprake in zijn opstel Jan Luyken en de vrienden van zijn jeugd in Stemmen des Tijds,
20e jrg., 1931, p. 621-642.
6) Luyken in Vox Humana, essays, Arnhem 1941, oorspronkelijk verschenen in De Stem, jrg.
XIII, 1933.
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woords, omdat wij op de eerste plaats geboeid werden door de psyche van deze
dichter. Meer dan de uiterlijke levensfeiten interesseerde ons de innerlijke realiteit
van zijn leven, zoals dit voortleeft in zijn poëzie, in casu in zijn eerste bundel. Meer
ook dan zijn particuliere betrekkingen interesseerden ons de geestelijke relaties die
in zijn werk vallen waar te nemen. Het is met het oog daarop, dat wij in dit inleidende
hoofdstuk om te beginnen de verschillende aspecten belichten van het godsdienstig
leven en de godsdienstige bedrijvigheid in de ouderlijke woning: de geestelijke sfeer
waaruit Luyken voortkwam en waartoe hij op zijn zes-en-twintigste jaar voorgoed
terugkeerde. Vervolgens stellen wij in deze inleiding - binnen het kader ener
eenvoudige schets van Luykens leven tot en met 16781) - een kwestie aan de orde die
ons ook elders in deze studie zal bezig houden: het vraagstuk van de milieu's waarin
de jonge Luyken buiten de ouderlijke woning verkeerde. Een benadering van de
dichter vanuit diens werk, waartoe men bij de schaarste aan biografische gegevens
trouwens wel gedwongen is, blijkt nl. ook voor de biograaf geenszins van belang
ontbloot. Voor de kennis van bedoelde milieu's bevat de Duytse Lier meer
aanwijzingen dan men tot dusver vermoedde. Het biografisch werk van onze
voorgangers aanvullend en corrigerend hopen wij dus tevens een bijdrage te leveren
tot een levensbeschrijving van de dichter voorzover deze de periode van diens
jongelingsjaren betreft.
Zoals bekend behoorde de vader van de dichter, Casper Luyken, tot die gelovigen
in het zeventiende-eeuwse christendom hier te lande, die men sinds Hylkema een
uitvoerige studie aan hen wijdde, gewoon is aan te duiden als reformateurs2). Hun
religiositeit kenmerkte zich door een afkeer - zowel in leer als leven - van het
traditionele kerkelijke christendom hunner dagen. Afkerig van alle ceremoniën
zochten zij aan de hand van Schrift en rede of door allerlei gevoelsspeculaties geleid
naar de ‘waarheid’ welke sinds eeuwen verloren was gegaan. Zij meenden aangaande
de ware godsdienst een kennis te bezitten die aan de kerken verborgen bleef en binnen
afzienbare tijd de verschillende gezindten zou verenigen in het algemeen geloof der
apostolische tijden3).

1) De biografische gegevens over Luyken en diens familieleden ontleenden wij aan P. van
Eeghen l.c., tenzij anders wordt vermeld.
2) Reformateurs. Geschiedkundige studiën over de godsdienstige bewegingen uit de nadagen
onzer Gouden Eeuw, 2 dln., Haarlem 1900-1902.
3) Naar de karakteristiek van Hylkema l.c., dl. II, p. 463.
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Onder deze reformateurs namen de collegianten een bijzondere plaats in. Aansluitend
bij de Rijnsburgers bevruchtten zij de ‘stille vroomheid’ van dezen met de verwachting
ener algehele hervorming van kerk en wereld. Anders dan deze gelatenen werden
zij gedreven tot apostolische activiteit. Midden in het leven van hun tijd staande,
oefenden zij daarop een belangrijke invloed uit1). De centrale figuur in de
Amsterdamse collegiantenwereld dezer jaren was Abraham Galenus, die spoedig na
zijn vestiging te Amsterdam in 1645 in contact was gekomen met het reformateurse
Rijnsburgercollege aldaar onder leiding van Daniël van Breen, Adam Boreel en
Michiel Komans2). In 1648 aangesteld tot leraar van de Vlaams-Doopsgezinde
Gemeente, predikte Galenus steeds scherper tegen de veruiterlijking van het officiële
christendom en stelde hij de gemeente al dringender de eis, terug te keren tot de
zuiverheid van de apostolische tijd. Reeds zag hij de dagen nabij, dat zowel joden
als heidenen en dolende christenen (de kerkelijken) gezamenlijk zouden opgaan tot
de Sionsberg, ‘de gemeynte des levendigen Godts’, het duizendjarig rijk, waarin de
Heilige Geest met al zijn gaven en wonderlijke werkingen zou schitteren in volle
heerlijkheid. De reacties van de zijde der orthodoxen op Galenus' activiteit bleven
niet uit. Zich aaneensluitend tegen het gevaar van geestdrijverij dat met Galenus de
kerk was binnengeslopen, begonnen de conservatieven onder de Mennisten in 1655
de strijd met een commonitie ‘tegen de vele pernicieuze leeringen en dwalingen,
door GALENUS en de zijnen, zoowel op den kansel als in bijzondere samenkomsten
gedreven’3). Daarmee was de z.g. lammerenkrijg begonnen, zoals men de onenigheid
onder de Amsterdamse Vlaams-Doopsgezinden placht te noemen.

1) Id., dl. I, p. 10-11. Wat dit onderscheid tussen de Rijnsburgers en de collegiantenbeweging
van omstreeks 1650 betreft, wijkt Hylkema af van een auteur als J. van Slee, die in navolging
van Oudaen e.a. de stichting van het Rijnsburger college als het begin van de
collegiantenbeweging beschouwt; id. p. 8-9.
2) Id., dl. I, p. 12.
Daniël van Breen, te Middelburg (of Haarlem) geboren in het laatste decennium van de
zestiende eeuw, was een groot vereerder van Episcopius. Na de veroordeling van de
Remonstranten week hij uit naar Straatsburg. In Holland teruggekeerd, vestigde hij zich te
A'dam, vermoedelijk als etser; Hylkema, ibidem, noot 4. Van hem is vermoedelijk het
grafschrift op Willem van den Vondel († 1628), die hij onderwees in de logica en het Grieks.
Het versje werd vertaald opgenomen in Vondels Verscheide Gedichten van 1644, p. 313;
De Werken van Vondel, W.B., dl. III, p. 180.
Voor Adam Boreel zie hierna p. 241.
Voor Michiel Komans, lakenverver van beroep (geb. te R'dam, overleden te A'dam in 1687)
raadplege men K.O. Meinsma, Spinoza en zijn kring, 's-Gravenhage 1896, passim; zie ook
hierna p. 289.
3) Geciteerd bij Hylkema l.c., dl. I, p. 23.
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Nog in hetzelfde jaar verscheen er een anoniem pamflet waarin krachtig van leer
getrokken werd tegen de doopsgezinde leraar en de collegianten die onder zijn leiding
vergaderden: De on[t]dekte Veinsing der Heedendaeghsche Geest-dryvers en
Socinianen, voor het einde van het jaar gevolgd door Het tweede Deel, Van de
on[t]dekte Veinzingh, Der hedendaeghze Gheest-dryvers, en Socinianen, beide
waarschijnlijk afkomstig van de destijds beruchte paskwillen-schrijver Dr. De Vries
‘ofte den gekapten Droes’1). Galenus werd erin voorgesteld als een eerzuchtig
huichelaar, die op bedriegelijke wijze het milieu der Mennisten had weten binnen te
dringen om er zijn sociniaanse ketterijen te propageren. In de ogen van deze
pamflettist waren Galenus' volgelingen slechts een samenraapseltje van luiaards en
oproermakers, die ‘de Gheloofs-ghenooten der waerer Religie verdrukkinghe en
lijden’ aandeden2). Zij zochten ‘andere Wetten teghens Christi ghebooden in Ghodts
kerke ... in te voeren’ door de gelovigen vrij te laten in het ontvangen van de Doop,
de prediking van het duizendjarig rijk, het bespottelijk maken van de opvatting dat
de mens nimmer uit zichzelf tot de hoogste volmaaktheid geraken kan, etc. Zij waren
bovendien oorzaak van allerlei onenigheid in de gezinnen. ‘Men hoordt daeghelijks
niet als krakkeelen en twisten in de Huisghezinnen; de Man teghens de Vrouw / de
Vrouw teghens de Man; de Kinders teghens de Ouders / en de Ouders teghens de
Kinderen. Dit is ook gheen wonder; want daer zijn verscheiden deughtzaeme Mannen
/ die gheerne een ghoede Dicipline in Huis zouden houden / nu moeten zy haer handel
/ werken / en Coopmanschappen in acht nemen / om alzoo rechte voorstanders van
haer Huis-ghezinnen te zijn; zo dat zy niet altijdt in huis en zijn ... en zouden
dierhalven gheern zien dat haere Vrouwen een stil / gherust en Ghodtzaeligh leven
binnen huis leiden / om op alle dinghen acht te gheven: maer hier toe en konnen zy
haere Vrouwen niet krijghen / want het Collegie frequenteeren en heeft gheen einde
/ en alzo staeter dan twist op tusschen Vrouw en Man’3).
Onder degenen die voor Galenus en zijn volgelingen in het krijt traden, bevond
zich de uit Essen afkomstige schoolmeester Casper Luyken. In 1628 op ongeveer
twintigjarige leeftijd naar Amsterdam gekomen, was hij daar in 1633 in het huwelijk
getreden met de uit Middelburg afkomstige Hester Cores. Omstreeks 1645 had hij
de Remonstrantse gemeente waartoe hij behoorde, vaarwel gezegd en zich aangesloten
bij de volgelingen van Galenus. Wel is

1) id., p. 24, noot 25.
2) Het tweede Deel etc., p. 5.
3) id., p. 8-9.
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het niet zeker, of de oude Luyken deel heeft uitgemaakt van het college - in de
overgebleven archieven komt zijn naam niet voor - maar vast staat toch, dat hij in
de kring der collegianten een bekende persoonlijkheid was, die men zich nog
herinnerde verscheidene jaren na zijn dood. In alle geval voelde meester Luyken
zich zozeer met Galenus verbonden, dat hij in 1655 de aanvaller van de geliefde
leraar van repliek diende in een boekje Ondersoeck, Over den inhoudt van twee
Boecxkens / het eerste genaemt de ontdeckte veynsinge, ende het ander / het tweede
deel van de ontdeckte veynsinge der hedendaeghsche Geest-dryvers, en Socinianen;
Of den inhoudt van dien nae de waerheyt is, of dat in deselve tegen de waerheyt is
gehandelt’1). In achttien punten vat de oude Luyken de beschuldigingen tegen Galenus
en de zijnen ingebracht samen. ‘Achtien en meer valsche ghetuygenissen hebt ghy
gesproocken teghen uwe Broederen ende Naesten / en dit hebt ghy wetende ghedaen
of onwetende; hebt ghy het wetende ghedaen / dat wy niet en willen hoopen / soo
soude het zijn een onverantwoordelijcke boosheydt; maer hebt ghy het in
onwetenheydt ghedaen / vervolghende / scheldende en lasterlijck beschuldigende /
de ghene die u noch uwe Gemeynte niet alleen nooyt gheen quaet ghedaen / noch te
doen ghedacht hebben / maer daer-en-boven alles goets beyde nae ziel en lichaem /
wenschen en gunnen / soo hebt ghy even-wel begaen een groote ongherechtigheydt
en sonde / en geeft te kennen met wat een seer groote onwetentheydt / duysternisse
en blintheydt dat ghy noch bevanghen zijt....’2). Zoals Van Eeghen reeds opmerkte,
is dit werkje ‘op een veel breeder standpunt en met meer waardeering tegenover
andersdenkenden geschreven, dan meestal het geval is in de geweldig scherpe
theologische strijdschriften der 17e eeuw’3). Met enig pathos zelfs getuigt de schrijver
er van de irenische gezindheid zijner geestverwanten. ‘Ghy bekijft en scheldt haer /
sy bekijven noch schelden u niet; ghy benijdt en verbiedt opentlijck haere bysondere
stichtelijcke by-een-komsten / sy en benijden noch en verbieden u uwe
by-een-komsten noch vergaderingen niet / maer woonen deselve noch by .... dese
haere by-een-komsten lastert ghy / en segt datse het vergift haerer dwalinge onder
de menschen soecken te stroyen: somma / ghy vloeckt / en sy zegenen’4). Men voelt
hoe Luykens hart uitging naar de stille vroomheid van het conventikel, dat hij zo
voortreffelijk voor ons oproept in deze enkele

1)
2)
3)
4)

Bij Cornelis de Bruyn te A'dam.
p. C verso.
l.c., p. XII.
p. C3 recto en verso.
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zin: ‘Sij lesen [er] de Heylige Schrifture / en vermanen malkanderen ernstelijck de
leere ende het leven Christi nae te volghen / ende dat door de hulpe Godes en bystandt
des H. Geestes / daer sij malkanderen ernstigh toe vermanen sonder ophouden om
te bidden’1). Uit dit werkje blijkt bovendien, dat de schrijver evenals Galenus chiliast
was: ‘ghy segt / ghy wilt alle dwalingen van dese luyden niet op-halen, als van het
duysent-Jarige Rijck, en de bysondere gaven des Geestes. Lieve Vriendt / hebt ghy
al bewezen, dat dat dwalingen zijn?’2) Ook uit de Voor-reden trouwens tot zijn
Onfeylbare Regel Van Winste sonder Verlies3) van 1663, een uitgave van zijn oudste
zoon Christoffel, blijkt duidelijk, dat Casper Luyken de chiliastische heilsverwachting
deelde, die er toenmaals leefde in het hart van zovelen dezer reformateurs. ‘Gunstige
lieve Leser,’ - aldus de schoolmeester in de aanhef van zijn voorwoord - ‘De Heere
Jesus heeft van deze laetste tijdt gepropheteert: dat de ongerechtigheyt d'overhandt
hebben, en de liefde in velen verkouden soude, dat nu een yeder mensche boven
mate ongeluckigh is, in den welcken dese prophecie vervult wordt: wie mach daer
aen twijffelen?’
Als rechtgeaard reformateur wenste de oude Luyken in deze laatste dagen de
grootst mogelijke ernst te maken met de naleving van een evangelische moraal. Zijn
Onfeylbare Regel Van Winste sonder Verlies houdt een aansporing in tot de christenen
om de barmhartigheid lief te hebben en de weldadigheid te beoefenen. Het is een
‘Korte Aenwijsinge / om 't zy door Koopmanschap / Ambacht ofte Neeringe / altijdt
Winninge te doen; en in korten tijdt rijk te worden: Ende rijk geworden zijnde / den
Rijkdom (sonder eenige vreese van verlies) sekerlik te behouden, Als mede Om
Geldt op Interest te doen, dat men gewisse seeckerheyt hebbe, dat het Capitael vast
en onverlieslick zy, en dat men hoogen Interest daer van trecke’4). Het boekje getuigt
zowel van Caspers zin voor eenvoud en waarachtigheid in handel en wandel als van
zijn gevoel voor sociale rechtvaardigheid5). Men invitere - aldus de auteur - aan zijn
tafel geen rijken, ‘die te huys dagelicks hare tafelen

1) p. C3 recto.
2) p. B2 verso.
3) In één band met een ander nog nader te noemen werkje van Casper Luyken De Wissel-banck
geopent. De eerste (afzonderlijke) uitgave van de Onfeylbare Regel Van Winste sonder Verlies
verscheen in 1656 bij Dominicus Jansz. de Gaver te Haarlem. Zowel in deze uitgave als die
van 1663 staat op de titelpagina vermeld ‘De derde Druck’. Zie daarvoor Van Eeghen l.c.,
p. XII. Wij citeren de beide werkjes van Casper Luyken in de uitgave van 1686 bij P. Arentsz
te A'dam, in één band met De Schat der soberheit van Leonardus Lessius, bij de Wed. Pieter
Arentz, A'dam 1696.
4) Aldus de titel.
5) Hylkema, De Nieuwlichter Jan Luyken, p. 31.
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met leckernyen versien mogen / en u wederom noodigen / treffelick tracteeren en
gelijcke vergeldinge doen mogen’1). Men nodige de armen uit, ‘die hier en daer sitten
gelijck als in hoolen en spelonken / versteeken en verschoven van alle aengenaemheyt
en lieflickheyt der creatueren / welckers deel in overdaet verslonden wort van de
rijcke / die van den morgen tot in der nacht moeten arbeyden om haren hongerigen
buyck met 't lieve broodt te versadigen....’2). Gij zult ook geen dienstboden die U
jaren lang een comfortabel leven bezorgden, heenzenden ‘sonder verder nae deselve
om te sien’. Het is uw plicht dat ‘ghy het sorgh-dragende ooge der liefde soo verre
over haer houdende zijt / dat sy in haren ouderdom nu stijf ende krom in uwen dienst
geworden zijnde / met den last van armoede ende gebreck niet en worden gedruckt....3).
En de vrouwen, laten zij zich begeven naar de ‘schuyl-plaetse’ waar haar
spaarpenningen, kleinodiën en juwelen liggen opgetast, naar de kasten en kisten die
hun ‘kostelicke overdadige en meer als noodige kleederen’ bergen! Willen zij schatten
in der eeuwigheid bezitten, laten zij deze dan vooruitzenden, want schatten názenden
doet men niet: ‘daerom haest u / lieve / haest u / alle dese uwe kostelickheyt mede
over te senden door de handen van Christi Ontfangers / namelick door de naeckte
leden der weduwen / door de hongerige buycken der weesen / door de ongehuysde
vreemdelingen / ende door de sieckliggende en kinder-beddige armen: besteet hier
aen uwen spaer-penningh ende leght aen dese te koste uwe juweelen / geeft hier den
overvloet uwe[r] kleederen / die anders van de motten souden werden opgegeten....’4).
Geheel van deze evangelische geest doortrokken is ook Caspers werkje De
Wisselbanck geopent. Het boekje, dat X kapittels behelst - alle bestaande uit
Bijbelteksten en samenvattende versjes - eindigt met een in verzen geschreven Besluyt,
waarin opnieuw aan de mens wordt voorgehouden niet naar geld, goed, eer, wellust
of kennis te staan op deze wereld:
Maer dat Godt in uw herte plant
Sijn liefde, sijnen goeden aert,
Dat is den bandt die ons vergaert
Met hem en met ons even-mensch,
In eenigheydt en vreed' na wensch.
Wie desen schat en Rijkdom heeft,
In d'aldergrootste vreughde leeft:
Wie liefde heeft, die kan Godts Wet,

1)
2)
3)
4)

p. 16-17.
p. 17.
p. 18-19.
p. 39.
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Ontrent den naesten ingeset,
Volbrengen, want sy doet geen quaet
Den even-mensch. sy voedt geen haedt;
Sy hoedt de scha van d'even-mensch,
Sy soekt sijn nut en heyl na wensch;
Sy kleedt, sy spijst, sy deckt en wermt,
Sy troost, sy lijdt, verdraeght, ontfermt:
Sy soeckt altijdt haers naesten best;
Wie liefde heeft die is gevest
Aen Godt, en blijft in eeuwigheyt
In volle vreughd en saligheyt.1)

Voor De Wissel-banck geopent werd een korte voorrede geschreven door Petrus
Serarius, die na zijn verdrijving uit Keulen te Amsterdam een vurig voorstander van
Galenus was geworden. ‘Siet,’ - aldus de inleider - ‘daerom seght de Heere, hebdy
de Arme altydt met u: altoos suldy soodanige occasie hebben, uw' dankbaer herten
tot Godt uyt te storten; altoos suldy een wijde Schuere vinden, om aldaer een goede
Schat op te leggen, een open Banck van Leeninge oft Wissel-Banck, daer ghy uwen
Talent met woecker sult konnen weêr ontfangen. Doch met wat bescheydenheyt dese
sake te oeffenen zy, op dat de mensch niet te vergeefs en arbeyde, maer sijn volle
loon ontfange; ende dat eenmael het huys, daer hy in woone, vervult worde met den
goeden reuck eens Christelijcken gemoedts, even als dat huys Maria[e] met den
lieflijcken ende onvervalschten reuk haerder Nardus vervult was, Joh. 12. daer toe
vertrouwe dit Boecksken seer dienstigh sal zijn; weshalven wy2) het in open Druck
hebben uytgegeven, Godt biddende sijn zegen daer toe te willen verleenen’3). Serarius
was reeds enige jaren met de Luykens bekend, toen hij Caspers boekje van dit
voorwoord voorzag. In 1657 waren namelijk zijn Goddelycke Aandachten ofte
Vlammende begeerten eens Boetvaerdige geheijligd en Lief-Rijcke ziele verschenen
als een uitgave van Casper Luykens oudste zoon, de reeds genoemde Christoffel.
Onmiddellijk in de aanhef van de voorrede tot dit, onlangs weergevonden, werkje
doet deze ‘priester der algemeene Kerk’ zich reeds kennen als een geestverwant van
Galenus en schoolmeester Luyken4). De reformateur

1) p. 52.
2) Er bestond blijkbaar een vertrouwelijke verhouding tussen Serarius en de oude Luyken.
3) Aldus het voorwoord Aen den Aendachtigen, Christelijcken Leser. Voor Serarius: Nw. Ned.
Biogr. Wdbk., dl. X, kol. 911-913; Hylkema, Reformateurs, passim; Meinsma l.c., passim.
4) Zie voor dit intussen naar Australië verhuisde boekje ons artikel Een teruggevonden werkje
van Petrus Serarius. Een piëtistische bewerking van Hugo's Pia Desideria in Studia Catholica,
25e jrg., 1950 (jaargang CVI van De Katholiek), p. 241-259, waar ook het auteurschap van
Serarius wordt aangetoond. Alleen de voorrede is gesigneerd, met de initialen P.S. Deze
voorrede werd als bijlage aan het artikel toegevoegd, p. 260-263. Onze publicatie bracht aan
het licht, dat zich in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen een tweede
exemplaar van Serarius' werkje bevindt, echter in een andere uitgave (bij Salomon Savrij,
Amsterdam, zonder jaartal). Zie daarvoor de mededeling van Pater Dr. P. Grootens S.J. in
het Literatuur-overzicht van Ons Geestelijk Erf, 1950, afl. 4. p. 440-441.

Karel Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier

11
klaagt er over de erbarmelijke toestand waarin naar zijn mening het christendom
zijner dagen verzonken lag. ‘Seer geliefde in de HEERE,’ - aldus Serarius - ‘wie met
vlijt en ernstlijke aandacht eens te rugge zaage, en na behooren eens na-dachte, hoe
heerlijk wel eer de Christelijke Kerke voor God heeft bestaen, hoe zy Christo, als
een reyne, kuysche en onbevlekte Maget zy toe-gevoegt geweest, hoe die Leden
deser Heylige Gemeente onder malkanderen zoo eendrachtig waaren, zoo een Herte
en een Ziele; zoo volherdig in der Gebeeden, zoo brandend' in der Liefde, zoo vol
des H. Geests, draagende niet alleen uytwendig dat Beeld onzes Heeren Iezu Christi
in armoed, kruys en lijden, maar ook inwendig in een zachtmoedigen Geest,
uytmuntende onder andere Menschen Kinderen als het Licht in de Duysternisze:
Wie, zegg' ik, dit eens ernstlijk na-dachte en hem-zelven voor oogen stelde, en dan
ook eens toe-zaage op deezen teegenwoordigen Eeuwe, hoe nu de Christelijke Kerke
zoo gants vervallen en verontreynigt ligt, hoe de Leeden derzelve onder malkanderen
zoo gescheurt en verdeelt zijn: hoe de Liefde onder hen niet alleen verkoud, maar
ook in enkele partyschap, haat en nijd verandert zy; hoe in steê van den H. Geest, de
booze Geest, de lijdige vyand en verderver des menschelijken geslachts, de over-hand
heeft bekoomen, en dat ook onder de genaamde Christenheyd; die mocht wel billijk
zijn stemme op-heffen, en met Ieremia, in zijn klaag-lied, met heete traanen
uyt-roepen: O! hoe is die heylige Stad (de H. Christelijke Kerke, welken de Zoone
Gods zoo dier gekocht, en tot zijn lieve Bruyd aan-genoomen had) soo tot eene
Weduwe geworden, die Vorstinne onder de Heydenen, de Koninginne in den lande;
Hoe liggen haare straaten soo woest, (haare wegen zoo bezet en verspert) datter
niemand tot de Feest (die Hoog-tijd des H. Geests, tot de gemeenschap der
volkoomene Vreede en Vreugd Gods) en komt? alle haare Poorten (daar men door
zoude in-gaan) staan desolaat, haare Weeder-partijders sweeven in der Hoogte.’
Evenals de oude Luyken hield Serarius de blik gericht op de toekomst. Manend somt
de chiliast de verschijnselen op, die als tekenen van Gods nakende toorn niet waren
mis te verstaan. ‘Ia al is 't zaake dat God de gantsche Christenheyd nu zoo een
geruyme tijd met on-uyt-blusschelijke Oorlogen onder malkanderen, met Blixem en
Vuur uyt den Heemel, met sterke Waater-vloeden, waar mede
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heele steeden schielik weg-gespoelt, en veele duyzenden van menschen weggerukt
zijn geweest, bezocht heeft; ja, al en heeft hy ons niet alleen op aarde, maar ook in
den heemel veelderley teekenen zijns toorns en onzer aan-staande straffe,
veelvuldelijken, getoont; het lijkt alles noch geen kracht te hebben, om ons tot
ons-zelfs te brengen, en onzen Af-val en Elend, daar wy in steeken, te doen bekennen.’
Behoeft het ons te verwonderen, dat zulk een vurig reformateur, evenals de oude
Luyken, in de lammerenkrijg voor de aangevallen doopsgezinde leraar in het krijt
trad? In zijn pamflet De Vertredinge des Heyligen Stadts (1659) hervatte hij het
thema reeds ingezet in zijn Goddelycke Aandachten1). Aan de hand van het Nieuwe
Testament toonde Serarius aan, hoe ‘de Eerste Apostolijcke Gemeente Iesu Christi
soo t'eenemael vervallen [was] over al, datter niets, niet meer ter werelt [was]
overgebleven’2). Want de alom in de kerken heersende onenigheid viel onmogelijk
te rijmen met de liefdevolle eensgezindheid van het apostolisch christendom.
‘Soudemen wel met malkanderen soo konnen twisten ende kijven / malkanderen soo
veroordeelen ende bannen / van malkanderen soo scheyden ende scheuren / als heden
gespeurt wordt / ende lijckewel van een herte ende sin blijven?’3). Géén van de
bestaande kerken bezat het recht zich de apostolische te noemen, de hemelse vrouwe,
de onbevlekte bruid van Christus! De toenmalige gemeenten waren slechts opgericht
‘naer het best goet-vinden van goet-meenende Menschen’ en berustten ‘alleen op
een bloot vertrouwen ende tot noch toe op een onverseeckerde hope’4). En nog altijd
hield Serarius vol vertrouwen het oog gevestigd op de toekomst. De dag der
aanstaande beproeving verbeidend, sprak hij aan het slot van zijn voorrede de hoop
uit, ‘dat wy in dese aenstaende Gerichten Gods, die ons ongetwijffelt over 't hoofd
hangen, niet bevonden worden ons selfs met valsche overleggingen bedrogen te
hebben.’
Meer dan De Vertredinge des Heyligen Stadts verdienen echter Serarius'
Goddelycke Aandachten in verband met het Luyken-onderzoek onze belang-

1) De Vertredinge des Heyligen Stadts, ofte een klaer bewijs van 't verval der Eerste Apostolische
Gemeente, gestelt tot Antwoort op drie Vragen dies aengaende aen Dr. Galenus gedaen in
't byvoeghsel van seecker Voor-rede op 't Boecxken tegens Dr. Galenus en David Spruyt
uytgegeven, ende in 't Druck bevordert door Ian Iansz Swichtenheuvel... Door Petrus Serarius.
Tot Amsterdam. Gedruckt by de Weduw' van Joost Broersz, woonende inde Pijl-steegh, in
de Boeck-druckerye, 1659.
2) id., p. 1.
3) id., p. 7-8.
4) Naar de formulering van Galenus Abrahamsz., door Serarius gebruikt bij de behandeling
van de derde vraag, id., p. 16.
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stelling. Na zijn schildering van de bedroevende toestand waarin zich het christendom
zijner dagen zijns inziens bevond, wees de reformateur zijn medechristenen op de
remedie tegen de kwalen die hen teisterden. ‘Och! mijn lieve herten, die ghy
waarlijken God zijt zoekende, en zijnder van herten begeerig zijt, willen wy oyt dien
genieten die wy zoeken, willen wy waarlijk vinden, dien onze Ziele liefheeft, zoo
moet het heel anders met ons gaan, wy moeten het Oordeel over andere, die buyten
ons zijn, t'eenemaal vaaren laaten, en moeten in ons zelven inkeeren, ons eygen
inwendigheyd vlijtig waarneemen, onze gedachten, driften, begeerten, en al ons doen
zelfs leeren oordeelen, of ook Christus met zijn lief-rijke, vreedzaame, ootmoedige
en zachtmoedige, reyne, kuysche Geest daar inne heersche, of dat noch den ouden
Adam, met zijn vleeschlijke affecten van toorn, nijd, haat, achter-klap, gierigheyd
en onkuysheyd, aldaar d'overhand hebbe: of in alle onze woorden en werken wy God
louterlijk zoeken en meenen; of dat yets anders daar onder schuyle. En als wy dan
met ons zelfs aldus waar te neemen, met ons zelfs op het nauwst t'onder-zoeken,
waarlijk zullen bevonden hebben onzen elend, hoe wy zelfs noch in veele en dikke
duysternisze zijn wandelende, hoe onreyn noch dat Vat onzer herten is, daer de Heere
Iesus zijn Rijke in zoude op-rechten, dan laaten wy lichtelijk allen oordeel over
andere vaaren en vallen, en onze Ziele begint alsdan recht Goddelijk bedroeft te
worden, over haar zelven te klaagen, en God uyt rechter nood ernstelijk aan te roepen.’
Serarius beoogde zijn medechristenen te brengen tot een piëtistische verinnerlijking
van hun geloofsleven, en het feit dat zijn Goddelycke Aandachten bij Christoffel
Luyken verschenen, toen deze vermoedelijk nog bij zijn ouders inwoonde1), wettigt
de veronderstelling, dat de vroomheid van het piëtisme aan het reformateurse gezin
der Luykens niet vreemd is geweest. Voor zijn eerste mystieke bundel zou Jan Luyken
in 1678 teruggrijpen op dit werkje van Serarius, waarmee hij van jongsaf wel
vertrouwd moet zijn geweest.
De Goddelycke Aandachten vormen een piëtistische bewerking van de beroemde
Pia Desideria van Herman Hugo, die in 1624 te Antwerpen bij Henricus Aertssens
verschenen waren. In zijn voorrede bekent de bewerker,

1) De oudste ons bekende uitgave van Christoffel, die van 1656 dateert (zie p. 15), draagt het
adres van de ouderlijke woning ‘auffder Haarlemmer Creutzstraszen’. Op de titelpagina van
de Goddelycke Aandachten echter werd een adresvermelding achterwege gelaten. Dit moet
wel verband houden met het huwelijk dat Christoffel in 1657 aanging met de op de Princegraft
woonachtige weduwe Ryckje Alberts van de Velde. Toen de titelprent voor de Goddelycke
Aandachten vervaardigd werd, wist de bruigom blijkbaar nog niet, waar hij zich na zijn
huwelijk als boekverkoper zou gaan vestigen. Naar Van Eeghen vermoedt, verhuisde
Christoffel bij die gelegenheid naar de Haarlemmerstraat.
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hoe de vroomheid van Pater Hugo's poëzie appelleerde aan zijn piëtistisch gemoed:
‘ziende eerst deeze Zinne-beelden in 't Latijn, met schoone, çierlijke Vaarzen,
verklaart, [is] mijn hert daar van niet weynig... geraakt geweest; en dien volgens
op-gewekt, dezen geestelijke handel en order verder na te speuren.’ Volgens de
traditionele opvatting der mystieken voltrekt zich deze ‘handel en order’ in drie fasen
of ‘standen’: 1e: het boetvaardig leven waarin ‘de Ziele van d'eene graad in den ander
gevoert word, tot dat den ouden Adam, ten aan zien van de groove over-heerschende
zonden, in den Dood koome’; 2e: het geheiligde leven, waarin ‘Christus, de nieuwe
Creatuur, in 's Menschen herte, als de Zonne der Gerechtigheyd op-gaat’ en waarin
de mens dien ten gevolge ervaart,’ hoe dit Vyer en Goddelijk Licht, van graad tot
graad, in [hem] toe-neemt, en wonderlijke dingen werkt, tot dat eyndelijk de Mensch
daar toe gebracht werde, dat hem geen ding buyten God meêr troosten noch vermaaken
kan.’; 3e: het leven ‘daar de Goddelijke Liefde de overhand in heeft, en niet meêr
naar menschelijke wijze, maar naar haar eigen verborgen, en den sterflijken Natuure
ondraaglijker wijze begint te werken, van graad tot graad verslindende en verteerende
wat niet louter Goddelijk en is, tot dat alles in den Mensch volkoomentlijk met God
eens zy; dat, gelijk God tot den Mensch needergesteegen was in Christo, de Mensch
nu ook tot God op-stijge in Christo; gelijk de Zoone Gods, uyt liefde, een Vleesch
geworden was in den Mensch, de Mensch nu ook een Geest met hem worde in God.’
Overeenkomstig deze geleding van het geestelijke leven is Serarius' werkje evenals
de Pia Desideria vervat in drie delen, elk bestaande uit vijftien zinnebeelden met
bijbehorend gedicht: 1e: Goddelyke Aandachten ofte Jonsten eens Boetvaardige Ziele
(bij Hugo: Gemitus animae poenitentis), 2e: Goddelyke Aandachten ofte Jonsten
eens Geheyligde Ziele (Vota animae sanctae), 3e: Goddelijke Aandachten ofte Jonsten
eens Lief-ryke Ziele (Suspiria animae amantis). Aan dit geheel van driemaal vijftien
zinnebeelden gaat evenals in de Pia Desideria éen zinnebeeld vooraf, toegelicht in
een vrij uitvoerig vers: Een Ziele haar zelven DEN HEERE JESU CHRISTO eenvuldelijk
opdragende, en haar nood hem te kennen gevende. In tegenstelling tot de uitvoerige
verzen der Pia Desideria tellen de ‘vaarsjes’ van de Goddelycke Aandachten
doorgaans slechts acht à tien regels. Al sprak Serarius in zijn voorrede van Hugo's
verzen als van ‘schoone çierlijke Vaarzen’, toch was hij al dichtende weinig gevoelig
voor de schoonheid van diens poëzie. Alle mythologische praal, fraaie uitweidingen
en vernuftige wendingen liet hij achterwege. Serarius interesseerde zich alleen voor
de quintessens van de vroomheid der Pia Desideria. Zo inspireerde hij zich bijv.
voor het gedichtje bij het eerste zinne-
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beeld van deel I op een tweetal regels uit de aanhef van het overeenkomstige versje
der Pia Desideria. Blijkbaar werd hij getroffen door de pathetische kreet van afschuw
waarmee de dichter spreekt over de helse duisternis in het eigen gemoed: ‘Hei mihi
quàm densis nox incubat atra tenebris! / Talis erat, Pharios quae tremefecit agros. /
Nubila, lurida, squallida, tetrica, terribilis nox; / Nocturno in censu perdere digna
locum.’ Aan een vrije vertaling van deze regels voegde Serarius een verzuchting toe,
geïnspireerd door het slot van Hugo's vers, waar de dichter bidt een enkele straal te
mogen ontvangen van het Goddelijk licht. Met het pathos van het eerste gedeelte
verbindt zich hier die eigenaardige piëtistische gemoedelijkheid, die zo kenmerkend
tot uitdrukking komt in verkleinwoorden als ‘een straaltje van zijn licht’ en ‘een
blikje van zijn liefde’.
Ey my! wat grouzaam nacht, wat1) dikke duysterheeden
Hebben, aan alle kant, bezeeten all' mijn leeden?
Hel-donker, en vol schriks, is binnen mijn gemoed,
En buyten vind' ik niet, waar heen 'k my keeren moet:
Och! die my heeft gemaakt, dat dien ook eens geliefde
Een straaltje van zijn licht, een blikje van zijn liefde,
Te geeven aan mijn ziel, waar door ik, met bescheyd,
Den wegh eens treffen mocht die tot het leeven leyd.2)

De reformateurse sfeer waaruit de dichter van de Duytse Lier voortkwam, vertoont
tenslotte nog een ander aspect. Men leert het kennen uit de oudste ons bekende uitgave
van Christoffel Luyken, waarop het adres vermeld staat van de ouderlijke woning:
Der Verlangete Dritte Anfang der Mineralischen Dinge // oder vom Philisopischen
Saltz... vom Sohn Sendivogii genant I.F.H.S. Gedruckt zu Amsterdam / Vor Christoffel
Luycken, Buchverkauffer auffder Haarlemmer Creutzstraszen / da sie verkaufft
werden 16563). Het werkje, voorzover ons bekend nimmer in het Luyken-onderzoek
betrokken, bevestigt Hylkema's mededeling, dat de leer van Jacob Böhme in ons
land vooral in de kringen der reformateurs aanhang vond. ‘Al wat [de reformateurs]
hebben aan theosofie’ - aldus

1) Er staat: war.
2) Het vers is getiteld: Een ZIELE, in de Duysternisze, omme-zoekende. De zinneprent stelt voor
hoe de ziel, blij verrast, in de duisternis Jezus ontdekt, als deze met een lampje voorbijgaat.
Een reproductie van deze prent met gedicht en bijbehorend Goddelyk Antwoord treft men
aan bij ons artikel over de Goddelycke Aandachten in NTg., 43e jrg., 1950, p. 322.
3) Het boekje werd gedrukt door Cornelis de Bruyn ‘in der Newen Lilien-strasse, in der stadt
Sonsbeck / im Jahr 1656’.
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Hylkema - ‘is wezenlijk niet anders dan Böhmisme, terwijl ook de mystiek van velen
hunner door Böhme is geïnfluënceerd’1). En zulks behoeft ook geenszins te
verwonderen. Vanaf het begin der eeuw immers was Amsterdam een centrum van
theosofische, vooral Böhmistische activiteit. Het was aan de Amsterdammer Abraham
Willemszoon van Beyerland te danken geweest, dat Böhme's verhandelingen, die
voor het grootste deel in manuscript en afschrift onder zijn aanhangers circuleerden
en tijdens de dertigjarige oorlog mét hun bezitters in allerlei richtingen verdwenen,
van een wisse ondergang gered werden. Langs verscheidene wegen had deze koopman
zich in het bezit weten te stellen van een groot aantal dezer afschriften2). In 1634
bezorgde hij bij Paulus Aertsz. van Ravensteyn te Amsterdam een Nederlandse
bloemlezing uit verschillende van Böhme's werken onder de titel Een Handboecxken,
synde een welriekende bloeme, voor alle menschen, die in de hoope (van de
toecomende eeuwighe vreugde) syn levende. Daer in datmen een strale van het
wonderbaerlyck licht des Autheurs sal connen sien. Vergadert (uyt het Hoogduyts)
uyt verscheyde geschreven Boecken van Jacob Boehme, anders Teutonicum3). In
1636 liet hij Het derde Boeck des Autheurs verschijnen ‘zijnde hooge en diepe gronden
van 't drievoudigh leven des menschen’, waarop een jaar later Het tweede Boeck des
Autheurs volgde, ‘handelende van de drie Principien van 't Goddelijcke Wesen’4).
Nadat Van Beyerland in het bezit was gekomen van de handschriften uit de
verzameling der gebroeders Carl en Michael Ender, bezorgde hij in 1641 en 1642
niet minder dan 16, misschien zelfs 17 vertalingen van Böhme, waaronder: Van de
vier Complexien, Een grondelijcker berecht van 't Aerdsche en van 't Hemelsche
Mysterium, Van de menschwordingh Jesu Christi en Van veertig vragen over de
siele5). Maar niet slechts voor de verspreiding van Böhme's geschriften in het
Nederlands gaf Van Beyerland zich moeite, hij bezorgde ook een aantal

1) Reformateurs, dl. II, p. 404.
2) Dr. L. Brummel, Jacob Boehme en het 17-eeuwsche Amsterdam in Historische Opstellen
aangeboden aan J. Huizinga op 7 Dec. 1942 door het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage,
Haarlem 1948, p. 17 en 21.
3) Alle uitgaven van Van Beyerland verschenen anoniem; bij één werkje slechts plaatste hij
zijn initialen op het titelblad, zie Brummel, l.c., p. 19. Het Handboecxken staat op naam van
‘een Borger van deze Werelt’. Met deze wereld is bedoeld Böhme's drievoudige wereld, zie
Brummel, id., p. 22.
4) Ofschoon geen uitgever of drukker wordt vermeld, mogen deze uitgaven als drukken van
Nicolaas van Ravensteyn beschouwd worden: id., p. 21.
5) Zie Brummel, A.W. van Beyerland's vertalingen van Jacob Boehme in Het Boek (nieuwe
reeks), 's-Gravenhage, 1933, p. 82.
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Böhme-edities in het Duits. Zo deed hij in 1640 een Duitse uitgave van Mysterium
Magnum het licht zien, nadat hij hoogstwaarschijnlijk in 1635 reeds De Signatura
Rerum en Der Weg zu Christo in het oorspronkelijk had uitgegeven1). Afgezien van
Van Beyerland waren het vrijwel uitsluitend Duitsers, die te Amsterdam de werken
van Böhme uitgaven en drukten. Zo gaf de Duitse hoogleraar Joh. Augustus
Werdenhagen in 1632 na een vijfjarig verblijf in Nederland een latijnse vertaling
van Böhme's Vierzig Fragen von der Seele, in het licht2). Ongeveer ter zelfder tijd
bezorgde Abraham von Frankenberg, de Silezische mysticus, die enige tijd hier te
lande verbleef, de uitgave van een gedeelte uit Böhme's Mysterium Magnum bij Veit
Heinrichs te Amsterdam3). In 1648 en 1649 werden er enige tractaten van Böhme
uitgegeven door Hans Fabel4) en in 1658 maakte Heinrich Betke, de meest bekende
uitgever van Böhme's geschriften, er een begin met zijn zeer uitgebreide
werkzaamheden op dit terrein5). De betekenis nu van Der Verlangete Dritte Anfang
der Mineralischen Dinge voor het Luyken-onderzoek bestaat hierin, dat het werkje
bewijzen komt, hoe de bij zijn ouders inwonende Christoffel Luyken ‘auffder
Haarlemmer Creutzstraszen’ bij deze Böhmistische activiteit onder de Duitsers in
Amsterdam betrokken was. Hoezeer dit uitgaafje daarin thuishoort, blijkt wel uit het
Beschlusz, waar duidelijk op de providentiële arbeid van Van Beyerland gezinspeeld
wordt: ‘jedoch mercken wir / dasz... Gott nun offenbahret haben wolle / und durch
seinen Willen gedachte Schrifften von seinem einfältigen Rüstzeug an Tag kommen
lassen / auch eine solche providentz daran erweiset / dasz weil dem Authori (bedoeld
is Böhme) bey seinem Leben / durch des Sathans trieb / so hefftig in seiner
vortrefflichen Arbeit wiederstanden worden / Er einige Christen in Holland erwecket
/ die selbige an sich gebracht / und in ihre Sprache transferiret, da sie auch anitzo6)
zu bekommen sind; were aber zu wünschen / dasz sie den Liebhabern der Weiszheit
zum besten auch sämptlichen in Hochteutscher Sprache gedruckt würden / den ihr
Nutz nicht auszu-

1) Brummel, Jacob Boehme en het 17e-eeuwsche Amsterdam, p. 22.
2) Onder de titel Psychologia vera, Amstelodami, J. Janssonius, 1632, vermeld bij Brummel,
id., p. 20 en 28 (noot 25).
3) Onder de titel Josephus redivivus, vermeld bij Brummel, id., p. 20; zie ook p. 17 aldaar.
4) In 1648 verschenen bij Fabel Böhme's Seelenfragen; zie Chr. Sepp, Geschiedkundige
Nasporingen, Leiden 1873, 2e dl., p. 149.
5) Zie daarvoor id., p. 149-150. In 1658 gaf Betke Von Christi Testament der H. Taufe uit.
6) anitzo: jetzt.
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sprechen stehet1). En wie meer wil weten dan dit geschriftje bevat2), adviseert de
schrijver, de werken der oude en nieuwe filosofen te raadplegen: ‘vor allem aber
mustu den Grund und Wurzel der Natur mit fleisz erforschen / so du ausz des
hocherleuchten Jacob Böhmens Philosophi Teutonici Büchern / auffs gründlichste
fassen magst / in welchen die gantze Natur und ihre circulation blosz und nackend
stehet / und von dir ergriffen werden kan / es sey denn dasz dir ausz sonderbahren
uhrsachen die Augen gehalten werden / dasz es dein hartgenommener Verstandt
nicht verstenen kan....’3). In dit Beschlusz verklaart de auteur zich ook bereid degenen
die verlangend uitzien naar de algehele openbaring van het ‘Secretum Philosophorum’
tegemoet te komen. Hij deelt namelijk mee, dezulken ‘darin zu GOTTES Ehren / und
des Nechsten Wolfahrt zu dienen: Wie denn auch obengemelter des Authoris des
kleinen Bauern Discipulus4) (der da wie gemeldet ebener massen die Philosophische
Kunst so gut weisz / als sie Hermes5) oder irgend ein Philosophus mag gewust haben
und mit uns höchst vertraulich conversiret,) nicht ungeneigt is einem oder dem andren
würdigen Liebhaber / vermittels versicherter Danckbarkeit nach Gebühr willfährig
zu seyn / da denn ein solcher

1) p. 26.
2) De schr. handelt slechts over ‘den sehr verlangeten dritten Anfang der mineralischen Dinge
/ nemblich das Philosophische Saltz (weil die vorigen 2 Anfänge vom Mercurio und Sulphure
in obgemeltem lumine Sendivogiano bereits auffs beste beschrieben worden)..; p. A3 verso.
Met dit Lumen Sendivogianum bedoelt de schr. blijkens p. A3 het tractaat Novum Lumen
Chemicum van zijn geestelijke vader Sendivogius. Michaël Sendivogius was een Pools of
Moravisch edelman, raadsheer van drie keizers, die door velen werd beschouwd als een waar
bezitter van de philosophische steen. Hij overleed in 1646 te Graverne in Silezië op
tachtigjarige leeftijd; Algemene kerkelyke en wereldlyke Geschiedenissen des bekenden
aardkloots etc., 9e stuk, A'dam MDCCXXVIII, p. 524, nr. XXXV. Een beknopte
levensbeschrijving van Sendivogius ook bij P. Borel, Trésor de recherches et antiquitez
gauloises et françoises. Paris 1655, p. 474 vlgg. Zie voor Der Verlangete Dritte Anfang
verder bijlage p. I.
3) p. 25.
4) Van de niet met name genoemde ‘Discipulus des Authoris des kleinen Bauren’ wordt op p.
15-16 meegedeeld, dat deze de handschriften van Sendivogius erfde en sinds dertig jaar
volkomen was ingewijd in de philosophische kunst.
5) p. 27. - Hermes: Hermes Trismegistos aan wie de mystiek-filosofische en
magischalchemistische Hermetica worden toegeschreven, die door Van Beyerland vertaald
waren ‘met hulp van eenighe welervarene in de Griecksche taal’ (Sesthien boecken van den
voortreffelijken ouden philosooph Hermes Trismegistus). Van Beyerland ondernam dit werk
‘omdat wij geenige Latijnsche translatie en hebben konnen vinden, die den sin des Autheurs
ghenoegsaem en klaer uytdruct’, zie Brummel, Jacob Boehme en het 17e-eeuwsche
Amsterdam, p. 19. Voor Hermes Trismegistos zie men o.a. Paulys Real Encyclopädie der
classischen Altertumswissenchaft, dl. VIII (1913), kol. 792-823. Hij wordt door Vondel
herhaaldelijk vermeld o.a. in de Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, Boeck III, vs.
1137, Boeck IV, vs. 1094, Boeck V, vs. 69 en 1455.
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vielleicht mündlich köndte unterrichtet werden’1). Waar het werkje slechts het adres
van Christoffel Luycken vermeldt, is men geneigd te veronderstellen, dat zulk een
‘Unterricht’ plaats moest vinden ten huize van of althans door bemiddeling van de
boekverkoper, maar zover mag men zeker niet gaan, omdat het boekje
hoogstwaarschijnlijk werd nagedrukt naar een uitgave van Betke, die, naar hij
verklaarde, met de auteur niet bekend was2). Vast staat echter dat de woning van
meester Luyken omstreeks 1655, ‘zu diesem letzten Zeiten' da das Uhrwerck der
Welt zum Ende laufft,’ een der plaatsen was, vanwaaruit de Böhmistische leer onder
de Duitsers in Amsterdam verspreid werd.
Het was in dit reformateurse milieu met zijn chiliastische en evangelischmoralistische,
zijn piëtistische en Böhmistische inslag, dat Jan Luyken opgroeide. Als het vijfde
kind van Casper Luyken en Hester Cores aanschouwde hij het levenslicht op 16 April
1649. Anders dan zijn broers en zusters, die gedoopt waren bij de Remonstrantse
gemeente, bleef Jan Luyken ongedoopt. Wellicht mag daaruit begrepen worden, dat
de vader, volgeling van Galenus, zijn zoon had bestemd voor de Doopsgezinde
gemeente, maar misschien ook moet het feit zonder meer verklaard uit Caspers
omgang met de collegianten, die verklaarde tegenstanders waren van de kinderdoop3).
Over 's dichters eerste vorming bevat het Kort Verhaal geen enkele mededeling,
maar aangenomen mag worden, dat de jonge Joan bij zijn eigen vader heeft
schoolgelegen4). Wél deelt Luykens biograaf mee, dat de dichter ‘een goed deel’
geërfd had van de ‘stille geest’ zijner Zeeuwse moeder, doch het was waarschijnlijk
het beeld van de latere, bekeerde Luyken, dat hem daarbij voor ogen stond.
Openbaarde zich deze ‘stille geest’ bij de jonge Luyken aanvankelijk in een drang
naar de inkeer van het kunstenaarschap? In elk geval ‘wierd [hij] in zyn jongheid tot
Schilderkonst opgebragt’, waartoe hij in de leer werd gedaan bij de uit Duitsland met name uit Oldenburg - afkomstige Martinus Saeghmolen5). Lange tijd echter kan
hij daar

1)
2)
3)
4)

p. 27.
Zie bijlage I.
Van Eeghen, l.c., p. XII.
Met R. Koopmans van Boekeren (Voor en na de Pauze, Arnhem 1871, p. 9) veronderstelt
Van Eeghen, dat Luyken aan zijn schooltijd weinig prettige herinneringen had. Koopmans
van Boekeren grondde deze veronderstelling op het gedichtje Het kindje gaat school uit de
bundel 's Menschen Begin, Midden en Einde; Van Eeghen, l.c., p. XVIII. De auteur van Voor
en na de Pauze hoorde thuis in de sfeer van het ‘Nut’, waarvoor hij tal van lezingen hield;
zie Kalff, Geschiedenis der Ned. Letterk., dl. VII (1912), p. 609, aantekening 9.
5) Zelf noemde de schilder zich: Martin Sagemöll, zoals blijkt uit een acte van 8 Juni 1640.
Zijn huwelijksacte van 24 Mei 1664 tekende hij als: Martin Sagemul; A. Bredius en Mr. N.
de Roever, Iets over Martinus Saeghmolen, in Oud-Holland, VIe jrg. (1888), p. 124.
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niet verbleven hebben, want zijn leermeester overleed reeds in October 1669. Wanneer
in Luyken de drang naar het dichterschap ontwaakte, is niet bekend, maar men mag
gerust geloven, dat zulks al vroeg het geval was. Want hij was ‘van natuure een
Poëet’, zoals de auteur van het Kort Verhaal ons meedeelt. Het overtuigende bewijs
daarvan werd geleverd, toen in 1671 Joan Luykens Duytse Lier verscheen drayende
veel van de Nieuwste, Deftige, en Dartelende TOONEN bevad in tien verdeelingen,
en verciert met kopere platen. Nooyt voor dezen gedrukt. t'Amsterdam Bij Adriaan
Veenendaal, Boekverkooper, in de Mol-steeg, in de groote Catechismus1). In het
zelfde jaar nog verscheen een tweede uitgave van de bundel ‘By Jacobus Wagenaar,
Boekverkooper, op de hoek van de Mol-steegh, in Descartes’, wat erop zou kunnen
duiden, dat Luykens eersteling de nodige aftrek heeft gevonden2). Vermoedelijk heeft
de dichter er later de hemel om geprezen, dat zijn (vóór 1668 reeds overleden) vader
geen kennis meer heeft genomen van dit debuut. Voor zover het immers uit erotische
liederen bestond, had het de reformateur slechts ernstig kunnen mishagen, zoals ook
de levenswijze van zijn kunstzinnige zoon hem met zorg vervuld had. ‘Gelyk myn
Vader gehoopt en gewenst heeft, mynen toekeer tot God, zo hoop en wens ik uwen
toekeer tot God, en gelyk ik zyne voetstappen gevolgt ben, zo hoop ik dat gy myne
volgen zult,’ schreef de bekeerde dichter later aan zijn zoon met een duidelijke
verwijzing naar zijn eigen jeugd3).
Vrij algemeen is men de mening toegedaan, dat Luyken de periode die bepaald
wordt door zijn Duytse Lier, later somberder heeft beoordeeld dan naar een algemeen
aanvaarde maatstaf billijk was. ‘In zijne jongelingsjaren’ - schreef Pieter Mabé ‘schijnt hij van eenen vrolijken aard geweest te zijn, en gaarne het gezellige verkeer
genoten te hebben: - of hij in dien tijd zich tevens losbandig gedragen hebbe? zulks
is wel gezegd, maar, zoo als het mij voorkomt, niet bewezen. - Ik vermoede, dat het
berigt van de losbandigheid zijner leefwijze in zijne jongelingsjaren, voornamelijk
berust op zijne eigene oordeelvellingen in lateren leeftijd; maar wanneer wij bedenken
hoe

1) Het enige ons bekende exemplaar van deze uitgave bevindt zich in het Museum Fodor te
Amsterdam.
2) Alle citaten uit de Duytse Lier zijn volgens deze in 1922 in de Palladium-serie herdrukte
uitgave. Doorgaans duiden wij de liederen en gedichten aan met hun aanvangsregels. - Voor
een opgave van de verschillende uitgaven van de Duytse Lier zie men de editie van Maurits
Sabbe in het Kl. Letterk. Pantheon.
3) Geestelyke Brieven, Nr. XXXIX, p. 106.
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geweldig en boven mate gestreng hij heeft afgekeurd zijne gedichten van dien tijd,
onder den titel van Duitsche Lier in 't licht verschenen; hoe hij die naderhand, als
ontuchtig en verderfelijk voor de goede zeden heeft willen vernietigen, dan inderdaad,
- indien wij van het zekere tot het onzekere besluiten willen; hebben wij alle reden
om te vermoeden, dat hij zich zelve te streng beoordeeld, en door eenen overdreven
ijver voor het goede weggesleept, zijne vorige daden in een al te ongunstig licht
gesteld heeft’1). Het bericht over Luykens ‘losbandigheid’ waarvan Mabé gewaagt,
is afkomstig van Arnold Houbraken, die in zijn Groote Schouburgh meedeelde, dat
de dichter in ‘den lentetyd zyns levens.... los en ongebonden [was]’2). Men dient
echter bij deze mededeling rekening te houden met het feit dat Houbraken een
vereerder van de bekeerde Luyken was3). Als dichter van geestelijke poëzie kon deze
schilder en etser, die zelfs het door Antonides opgegeven plan om een leven van Sint
Paulus te dichten weer opvatte en ten dele ook uitvoerde4), zich min of meer als een
‘geestverwant’ van de bekeerde dichter beschouwen. Hij was ook degene die het
lofdicht schreef bij het portret dat de uitgever Van der Sys van Luyken na diens dood
liet vervaardigen5). Daarmee wordt de waarde van zijn mededeling over Luykens
jongelingsjaren er niet groter op, dunkt ons. Veel objectiever in zijn formulering was
de auteur van het Kort Verhaal van 1712 geweest! Hij tekende 's dichters bekering
als een afscheid van het ‘burgerlyke leven’, waarmee de mens niet volstaan kan ‘om
een Erfgenaam te worden, van een onverderfelyke en onverwelkelyke erfenis, die
weg geleid is voor de geene, die God lief hebben....’ Niet dus uit een leven van zonde,
maar uit de sfeer ener conventionele godsdienstigheid bekeerde Luyken zich tot het
leven van de innerlijke mens6).
Daarmee is tevens het beeld van Luykens jongelingsjaren veroordeeld dat door
Theun de Vries ontworpen werd op grond van de Duytse Lier. ‘Zo leert men dan,’ aldus De Vries - ‘enkel al uit deze verzen, een gevoelig en niet van genotzucht
ontbloot iemand kennen, een taveerneloper, een bezoeker van kolf- en kegelbanen,
ook van petites maisons, ook van gemakkelijke vrouwtjes en van gezelschappen, die
zeker niet in zijn ouderlijk huis zouden

1)
2)
3)
4)

Mabé, l.c., p. 206; zie bijv. ook Steenbergen, l.c., p. 647.
p. 253.
Zie hierna, p. 43-44.
Nieuwe Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche Tooneel in de 17e en 18e eeuw
door E.F. Kossmann, 's-Gravenhage 1915, p. 41-42.
5) Houbraken, l.c., p. 256; voor dit gedicht zie hierna p. 44.
6) Op deze passage werd ook de aandacht gevestigd door Alb. Steenbergen, l.c., p. 647.
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zijn geduld. Voor dezen jongen man fonkelt het edel schuim niet voor niets op 's
levens wijn. Hij kent de stad die hij in alle belichtingen schildert; hij kent de huisjes
van plezier, maar hij kent ook de buiten. Hij heeft Holland gezien op zijn donkerst
en op zijn lichtst, alcoven en veelbeslapen bedden, maar ook molens en schuiten in
reine zon, in helle seizoenen, in vlekkelooze sneeuw. Hij heeft forellen gestrikt, hij
heeft onder wilgen en peppels geslapen, geschilderd langs de kanalen, boerendeernen
getreiterd in de melkwei, hij is gevlucht voor woedende heemdoggen. Hij kent de
geur van hooi en klaver en doorploegde aarde, zogoed als hij, gast in een amsterdams
herenhuis, genieten kan van Sweelincks franse canzones. Hij werpt met evenveel
vaardigheid en genot de hengelroe uit als hij de kaarten schudt of de dobbelstenen
laat rammelen. Hij ziet even gretig de mist optrekken over stralende morgendorpen
als hij in het schemerduister van het mothuis een gewillige jonge vrouw ontkleedt’1).
Men mag er De Vries geen verwijt van maken, dat hij voor zijn schildering van
Luykens jongelingsjaren gebruik maakte van een - in strikt biografisch opzicht - zo
dubieuze bron als een bundel verzen. Wie zich van deze periode uit 's dichters leven
een min of meer concrete voorstelling wil vormen, ziet zich, bij gebrek aan
biografische gegevens, ten enen male op deze bundel aangewezen. Het behoeft echter
nauwelijks gezegd, dat men de Duytse Lier daarom niet zonder meer beschouwen
mag als ‘het dagboek van Luykens jeugd, als de kroniek van zijn onberaden geluk’2).
In geen enkel opzicht hield De Vries rekening met het verbeeldingselement in de
poëzie en waar de Duytse Lier voor een groot deel pastorale poëzie bevat, moest
deze werkwijze hem wel tot de meest averechtse conclusies voeren. Hij leidde uit
de bundel een voorstelling van Luykens jongelingsjaren af, die niet op de geringste
historische betrouwbaarheid aanspraak kan maken. Een wel zeer ‘onburgerlijke’
voorstelling bovendien, waarover Luyken - men mag het veilig aannemen - ook vóór
zijn bekering tot achter zijn oren zou hebben gebloosd.
Veel dichter bij het ‘burgerlyke leven’ bleef de voorstelling die de veel
voorzichtiger heer Italie, eveneens op grond van de Duytse Lier, in 1888 van 's
dichters jongelingsperiode, gegeven had3). Uitgaande van een viertal gedichten4)
tekende hij de jonge Luyken als iemand die in gezelschap van zijn

1)
2)
3)
4)

Vox Humana, p. 23.
id., p. 22.
Oud-Holland, 6e jrg. (1888), p. 5 vlgd.
't Is een vermaak, 't is een vermaak, te minnen (2e verdeling), Filiana, konje 't minnen (4e
verd), Laat af, ô Bloempjes van het Y en Laura laat het pratte varen, beide uit de 5e verd.
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vrienden menig genoeglijk uurtje sleet onder het drinken van een roemer wijn; als
een vurig aanbidder van het schone geslacht, dat hij op levendige, soms platte wijze
liefde en huwelijk aanprees; als een jongeman die wel eens wrevelig kon worden,
wanneer zijn zoetelieven ondanks zijn vurige liefdesbetuigingen weigerachtig bleven.
Een vrij onschuldig leven derhalve, dat weliswaar niet direct uit de genoemde verzen
valt af te leiden, maar waaraan men, met enig begrip van een jong amoureus poëet,
een zekere waarschijnlijkheid niet ontzeggen mag. Italie zag echter in de jonge
Luyken méér dan alleen maar een amoureus dichter. Uit sommige stukken van de
Duytse Lier, zoals het gedicht op de wellevenskunst1) en het z.g. Buitenleven2), vernam
hij ‘de stem.... van het gerijpte verstand, dat van den ernst des levens doordrongen
is’3). Zulk een jongmens, concludeerde hij, kan onmogelijk een wellusteling zijn
geweest! Het bewijst zijn voorzichtigheid, dat hij meende deze conclusie nader te
moeten toelichten. ‘Nu kan men de bewijskracht van dusdanige uitingen’ - aldus de
auteur - ‘wel ontzenuwen door aan te voeren, dat niet altijd zij, die als zedepredikers
optreden, inderdaad zoo zedelijk zijn, als zij het willen doen voorkomen; doch het
gaat volstrekt niet aan, een zoodanigen maatstaf aan te leggen bij onzen dichter, die
- zooals ik bij de critiek der “Duytse Lier” hoop in 't licht te stellen - in zijne gedichten
zijn gansche gemoed uitstort’4). Een dergelijke bewijsvoering is zo naïef, dat men de
conclusie tot welke zij voert, bezwaarlijk als bindend kan beschouwen. Maar zelfs
indien wij 's heren Italie's vrij algemeen gehouden karakteristiek mogen aanvaarden,
dan nog gevoelt de biograaf het als een bezwaar, dat de auteur veeleer een beeld van
Luykens persoonlijkheid dan van diens leven gaf. Wat De Vries aan pikante
biografische bijzonderheden meedeelde, hoort thuis in de pastorale verbeeldingswereld
van de dichter; uit de algemene aanduidingen van Italie rijst voor ons geen beeld op
van het leven van de jongeman en van het milieu waarin hij verkeerde.
Wie zulk een beeld wil schetsen, dient uit te gaan van de zakelijke gegevens in de
Duytse Lier die grotendeels reeds door de heer Van Eeghen in zijn studie bijeengezet
werden.
Als bruiloftsdichter ontmoeten wij Luyken bij het huwelijk van W. van der Keeren,
een bruigom over wie ons verder niets bekend is. Luyken dichtte

1)
2)
3)
4)

Wel-levens kunst word noyt volprezen (10e verd.).
Gelukkig mensch, wien 't is gegeven (10e verd.).
l.c., p. 8.
l.c., p. 9.
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bij deze gelegenheid een drietal bruiloftsliederen1), in het eerste waarvan hij de
‘juffrouws’, ter bruiloft aanwezig, aanspoorde het voorbeeld van de bruid te volgen:
‘Tree toe, wanneer de gulde poort / Van Liefdensgaarde gaapt, en nood u binne, /
Terwijl de minne / Roept: stap voort, stap voort, / Of anders word hy licht weer toe
gedreven, / En gy moet buiten staan voor al uw leven.’ Of één van deze ‘juffrouws’
het hart van de jonge poëet bekoord had? Uit zijn debuut valt slechts op te maken,
dat hij voor een drietal bij name genoemde jonge vrouwen een bijzondere
belangstelling bezat: voor Lea Steylvlied, wier schone ogen hij roemde in de 8e
verdeling van zijn bundel2); voor Appelona Pynbergs, aan wier zangstem hij het lied
wijdde In 't rijzen van den koelen dach, eveneens uit de 8e verdeling; en Barbera
Wiggers, op wier portret hij een bewonderend gedicht schreef, dat opgenomen is in
de laatste verdeling van de Duytse Lier3). Doch ook over deze figuren is ons verder
niets bekend, zij betekenen voor de biograaf slechts een loze stoffage van enige zeer
fraaie namen. Méér dan een naam betekent de figuur van de schilder Nikolaas de
Vree (geb. 3 Dec. 1645), aan wie Luyken een tweetal liederen en een gedicht wijdde4).
Uit het gedicht, Vyfmaal zag het bosch haar bomen5), komen wij te weten, dat de
dichter in 16666) ‘by een los geval’ met deze schilder bevriend raakte, die hij mogelijk
leerde kennen op het atelier of in de omgeving van Martinus Saeghmolen. Hun
vriendschap zou een vriendschap voor het leven worden, waartoe het feit dat beiden
tot eenzelfde godsdienstige overtuiging kwamen, niet weinig zal hebben bijgedragen7).
Indien Luyken niet om

1) Laat af, ô Bloempjes van het Y; O aangename jonge jeugt en Lustig Vryers, lustig Vrysters
(5e verd.). - Sabbe (l.c., p. 96) wijst er op, dat ook het laatstgenoemde lied geschreven moet
zijn bij de bruiloft van W. van der Keeren, op grond n.l. van de regels: ‘Wy plengen u dees
wijn ter eeren. / Op dat gy ons gunstig wart. / Gunstig als den helt verkeeren, / Die gesterkt
door uwe hand, / 't Nimphjen 't pratte kan verleeren...’ Daarin kan ‘den helt verkeeren’ immers
moeilijk anders worden opgevat dan als: de minneheld Verkeeren of Van der Keeren. - De
opmerking was reeds gemaakt door H. Italie, l.c., p. 171.
2) In: Vraagt men wat 'er in het wezen.
3) Hier bootst de kunst het wezen na.
4) Voor De Vree zie men Nw. Ned. Biogr. Wdbk., dl. III (1914), kol. 1354, waar ook zijn
geboortedatum wordt opgegeven.
5) Getiteld: Op het verjaren van Nikolaas de Vree (10e verd.).
6) Uit het gedicht zelf blijkt, dat het geschreven werd bij de eerste verjaardag van De Vree na
diens huwelijk, dat plaats had gevonden op 4 Mei 1670 (Nw. Ned. Biogr. Wdbk., t.a.p.). Het
gedicht dateert dus van Dec. 1670. Luykens vriendschap met De Vree was toen vijf winters
oud, zoals ons in de aanhef van het gedicht verzekerd wordt.
7) Van Eeghen, l.c., p. XX; zie ook Houbraken, l.c., p. 318, waar meegedeeld wordt, dat De
Vree in zijn laatste levensjaren ‘met niemand verkeering hield, als met Jan Luiken, die met
hem het gevoelen van J. Bhoem aanhing’.
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een zéér bijzondere reden verhinderd is geweest, mogen wij aannemen, dat hij van
de partij was, toen De Vree op 4 Mei 1670 in het huwelijk trad met Catharina de
Blom; in ieder geval dichtte hij voor die gelegenheid een tweetal bruilofsliederen,
die men aantreft in de 4e verdeling van de Duytse Lier1).
Als bron voor de kennis van Luykens jongelingsjaren is voorts van belang, van
het allergrootste belang zelfs het gedicht Aan Joan van Rozendaal. Op zijn vertrek
na Pruysen2), dat als zodanig nooit die bijzondere aandacht verkreeg, welke het
verdient. Want niet alleen roept dit gelegenheidsgedicht met zijn sterke biografische
inslag voor ons de sfeer op van die jaren, het schijnt ons bovendien de weg te wijzen
naar een bepaald milieu. Over genoemde Van Rozendaal weten wij niet méér dan
wat ons door Luyken zelf in zijn afscheidsvers over hem wordt meegedeeld3). In
Pruisen - zijn ‘voester-stee’ - leidde Van Rozendaal als jongen op het vaderlijk
landgoed aanvankelijk een arcadisch leven. Ver van de bewoonde wereld, in de
schaduw van een olm gezeten, zag hij in de verre verten slechts de geiten, de stieren
en koeien van zijn vader grazen in de bedauwde klaverweiden. Tot het ‘Oorlogs-beest’
- en hier kan geen andere oorlog zijn bedoeld dan de Zweeds-Poolse van 1655-16604)
- met ‘donder-kloot, en blixemstrepen’ door zijn geboortestreek trok en de idylle
wreed verstoorde. Op een nacht ‘zo guur en kout’ had hij voor het oorlogsgeweld
moeten vluchten om vanaf een heuvel het vaderlijk landgoed in vlammen te zien
opgaan. Als zovele Duitsers in die dagen kwam hij later naar Amsterdam, waar hij
met de jonge Luyken in spitsbroederschap verbonden werd. In zijn afscheidsvers nu
schildert Luyken zeer concreet het pastorale leventje dat zij samen leidden ‘in 't vrye
en goude Holland’. Wij zien de beide jongemannen als in levenden lijve vóór

1) O schone min, hoe ken ik u verbeelden? en Vaar wel mijn hals-vrund, in de staat.
2) Spits-broeder, als gy naar uw wenschen (10e verd.).
3) L. Koch veronderstelde, dat Joan van Rozendaal een gefingeerde naam is, maar gaf daarvoor
geen reden op; NTg., XXIVe jrg. (1930), p. 253. In alle geval is Pruisen het stamland der
Von Rosentahls. Alleen een genealogisch onderzoek had ons wellicht gegevens kunnen
opleveren met betrekking tot Luykens jeugdvriend, die in de Duitse literatuur niet bekend
is. Zulk een onderzoek bleek echter onder de huidige omstandigheden in Duitsland niet wel
mogelijk.
4) Uit het gedicht blijkt, dat Luiken en zijn vriend, deze ‘jonge bloem der Rozen-dalen’ van
ongeveer dezelfde leeftijd waren. Ook Van Rozendaals geboortejaar mag dus op omstreeks
1650 gesteld worden. Waar Luyken in zijn gedicht (van op z'n allerlaatst 1670) meedeelt,
dat zijn vriend ‘zo veel jaren lang’ in Holland leefde, mogen wij aannemen, dat deze zeker
reeds in 1665 hier te lande verbleef. Tussen laat ons zeggen 1655 (van Rozendaal was toen
ongeveer vijf jaar oud) en 1665 kan in Pruisen moeilijk een andere oorlog dan de
Zweeds-Poolse bedoeld zijn.
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ons, koutend langs de weg, bij de wijnkroes luchthartig hun zorgen vergetend,
weggedoken met de ‘Zang-godin’ in het waaiend riet van het IJ. Als gij eenmaal in
Pruisen zult zijn aangekomen, aldus Luyken tot zijn vriend, zing ginds dan in het
eikenbos:
hoe gy zo veel jaren lang
In 't vrye en goude Holland leefden,
Hoe dat gy naar Parnasses streefden,
Hoe lente-bloem u wees den rechten gang.
Zing, hoe wy daar elkander vonden;
En hoe wy kouten langs de weg;
Zing meerder, als ik u wel zeg;
Zing, hoewe ons aan elkander verbonden,
Door vrundschap, en hoe dat wy naar dien tijd,
Zo vaak, wanneer den yver woelden,
De zorgen van het harte spoelden,
Met Lieber, die de doffen maakt verblijd.
Maar zing, voor al aan 't bos van Pruysen,
Hoe dat wy met de Zang-godin,
Wiens schoonheyd ik zo hoog bemin,
Niet ver van daar het Y koomt bruysen,
Zo liefelijk gedooken in het riet,
Uyt aller menschen ogen lagen,
Gekoestert naar ons wel behagen,
Van niemant, dan de weste-wint bespiet.
O jonge bloem der Rozen-dalen!
Wanneer gy van die zoetheyd zingt,
En hart en ziel tot dichten dwingt,
Men moester u als Vorst onthalen,
Indien gy dan niet weer naar Hollandt haakt;
Ja schoon mer u als Vorst onthaalden,
Ik weet uw harsens hierwaard dwaalden;
Ik weet het waar u geest mede is vermaakt.

Om wille van Luykens eerbaarheid dacht Italie bij de hier vermelde ‘Zang-godin’
liever aan de muze dan aan een vrouw; hij gewaagde in dit verband dan ook van
‘dichtoefeningen’, waaraan niemand zich behoeft te ergeren1). Bij een zo dicht op de
realiteit geschreven gelegenheidsvers echter komt ons een dergelijke interpretatie
nogal onwaarschijnlijk voor. Met Kalff zijn wij daarom veeleer geneigd in deze
‘Zang-godin’ de in de opdracht aan Antonides genoemde bevallige juffrouw te
bespieden met haar ‘meer als

1) l.c., p. 9.
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menschelijk stem’. Wellicht was het Appelona Pynbergs, wier stemgeluid de dichter
inspireerde tot het laatste lied der 8e verdeling, misschien ook wel Maria de Oudens,
met wie hij in 1672 in het huwelijk zou treden en die ‘een Dochter was zeer vermaard
door haar uitmuntende zang’1). Doch met welke godin de beide vrinden ook in het
oeverriet verborgen lagen, vast staat wel, dunkt ons, dat zij van aanmerkelijk minder
abstracte aard was dan de heer Italie veronderstelde. Maar het is niet alleen de vrouw,
die in deze sfeer onze aandacht vraagt. Daar is ook de ‘Lieber, die de doffen... verblijd
[maakt]’ en waarmee de vrienden als ‘den yver woelden, / de zorgen van het harte
spoelden’. Zij wijst, schijnt het, in de richting van een poëten-milieu. Wij treffen
deze ‘Lieber’ nl. ook aan bij de dichters die bijeenkwamen in de befaamde herberg
van Jan Zoet. Pieter Verhoek, een der leden van die kring, spreekt over deze wijn
heel duidelijk als een poëtenwijn2). ‘'t Is wijn die Geesten wekt’, aldus Verhoek in
de Parnassus aan 't Y3), en hij deelt ons bovendien nog mee, dat ‘soo een Dichter
slechts drie roomers komt te nutten, / Sijn vlugg' ontbonde Geest bevind in Phoebus
saal, / En vloeyd in maat en klank, die anders sat te dutten’4). Eveneens in de richting
van een poëten-milieu wijst de opmerking, dat ‘lente-bloem’ de jonge Van Rozendaal
‘den rechten gang’ naar de Parnassus wees. ‘Lente-bloem’ kan moeilijk iets anders
zijn dan de aanduiding van degene die Van Rozendaals schreden op het pad der
dichtkunst begeleidde. Doelt Luyken hier misschien - zo vraagt men zich af - op
iemand uit de dichterbent van Zoet? Nergens anders in de Duytse Lier wordt de berg
der Muzen bij name genoemd en het zou dus kunnen zijn, dat met ‘Parnasses’ Zoets
Parnassus aan 't IJ bedoeld is. Tot tweemaal toe wordt het IJ in Luykens vers
genoemd! En als men hem dan nog in de voorlaatste strofe hoort spreken over de
‘zoetheyd’ van dit milieu, dan is men geneigd ook dáárin een zinspeling op de kring
van Zoet te zien! Desondanks geloven wij niet, dat Luyken dit milieu op het oog
had. Daarvoor stemt de bekoorlijke romantische sfeer die in zijn vers wordt
opgeroepen, al te weinig overeen met die van Zoets gezelschap. Het was daar alles
zedekunst en nog eens zedekunst wat de klok sloeg en een schuilnaam of embleem
als ‘lente-bloem’ valt er met geen mogelijkheid thuis te brengen.

1) Kalff, Geschiedenis der Ned. Letterk., dl. IV, p. 523.
2) Genoemd naar Liber, een oud-Italische god der vruchtbaarheid, later met Bacchus
vereenzelvigd; Van Wageningen en Muller, Lat Wdbk. 's-Gravenhage 1929, p. 550. Het
woord komt niet voor in het Wdbk. der Ned. Taal. Voor Verhoek zie bijlage II.
3) Parnassus aan 't Y, of Konst-Schoole ter Deugd, A'dam, 1663, waarin een gedeelte van het
werk der kringleden bijeengebracht werd.
4) id., p. 158.
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Vermoedelijk wordt hier beter gedacht aan een Duits milieu. Wat lag er eigenlijk
ook meer voor de hand, dan dat de jonge Van Rozendaal bij zijn komst te Amsterdam
onder Duitsers terecht kwam en daar met zijn dichterlijke aspiraties in contact geraakte
met Duitse schrijvers en dichters? Hun aantal was in het 17e-eeuwse Amsterdam
waarlijk niet gering. Vrijwel alle voorname dichters van de Duitse barok, als Opitz
en Von Zesen, Rist en Fleming, Gryphius en Lohenstein, brachten hier te lande een
deel van hun vormingstijd door1). In verband met Luyken en Van Rozendaal denken
wij vooral aan Philipp von Zesen, die, uit Prirau afkomstig, in 1642 naar Nederland
kwam en hier, zij het met onderbrekingen, jarenlang verbleef2). Voor deze Duitser,
die met mannen als Salmasius, Vossius en Lodewijk Meyer nauwe betrekkingen
onderhield, was Amsterdam als een tweede vaderstad geworden. In 1664 eerde hij
haar met een Beschreibung der Stadt Amsterdam, die het licht zag bij de uit Duitsland
afkomstige boekdrukker Joachim Nosche ‘im schilde der Hochdeutschen Bibel’, niet
ver van de Luykens vandaan, ‘in der Harlemer Strasse’. Behalve door zijn
liefdesroman Die Adriatische Rosemund is Von Zesen vooral bekend gebleven als
voorzitter van de Deutschgesinnte Genossenschaft3), een taal- en letterlievende
vereniging die ook in de geschiedenis onzer vaderlandse letteren enige bekendheid
geniet, omdat in 1670 Joost van den Vondel, ‘aus Köln am Rhein’, ‘ein
niederdeutscher Dichtmeister’ onder de naam ‘der Fundreiche’ daarin als lid werd
opgenomen4). Het heeft er de schijn van, dat

1) Dr. Th.C. van Stockum und Dr. J. van Dam, Geschichte der Deutschen Literatur, I Band,
Groningen-Haag-Batavia 1934, p. 300
2) Gegevens betreffende Von Zesen ontleend aan Dr. Karl Dissel, Philipp von Zesen und die
Deutschgesinnte Genossenschaft in Wilhelm-Gymnasium zu Hamburg. Bericht über das 9.
Schuljahr 1889-1890, Hamburg 1890.
3) Door Von Zesen gesticht te Hamburg in 1643, naar hij zelf meedeelt. Mej. Hendrika Hasper
en Prof. Dr. J.H. Scholte menen echter, dat het stichtingsjaar op 1642 gesteld moet worden:
Mej. H. Hasper, Das Gründungsjahr der Deutschgesinnten Genossenschaft in Neophilologus,
Xe jrg. (1925), p. 249-260, en J.H. Scholte, Datierungsprobleme in der Zesenforschung, id.,
p. 260-265. Jellinek in zijn Einleitung zur Adriatischen Rosemund (Neudrucke deutscher
Literaturwerke des XVI und XVII Jhts., No. 160-163, Halle a.d.S. 1899) stelde de oprichting
in 1644.
4) Der Hoch-preis-würdigen Deutschgesinneten Genossenschaft. Erster zwo Zünfte / nähmlich
der Rosen- und Liljenzunft / sämtlicher Zunftgenossen etc., kürtzlich verfasset / und im
itztlauffenden 1676 Jahre nach der Heilgebuhrt... zu lichte gegeben / im... Hamburg / aus
Arnold Lichtensteins Buchdrükkerei; Zweiter oder Lilienzunft, Der Dritte Zunftsitz, nr. 5.
Deze uitgave is toegevoegd aan Das Hochdeutsche Helikonische Rosentahl: das ist der
Deutsch-gesinneten Genossenschaft. Erster oder Neunstämmiger Rosen-zunft. Ertzschrein;
durch den Färtigen. Zu Amsterdam, auf kosten der Genossenschaft, 1669. ‘Der Färtige’ was
Von Zesens Zunftnahme in de Genossenschaft. Zie ook Dissel, l.c., p. 62 en Dr. J.F.M. Sterck
Oud en Nieuw over Joost van den Vondel, A'dam-Mechelen 1932, p. 72-76 (Vondel, lid eener
duitsche dichtersvereeniging).
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Luykens jeugdvriend, deze dichterlijke jonge Duitser, met dit milieu van Von Zesen
in aanraking is gekomen. Onder degenen die tijdens Van Rozendaals verblijf in
Nederland door Von Zesen in zijn Genossenschaft werden opgenomen, bevond zich
een zekere Johan Kristian Heidenreich uit Barbi in Obersachsen1). Blijkens zijn
Zunftnahme Der Grühnende2) moet deze Heidenreich, van wie ons verder niets bekend
is, in het jaar zijner opneming (1667) een jongmens geweest zijn van ongeveer
dezelfde leeftijd als Luyken en Van Rozendaal. Uit Heidenreichs opneming op zó
jeugdige leeftijd zou men voorts kunnen opmaken, dat hij zich in de onmiddellijke
omgeving van de voorzitter moet hebben bevonden, zodat zijn eerste dichtproeven
aan deze konden opvallen. Op het tijdstip nu van deze opneming, 3 Juni 1667,
vertoefde Von Zesen nog te Amsterdam; enige maanden later zou hij zich weer naar
Duitsland begeven3). Het heeft er veel van weg, dat Luyken op deze jonge Duitser
doelde, toen hij gewaagde van ‘lente-bloem’ die zijn vriend Van Rozendaal ‘den
rechten gang’ naar de Parnassus wees. De aanduiding ‘lente-bloem’ vindt een treffende
verklaring in het Zunftzeichen dat Heidenreich bij zijn opneming ontving: ‘einen
wilden Feldoder Heiden-rosenstok / gleichwie er im anfange des vorjahres beginnet
aus zu schlagen’4). En nóg treffender in dit verband is het gedichtje Nie grühner, door
Von Zesen bij Heidenreichs opneming geschreven en waarin hij tot tweemalen toe
het woord lente gebruikt! Men proeft er dezelfde romantische sfeer als men gewaar
wordt bij het lezen van Luykens gedicht op het vertrek van Joan van Rozendaal.
Nie grühner ist der ROSENSTOK / als wan sein Grühn im lentzen
zuerst aus seinen augen pflegt mit macht herfür zu gläntzen.
Also erzeigt sich unser Sin viel kräftiger / wan er
im lentzen unsrer lebenszeit zum ersten bricht einher:
alsdan ist alles / was er dichtet /
was er ersint, ja was er treumt /

1) Der Hoch-preis-würdigen Deutschgesinneten Genossenschaft etc. Der Achte Zunftsitz, nr.
4.
2) Ibidem.
3) Dissel, l.c., p. 42-43. - Prof. J.H. Scholte wees ons op een zeventiende-eeuwse Heidenreich
in het album studiosorum van de Leidse universiteit, die echter niet met ‘Der Grühnende’
geïdentificeerd mag worden. Wij herinneren er ook aan, dat het een (D.E.) Heidenreich was,
die een bewerking van Vondels Gebroeders bezorgde onder de titel Rache zu Gibeon; oder,
die sieben Brüder aus dem Hause Sauls. Trauer-Spiel. Meist nach dem Holländischen Josts
van Vondel, Leipzig 1662. De Heidenreichs waren dus blijkbaar in Holland geen vreemden.
4) Das Hochdeutsche Helikonische Rosentahl, p. 119.
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so bald / sein erster soht aufscheumt /
auf lauter ROSEN zugerichtet.1)

Er is alle reden, dunkt ons, om te veronderstellen, dat we in dit half-Duitse,
half-Hollandse milieu van Philipp von Zesen ‘den gezelligen kring van jongelieden’
op het spoor zijn, waar Luyken ‘aanleiding vond tot het vervaardigen zijner
minnedichten’2). Verder echter dan een veronderstelling kunnen wij ons bij gebrek
aan gegevens niet wagen, al bezit deze veronderstelling, naar het ons voorkomt, een
vrij grote mate van waarschijnlijkheid. Maar zéker is, dat het afscheidsvers voor Joan
van Rozendaal krachtens zijn biografisch karakter een historisch betrouwbare
voorstelling geeft van de sfeer, waarin de jonge dichter gedurende de periode van
zijn ‘burgerlyke leven’, voor korte of lange tijd, heeft vertoefd. Het was een - Duits
getinte - sfeer van aanstekelijke levensvreugde, van ‘Wein, Weib und Gesang’, die
men wel het best als anacreontisch karakteriseert3).
In verband met Luykens jongelingsjaren dient ook de figuur van Karel Verlove
genoemd, wiens dichterschap bezongen wordt in een lofdicht uit de laatste verdeling
van de Duytse Lier4). Al kan men uit dit vers geenszins afleiden, dat er een persoonlijke
relatie tussen beide dichters heeft bestaan, men mag die mogelijkheid daarom niet
zonder meer verwerpen. Wat ligt er meer voor de hand dan dat Luyken deze
stadgenoot, voor wie hij blijkens zijn lofdicht belangstelling bezat, in een weinig
omvangrijke gemeenschap als het zeventiende-eeuwse Amsterdam persoonlijk heeft
gekend? En hoe gemakkelijk kón hij hem ook niet leren kennen, waar hij Verlove,
die van beroep aanspreker was5), op straat wel herhaaldelijk tegen het lijf moet zijn
gelopen! Het zou overigens weinig zin hebben zich over de vraag of Luyken en
Verlove

1) id., p. 119-120. De betekenis van het ndd. soht is niet geheel duidelijk. Evenals in het ndl.
zucht zijn in ‘soht’ twee etymologisch en naar betekenis verschillende woorden
samengevallen: 1e zucht = ziekte; 2e hd. Seufzer (mhd. sûft). In het Ndd. (o.a. de streek van
Bremen) komt het eerste nog al eens voor met de betekenis ‘sterk verlangen’. In deze zin
zou het ook bij Van Zesen kunnen opgevat worden. Het tweede is echter eveneens denkbaar,
waarbij dan ongeveer aan gevoelsopwelling kan worden gedacht. Daarvoor spreekt ook het
geslacht (naar een vriendelijke mededeling van Prof. Dr. H. Sparnaay te Utrecht).
2) Deze karakteristiek bij Van Eeghen, l.c., p. XIX.
3) Daarmee wordt de juistheid bevestigd van de door I.Q.v. R(egteren) A(ltena) gegeven
karakteristiek van Luykens jongelingsjaren als een ‘anacreontisch voorspel’; catalogus
Museum Fodor. Derde Tentoonstelling 17 Juni-30 September 1933 Jan en Casper Luyken
(Met een voorwoord van I.Q.v.R.A.).
4) Laat Kaizer Karel, trots te paard. Voor Verlove zie bijlage II.
5) Van Eeghen, l.c., p. XX.
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elkaar persoonlijk hebben gekend, het hoofd te breken, als daarmee niet een
belangrijker vraag samenhing. Verlove was namelijk een van de oudste en
vooraanstaande leden van de kring van Jan Zoet, dat curieuze gezelschap dat in de
herberg De Zoete Rust bijeenkwam om er ‘de leedige uuren te besteeden [aan dingen]
die het verstand scharpen, en te gelijk zo wel stichten als vermaken’1). Verlove
behoorde zelfs tot Zoets intieme vrienden. Onder d'Uitsteekenste Dight-kunstige
Werkken van de herbergier komen niet minder dan vier gedichten voor aan Verlove
gericht, alle vriendschappelijk van toon, de meeste vol waardering, zodat Zoets
aanspreking van de dichter als ‘mijn halsvriend’ niet overdreven schijnt2). De vraag
naar de betrekking die er tussen Verlove en Luyken bestond, hangt dus samen met
de vraag, of de jonge Luyken behalve van het anacreontisch milieu dat wij hiervóór
beschreven, ook deel heeft uitgemaakt van de kring van Zoet. Voor Dr. C.B. Hylkema
was zulks een uitgemaakte zaak ook zonder dat hij het gedicht voor Verlove in zijn
betoog betrok. Met het ‘slecht gezelschap’3) waarmee de dichter vóór zijn bekering
omgang had, kon z.i. slechts de kring van Zoet zijn bedoeld. Daarvoor vormde het
feit dat Luyken een epitaaf schreef op Pieter Rixtel, een der leden van die kring, voor
hem een afdoende bewijs4). De heer P. van Eeghen sloot zich daarbij aan, maar wees
bovendien op Luykens lofdicht voor Karel Verlove, op grond waarvan hij deze dichter
zonder meer tot Luykens vrienden rekende. Een derde argument vond hij in het feit,
dat naar zijn mening ook 's dichters vriend De Vree tot de kring van Zoet behoorde,
omdat deze bij de dood van Zoet in 1674 een - overigens van weinig waardering
getuigend - grafschrift vervaardigde5). Ook Kalff, die Van Eeghens argumentatie
overnam, hield Luykens lidmaatschap van de kring

1) Jan Zoet in zijn Voor-reeden tot Parnassus aan 't Y.
2) d'Uitsteekenste Digt-kunstige Werkken, door Jan Zoet, Amsterdammer, A'dam 1675 bij Jan
Klaasz ten Hoorn. Wij citeren de ed. van 1714 bij Philip Verbeek, waarin tevens opgenomen
is het spel Hel en Hemel, of Poëtische Vertooningen. Begrijpende 't Begin, Midden, en Einde
der Spaansze en Fransze Oorloogen etc. Deze editie wordt verder geciteerd als D.W. De
gedichten aan Verlove op p. 64-65; 215-216; 228-229; 257. Zoets aanspreking van Verlove
als ‘Mijn Halsvriend’ op p. 228 in Jaargetijde, der Geboortedag van Kaarel Verloove, gevierd
in Amsterdam, den 4. dag van Oogstmaand, 1665.
3) Aldus het Kort Verhaal.
4) De nieuwlichter Jan Luyken, p. 33. Hylkema noemde Zoets Konst-schoole ten onrechte ‘De
Wijngaardranken’ (de naam van de Haarlemse rederijkerskamer!); zie daarvoor J.C.v.d.
Does, Is Jan Zoet lid geweest van den kring van Jan Zoet, NTg., XXIVe jrg. (1930), p.
258-259. Het epitaaf in D.W., p. 386. Voor Rixtel zie bijlage II.
5) l.c., p. 19. Het grafschrift van Nikolaas de Vree in D.W., p. 392.
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van Zoet voor waarschijnlijk1) en latere auteurs als Prinsen en Kramer sloten zich
daarbij aan2).
Daartegenover was Dr. J.C. van der Does, die in 1930 de kwestie opnieuw aan de
orde stelde, de mening toegedaan, dat de dichter onmogelijk tot deze kring behoord
kan hebben, omdat hij nog pas zeventien jaren telde, toen het gezelschap uiteenging,
dat was, naar hij meende, vóór 1667. Hij las er al de dichtwerken van de herbergier
en de gehele Parnassus aan 't Y op na, maar vond nergens Luykens naam genoemd.
Nergens ook maar één regel door Zoet of een kringlid geschreven bij een verjaardag
van de dichter, bij gelegenheid van diens huwelijk of het verschijnen van de Duytse
Lier. En dat terwijl het aantal lof-, verjaar-, en huwelijksdichten van Zoets hand
waarlijk niet gering genoemd kan worden. En omgekeerd - aldus Van der Does blijkt uit geen letter, dat Luyken Zoet heeft gekend3). Aan het feit dat Luyken een
lofdicht schreef op Zoets vriend Verlove, hechtte hij niet de minst waarde, omdat uit
het vers alléén maar blijkt, dat Luyken een bewonderaad was van Verlove's poëzie.
Er is naar de mening van deze auteur niets dat ons het recht geeft te besluiten tot een
persoonlijke betrekking tussen beide dichters. Ook aan Luykens epitaaf op de dood
van Rixtel viel z.i. geen bewijs te ontlenen, omdat men van slechts twee der negen
grafschriftschrijvers - aldus Van der Does - met zekerheid weet, dat zij tot de kring
behoord hebben4). Wij kunnen moeilijk aan de indruk ontkomen, dat hier de
waarschijnlijkheid, ons door de weinige historische gegevens geboden, al te rigoureus
tot niets werd herleid. Op zich zelf vormt Luykens grafschrift voor Rixtel inderdaad
geen bewijs. Gecombineerd echter met het feit dat de dichter, om welke reden dan
ook, een lofdicht op Verlove schreef, levert het toch een zekere waarschijnlijkheid
op, die door De Vree's ‘relatie’ tot de kring van Zoet - van welke aard deze dan ook
geweest moge zijn - slechts vergroot wordt. Daar kan nog aan worden toegevoegd,
dat de herbergier van De Zoete Rust sedert hij omstreeks 1650 een grote activiteit
als reformateur begon te ontplooien, in dezelfde interesse-sfeer leefde als het gezin
van meester Casper Luyken. Dat de jonge dichter en schilder daar niet geheel buiten
bleef, bewijst reeds het feit, dat hij een lofdicht schreef op Zoets boezemvriend
Verlove. Het blijkt

1) Kalff, l.c., p. 467 en 522.
2) J. Prinsen, Handboek tot de Ned. Letterk. Gesch. 3e herz. dr., 's-Gravenhage 1928, p. 406.
W. Kramer, Jan Luyken, Bloemlezing uit zijn werken met inleiding, A'dam 1924, p. X, waar
de kring van Zoet eveneens als ‘De Wijngaardranken’ wordt aangeduid.
3) In zijn hiervóór genoemd art. in de NTg.
4) Jan Luyken en de vrienden van zijn jeugd in Stemmen des Tijds, 20e jrg. (1931), p. 640-641.
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óók uit het feit, dat de titelprent van de Duytse Lier geëtst werd door Michiel Komans,
zoon van de reeds genoemde mede-oprichter van het Rijnsburger college te
Amsterdam1). De enige verdienste van Van der Does' wel zeer rigoureuze
bewijsvoering bestaat hierin, dat zij de Luyken-onderzoeker doet uitzien naar nóg
sterker argumenten dan de tot dusver aangevoerde2). Welke wegen men daarbij heeft
te gaan, is duidelijk. Als de schaarse biografische gegevens ontoereikend zijn, dient
het probleem benaderd minder van de personen en méér van de geesteshouding uit,
waarvan zij in hun werk blijk geven. Men heeft m.a.w. te onderzoeken, of de
geestelijke atmosfeer van Zoet en zijn kring ergens een raakpunt heeft met die van
de dichter van de Duytse Lier. Zulk een raakpunt nu menen wij gevonden te hebben
in het gedicht Wel-levens kunst word noyt volprezen uit de laatste verdeling van de
bundel. Het is aan de hand van dit gedicht, dat wij elders in deze studie - met name
in het 7e hoofdstuk - het vraagstuk in bevestigende zin dichter bij zijn oplossing
menen te brengen.
En ten slotte is er nog de figuur van Antonides van der Goes, die in verband met
Luykens jongelingsperiode dient vermeld te worden. Aan hem toch droeg de slechts
twee jaar jongere dichter zijn eerste bundel op. Hij deed dat in zulke plechtige
bewoordingen, dat Van Eeghen daaruit meende te kunnen concluderen, dat beide
poëten niet op zeer intieme voet met elkander hebben verkeerd3). In zijn studie over
Luykens jongelingsjaren had H. Italie reeds blijk gegeven een soortgelijke mening
toegedaan te zijn. Hij noemde het opvallend, dat Antonides niettegenstaande Luykens
opdracht van de Duytse Lier zich nimmer opgewekt heeft gevoeld de loftrompet over
de dichter en diens werk te steken ‘te meer, omdat eene “admiration mutuelle” tot
de karakteristieke eigenaardigheden van de zeventiende-eeuwsche dichterbent
behoorde’4). Niet uit vriendschappelijke overwegingen - gaf de heer Italie te verstaan
- droeg Luyken zijn eersteling aan Antonides op; naar zijn mening beoogde de dichter
daarmee slechts zich zelf veilig te stellen tegen even-

1) Van Michiel Komans zijn behalve de titelplaat van de Duytse Lier slechts drie prenten bekend,
Oud-Holland, 3e jrg. (1885), p. 80.
2) In dit verband wijzen wij ook op het feit dat de ouderlijke woning in de tweede
Haarlemmerkruisstraat door Luykens vader in 1635 gekocht werd van zekere metselaar Claes
Claesz. van Medemblick; Van Eeghen, l.c., p. VII-VIII. Het is tot dusver aan de
Luyken-onderzoekers ontgaan, dat deze metselaar wel eens de (eerste) schoonvader van Jan
Zoet kan zijn geweest. Op p. 226 van de D.W. vindt men een verjaardicht door Zoet
geschreven bij de 81e verjaardag van zijn schoonvader, Geboorte-Groet, Aan Nikolaas van
Meedemblik d'Oude. Verjaard op den 9/19 van Maart: des Jaars 1653.
3) l.c., p. XXI.
4) l.c., p. 10.
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tuele aanvallen van Nil Volentibus Arduum, dat in Van der Goes een fel bestrijder
had gevonden1). Met deze luttele opmerkingen is de literatuur over Luykens relatie
tot Antonides vrijwel uitgeput, wat ons bij de schaarste aan gegevens weinig behoeft
te verwonderen2). Nochtans bleek ons, dat de Duytse Lier ook voor de kennis van
deze relatie méér gegevens bevat dan men tot nog toe vermoedde. Met name het
gedicht Een geest die ydeloos poogt te leven uit de laatste verdeling van de bundel
is in deze van het allergrootste belang. In het slothoofdstuk van deze studie zullen
wij trachten voornamelijk aan de hand van dit gedicht en de beide opdrachten van
de Duytse Lier opnieuw de verhouding te belichten van Luyken tot Antonides én tot
het dichtgenootschap waartoe deze enige tijd behoorde vooraleer hij er een bestrijder
van werd: het derde milieu derhalve, dat in verband met 's dichters jongelingsjaren
onze aandacht verdient.
Niet lang na het verschijnen van de Duytse Lier trad Luyken in het huwelijk met de
reeds genoemde “door haer uitmuntenden Zang” zeer vermaarde Maria de Oudens,
die afkomstig was uit 's-Gravenhage. Het was Ds Engelbertus Sloots, die hen beiden
op 20 Maart 1672 te Sloterdijk, tegelijk met drie andere paren, in de echt verbond.
Vermoedelijk liet de weduwe Luyken haar zoon bij diens huwelijk de ouderlijke
woning in de Haarlemmerkruisstraat en trok zij zelf in bij haar oudste zoon Christoffel
in de Nieuwe brugh-steegh. Over de aard van Luykens huwelijksleven is ons niets
bekend, nergens in zijn gedichten of brieven vindt men dienaangaande ook maar de
geringste mededeling. Uit het testament door Luyken en zijn echtgenote opgesteld
op 8 Mei 1680 meende Hylkema te mogen concluderen, dat hun huwelijk niet
ongelukkig was, althans dat het hun niet aan wederzijds vertrouwen ontbrak3). Zij
benoemden toen namelijk “tot haere eenige ende universeele erffgenamen haere drie
kinderen met name Casper Luyken, Johanna en Catrina Luyken, mitsgaders die noch
by de anderen souden mogen komen te procreeren ieder in egale portien, met desen
v(er)standt nochtans dat de langhstleevende van haer beyde sal blyven sitten in den
geheelen boedel sonder gehouden te syn aen iemant openinge, eenige staet ofte
Inventaris te geven” en verder met

1) id., p. 15.
2) Ook L. Koch raakte deze verhouding even aan in zijn artikel over Joan Luyken's Duytse Lier
en haar vermoedelijk, Duitsch voorbeeld, NTg., XXIVe jrg. (1930), p. 245; zo ook Dr. J.C.v.d.
Does in zijn opstel Jan Luyken en de vrienden van zijn jeugd, Stemmen des Tijds, 20e jrg.,
1931, p. 639-640.
3) Stichtelijke Verzen van Jan Luyken, p. XV.
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uitsluiting van de Weesmeesters1). Uit het feit dat Luyken nergens in zijn gedichten
melding maakte van het zo vroegtijdig heengaan van zijn vrouw, op
zes-en-dertig-jarige leeftijd, trok Van Eeghen daarentegen de conclusie, dat de
huwelijksband, wellicht door verschil van godsdienst, niet bijzonder innig is geweest2).
Maar hoe de ontwikkeling van Luykens huwelijksleven ook geweest moge zijn, de
echt is allicht niet ongelukkig begonnen! In alle geval werd hem nog vóór het einde
van het jaar waarin hij huwde, de zoon geboren die de naam kreeg van zijn grootvader.
Op 18 December werd Casper, die etser zou worden als zijn vader, door Ds Geeraert
Brandt “publyck” gedoopt in de Remonstrantse gemeente; mogelijk op verlangen
van zijn vermoedelijk Remonstrantse moeder.
Kort na de geboorte van zijn eersteling vond Jan Luykens inschrijving plaats in
het doopboek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeenten van het Lam en den Toren
te Amsterdam, nadat hij waarschijnlijk door bemoeiing van Paulus Bastiaansz, leraar
van de Doopsgezinden te Beverwijk, aldaar in de gemeente was opgenomen. Op 8
Juni 1673 kwam er namelijk te Amsterdam “schriftelyk” getuigenis .... voor Johannes
Luiken, soon van wylen Mr. Caspar Luiken’, welke attestatie, gedateerd op 11 Mei
1673, ondertekend was door zekere Hendrik Pothout en Paulus Bastiaansz te
Beverwijk. De heer van Eeghen vermocht in deze toetreding van Luyken tot de
gemeente geen zaak te zien van diepe overtuiging. ‘Warm lid der Doopsgezinde
Broederschap was hij nooit’, aldus Van Eeghen, ‘zijn kind liet hij doopen bij de
Remonstranten en weldra wendde hij zich geheel af van het Kerkgenootschap’.
Luykens toetreding was, naar zijn gevoelen, voornamelijk het gevolg van de destijds
bestaande opvatting dat een gehuwd man nu eenmaal tot een kerkgenootschap moest
behoren3). Volgens Dr. Hylkema, daarentegen, werd deze stap door de dichter wel
degelijk uit overtuiging gezet. Hij grondde deze mening op Luykens betrekking tot
Paulus Bastiaansz, die naar hij veronderstelde, een welbekende figuur moet zijn
geweest in de kringen der collegianten4). Zonder zulks waarschijnlijk te maken stelde
hij het voor, of deze leraar Luyken niet slechts wist te ‘winnen’ voor zijn gemeente,
maar ook

1) Tekst bij Van Eeghen, l.c., p. XXVII. Behalve de drie genoemde zijn er nóg twee - niet bij
name bekende - kinderen geweest. Zij stierven allen, behalve Casper, op zeer jonge leeftijd;
id., p. XXV-XXVIII.
2) Ibidem.
3) id., p. XXIII.
4) Hylkema concludeerde dat uit de toon waarop in het Filosofisch en Historiael Bewijs datter
Duivelen zijn (Rotterdam 1678) over Paulus Bastiaansz gesproken wordt; De Nieuwlichter
Jan Luyken, p. 50.
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voor de godsdienstige en wijsgerige vragen des tijds, zoals die in de kringen der
collegianten aan de orde waren1). In Luykens toetreding zag Hylkema zoveel als het
begin van diens bekering, en hij meende ook wel ongeveer het verdere verloop van
dit proces te kunnen tekenen. ‘Teruggekeerd in Amsterdam wordt [Luykens] pas
ontwaakte belangstelling door den omgang met den leider der gemeente bij 't Lam,
den “ontzachelijken” Dr. Galenus en diens mede-collegianten, in sterke mate
geprikkeld. Eerlang wordt hij een man van overtuiging en betoont hij zich o.a. van
den kinderdoop een genoeg beslist tegenstander om aan de vier andere kinderen, die
hem geboren worden, den doop te onthouden. Ondertusschen begint hij zich uit het
gezelschap van de luchthartige vrienden zijner jeugd terug te trekken, terwijl hij
voortdurend meer den omgang zoekt met dezulken, die de Waarheid trachten te
vinden beter dan School en Kerk dat h.i. hadden gedaan. Een zielsverwant vindt hij
in Petrus Serarius, dien hij op het college ontmoet kan hebben. En die leidt hem heen
naar de bronnen der pantheïstische mystiek: Bourignon, met wie Serarius persoonlijk
bevriend is, en Boehme worden zijn lievelingsauteurs’2).
Op twee punten minstens is deze voorstelling beslist onjuist. Er kan geen sprake
van zijn, dat Luyken Petrus Serarius omstreeks 1673 op het college heeft leren kennen.
Deze behoorde toen nl. al sinds vier jaren niet meer tot de levenden3) en bovendien
moet de dichter van jongsaf bekend zijn geweest met deze reformateur, die immers
vanouds her tot de kennissenkring der Luykens behoorde. Er kan ook geen sprake
van zijn, dat Luyken door bemiddeling van Serarius in aanraking kwam met de leer
van Böhme, want deze theosofie was hem van huis uit bekend; het bij Christoffel
Luyken verkrijgbare werkje over Der Verlangete Dritte Anfang der Mineralischen
Dinge is daarvoor een afdoende bewijs. Wenst men een factor die omstreeks 1670
Luykens belangstelling voor de Böhmistische theosofie kan hebben geïntensiveerd,
dan denke men aan de komst van Johann Georg Gichtel, die bevriend als hij was met
Petrus Serarius in het theosofisch georiënteerde milieu der Luykens zeker sterk de
aandacht moet hebben getrokken. In 1666 was deze Regensburger advocaat voor de
tweede maal naar Nederland gekomen, waar hij te Zwolle bijna dagelijks verkeerde
met de reformateurs-gezinde Lutherse predikant Friedrich Breckling. Twee jaren
later wegens zijn partij kiezen voor Breckling in een zedenschandaal gevangen
genomen, aan de kaak gesteld en uit Overijsel verbannen, begaf

1) id., p. 51.
2) Ibidem.
3) Hij overleed vóór Augustus 1669; zie het in noot 3 van de volgende pagina vermelde artikel
van J.C.v.d. Does, p. 159.
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Gichtel zich naar Amsterdam. Al spoedig na zijn aankomst ontving hij daar het
tweede visioen van zijn leven. Op een avond zag hij, hoe zijn ziel, vanuit de uiterste
delen van zijn lichaam bijeengerold als een vlammende kogel, gedompeld werd in
een vuurzee van helder licht-blauw en met een liefelijke glans doorstraald, zodat de
kleine vurige golven over zijn ziel heen dartelden. Het kleurige visioen, dat de
tijdsduur had van één Onze Vader, herhaalde zich vijf dagen achtereen. Gichtel
begreep eruit, dat zijn ziel om zalig te worden verzinken moest in de zee der
Goddelijke liefde, en na zich in Böhme's mystiek verdiept te hebben, erkende hij
tenslotte de Philosophus Teutonicus als zijn enige meester. Ofschoon hij met niemand
anders wenste te verkeren dan met de hemelse jonkvrouwe Sophia, kwamen velen
uit eigen beweging hem opzoeken, uit welke belangstelling tenslotte de Warmonder
broederschap ontstond1). Het kan haast niet anders, of het verschijnen van deze
fantastische figuur, ‘den meest vermaarden en markanten vertegenwoordiger der
Böhmistisch-reformateurse theosofie’2), moet wel op bijzondere wijze Luykens
aandacht hebben gericht op de leer bij wier verspreiding zijn eigen familie vanouds
betrokken was geweest3).
Er valt tegen Hylkema's voorstelling ook nog dit bezwaar te maken, dat zij Luykens
bekering in geen enkel opzicht verduidelijkt. Waarom gelukte het Paulus Bastiaansz
wel de dichter voor de gemeente van Galenus en de nieuwe denkbeelden te
interesseren, waar het vader Luyken niet gelukt was? En waarom slaagden zijn broer
Christoffel en Serarius daar niet in, van wie men toch gerust mag aannemen, dat zij
op de dichter in deze invloed hebben uitgeoefend? Waar ligt, anders gezegd, de
oorzaak van Luykens bekering? In dit verband dient het verhaal genoemd, dat voor
het eerst in 1829 werd meegedeeld door Mr. Pieter Mabé en volgens deze berust op
het getuigenis van personen die het uit de tweede of derde hand ontleenden aan
bekenden van de dichter zelf4). Toen de jonge poëet, aldus deze overlevering, op een

1) De gegevens betreffende Gichtel ontleenden wij aan Hylkema, Reformateurs, dl. II, waar
zeer uitvoerig leer en leven van deze figuur worden besproken, p. 408 vlg. Hylkema verzuimde
er op te wijzen, dat Gichtels visioen reeds sterk theosofisch gekleurd was. Men vergelijke
bijv. Böhme's voorstelling van de ziel als een kogel: ‘... was die Seele pur allein antrifft, da
wir den Geist nicht verstehen, so ist sie eine Feuerkugel mit einem Feuerauge und mit einem
Lichtauge, welche sich rücklich zusammen und in einander wenden, wie das Rad, im Ezechiel
K.I., 15; Psychologia vera oder Vierzig Fragen von der Seele, Die 7 Frage, § 13, ed. Schiebler,
dl. VI, p. 61.
2) Hylkema, Reformateurs dl. II, p. 408.
3) Over Johan Georg Gichtel's verblijf in Nederland en zijn verhouding tot Jan Luyken schreef
J.C.v.d. Does in Stemmen des Tijds, XVIIIe jrg. (1929), dl. II, p. 147 vlgg.
4) Mabé, l.c., p. 207-208.
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avond in vrolijke stemming met enige vrienden huiswaarts keerde, werd de afspraak
gemaakt, dat zij elkaar na een paar dagen zouden weerzien. Bij het afscheid zou
Luyken gezegd hebben: ‘Tot weerziens, zo God wil’, waarop één van zijn vrienden
‘in ongebonden dartelheid’ antwoordde: ‘Ik kom zeker, of God het wil of niet!’ De
dag daarop werd de vermetele jongeman zo hevig door een ziekte aangegrepen, dat
hij nog vóór het afgesproken tijdstip dood en begraven was. Er bestaat voor de
onderzoeker geen reden dit verhaal zó ver van zich af te werpen als Hylkema deed,
die het eenvoudig beschouwde als een ‘zinlooze fabel’, gevormd naar het model van
het bekende voorval uit Luthers leven1). Er is namelijk een van 1673 daterend gedichtje
van Luyken, dat zich met dit verhaal misschien in verband laat brengen. Het is het
vierregelige epitaaf bij de dood van Pieter Rixtel, waarop bij ons weten in deze
kwestie nog nimmer de aandacht werd gevestigd. Wat zich uit dit grafschrift bij het
overlijden van de om zijn sarcasme beruchte Rixtel aan ‘verhaal’ laat afleiden, valt
mogelijk met de overlevering te rijmen:
Hier word een Digter, aarde en stof, waar van hy kwam,
Die wel zijn meeste vreugd in zotteryen nam,
Tot hy te ver gegaan, de dood trad op de teenen,
Die smeet het lijf hier neêr, en sond de geest daar heenen2).

Maar hoe dan ook: Mabé's sensationele verhaal heeft in ieder geval op Hylkema's
voorstelling voor, dat het in verband met Luykens bekering heenwijst naar een
ervaring van de dichter zelf. Nochtans wordt met deze overlevering, gesteld dat zij
inderdaad historisch betrouwbaar is, Luykens bekering zonder meer niet verklaard.
Zij leert ons met name niets over de geestelijke situatie van de jongeman voor wie
dit gebeuren aanleiding kon worden om op zijn 26e jaar3) afscheid te nemen van het
‘burgerlyke leven’. Aan het onderzoek van deze situatie, vanwaaruit de bekering
slechts kan begrepen worden, is het grootste deel van deze studie over Luyken als
dichter van de Duytse Lier gewijd.
Na zijn bekering ‘vuurig door de Liefde Gods ontsteeken zynde, resolveerde [de
dichter] om een geheel andere manier van leven te leiden’, aldus het Kort Verhaal,
‘zyn oud en slecht gezelschap verlaatende, voegde hy zich by

1) De Nieuwlichter Jan Luyken, p. 49.
2) D.W., p. 386.
3) Aldus het Kort Verhaal.
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de vroomen van dien tyd, als Abraham Galenus, Petrus Serarius1) en andere meer:
en sloeg de weg van verloochening met groote getrouwheid in, kloekmoedig
afstervende al wat de natuur lief was, de zelve niet geevende, als dat hy niet ontbeeren
konde, naauwelyks bloote nooddruft neemende, van spys, drank, slaapen, kleeding,
enz. hoewel hy 't zelve rykelyk konde winnen; om dus zyn Heer en Meesters
voetstappen op 't beste na te volgen, als zynde de veiligste weg2), om de Goddelyke
natuur deelachtig te worden, die men ook bizonder in hem heeft zien uitb[l]inken,
en waar door hy is geworden een aangenaam Instrument in de hand zyns Maakers;
gelyk te zien is in zyn T i e n uitmuntende Tractaatjes, zo vol zielroerende Verzen,
en op Godverliefde uitdruksels, bequaam om alle Godminnende zielen meerder te
doen ontvonken in de Goddelyke liefde....’. Zózeer zelfs wenste Luyken met zijn
‘burgerlyke’ verleden te breken, dat hij zijn Duytse Lier, symbool van dat verleden,
‘alzins by de Boekverkopers, zelf tot hoogen prys ging opkoopen, om deze ydelheden
uit de werrelt te helpen en te vernietigen’, zoals Houbraken in 1721 meedeelde3). Bij
dozijnen soms werden hem de exemplaren van zijn bundel aangeboden en eerst toen
hij tot de ontdekking kwam, dat er meer waren verzameld dan hij had laten drukken,
begreep de naïeve man, dat nog niet allen, gelijk hij zelf, de nieuwe mens hadden
aangetrokken. Hij staakte de inkoop, ‘wyl zyn goet voornemen hier door verydelt
was; en het smartte hem, ziende dat de eerlykheit zoo veer verbannen wert’4).
In 1677 eerst gaf Luyken, die intussen het penseel voor de etsnaald verwisseld
had, openlijk blijk van zijn nieuwe overtuiging. Hij etste in dat jaar een, afzonderlijk
uitgegeven, prent, voorstellende de verschijning van een komeet, die zich ‘aan
Nederlandt [vertoonde], en alomme aan ander Landen: in den jare naar de geboorte
onses Saligmaker Jesu Christus, 1677, in 't laatst van Aprillis, en voorts in de
Bloeymaandt, des Morgens van twe uuren tot aen den dageraat, in 't noort oosten....’5).
Het gedicht (vermoedelijk van Luykens hand) dat deze prent verklaart, geeft duidelijk
te verstaan, hoe het verschijnen van de komeet begrepen werd als een teken des
hemels. In deze

1) Op de onjuistheid van deze mededeling voor wat de in alle geval vóór Aug. 1669 overleden
Serarius betreft werd reeds gewezen door Van der Does in zijn art. over Gichtel, p. 159.
2) De schr. verwijst hier naar 2 Petrus 1 : 4.
3) l.c., p. 253-254. Houbraken deelt niet mee, wannéér Luyken dit deed.
4) id., p. 254.
5) Reproductie bij Van Eeghen, l.c., p. 2. De prent is niet gedateerd, men kan echter wel voor
zeker aannemen, dat zij tijdens het verschijnen van de komeet vervaardigd is en als vliegend
blad verscheen; id., p. 1.
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astrologische belangstelling mag men wel in het bijzonder de invloed herkennen, die
er op Luyken is uitgegaan van Petrus Serarius. Reeds in de voorrede tot zijn
Goddelycke Aandachten immers had deze astrologische chiliast gewezen op het feit
dat God ‘niet alleen op aarde, maar ook in den heemel veelderley teekenen zijns
toorns en onzer aan-staande straffe veelvuldelijken, getoont [heeft]’. En in het
bijzonder in zijn Naerder Bericht van 1662 had hij aan de kometen herinnerd, die
zich in de eerste eeuwhelft aan het firmament vertoonden: ‘.... die schricklijcke
Comeet die sich op den uytganck des Herfst-Maents in het Jaer 1618 vertoont
heeft/met een seer lange ende vlammige Steerte ofte Roede / wekker geesselinge tot
op heden noch is duerende waer van dat gantsche Corpus der Christenheyt noch vol
striemen ende etter-buylen is / die tot op desen dagh noch bloeden / ende noch niet
uytgedruckt / verbonden ofte grondelijck versaght en zijn. Ende zedert dien grooten
Comeet, hebben wy in 't Jaer 1652 noch eenen anderen gehadt....’1). Het gedichtje
waarin Luykens prent van de komeet van 1677 wordt verklaard, sluit daarbij naar
de geest volkomen aan.
Een Roede in 't Oosten opgegaan,
Seyt ons den straf der Sonden aan.
Hoe eedel is een Ziel vol deugden!
Al wat van Godt komt baart hem vreugde,
Hy kust de roede, en, boos, noch vals
Valt sijnen Vader om den hals.
Maar 't hert vol bitterheyt en sonden,
Wort door de wanhoop meest verslonden,
Als Godt in kracht sijn grim verheft,
En na verbeyden eyndlingh treft.
Versmelt sijn goet, soo valt sijn luyster,
Verbreekt sijn lijf, hy staat in 't duyster:
Elendig erf, elendig lot.
Wie wijs is hou sich digt aan Godt.

In hetzelfde jaar gaf Luyken, bij een gravure door C. de Decker2), zijn beschrijving
uit van Het Goddelyk Wonder, ‘Geschied tot Amsteldam, in het

1) Naerder Bericht, Wegens Die groote Conjunctie ofte t'samenkomste van allen Planeten, in
het Teecken des Hemels, ghenaemt de Schutter, te geschieden den 1/11 December Anno
1662. Waer-inne Uyt de Natuer der sake en d'andere soo voor-als medegaende
Omstandigheden, seer krachtig bewesen wort, dat de Tweede Komste J. Christi, tot
verdelginge der Godloosheyt ende invoeringhe ende oprechtinge van 't Rijck der Gerechtigheyt
op Aerde, voor handen zy ..... Door Petrus Serarius. t'Amsterdam, Gedruckt by Broer en Jan
Appelaer, Boekverkopers inde Pyl-steegh, 1662; p. 8.
2) Van Eeghen, l.c., p. XXIII.
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Jaar 1676. tussen den 13. en 16. dag van de Maand October, aan Jeske Klaas
(Huisvrouw van Rinke Abbis, Vlotschuitevoerder) geboren tot Harlingen, in Vriesland;
doch is nu 32 jaaren woonachtig geweest tot Amsteldam, nu oud zynde 49 jaaren:
dewelke veertien jaaren Lam geweest zynde, aan beide haar beenen van de heupen
af, waar van het eene geheel doof en gevoelloos was, zo dat het met geen dingen
konde bezeert worden, en daar ook geen Nagel aan en wies, zodaanig dat zy niet
konde als kruipen op der aarden, en in een wagentje gereeden worden, of als een
kind op den arm gedraagen, nu door de genade Gods, ten toon der gantse Wereld,
wederom is hersteld, op dusdaanige wyze, gelyk wy 't getrouwelyk hebben
opgeschreeven uit haar eigen mond’1). In 1677 ook vervaardigde hij de prent,
voorstellende de verschijning van een engel aan de weduwe Grietje Claes te Zaandam
op 14 April van het rampjaar 1672. Onder de titel De Genade Gods over Hollandt
beschreef hij daarbij het visioen, waarin de engel aan de ‘eerbaare en zeer deugdzaame
Weduw’ de redding van het land voorspelde uit de wanhopige situatie waarin het
zich op dat ogenblik bevond. Luyken legde het gebeurde bovendien vast in een
tweetal verzen, waarvan het kortste, onmiddellijk onder de prent, als volgt luidt:
Noch droom, noch dronkenschap heeft dit gemoed bedroogen,
Dat met gezond verstand en helder waakende oogen
In 't licht, (gebrooken uit den Paradysen dag,)
Een schoone Jongeling in witte kleed'ren zag,
Wiens lieflyk aanzien haar het hert zo zeer verheugde,
Dat haar vernoegde Geest en wenst geen meerder vreugde
In 't eeuwig leven, zo zy 't erft van Godes hand.
Wat was de boodschap van dien Hemelsen Gezant?
Hoe God, die goede God, zo lieflyk in 't ontfarmen,
't Gedreigde Holland zouw bewaaren in zyne armen.
Wat Godlyk is dringt door, ten spyt van 't helse zaad,
De zuiv're waarheid is bezegeld met der daad.2)

Maar het waren niet slechts de spectaculaire, om zo te zeggen ‘Gichteliaanse’
verschijnselen in het milieu der piëtisten, die Luykens aandacht boeiden! In 1678
verscheen het eerste van zijn ‘tien uitmuntende Tractaatjes’ onder de titel Jezus en
de Ziel. Een Geestelycke Spiegel voor 't gemoed ... t'Amsterdam,

1) Tekst volgens De Zedelyke en Stichtelijke Gezangen, A'dam 1709, p. 228; de beschrijving
van Het Goddelyk Wonder op p. 228-231.
2) De beschrijving van het visioen en de beide gedichten ook in De Zedelyke en Stichtelyke
Gezangen, p. 222-227; het geciteerde vers op p. 224.
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By Pieter Arentsz. in de Beursstraet in de drie Rapen. 16781). Zoals reeds gezegd
greep Luyken voor deze bundel terug op de door Christoffel in 1657 bezorgde uitgave
van Serarius' bewerking der Pia Desideria, waarmee hij van jongsaf bekend moet
zijn geweest. Wat idee en opzet betreft stemt Jezus en de Ziel op verschillende punten
met Serarius' Goddelycke Aandachten overeen2); de geest echter van zijn bundel is
doordrenkt van Böhme's theosofie, waarin hij zich na zijn bekering - in
verstandhouding wellicht met de Warmonder broederschap? - verdiepte, maar
waarmee hij van huis uit vertrouwd was. Wij vinden derhalve de diverse aspecten
van de geestelijke sfeer der ouderlijke woning stuk voor stuk bij de bekeerde dichter
terug. Oók de zin voor een strenge evangelische moraal tenslotte. ‘Hy bezocht
dikmaals de Godvruchtige’, lezen wij in het Kort Verhaal, ‘maar meest de behoeftige
en geringe, en hielp haar nood met groote heimelykheid vervullen’, en elders in dit
levensbericht wordt getuigd, hoe de voorspoed nimmer Luykens hart verleidde ‘om
hem van de weg des Armen levens van Christus te doen treeden, maar in alle
getrouwheid 't geen boven zyn geringe nooddruft was, zyn behoeftige naaste
blymoedig mededeelende; zo dat het Grafschrift van Atoles3) met recht ook het zyne
mag zyn, 't welk aldus luid: Deze heeft zyn Goederen voor uit na den Hemel gezonden,
en is nu heenen gegaan om daar van een bezit te neemen’. Wat bracht Luyken anders
in practijk dan hetgeen Casper de oude zijn medechristenen had voorgehouden, toen
hij in zijn Onfeylbare Regel Van Winste sonder Verlies gewaarschuwd had: ‘soo ghy
[uw aardse goederen] niet voor uyt sendt by u leven / soo weet ghy immers dat het
u geensins na gesonden mach worden....’4)? Ook in de letterlijke zin des woords,
mogen wij zeggen, betekende Luykens bekering een terugkeer tot het vaderhuis.

1) Luykens naam komt niet op de titelpagina voor, wel als ondertekening van het Kort Bericht.
- Wij citeren in deze studie de uitgave in 1714 verschenen bij de Wed. P. Arentz en K. van
der Sys te Amsterdam.
2) Zie daarvoor ons artikel Goddelycke Aandachten. Een teruggevonden werkje van Petrus
Serarius. Een voorbeeld van Luykens Jezus en de Ziel, NTg., 43e jrg. (1950), p. 317-322.
3) Deze naam vermochten wij niet thuis te brengen. Heeft men hier wellicht met een anagram
te doen?
4) p. 39.
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II Het Luyken-onderzoek
Onderzoek en waardering van Luykens poëzie
in het bijzonder van zijn Duytse Lier
Bleef het onderzoek van Luykens leven tot dusver beperkt, over zijn dichterlijk
oeuvre ontstond in de loop van twee eeuwen een vrij omvangrijke literatuur. Elk
geslacht heeft de behoefte gevoeld tegenover Luykens jeugdwerk en stichtelijke
poëzie zijn standpunt te bepalen. Een overzicht van deze literatuur weerspiegelt dan
ook in kort bestek de ontwikkeling onzer vaderlandse beschaving sinds de aanvang
van de achttiende eeuw. Het weerspiegelt tevens een proces, een vrij traag verlopend
proces, waarin zich het beeld van deze poëzie, zowel van de erotische als de mystieke,
geleidelijk aan verheldert. Zulk een overzicht versterkt ook de overtuiging, dat
misschien niemand zo congeniaal over deze poëzie vermag te schrijven als juist de
moderne onderzoeker.
Van enige voorstelling van Luykens jeugdwerk is in Houbrakens Groote Schouburgh
der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen nog geen sprake. De auteur deelt
slechts mee, dat de Duytse Lier ‘vol [is] van verliefde gedichten, en dartele
minnezangen’1) en citeert verder, zonder enig commentaar, als specimen daaruit de
eerste en tweede strofe van het aanvangslied der tweede verdeling Een straal uyt
Leonoraas oogen. Over 's dichters jeugdperiode zou Houbraken, naar het schijnt,
eigenlijk liever het zwijgen hebben gedaan. Hij maakte van diens ‘los en ongebonden’
leven slechts melding ‘om tot verwondering aan te toonen, hoe hy door de liefde tot
deugt en godvrugt naderhand zyn aart en levenswyze verandert heeft, ja zoo, dat hy
tot een opmerkelyk voorbeelt van mededeelzaamheit omtrent arme en behoeftige
menschen strekte’2). Zijn voorkeur ging uit naar Luykens stichtelijke poëzie, naar dat
‘goed getal fraaije Boekjes ., met Konstplaatjes versiert,.. die den weg tot de Deugt,
Liefde tot God, Begeerte tot het zalige leven, als ook zulke, die de zeedeplichten zoo
in 't algemeen, als de kinderplichten omtrent hunne ouders, in 't byzonder betreffen’3).
Ook zijn lofdicht bij het portret, dat

1) 3e dl., p. 253.
2) Ibidem.
3) Ibidem. Bij de ‘kinderplichten omtrent hunne ouders’ dacht Houbraken aan 's Menschen
Begin, Midden en Einde; Vertoonende het kinderlyk Bedryf en Aanwas in Eenenvyftig
konstige Figuuren met Goddelyke Spreuken en Stichtelyke Verzen.
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Van der Sys van Luyken na diens dood liet maken, laat er geen twijfel over bestaan,
of Houbraken heeft, mét Luyken, voor de Duytse Lier als het werk van een
‘waereltling’ weinig of geen waardering gehad.
Dit is de Beeltenis van LUIKEN, om 's mans groot
Vernuft en vindingen geteekent na zyn doodt.
Hy was een Waereltling, daar na heel ingetogen
Van leven, en gedrag, een voorbeeld van medogen
En mededeelzaamheit, aan d'armen steets betoont,
Waarom zyn beelt verdient met eeuwge lof gekroont.1)

Na Houbraken zouden vrijwel alle beoordelaars tot het einde van de negentiende
eeuw zonder aarzeling kiezen voor de ‘waereltling’! Uiteraard deed dat de opsteller
van het levensbericht dat voorafgaat aan de uitgave van de Duytse Lier, in 1729
verschenen bij Hendrik Bosch, Boekverkooper, over 't Meisjes Weeshuis te
Amsterdam. Hij was van mening dat het bundeltje, ‘'tgeen in [Lykens] eerste beginzel
gemaakt [werd], nogtans niet nalaat de werken van anderen in hunnen meerderen
ouderdom te beschamen, en te overtreffen door zynen sierelyken, netvloeijenden en
aangenamen styl’2). Luykens latere ontwikkeling kwam hem dan ook slechts als diep
betreurenswaardig voor. ‘Beklaagelyk, ja met regt beklaagelyk is het dat veeltyds in
doorlugtige verstanden, als onze JAN LUYKEN, een verkeerde drift van Godsdienst
heerst, en de overhand heeft, hoe scherpzinnig hun oordeel en begryp in andere zaken
is, en hoe verre die beide zig uitstrekken. JAN LUYKEN versleet zynen meesten
tussen-tyd in het lezen der werken van Jaques Böhme, en Antonette Bourignon, en
verkeerde ook bynaar met niemant anders, dan die aan deze dwalingen vast waren....’3).
In dezelfde geest, maar nog ongunstiger oordeelde Campo Weyerman over Luykens
stichtelijke poëzie in De Levensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-schilders
en Konst-schilderessen, waarmee hij in 1729 Houbrakens werk dacht te komen
verbeteren. ‘... die goede vroome Jan Luiken’ - aldus de merkwaardige Bredanaar ‘verviel naderhant uyt het heet water in het vuur, en die ziekte haalde hy zich op den
hals door het leezen van de grilzieke schriften van den Pietist Jakob Böhme, en van
Antonette Bourignon, een koppel Antikrists Heyligen, die de weerelt,

1) p. 256. Dit gedicht is eigenlijk, in enigszins gewijzigde vorm, de aanhef van het veel
uitvoeriger lofdicht dat Houbraken in 1712 schreef; zie Luikens Schriftuurlyke Geschiedenissen
en Gelykenissen etc., dl. I; aldaar ook de gedichten van Adr. Spinneker en Corn. van Eeke
op Luykens beeltenis.
2) p. A4 recto.
3) p. A5 recto en verso.
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en inzonderheyt de Hoogduytsche luchtstreek, met een grooter tal dweeperyen hebben
vergiftigt als alle de Munstersche herdoopers’1). Over de poëzie die Luyken schreef
toen hij nog in het ‘heet water’ van de eros verbleef, bracht Weyerman overigens
geen nieuws. Vrijwel woordelijk nam hij de korte passage over, die Houbraken reeds
aan de Duytse Lier had gewijd, met inbegrip van de daar geciteerde aanhef van het
aanvangslied der tweede verdeling Een straal uyt Leonoraas oogen.
In 1788 werd Luykens poëzie, met name zijn Duytse Lier, voor zover wij konden
nagaan voor het eerst betrokken in een zuiver literaire beschouwing2). Eerst toen
kwam men er toe óók eens aandacht te besteden aan de rest van het aanvangslied der
tweede verdeling, dat tenslotte niet minder dan zeventien strofen telt en, anders dan
de aanhef suggereert, voor het grootste deel een verhalend lied is. Het stuk werd in
zijn geheel opgenomen in de bloemlezing De Geest der Nederlandsche Dichters,
waarin overeenkomstig de leer van Van Alphen ‘de soorten van dichtstukken in dat
vak der THEÖRIE geplaatst zijn, daar ze behooren’3). Niet de ‘verliefde gedichten, en
dartele minnezangen’ maakten de belangstelling gaande van de samenstellers dezer
bloemlezing, zij voelden zich aangetrokken tot het romantisch pathos in Luykens
verhalende liederen. In een voorafgaande beschouwing over de oorsprong, de
geschiedenis en het karakter van de romance wezen zij erop, hoe er ten onzent weinig
‘Genies’ gevonden worden, die zich in het genre der romance beroemd wisten te
maken. ‘ik zegge, Genies, daar deze gedichten, buiten eene zekere gemaklijkheid,
even als elk ander Lied, als elke andere vertelling, tevens eene bijzondere vatbaarheid
der ziel vereisch[en], om gelukkig daar in te slaagen’4). De samenstellers bewezen
Luyken dus waarlijk geen geringe eer, toen zij in de afdeling Romansen behalve het
aloude Het Daget in den Oosten uitsluitend liederen opnamen, ontleend aan de Duytse
Lier! Het zijn behalve het genoemde aanvangslied van de tweede verdeling: het lied
van Kleenardes5),

1) 3e dl., p. 111.
2) In 1783 was te 's-Gravenhage een nieuwe druk van de bundel verschenen.
3) De Geest der Nederlandsche Dichters, A'dam 1788, Voorberigt aan de beminnaars en
begunstigers der Nederduitse Dichtkunde, p. 1. - Wie de ‘verzamelaars’ van deze bloemlezing
waren, is ons niet bekend.
4) id., p. XXI. De titel van deze beschouwing luidt: Verhandeling over het Bevallige, Naïve en
de Romansen (vanaf p. XX wordt over de romance gehandeld). - Met ‘genies’ worden
‘talenten’ bedoeld.
5) Een knaap, in 't bloejen zijner jaren (10e verdeling). De titel luidt Schijn bedriegt.
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de vertelling van Dooraltus1) en het lied van Armantus en Amiela2), dat zoals de
inleiders mededelen ‘eene zagte trippelende beweging’ bezit, gelijk de romance
vereist3). Eerst in de tweede helft der negentiende eeuw zou op dit aspect van de
Duytse Lier opnieuw de aandacht worden gevestigd.
Na dit romantisch intermezzo kwam Jeronimo de Vries in 1810 Een straal uyt
Leonoras oogen weer roemen om zijn aanhef4)! Mede aan de hand van dit ‘bijzonder
krachtig en fraai’ fragment wees hij, als eerste, de dichter van de Duytse Lier zijn
plaats in de geschiedenis onzer letteren: in de omgeving namelijk van dichters als
Hooft en Jonctijs, die hij ‘zoo niet op zijde treden, ten minste met vasten tred [kon]
volgen’5). Als dichter van de Duytse Lier had Luyken, naar De Vries meende,
onmiddellijk reeds zijn poëtisch hoogtepunt bereikt. Al waardeerde hij in de
stichtelijke poëzie wel de raakheid van uitdrukking, de wijze waarop de dichter alles
‘naar den eisch der zaak wist uit te drukken en toe te passen’6), hij kon dit latere werk
toch niet anders dan als een teruggang beschouwen. ‘Alles op het geestelijke
toepassende, verviel dat vrije, bevallige en lieffelijke, dat in zijnen Duytsen Lier....
uitnemend doorstraalt’7). Een oorsprónkelijk dichter vermocht hij echter ook in de
eroticus niet te ontdekken. Groter dan de dichter vond hij de tekenaar en etser, die
hij om hun oorspronkelijkheid en kracht een plaats naast Rembrandt waardig keurde.
‘De voortbrengselen van zijne dichtpen’ - aldus De Vries in een wel wat
vreemdsoortige gedachtengang - ‘moeten dan eerst vergeten worden, wanneer die
van zijne teekenpen verworpen zullen liggen, en zijn prentwerk aan de wormen zal
zijn ten prooije gelaten’8).
In zijn Beknopte Geschiedenis der Letteren en Wetenschappen in de Nederlanden
oordeelde N.G. van Kampen in 1821 reeds veel gunstiger over Luykens

1) Dooralt, ô roem der Jongelingen (10e verdeling). De titel luidt Van Dooraltus.
2) Zo zach Ar'mant zijn lief Amiel (6e verdeling). De titel luidt Getergde min doet wonderen.
3) Verhandeling, p. XXXII. Aan de genoemde liederen was ook te demonstreren, hoe in de
romance ‘de hartstogten... veelal in 't geaffecteerde [kunnen] vallen’, id., p. XXXV.
4) Proeve eener Geschiedenis der Nederduitsche Dichtkunde, Deel I, (A'dam 1810); over
Luyken p. 291-296.
5) id., p. 296. Een straal uyt Leonoraas oogen vond hij in de trant van Jonctijs vervaardigd, de
invloed van Hooft wees hij aan in Spytig klaartje (8e verdeling). De Vries vroeg verder
aandacht voor het ‘regt los en dichterlijk[e]’ verjaardicht voor Nikolaas de Vree (10e
verdeling).
6) id., p. 292. Ten bewijze daarvan citeerde hij Het Kindje huilt uit 's Menschen Begin, Midden
en Einde.
7) id., p. 292.
8) id., p. 296.
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artistieke betekenis1). Hij herinnerde aan het streven van Nil Volentibus Arduum en
prees de dichter, omdat hij zich afzijdig had gehouden van deze ‘geestverstikkende
School’. Klaarblijkelijk wilde de Amsterdamse hoogleraar daarmee de nadruk leggen
op het natuurlijke, spontane karakter van Luykens erotische poëzie. Voor het overige
bedoelde hij met zijn beschouwing over de Duytse Lier slechts een verdediging van
de bundel in zedelijk opzicht. Hij achtte dit debuut ‘geenszins zoo beleedigend....
voor de zedelijkheid, als men zou denken volgens de bovenmatige gestrengheid,
waarmede hij dezelve, na zijne geheele verandering van denkwijs, trachtte te
vernietigen’2). Van Kampen vestigde in dit verband de aandacht op de voorstellingen
van de gevaarlijke en nadelige gevolgen der ongeregelde min, zoals die voorkomen
in het motto, het bijschrift en aanvangslied van de zevende verdeling. Ook over
Luykens geestelijke poëzie oordeelde hij heel wat gunstiger dan Jeronimo de Vries.
Ondanks zijn bezwaren tegen de ‘mystieke en vergezochte denkbeelden’ vond hij de
versjes waarmee de dichter zijn zinnebeeldige werkjes voorzag ‘somtijds geestig,
vernuftig, altijd vol zuiver gevoel voor Godsdienst en gestrenge zedelijkheid’3). Van
Kampen zag ook, hoe zich de dichter van de Duytse Lier in deze geestelijke poëzie
als dichter in diepste wezen gelijk bleef. ‘Het vuur van [Luykens] gestel, vroeger
aan VENUS en de Muzen gewijd, werd in later' tijd niet verdoofd: het blaakte slechts
voor ernstiger, heiliger onderwerpen’4). De Amsterdamse hoogleraar was daarmee
de eerste die de verhouding van Luykens erotische liederen tot diens mystieke poëzie
niet slechts van de negatieve kant benaderde. Tot in de moderne tijd toe zal deze
verhouding de aandacht van de onderzoeker gevangen houden.
Bij Van Kampens oordeel over het zedelijk gehalte van de Duytse Lier sloot zich
in 1823 Witsen Geysbeek aan, die in de bundel geen enkel ‘ontuchtig stukje’ had
weten te ontdekken5). Ook hij oordeelde over de dichterlijke betekenis van de bundel
veel gunstiger dan De Vries. De meeste stukjes hadden

1) Deel I (Den Haag 1821); over Luyken: § 131, p. 267-370. Gunstiger oordeelde ook de
Utrechtse hoogleraar L.G. Visscher blijkens zijn aanduiding van Luyken als ‘dezen te weinig
geachten dichter’, Bloemlezing uit de beste schriften der Nederlandsche dichters van de 13de
tot en met de 18de eeuw Breda 1821, p. 273, noot 1. In deze bloemlezing is Luyken
vertegenwoordigd met een tweetal liederen uit de Duytse Lier: Hy lacht, en acht, wiens fiere
hart (8e verdeling) en Een knaap, in 't bloejen zijner jaren (10e verdeling).
2) Van Kampen, l.c., p. 367-368.
3) id., p. 370.
4) Ibidem.
5) Biographisch Anthologisch en Critisch Woordenboek der Nederduitsche dichters Bijeen
verzameld en uitgegeven door P.G. Witsen Geysbeek. Deel IV (A'dam, 1823); over Luyken
p. 249-259.
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voor zijn gevoel ‘iets bevalligs en innemends, iets liefelijks en oorspronglijks, dat
[Luyken] alleen eigen scheen’1). Onmiskenbaar wenste hij met deze laatste opmerking
de opvatting van Jeronimo de Vries te corrigeren, volgens wie het de dichter van de
Duytse Lier aan oorspronkelijkheid zou ontbroken hebben. Er is een enkel detail, dat
in dit verband de aandacht vraagt. Evenals De Vries herinnerde ook Witsen Geysbeek
aan de poëzie van P.C. Hooft, maar de naam van Daniël Jonctijs verving hij door die
van H.C. Poot. Een kleinigheid, die nochtans dient opgemerkt, omdat zij als het ware
de richting aanduidt, waarin deze beoordelaar het eigene zocht in de poëzie van de
Duytse Lier: evenals Van Kampen werd hij blijkbaar getroffen door de grote mate
van natuurlijkheid in de poëzie van Luykens eersteling. Er is in zijn beschouwing
over de Duytse Lier nóg een detail waarop even dient gewezen. Witsen Geysbeek
was namelijk voorzover wij konden nagaan de eerste, die de aandacht vestigde op
het ‘bevallig Anacreontisch vernuft’2) in het lied Op de schoone oogen van Juffer
Lea Steylvlied. Zoals wij elders hopen aan te tonen, wees hij daarmee op een essentiële
karaktertrek van Luykens erotische poëzie. In één opzicht week deze criticus in zijn
oordeel - en zulks in niet geringe mate - van Van Kampen af: met name waar het
Luykens geestelijke poëzie betrof. In dit opzicht kende hij vrijwel geen genade.
Vanuit poëtisch oogpunt kon hij Luykens ontwikkeling slechts betreuren, om niet te
zeggen, vervloeken. ‘.... de losse, vloeijende, bevallige minnedichter’ - schreef hij
knarsetandend - ‘was nu in een' stijven, kouden, miltzuchtigen berijmer van
schriftuurplaatsen en dorre, ziellooze meditatiën veranderd’3). Zulk een krasse
veroordeling van Luykens stichtelijke poëzie werd, de hemel zij dank, sindsdien niet
meer gehoord.
Aan een uitspraak als die van Witsen Geysbeek moet Mr. Pieter Mabé wel gedacht
hebben, toen hij opmerkte, dat Luyken ‘en als mensch niet juist beoordeeld, en als
genie, vooral als dichter, niet naar waarde geschat wordt’4). Mabé's ‘voorlezing’, die
van 1829 dateert, was bedoeld als een apologie, al kost het de moderne lezer enige
moeite het apologetisch karakter daarvan te herkennen! De procureur was ál te zeer
een kind van zijn verlichte tijd,

1) id., p. 252.
2) id., p. 253.
3) p. 250-251. Als een uitzondering citeerde hij De Morgenstond uit de bundel Beschouwing
der Wereld.
4) l.c., p. 202.
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een ál te brave zoon van dat ‘vaderland, waar de vrijheid en daar door tevens hare
dochters, de verlichting en beschaving, reeds vroeg in vollen luister bloeiden’1) om
voor Luykens religieuze opvattingen, zijn afschuw van de wereld, zijn verregaande
milddadigheid, kortom voor het absolute van zijn levensinzicht en levenshouding
onverdeelde bewondering te kunnen koesteren. Er was echter in de doperse Mabé
‘een stil maar innig gevoel’ dat hem met Luyken verbond2). Het liefdevolle,
zachtmoedige in Luykens karakter, zijn bezorgdheid om het heil van de evenmens
moeten hem wel op zeer bijzondere wijze hebben geboeid. ‘... ofschoon niemand
ontkennen kan, dat LUIKEN in dezen tijd [na zijn bekering] een dweeper was, blinkt
echter ook dáár, waar wij zijne handelwijze moeten afkeuren, de grondtrek van zijn
hart, de liefde, beminnelijk uit. Ja, M.H.! zelfs hier verdient hij onze hoogachting!’3).
De emphase waarmee deze slotzin werd uitgesproken, geeft duidelijk te verstaan,
welke weerstanden Mabé bij zijn gehoor te overwinnen had. Zij geeft duidelijk aan,
in hoeverre zijn waardering van de bekeerde dichter afweek van de algemeen
gangbare. Hij vereerde Luyken om de diepste trek van diens wezen, ondanks zijn
afkeer van mystiek en ascese, waarin Mabé voor zijn tijdgenoten geenszins onderdeed.
Hij was ervan overtuigd, dat Luykens ‘godsdienstige denkwijze in latere dagen op
zijn dichterlijk genie geen gelukkigen invloed [had] gehad’4). Verderop in zijn
voordracht merkte hij weliswaar op, dat het onredelijk zou zijn aan Luykens
geestelijke poëzie alle poëtische waarde te ontzeggen, maar toen het erop aan kwam,
zulks wáár te maken, bleek de procureur reeds aan het einde van zijn ‘voorlezing’
te zijn gekomen. Hoever Mabé nog van Luykens stichtelijk werk verwijderd bleef,
blijkt wel het duidelijkst hieruit dat zijn als apologie bedoelde voordracht voor het
grootste deel gewijd was aan een beschouwing van de Duytse Lier, die toch werkelijk
in poëtisch opzicht geen verdediging meer behoefde! Evenals Jeronimo de Vries
prees Mabé het reeds door Houbraken en Weyerman geciteerde Een straal uyt
Leonoraas oogen; evenals Witsen Geysbeek roemde hij het lied op de ogen van Lea
Steylvlied om zijn anacreontisch vernuft; met De Vries prees hij andermaal het
gelegenheidsgedicht voor Nikolaas de Vree, zoals hij met Van Kampen het zedelijk
gehalte van de bundel in bescherming nam5).

1)
2)
3)
4)
5)

Ibidem.
id., p. 205.
id., p. 211.
id., p. 224.
Mabé citeerde Het Kindje huilt (zie Jeronimo de Vries) De Morgenstond (zie Witsen
Geysbeek) en De Steenzager uit de Spiegel van het menschelijk Bedrijf. Uit Jezus en de Ziel
citeerde hij niets; wel vermeldde hij daaruit, om het ‘dichterlijk vernuft’, De Ziel betracht
den Schepper uit de schepselen.
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Evenmin als zijn beschouwingen over Luykens geestelijke poëzie bijdroegen tot de
vorming van een zuiverder begrip van de bekeerde dichter, evenmin betekende zijn
verhandeling over de Duytse Lier ook maar in énig opzicht een verheldering van het
toenmalige beeld van de bundel.
Enige jaren vóór de doperse Mabé was er, vanuit de sfeer van het Reveil, over
Luykens geestelijke poëzie geschreven door Willem de Clercq1). Ook hij betreurde
wel, dat de dichter al te vroeg het nietige van de ‘prozaïsche wereld’ had leren inzien
en zich aan het andere uiterste van een geestelijke overdrijving had overgegeven,
maar hij achtte diens stichtelijke poëzie toch belangrijk genoeg om haar te vermelden
in een verhandeling waarin zij z.i. eigenlijk niet thuis hoorde2)! Veel minder door de
verlichting ‘belast’ dan Mabé kon Willem de Clercq Luyken ondanks zijn bezwaren
huldigen als ‘misschien een der dichterlijkste geniën uit onze geheele Letterkunde....
die als teekenaar, plaatsnijder en dichter bewondering verdient’3). Zulk een oordeel
herinnert ons eraan, hoezeer de bekeerde dichter terzij van de officiële verlichte
geschiedschrijving dier dagen onder het protestantse volksdeel in brede kring
bewonderd en vereerd werd. Ds. Wildschut gaf er enige treffende voorbeelden van
in zijn opstel Jan Luiken beschouwd als dichter, vooral van godsdienstige zangen:
de derde protestants-christelijke beschouwing uit deze tijd, die onze aandacht vraagt4).

1) Verhandeling van den Heer Willem de Clerq, ter beantwoording der vraag: welken invloed
heeft vreemde letterkunde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche,
gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde, sints het begin der vijftiende eeuw tot op
onze dagen? 2 dr. A'dam 1826, p. 169. De eerste druk dateert van 1822.
2) De invloed van Böhme is De Clercq ontgaan. Noch in het ‘Vierde Tijdperk’ (Van het midden
tot het einde der zeventiende Eeuw) noch in het ‘Vijfde Tijdperk’ (Van het begin tot het
midden der achttiende eeuw) komt Luyken ter sprake. De Clercq vermeldt hem bij zijn
bespreking van de emblematische leterkunde in het ‘Derde Tijdperk’, ‘schoon hij eigenlijk
slechts tot de tweede helft dezer eeuw behoort’.
3) In zijn Essai sur l'histoire de la littérature Néerlandaise, A'dam 1830, schreef J. de 's
Gravenweert: ‘... Luyken est rangé parmi les meilleurs poètes nationaux’. Behalve om de
Lyre Teutonne ou Hollandaise bewonderde hij de dichter om diens emblematische poëzie.
‘Luyken avait comme La Fontaine, le rare talent de prêter du charme aux choses les plus
vulgaires, et il ne dédaigna pas de dessiner et de graver, à l'usage des enfans, une collection
d'emblêmes et de métiers accompagnée d'épigraphes morales, que tout le monde savait
autrefois par coeur.’ In Luykens religieuze poëzie vond de 's Gravenweert ‘quelques beaux
morceaux’, p. 92.
4) Nieuw Christelijk Maandschrift, voor den beschaafden stand. Uitgegeven door de
ringsvergadering van Amsterdam. Deel IV (A'dam 1930), p. 421-475. Wildschut deelt mee,
dat Luykens geschriften ‘niet slechts bij het godsdienstig Publiek lang en algemeen geacht,
maar zelfs door beroemde Mannen, ook nog in onzen tijd, op hoogen prijs zijn gesteld
geworden.’ Onder hen noemt hij de Haarlemse predikant Van der Roest en de hoogleraar
J.F. Van Beeck Calkoen, p. 441-443. Men zie ook J.P. van Melle, De ‘oude’ Jan Luyken
Rotterdam 1912, p. 1.
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Het oordeel van Witsen Geysbeek verwerpend, zich aansluitend bij De Clercq deelde
Wildschut de mening van N.G. van Kampen dat ‘het vuur van LUIKEN's dichterlijke
genie, vroeger aan de Liefde en de Muze gewijd, in lateren tijd niet verdoofd was,
maar alleen voor ernstiger en heiliger onderwerpen gloeide’1). Evenals Mabé hoopte
hij zijn lezers aan te tonen, dat ‘de vrome LUIKEN aller hoogachting verdient, en de
voortbrengselen van zijnen geest eene hoogere waarde hebben, dan aan zijne Schriften
thans wordt toegekend’2). Wildschut ging daarbij echter anders te werk dan Mabé,
door in zijn opstel tevens een ‘proeve van een bloemlezing’ te geven3). Hij deed zijn
werk bovendien veel beter, hetgeen in deze jaren overigens geenszins zeggen wil,
dat hij een bundel als Jezus en de Ziel zou bewonderd hebben! In dit en andere werken
- waarschuwde hij - ‘heerscht allerwege een zeer mystieke geest en eene volslagene
verwaarloozing van alle kunst en smaak’4). Maar Wildschut was de eerste die de volle
aandacht vestigde op de schoonheid van Luykens Zedelijke en Stichtelijke Gezangen
vol ‘van reinen zin en heilige zalving’5). Niet minder dan negen stukken uit deze
bundel nam hij in zijn bloemlezing op6). Nochtans lag het hoogtepunt van Luykens
poëzie ook voor deze predikant in de Duytse Lier. Zelfs deze vereerder van de vrome
Luyken kon het slechts betreuren, dat de dichter ‘dien gunstigen aanleg voor de poëzij
[verwaarloosd had], welke vroeger in zijne Duitsche Lier zich vertoonde, en van
hem, als een' navolger van HOOFT en vriend van ANTONIDES, eenen eersten Dichter
had doen verwachten’7). Evenmin als Mabé voegde Wildschut aan de bestaande
karakteristiek van die zo bewonderde Duytse Lier nieuwe trekken toe, maar zijn
beoordeling van de bundel vanuit zedelijk oogpunt mag oorspronkelijk en buitendien
verstandig heten. Hij wees erop, dat het werkje niet beoordeeld dient te worden
volgens de maatstaven van

1) id., p. 441.
2) id., p. 423.
3) De ondertitel luidt: Proeve eener Bloemlezing uit zijne Schriften. - In een noot op p. 423
deelt de schr. mee, dat zijn opstel reeds lang voor het verschijnen van Mabé's voorlezing
vervaardigd was. Hij ontleende er later slechts enige hem nog onbekende bijzonderheden uit
Luykens leven aan.
4) id., p. 456.
5) Ibidem.
6) Bijv. Van 't Menschelyk Sieraad, het Derde Morgen-Gezang, De Hemel-reis, Ziels-begeerte,
om sterkte op zyn weg na den Hemel, De Pellegrim, Een klein bewys van 't Paradys.
7) id., p. 438.
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een moderne gekuiste smaak, doch naar de zedelijke opvattingen van de tijd waarin
het ontstond. Met deze norm gemeten, aldus Wildschut, steekt de bundel gunstig af
bij veruit de meeste minnepoëzie dier dagen. ‘Daarbij’ - zo vervolgde hij - ‘niet alleen
de ongewijde Oudheid, maar zelfs de heilige Schriften leveren, in het Hooglied en
elders, proeven van deze dichtsoort op. En indien men al het zinnelijke der voorstelling
wilde veroordeelen en uitmonsteren, om alleen het zedelijk schoone toe te laten, zou
men de zaak overdrijven, en uit het oog verliezen, dat de mensch, naar de wijze
inrigting zijns Scheppers, zoowel een zinnelijk als een zedelijk wezen is, en het
zingenot onschuldig blijft, wanneer hetzelve door rede en godsdienst bestuurd wordt’1).
Desondanks vond de zielzorger het met het oog op ‘het weelderige en dartele, dat er
hier en daar in heerscht’ beter, als jonge lieden de Duytse Lier in een gekuiste vorm
lazen. Hij kon hen daarvoor verwijzen naar de editie die door de boekhandelaar en
drukker M. Westerman in de Keur van Nederlandsche Letteren was bezorgd en
waaruit alles ‘wat niet met de welgevoegelijkheid van zeden en de waardigheid der
dichtkunst overeenkomt, is weggelaten’2). Dat het mishandelen van een dichtbundel
als in deze editie geschiedde, óók een onwelvoegelijkheid was, werd blijkbaar niet
in het minst vermoed.
Met de in 1860 door Van Vloten bezorgde - zeer slordige - editie van de Duytse Lier
keren wij terug tot de meer officiële beoefening van de letterkundige
geschiedschrijving3).
Medestander van Hoffmann von Fallersleben, zag Van Vloten in Luykens debuut
allereerst de exponent van een stuk volksverleden. Hij bedoelde zijn

1) id., p. 430.
2) id., p. 432. Westerman voorzag zijn bloemlezing van de volgende opmerking, waar Wildschut
op teruggrijpt: ‘Heeft eenmaal J. LUYKEN, van het eene uiterste tot het andere overslaande,
getracht zijn boekje, onder den titel van DUITSE LIER uitgegeven, te vernietigen, wij achten
het echter belangrijk dit weelderig dichterlijk genie in deszelfs jeugdige ontwikkeling gade
te slaan: en deelen er dus eenige proeven van mede; gehoorzamende echter in zoo verre aan
het verlangen des dichters, dat wij met opzet die stukjes terughouden, wier dartelheid in
waarheid noch met de Nederlandsche zeden, noch met de waardigheid der poëzij
overeenstemmen’; Keur van Nederlandsche Letteren, Tweede Stukje. - Westerman liet zowel
de ‘verdelingen’ van de bundel als de zangwijzen vervallen, terwijl hij ook niet in het minst
rekening hield met de volgorde der liederen.
3) J. Luykens Duitsche Lier uitgegeven door Dr. J. van Vloten, Schiedam 1860. Evenals
Westerman liet Van Vloten de ‘verdelingen’ vervallen. Hij hield zich echter wel aan de
volgorde van de liederen en gedichten, al liet hij sommige motto's en liederen eenvoudig
weg. Sommige titels werden door hem gewijzigd, terwijl hij boven enkele gedichten en
liederen zelfverzonnen titels plaatste.
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uitgave als een proeve van ‘den zangdrift, die het Nederlandsche volk van oudsher
plag eigen te zijn, en aan welke de Nederlandsche dichters - ook de beste niet
uitgezonderd - steeds den welkomen tol hunner eêlste gaven brachten’1). Van Vloten
duidde ook de oorsprong aan van Luykens zangdrift. Hij verscherpte de karakteristiek
van professor Van Kampen, die reeds van Luykens ‘vurig gestel’ gesproken had, en
tekende de dichter als een ‘vurige, hartstochtelijke diepe ziel’2). Het essentiële van
Luykens dichterschap lag voor hem in diens ‘drift’. Vanuit deze psychische geaardheid
verklaarde hij ook het dweepziek karakter van Luykens mystieke poëzie. ‘Door haar
[de genoemde drift] zag hij zich, in zijn meer losse jeugd - welker uitspattingen echter
zijn later overernstigen geest al licht overdreven groot konden schijnen - tot een min
zedig leven verleid; door haar ook moest hij zich, bij den zedelijken ommekeer, die
er op volgde, tot die “dweepzucht” - gelijk men het te recht genoemd heeft - gedreven
voelen, waaraan hij later ten prooi was’3). Met de vervanging van ‘lieflijk’, ‘innemend’
of ‘bevallig’ door ‘vurig’, ‘hartstochtelijk’ en ‘driftig’ werd de karakteristiek van de
Duytse Lier op gelukkige wijze verhelderd en tevens de psychische afstand tussen
Luykens eerste en tweede periode opnieuw verkort.
In zijn befaamde opstel over Jacob Cats wees ook Busken Huet enkele jaren later
op Luykens ‘drift’4). Aan de hand van het lied dat hij aantrof op de eerste de beste
bladzijde5) van de Duytse Lier ('s Uchtens, als het haantje kraayt) bepaalde hij het
verschil tussen Cats en Luyken. ‘Al hetgeen in dit versje gevonden wordt, niet slechts
aan keurigheid van uitdrukking en versifikatie, maar ook aan jong menschelijk gevoel
en bovenal aan heilige geestdrift, wordt bij Cats gemist’6). En nog een tweede stukje
citeerde hij, de romance Zoo zach Ar'mant zijn lief Amiel, niet zozeer om zich af te
vragen hoeveel Catsiaanse versregels men voor dit liedje zou willen missen, maar
om aan te tonen, hoe ‘de leegte die Cats achterlaat in onzen geest, de koelheid
waarmede hij ons gemoed als met eene ligte ijskorst overdekt, niet minder behooren
verklaard te worden uit zijne apathie dan uit zijn gebrek aan

1) id., p. VII.
2) id., p. IX. Van Vloten deed zulks in aansluiting bij het lofdicht dat Immerzeel op Luyken
schreef, Gedichten, I, p. 283.
3) id., p. IX-X.
4) Litterarische Fantasien, Ie reeks, Deel I, (Haarlem 1868), p. 45-48; wij citeren de 4e druk.
5) In de editie van Van Vloten wel te verstaan, waar het aanvangslied De liefde blust het leed
is weggelaten.
6) id., p. 46.
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teerderheid’1). Huet bewonderde in Luyken de hartstochtelijke poëet. Zijn beschouwing
over de Duytse Lier vormt de onmiddellijke inleiding op de beroemde passage over
de noodzakelijkheid dat de kunst, die geroepen is om hartstochten op te wekken, zélf
ook uit drift geboren wordt. ‘Passie is hier het eerste vereischte, passie het tweede,
passie het derde’2). Met deze verheerlijking van de hartstocht in de Duytse Lier ging
bij Huet samen een opvallende gestrengheid in de beoordeling van het zedelijk gehalte
van de bundel. Het schijnt dat de waakzaamheid van de voormalige dominee toenam
naarmate de artist in hem tot voller ontplooiing kwam! ‘In zichzelve is de kunst nooit
onzedelijk’, aldus Huet, ‘doch het ontroerend vermogen waarover zij beschikt
ondermijnt ligtelijk in ons gemoed het zedelijkheidsgevoel, en het is geenszins ten
onregte dat menschen met strenge begrippen van hetgeen eerbaar en rein is, vooral
wanneer zij op zekeren leeftijd gekomen zijn, de kunsten wantrouwen en er de
aandacht van het opkomend geslacht van zoeken af te leiden’3). Van de zestig stukjes
uit de Duytse Lier kwamen er volgens Huets strenge begrippen slechts zes in
aanmerking om ‘ten overstaan van een gemengd publiek voegzaam aangehaald [te]
worden’.
Eenzelfde tweeslachtigheid had ook Hofdijk vertoond in zijn Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde4). ‘Zijn eersteling, de DUYTSE LIER, de te weelderige
bloesem van een vurig jongelingsgemoed’ - aldus Hofdijk in zijn pathetisch jargon
- ‘tintelt soms van poëzy, die er het gebrek aan goeden smaak dikwerf om vergeven
doet, terwijl ge den zinnelijken geest, die haar verontreinigt, wel bejammert, maar
slechts een enkele maal kunt verwijten, dat hy u walging baart’5). Desondanks liep
hij hóóg weg met de dichter van de Duytse Lier! Hij wilde hem vooral niet op één
lijn geplaatst zien met de ‘koude’ Arnold Moonen, de ‘deftige’ Pieter de Groot, de
‘langwijlige’ Catharina Lescailje of de ‘morsige’ Focquenbroch, zelfs niet met ‘de
overigens niet van gevoel ontbloote Heyman Dullaert’. Evenals Jeronimo de Vries
herinnerde ook Hofdijk aan de poëzie van P.C. Hooft, maar hij legde toch vooral de
nadruk op het eigene, dat was voor hem het romantische, van Luykens minnepoëzie.
Hij proefde het atmosferische, het ‘geurige’ van een lied als Ter middernacht, by
soete somertijt6). Hij had feeling voor de

1)
2)
3)
4)

id., p. 48.
id., p. 49.
Ibidem.
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Voor Gymnasiën en zelf-onderricht, A'dam
1857. Over Luyken p. 289-294.
5) id., p. 300.
6) Het aanvangslied van de 4e verdeling.
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spontaneïteit van Luykens lied. ‘Luykens vaerzen’ - zei hij - ‘stroomden uit zijne
ziel’1). Hij onderging de romantische schoonheid van dat ‘lied by uitnemendheid’,
het van nachtwind doorzongen Kom weste windtje, dat de bladertjes doet beven2). Hoezeer de ontwikkeling van het romantische levensgevoel de waardering van de
Duytse Lier ten goede kwam, bleek opnieuw, toen bij monde van Jonckbloet in 1872
‘officiëel’ de mening van Jeronimo de Vries verworpen werd, dat Luyken Daniël
Jonctijs en anderen ‘niet... op zijde [zou kunnen] treden’, maar hen alleen ‘met vasten
tred volgen’3). Jonckbloet stelde de jonge Luyken boven Jonctijs en gaf meteen het
grote onderscheid tussen beiden aan. In de Duytse Lier - aldus de schr. - ‘tintelt...
overal die natuur, die wij bij den Dordtenaar missen’4). Het waardevolle van dit debuut
was voor hem gelegen in ‘de natuur, die er in leeft’, de ‘innerlijke aandrang’ die de
dichter tot zingen dreef. Luykens verzen waren ‘de echo van hetgeen in zijn gemoed
omging’5). De Duytse Lier stond voor deze beoordelaar in prachtige tegenstelling tot
het klassicisme. Wat Van Kampen aanduidde toen hij over Luyken sprak als tegenpool
van ‘Nil’, wat Witsen Geysbeek suggereerde, toen hij de naam van Jonctijs verving
door die van Poot, het werd hier met evenzoveel woorden uitgesproken. Met
voldoening stelde Jonckbloet vast, dat de Duytse Lier, waarin de ‘klassieke
herinneringen’ secundair blijven, tegenover het klassicisme van Jonctijs onmiskenbaar
‘den romantischen geest’ ademt6). Zijn hoogtepunt bereikte Luyken naar Joncbloets
mening met zijn lied Och Leliana! och al mijn goet, waarvoor zich P.C. Hooft niet
geschaamd zou hebben7).

1) id., p. 301.
2) Het 2e lied van de 2e verdeling. - Al stelde ook Hofdijk de Duytse Lier boven Luykens
stichtelijke poëzie, toch gaf hij toe, dat zich ook daar de geest van de dichter niet verloochent.
In het godsdienstig leerdicht, ‘door bekrompen menschelijke opvatting, toen een droog genre’,
had Luyken naar zijn mening onmiskenbare verdiensten (p. 304). Hij meende zelfs, dat het
de moeite waard zou zijn uit bundels als de Beschouwing der Wereld, de Bykorf des Gemoeds,
de Voncken der Liefde Iesu, de Werken van Barmhertigheid en de Spiegel van het menschelijk
Bedrijf een bloemlezing samen te stellen (p. 302).
3) Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Deel II (Groningen 1872); over Luyken § 328,
p. 440-444.
4) id., p. 440.
5) id., p. 441. Tegen een vertelling als Dooralt, ô roem der Jongelingen! had Jonckbloet
bezwaren, omdat Luyken daar ‘in het ultra-romantische’ verviel (p. 443).
6) id., p. 443.
7) In de 8e verdeling. - Tegenover Luykens geestelijke poëzie stond de liberale Jonckbloet
vrijwel geheel afwijzend. ‘Daarin moge hier en daar nog een sprank van poëzie gloeyen, zij
kunnen gerust in de schaduw blijven’. En met een zinspeling op het oordeel van Jeronimo
de Vries: ‘... zij zouden zeer zeker der vergetelheid geheel zijn prijs gegeven, waren zij
daarvoor niet bewaard door de etsen, die ze vercieren’, p. 441. - Uit deze jaren dateert ook
de weinig belangrijke causerie over de dichter door R. Koopmans van Boekeren, Voor en
na de Pauze, Arnhem 1871, p. 1-35.
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Volkomen in deze romantische geest oordeelde, in 1888, H. Italie in zijn reeds
genoemde beschouwing over Joan Luyken's jongelingsjaren en zijne Duytse Lier.
Evenals Jonckbloet meende hij onder Luykens minneliederen aan Och Leliana de
erepalm te moeten toekennen. Met Hofdijk roemde hij Kom weste windtje, dat de
bladertjes doet beven als een ‘echt lied’, en in het aanvangslied van de tweede
verdeling Een straal uyt Leonoraas oogen - dat hij in zijn geheel citeerde bewonderde hij de ‘zachte, smeltende toon’ en het ‘innige gevoel’. Evenals Busken
Huet, maar veel uitvoeriger dan deze, schreef hij over de romances in de Duytse Lier,
over wat Luyken presteerde ‘op het gebied der Romantiek, een genre, waarin hij den
vollen teugel viert aan zijne levendige phantasie’1). De heer Italie trad daarmee in
het voetspoor van de samenstellers der bloemlezing De Geest der Nederlandsche
Dichters uit het einde der 18e eeuw. Evenals dezen citeerde hij het lied Zo zach
Ar'mant zijn lief Amiel (z.i. de schoonste van Luykens romances) en uitvoerig gaf
hij de inhoud weer van het ‘dichterlijk Verhaal’ Van Dooraltus en de historie van
Kleenardes2), beide ook opgenomen in De Geest der Nederlandsche Dichters, zoals
wij zagen. Naast de romances en de zuivere minnelyriek onderscheidde Italie in de
Duytse Lier nog natuurpoëzie (het z.g. Buitenleven3), gelegenheidspoëzie (bijv. het
verjaardicht voor Nikolaas de Vree), idyllische poëzie (zoals de beide herdersdialogen4)
en zedekundige poëzie, zoals het gedicht op de wellevenskunst en de emblematische
bijschriften bij de prenten. Slechts over deze laatste stukjes was Italie, een enkele
uitzondering daargelaten, weinig enthousiast. Als emblema-dichter vond hij Luyken
uiterst zwak. ‘Hebben LUYKEN's zinnebeelden al niet het langdradige, taaie en gerekte
van CATS' gedichten: zij worden bedorven door het valsch vernuft, door de
smakeloosheid, die er in heerscht’5). En ten bewijze daarvan citeerde hij enige regels
uit de bijschriften bij de prenten van de vierde en vijfde verdeling. In deze gekunstelde
poëzie was voor hem het wezenlijke van Luykens dichterschap verloren gegaan.
Juist door de tegenstelling van de lyricus en de emblematicus werd Italie zich, naar
het schijnt,

1)
2)
3)
4)

p. 165.
Nl. Een knaap, in 't bloejen zijner jaren (10e verdeling).
Aanvangslied van de 10e verdeling.
Nl. 't Moet alles wijken voor de schoone Gaardelijne en De dageraat begint te blinken, beide
in de 8e verdeling.
5) p. 16.
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helderder dan wie ook vóór hem van dit essentiële in Luykens dichterschap bewust.
Hij omschreef het als ‘de taal des gemoeds... die [niet] in gebreke [blijft] tot het
gemoed door te dringen’1). Daarin was voor hem de diepste ‘subjektiviteit van den
dichter’ gelegen. Dank zij dit zuivere begrip van Luykens lyrisch talent zag de heer
Italie ook reeds vrij scherp het onderscheid tussen Luykens vers en dat van Hooft.
‘Vergelijken wij hem met HOOFT dan zien wij, dat hij minder kernachtig, minder
vernuftig, minder degelijk, minder deftig is. Leest gij HOOFT's minnedichten, er waait
u eene echt fijne, om zoo te zeggen, geparfumeerde geur uit toe. Toch zijn sommige
zijner gedichten niet vrij van gekunsteldheid, zit er iets gezocht geestigs, eene zekere
speling van het vernuft in. Daarentegen ademen de minnedichtjes van LUYKEN eene
naïviteit, eene ongekunsteldheid, die ons goed doet. Men gevoelt dat bij hem de
woorden uit het hart vloeien, dat hij ze nederschrijft zooals ze in hem opkomen,
zonder dat hij zijn brein op vernuftspelingen slijpt’2). Met dit helder aangegeven
verschil had de karakteristiek van Luykens erotische poëzie opnieuw en aanmerkelijk
aan zuiverheid gewonnen.
Na de beschouwingen van Hofdijk, Jonckbloet en Italie bracht de voordracht van
Dr. Maurits Sabbe op het XXIVe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres in
1897 voor wat de Duytse Lier betreft eigenlijk weinig nieuws3).

1) p. 169.
2) p. 162. - Evenals Jonckbloet wees ook Italie er op, dat Luyken nergens zijn kennis van de
mythologie etaleert. Over Luykens geestelijke poëzie oordeelde hij weinig gunstig. Van de
z.i. kenmerkende eigenaardigheden van 's dichters erotische poëzie - eenvoud, plastische
kracht, zoetvloeiendheid en zangerigheid - vond de heer Italie in de geestelijke poëzie weinig
of niets terug. Hij betreurde het ‘dat dit zeldzaam talent, nauwelijks ontloken, in zijne verdere
ontwikkeling werd gestuit door den verstijvenden adem van het piëtisme, dat elke vrije uiting
van den geest, buiten het gebied van den godsdienst veroordeelt’, p. 174.
3) Jan Luyken's Lyrische poëzie in Handelingen van het XXIVe Nederlandsch Taal- en
Letterkundig Congres, gehouden te Dordrecht den 23, 24, 25 en 26 Augustus 1897, Dordrecht
1898, p. 242-244. - Maurits Sabbe was aan de Gentse Universiteit gepromoveerd op een,
niet in druk gegeven, dissertatie over Jan Luyken. Het is ons niet gelukt dit proefschrift onder
ogen te krijgen. In de Gentse Universiteitsbibliotheek bevindt zich noch het handschrift noch
een afschrift daarvan. De documenten met betrekking tot de datum van Sabbe's promotie en
het onderwerp van zijn proefschrift zijn mogelijk bij de bezetting van Gent tijdens de eerste
wereldoorlog door de Duitsers vernield (naar een mededeling van de hoofdbibliothecaris
van de Gentse universiteit, Prof. Dr. A. Apers). - In de inleiding tot zijn uitgave van de Duytse
Lier (p. 17, noot 2) deelt Sabbe mee, dat een door hem gemaakte vergelijking tussen sommige
van Luykens werken en een aantal geschriften van Böhme uitwees, dat beiden
gemeenschappelijke denkbeelden en wereldbeschouwingen hadden (p. XII). Het lijkt ons
waarschijnlijk, dat Sabbe hier op het onderwerp van zijn dissertatie doelt.
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Sabbe's stelling dat Luyken als eroticus ‘verre boven Jonctys en Broekhuizen [staat]’,
kon immers, sinds Joncbloet, bezwaarlijk nog oorspronkelijk heten, en hetzelfde kan
gezegd worden van zijn vergelijking van Luykens erotische poëzie met die van P.C.
Hooft. Al vond hij de dichter van de Duytse Lier onder de zeventiende-eeuwse
dichters der laatste periode de enige die naast Hooft kon staan, hij zag hen beiden
als zeer verschillende persoonlijkheden. ‘Niet zoozeer de erotische inhoud van hun
poëzie is verschillend, maar de wijze waarop ze hun gevoelens uitdrukten toont aan
dat ze beiden een zeer uiteenloopenden kunstsmaak hadden. Hooft's minnelyriek is
heel en al hoofsch tot de gezochtheid en gekunsteldheid toe; die van Luyken
daarentegen, ofschoon dezelfde teedere gevoelens bezingend, is eenvoudiger en
inniger’1). De vergelijking was juist, maar na wat H. Italie reeds gezegd had, opende
zij in 1897 waarlijk geen nieuwe perspectieven meer. Een ander verschil tussen Hooft
en Luyken zag Sabbe in hun beider verhouding tot de natuur. Hij bracht Luykens
natuurpoëzie in verband met ‘de beste Hollandsche landschapschilders, die door en
door nationaal waren in hun hartstochtelijke bewondering voor de natuurpoëzie van
hun eigen land’2). Daarentegen deed P.C. Hooft hem veeleer denken ‘aan de
landschapschilders van het tijdperk van verval, aan Both, Dujardin, Weenix e.a., die
zich aan den invloed van de Italiaansche natuur, te midden waarvan ze geleefd hadden,
niet konden onttrekken. Evenals zij het Italianisme in de Hollandsche schilderkunst
vertegenwoordigen, vertegenwoordigt Hooft dit gebrek in de Hollandsche literatuur’3).
Kan men het in deze voor wat Luykens geestelijke poëzie betreft met Sabbe eens
zijn, voor de Duytse Lier dient het nodige voorbehoud gemaakt. Al vindt men ook
daar wel de bewijzen van 's dichters realistische visie op de natuur, over het algemeen
blijft deze bundel toch een voorbeeld van wat Sabbe ‘de Italiaansche
“verherderlijking” in onze letteren’ noemde.
Belangrijker intussen dan zijn beschouwing over de Duytse Lier was Sabbe's visie
op Luykens religieuze poëzie. In dit opzicht betekende zijn voordracht zonder twijfel
een belangrijke vooruitgang. Met zijn gevoel voor de lieflijkheid van de natuur, zijn
zin voor het ‘zoete’ van de vroomheid en haar mystische gloed was deze
Zuidnederlander als voorbestemd de diepere schoonheid van deze poëzie te ontdekken.
Wel meende ook hij, dat de kunstwaarde van Luykens poëzie later gedaald was,
omdat - en hier proeft men de aesthetiek van '80 - ‘stichten [voor de dichter]
hoofdzaak, kunst leveren bijzaak’

1) id., p. 243.
2) id., p. 244.
3) Ibidem.
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was geworden. Maar hij wilde toch vooral zeggen, dat de natuur hier sterker was
geweest dan de leer. Evenals Van Vloten wees hij erop, hoe ook bij de religieuze
dichter de ‘geestdrift’ in stand bleef. En mét deze geestdrift de sterke ontvankelijkheid
voor de natuur, die hij beide als de voornaamste eigenschappen van Luykens vroegere
kunst beschouwde. ‘Over zijne mystieke liefde’ - aldus Sabbe - ‘spreekt Luyken
even hartstochtelijk als over zijne aardsche, en hemelsche landschappen schildert hij
met even schitterende kleuren als vroeger de Hollandsche natuur’1). In het voetspoor
van Van Vloten, maar veel ontvankelijker voor de schoonheid van Luykens mystieke
poëzie als natuurpoëzie, had Sabbe daarmee opnieuw de afstand ingekort, die de
Duytse Lier scheidt van Jezus en de Ziel.
Enige jaren later verwierf Sabbe zich de erkentelijkheid van alle Luykenminnaars
door Van Vlotens slordige editie van de Duytse Lier te vervangen door een uitgave
die Kalff terecht als degelijk heeft geroemd2).
In de inleiding tot deze uitgave deed hij wederom een poging om de overgang
tussen Luykens eerste en tweede periode als minder abrupt voor te stellen dan de
dichter zélf met zijn krasse veroordeling van de Duytse Lier had gesuggereerd. Hij
ging daarbij klaarblijkelijk uit van het feit dat de bundel behalve amoureuze liederen
en gedichten ook waarschuwingen tegen onkuise min bevat, óok een gedicht als dat
over de wellevenskunst, waarin de wellust als een pest geschuwd wordt, óok een lied
als het Air, dat het aardse leven tot niets dan ijdelheid herleidt. Zoals wij zagen, was
Sabbe niet de eerste onderzoeker aan wie deze tweeslachtigheid van de bundel opviel.
Wél echter was hij de eerste die een poging ondernam deze tweeslachtigheid vanuit
het wezen van de dichter te verklaren. Daartoe tekende hij hem als een man van
‘getemperde epicuristische levenswijsheid’, een gematigde Anacreon als het ware,
die in de liefde geenszins louter zingenot, maar iets edelers zocht (de huwelijksliefde)
en die de wijn allereerst prees ‘om zijne weemoedverdrijvende en
gezelligheidverwekkende kracht’3). Een zó gematigd epicuristisch poëet, dat hij in
zijn Duytse Lier zelfs enkele ‘bepaald stichtelijk[e]’ stukjes kon opnemen, die met
recht naast de latere werkjes geplaatst mogen worden. Met alle waardering die Sabbe's
pogen tot verklaring verdient, moet deze verklaring zélf toch, naar het ons voorkomt,
als onaanvaardbaar worden afgewezen. Zij is dat alleen reeds, omdat zich dit
getemperde epicurisme

1) Ibidem.
2) Deze uitgave in het Klassiek Letterkundig Panthéon, Zutfen z.j., (1899) is een herdruk van
de uitgaaf in 1671 bij Adriaan Veenendaal verschenen, echter zonder prenten.
3) id., p. XV.
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onmogelijk verdraagt met de hartstochtelijkheid, door Sabbe zelf in zijn voordracht
van 1897 als de grondtrek van Luykens wezen aangeduid.
In haar omschrijving van Luykens persoonlijkheid als dichter van de Duytse Lier
kwam Maria Viola in 1904 op deze hartstochtelijkheid de volle nadruk leggen; zij
gaf er bovendien een genuanceerde karakteristiek van1).
Veel scherper dan Sabbe rekende Viola in de aanvang van haar opstel af met de
literaire normen en het critisch vocabularium der vorige generaties, ‘dat beuzelen
met dingen als zacht-vloeiendheid en verheffing, keurigheid en stichtelijken zin voor
ernstig-litteraire bezigheid’2). Vol ergernis constateerde zij, dat men vijftig jaren na
Jeronimo de Vries nóg niet uitgepraat was over de ‘bevallige liefluidendheid’ van
de Duytse Lier en zij bestreed, dat de liberaliteit van mannen als Jonckbloet en Italie
ten aanzien van het zedelijk gehalte van de bundel aan de dag gelegd, een verruiming
van artistieke blik betekend zou hebben. Naar aanleiding van 's heren Italie's brede
opvatting t.a.v. het realisme, mits dit maar niet ‘te sterk overhelle’, voer zij uit:
‘Neêrgeschreven nog in 1888 vinden wij hier de waardeering der ten laatste ook
onder ons “verdwijnende soort”, wier werkelijkheidszin dieper menschelijkheid dan
die van Beets en De Genestet niet aandurft’3). Deze diepere menselijkheid nu
kenmerkte zich bij Luyken, naar zij meende, door haar sensualiteit. Zij hoorde het
wezenlijke van deze dichter in diens ‘lust-vierende verzen’, niet in de ‘ziellooze
rhetoriek’ van Rozelind, trotze Maagt, niet in Een straal uyt Leonoraas oogen met
zijn ‘veel valsch-vernuftigs’ en evenmin in het door Jonckbloet zo geroemde
Hooftiaanse Och Leliana! och al mijn goet. ‘Moge 't al wezen, wat Jonckbloet meent,
dat de Drost zich het schalke pastoraaltje - welgeslaagde navolging van zijn
WINDEKEN DAER HET BOSCH AF DRILT - niet zoude geschaamd hebben, zoo ware dit
toch waardevoller bewijs geweest voor Luyken's vaardig imitatie-vermogen dan voor
zijn Hooftiaansch dichter-zijn’4). Volkomen terecht wees zij er bovendien op, ‘dat
niet alles, wat in Hooftsche toonSOORT geschreven werd, noodzakelijk te staan kwam
in den toonAARD zijner melodie’ en dat ‘niet het gemeenplaatsige en soortgelijke,
maar het eigene en directe den dichter maakt’5). Dit eigene en directe nu ontdekte
Viola, deze verdedigster van de ‘katholieke zinnelijkheid’, in de

1) Een zeventiend eeuwsche minnezanger: Jan Luyken in Van Onzen Tijd, 4e jrg. (1903-1904),
p. 221-240.
2) id., p. 224.
3) id., p. 223. De aanduiding van de conservatieve Katholieken als ‘verdwijnende soort’ is
ontleend aan de geruchtmakende brochure van Jan Kalf, De verdwijnende soort, A'dam 1904.
4) l.c., p. 225.
5) id., p. 226.
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vrijmoedige Venusevocatie aan het slot van de bundel: ‘daar boetseert [hij] met
bevende vingertoppen het verleidelijke beeld zijner liefste ten-voeten-uit in de weeke
was van zijn taal; zoo, als in de aangewezen verzen, zien wij den zinnelijken mensch
Luyken in zijn zinnelijkst, d.i. waarachtigst en weligst dichterwezen, in de bloeiende,
van al het oneigene ontdane natuurlijkheid van zijn aanleg en aard’1). Zij zag in deze
sensuele dichter de tengere en ietwat decadente ‘nakomer’ van Hooft en Breero. In
de drossaart bewonderde zij ‘de weelde van het in hartstocht koninklijk-ondeerbaar
zijn’2) en van Breero hield zij om diens ‘evenzeer intellectueele als verfijnd-sensueele
passie’3). In Luyken daarentegen zag zij een dichter die ‘zijn eigen klein-fijnere
zinnenbewegingen zeggen gaat met zeldzame helheid van stem, en, zijn vluchtiger
lust spiegelend in hun passiediepten, den zoeten duizel voelt, die als een vliedende
siddering zijn rhythmen doorrilt’4). Zij vond zijn versgeluid, vergeleken bij dat zijner
grote voorgangers, ‘bleeker en weeker’, zijn zinnenlust ‘laffer en lijdelijker’. Men
kan zulk een genuanceerde karakteristiek van Luykens sensualiteit waarderen zonder
daarom voorbij te zien aan Viola's onderschatting van de amoureuze poëet, toen zij
diens levensgevoel herleidde tot een ‘sensueel ongeduld, bevrediging vindend in een
vroeg huwelijk, 't welk, met zijn luchtige luit, der muzen meest begeerlijke gunsten
den dichter verspelen deed’5). Met deze onderschatting van Luykens bezieling als
eroticus hing haar onderschatting samen van de geestelijke dichter. Na zijn huwelijk
- zo fantaseerde zij over Luykens bekering - ‘kwam de innerlijke stilte; en als hij,
zich hervinden willend, zag in eigen ziel, van dichterweelde - zonder welke te leven
hij niet wist - als leeggeloopen en loom van verlangenloosheid, wendde hij in
ongeduldige verwarring, die zwakheid was, naar de asceze zich heen en 't valsch
mysticisme, dat over zijn kinderjaren gehangen had als een geheimzinnige, allen
levensbloei verstikkende mist, waarin de zacht-glinsterende melodieën zijner liefdeluit
ten laatste tot glorieloozen preektoon verdoofden’6). Viola zag in de geestelijke dichter
klaarblijkelijk alleen maar de didacticus, het extatische in het levensgevoel dat de
mysticus zo vaak bezielde, ontging haar. Merkwaardigerwijze zag zij dit extatische
wél in Luykens amoureuze poëzie! Op grond van het lied Onzalige eenzaamheyt
(speciaal de slotstrofe) sprak zij

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

id., p. 229.
id., p. 228.
id., p. 231.
id., p. 229.
id., p. 230.
id., p. 231.
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van een ‘stralende overtuiging’, en de dichter van O aangename jonge jeugt (ook
hier speciaal de slotstrofe) karakteriseerde zij voortreffelijk als een ‘minnaar, die,
zalig starend in liefde's mysterie, van 't schoon leven op aarde niets hooger en
begeerlijker te loven weet’1). Het blijft bevreemdend, dat zij die juist in deze facetten
van de Duytse Lier het ‘wel-bewust weten en begeeren’ van een ongewone
persoonlijkheid bespeurde, deze persoonlijkheid in haar diepste aandrift niet herkend
heeft in Luykens mystieke poëzie.
Vóór Sabbe en Viola - beiden beïnvloed door de aesthetiek van '80 - had een
tachtiger zélf over Luyken zijn mening gezegd. Naar aanleiding van de uitgave van
Het Menselijk Bedrijf in Sijthoffs bekende vijftig-cents-editie schreef namelijk Verwey
over de dichter in de rubriek Boekbeoordeelingen van De Nieuwe Gids2). Verwey's
recensie droeg in geen enkel opzicht bij tot een beter begrip van Luykens poëzie. In
de geschiedenis echter van de Luyken-waardering betekent zijn stuk toch een
interessant moment, al was het alleen maar, omdat Verwey de eerste literator was,
die over de Duytse Lier een oordeel velde, dat Luykens eigen oordeel - zij het op
enigszins andere gronden - in krasheid nabijkomt. ‘Jan Luiken’ - aldus Verwey ‘gaat tegenwoordig door voor een femelaar geweest te zijn, en iedereen weet van
hem dat hij in zijn jeugd een vrolijke Frans was, maar na zijn bekeering al de
exemplaren van een bundeltje minnedichten, die hij indertijd gemaakt had, trachtte
op te koopen en te vernietigen. Verbeeld u eens, wat een onverstand! Nu verschil ik,
in waardeering van die daad, van de menschen die roepen over onverstand. Ik vind
dat er volstrekt niet zoveel aan de wereld verbeurd zou zijn als Luiken werkelijk álle
exemplaren vernietigd had. En wat betreft zijn eigen reputatie, - dáár wil ik rond
voor uitkomen, dat ik den Luiken van de vrome rijmpjes bij prentjes een sterker
karakter vind dan het minzieke dichtertje van “De Duitsche Lier”’3). Evenmin als
Hofdijk, Jonckbloet of Italie voelde de jonge Verwey zich levensbeschouwelijk ook
maar in enig opzicht aan de stichtelijke dichter verwant. Maar anders dan zij
waardeerde hij de vrome Luyken om de diepe overtuigdheid en de volmaakte ernst
van diens streven. Uit de afkeer welke de tachtiger bezat van de halfzachte ethiek
ener verstandige en welvarende burgerij, ontstond hier de bewondering voor de
‘vent’. Verwey waardeerde de stichtelijke dichter evenzeer om de kracht van diens
religieuze bezieling als hij in dezelfde rubriek Ds. Hugenholtz hoonde om het
halfzachte van diens

1) id., p. 240; de beide liederen resp. in de 1e en 5e verdeling.
2) De Nieuwe Gids, 3e jrg. (A'dam 1888), Deel II, p. 407-412.
3) id., p. 407-08.
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zedelijke religie1). ‘Ik haatte mij-zelven als ik hen smaadde die als ik meeloopen door
dit leven, maar in dát mij vreemd geloof. Ik haat het kleingeestendom, dat
overtuiging-loos, déze overtuigden hoont. De verstandigen, zónder overtuiging,
vergeten te veel, en daar zijn ze klein voor, dat, méer dan de soort, de kracht en de
innigheid van zijn overtuigingen de machtswaarde bepaalt, die ieder mensch heeft
in den tijd dien hij meeleeft. Op die machtswaarde komt het aan. Ik herinner me voor
een jaar of wat van Van Vloten zoo iets gelezen te hebben als dat hij meer van een
goed kalvinist dan van een slecht vrij-denker hield. Het was de eerste reden waarom
ik respekt voor hem kreeg. Jan Luiken en de menschen van zijn soort mogen
belachelijk en ergerlijk zijn zooveel ge wilt, als ze geen ding van deze wereld kunnen
aankijken zonder een toepassing te maken op de hemelsche - niet minder belachelijk
en ergerlijk vind ik die moderne wijzen, die er ethische bêtises bij rondventen, of die
verstandige geldmannen, die het terugbrengen tot zijn waarde in geld’2). Al deed de
jeugdige Verwey de dichter van de Duytse Lier groot onrecht, de domme
eigengereidheid ener verlichte cultuur ten aanzien van Luykens geestelijke poëzie
had hij schitterend gewroken.
Enige jaren vóór het verschijnen van Verwey's recensie had men zich voor het eerst
serieus bezig gehouden met de voorstellingswereld van Luykens geestelijke poëzie.
Ondanks zijn afkeer van de mystiek had Albert Steenbergen op grond van het
prozacommentaar Van 't Eeuwige Vaderland, en deszelfs Vreugde uit Jezus en de
Ziel een beknopt overzicht gegeven van Luykens theosofische denkbeelden en daarbij
nadrukkelijk de invloed van Böhme in het licht gesteld3). Steenbergens werk, dat
ondanks zijn gebrekkigheid als pioniersarbeid waardering verdient, werd ruim een
kwart eeuw later voortgezet door Ds. C.B. Hylkema. Voornemens een studie te
schrijven over Luyken als geestelijk dichter, ontdekte deze vrijzinnige doopsgezinde
predikant dat zulk een studie niet te schrijven viel, vooraleer hij volkomen vertrouwd
was met die

1) P.H. Hugenholtz Jr. is de auteur van Zedelijke Religie, A'dam 1888, een bewerking van W.M.
Salter's Religion der Moral.
2) id., p. 410-411. De passage herinnert aan wat Van Deyssel schreef in zijn opstel Over
Multatuli: ‘En ik prefereer ver Dr. Kuyper, den donkeren, boven Dr. Hügenholtz, met zijn
ròze beminnelijkheid of Dr. die-en-die met zijn groene flinkheid’, Verzamelde Opstellen,
Tweede bundel, 2e dr., A'dam 1901, p. 171.
3) Johannes Luyken. Een blik op zijn leven, werken en tijd, in Vaderlandsche Letteroefeningen
voor 1875, Deel I (Leiden 1875), p. 725-729. In deze studie wordt vooral Luykens grafisch
werk beschouwd.
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wonderlijke wereld van het zeventiende-eeuwse ‘malcontente’ christendom hier te
lande. Zo ontstond in 1900 zijn dissertatie over de Reformateurs, in 1902 gevolgd
door een veel omvangrijker tweede deel. Als een man van gezag kon Hylkema toen
- in 1904 - zijn berucht geworden Gidsartikel publiceren over De Nieuwlichter Jan
Luyken en in datzelfde jaar een bloemlezing bezorgen uit Luykens Stichtelijke Verzen1).
Brekend met de traditionele voorstelling van de vrome dichter tekende hij Luyken
als ‘een geesteskind van Copernicus en Giordano Bruno’2), als een ‘vrygeest en
revolutionair, een geestverwant van niemand minder dan den atheïst en ongodist
SPINOZA’3). De vier hoofdgrieven van Heinrich Oldenburg tegen Spinoza golden,
naar Hylkema beweerde, evenzeer voor Luyken4). Evenals de joodse denker zou hij
God en Natuur verwisseld en aan de wonderen, waarop de zekerheid van de
Openbaring berust, gezag en waarde ontnomen hebben. Hij zou ook de
noodzakelijkheid van Christus' menswording voor de verlossing van de wereld en
Zijn opstanding en plaatselijke hemelvaart hebben geloochend. Vol blijde verrassing
begroette de vrijzinnige, spinozistische predikant in Luyken een figuur die reeds
vóór zijn bekering voeling had met enige van ‘die opperste tienduizend zijner
tijdgenooten, in wie het bruisen was van den nieuwen tijd’5). Hylkema dacht daarbij
aan de indirecte invloed die er naar zijn mening op de jonge dichter was uitgegaan
van de reformateurse kring van Jan Zoet. Als directe bron van Luykens denkbeelden
noemde hij de geschriften van Jacob Böhme, waarbij hij, als eerste, het volle licht
liet vallen op Jezus en de Ziel, dit ‘minst bekende en het meest kenmerkende’ van 's
dichters geschriften. Uit deze bundel nu citeerde hij een aantal passages van
Böhmistische origine om aan te tonen, dat Luyken het bestaan van een plaatselijke
hemel loochende, het bovennatuurlijk Godsbegrip verwierp, de Bijbel voor gebrekkig
mensenwerk hield en in Jezus slechts een ‘mystisch-naturalistisch gedachte
Licht-Jezus’ zag. Als volgeling van Böhme was Luyken voor deze vrijzinnige
predikant een ‘modern mysticus’, want het ‘ongodistize’ karakter van Böhme's
theosofie was voor hem boven alle twijfel verheven. Juist om dit ‘ongodistize’ karakter
zo duidelijk mogelijk aan te tonen tekende Hylkema - op grond van een aantal
Böhmistische passages! -

1) Stichtelijke Verzen van Jan Luyken, bijeengebracht en ingeleid door Dr. C.B. Hylkema,
Zaandam 1904.
2) De Gids, 68e jrg. (1904), p. 39.
3) Stichtelijke Verzen, p. II.
4) Heinrich Oldenburg (Sir Henri Oldenburg), een neef van Coccejus; hij was secretaris van
het Koninklijk geleerdengenootschap te Londen.
5) De Gids, (1904), p. 38.
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de geestelijke dichter als een geestverwant van Spinoza. ‘Het verschil tussen beiden
is niet dan een verschil in persoonlijkheid. Spinoza was overwegend systematicus,
Luyken vóór alles gevoelsmensch’1). Terecht merkte Koopmans daarover in De
Beweging op: ‘Aan hem die, - zooals Dr. Hylkema doet, - over de door 't mysticisme
vertroebelde wateren van Luykens litteratuur de magneetstaaf van 'n modern
positivisme beweegt, zal het niet moeielik vallen, woorden en uitdrukkingen bijeen
te garen, welke geplaatst in het kader van een of ander wijsgerig stelsel, daarin geen
slecht figuur maken, en aanleiding zouden kunnen geven tot het vermoeden, dat
Luyken werkelik een buiten het Christendom staande wijsbegeerte heeft beoefend
of wel zich verwant heeft gevoeld met de pantheïstiese denker Spinoza’2). Zeer precies
wees hij de fout aan in de door Hylkema toegepaste methode, toen hij opmerkte, dat
woorden als ‘A l l e k r a c h t en E e u w i g V u u r , welke de bedoeling hebben de
Godheid als Scheppingskracht te omschrijven [de auteur niet hadden mogen] dienen
als 'n schibboleth van vrijgeesterij, vooruitstrevendheid, en een 't modernisme
naderend heidens pantheïsme’3). Uit wat losse, eenzijdig geïnterpreteerde, op Böhme
teruggaande citaten uit Luykens werk had Hylkema, wel zéér tendentieus, een
spinozistische leer gedistilleerd! Daartegenover nu gaf Koopmans in De Beweging
een zuiver beeld van 's dichters aan Böhme ontleende voorstellingswereld, waarvan
het (protestants) christelijk karakter voor hem boven alle twijfel verheven was. Dank
zij zijn begrip van het mystieke leven zag hij bijv. heel duidelijk in, dat Luykens
versmachten naar de vereniging met Christus in het eigen hart nog geenszins een
verloochening inhield van de Christus der Schriften.
Eindelijk was dan, om en om de eeuw-wende, de afkeer van de mystiek
overwonnen! Naar aanleiding van Hylkema's opstel constateerde Dr. J. van der Valk
het in Ons Tijdschrift, het orgaan der toenmalige jongere Calvinisten. ‘Eerst in den
laatsten tijd begint men zich bewust te worden dat het menschelijk hart aan kennis
niet voldoende heeft, dat weten alleen niet bevredigen kan. Als wederwerking tegen
de verstandsrichting komt allerwege de mystiek in allerlei vorm weer, langs den
weg-naar-boven. Boeddhisme, theosophie, spiritisme en spiritualisme trots al hun
laakbaarheid wijzen op de begeerte des harten naar bevrediging van den honger des
gemoeds.’4). Ook de

1) id., p. 47.
2) Jan Luyken en z'n nieuw-lichterschap herdacht in De Beweging, 1e jrg., deel II (1905), p.
252-272; citaat p. 261.
3) Ibidem.
4) Jan Luyken, een mystiek Christen in Ons Tijdschrift, XIIe jrg. (1908), p. 586-610; 665-685;
citaat p. 590.
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Calvinist was van zijn schuwheid ten opzichte van de mystiek genezen en wees rustig
op de verwantschap tussen Luykens mystiek en die der middeleeuwers1). Vol
bewondering tekende Van der Valk de dichter als een ‘mystiek Christen’. Veel sterker
dan Koopmans echter legde hij de nadruk op Luykens orthodoxie, en zulks volkomen
terecht. Uit de Geestelyke Brieven citeerde hij een aantal passages als evenzovele
bewijzen, dat Luyken - althans tussen 1685 en 1712 - geenszins alleen maar een
immanente, maar evenzeer een transcendente Godsopvatting huldigde; dat de dichter
wel degelijk de menswording Christi als noodzakelijk beschouwde voor 's mensen
verlossing; dat het de mens zonder de genade ook naar Luykens inzicht niet gegeven
was het goede te doen. Van der Valk verklaarde Hylkema's misduiding uit het feit,
dat de mysticus in het algemeen de behoefte gevoelt ‘om zich zelf een voorstelling
te maken van de wijze waarop God alomtegenwoordig is en de wereld met Zijn
goddelijkheid en heerlijkheid vervult; hoe God de Zoon, Jezus Christus, den zondaar
trekt, bekeert, zijn hart verlicht, hoe de Heilige Geest zijn hart reinigt en heiligt’2).
Zonder twijfel betekende Van der Valks voorstelling van de stichtelijke dichter een
heilzame correctie op Hylkema's rigoureuze eenzijdigheid. Of echter zijn opvatting
dat alle voorstellingen ‘slechts verklaring en uitbeelding [zijn] van de openbaring
Gods in de Schrift’3), aanvaardbaar is, staat nog altijd te bezien. Zolang er ten aanzien
van de interpretatie van Böhme's leer geen groter eenstemmigheid verkregen is en
Luykens opvattingen niet nauwkeuriger met die van Böhme zijn vergeleken dan tot
dusver geschiedde, valt in deze geen definitief antwoord te geven4).
In zijn Gids-artikel sprak Hylkema ook over Luykens dispositie voor de

1) Van der Valk wees o.a. op de invloed (?) van Hadewijch, l.c., p. 608. Over Luykens
verhouding tot de middeleeuwse mystiek schreef later J.C. van der Does in (de
protestants-christelijke) Stemmen des Tijds, Jan Luyken en de middeleeuwsche mystieken,
XVIe jrg. (1927) Deel II, p. 264 vlg. In de XVIIIe jrg. van dit tijdschrift (Deel I, p. 508 vlg.)
schreef hij over Jan Luyken, in zijn afhankelijkheid van Johannes Tauler. In Stemmen des
Tijds, XVIIe jrg., Deel I, p. 137 vlg. een opstel van zijn hand over Joannes Luyken in zijn
brieven en in zijn afhankelijkheid van Jacob Böhme.
2) l.c., p. 684.
3) Ibidem.
4) In een tweede artikel, Luyken toch van den ouden stempel? (De Gids, 73e jrg. (1909), Deel
IV, p. 437 vlg.) bleek Hylkema door de argumenten zijner tegenstanders niet overtuigd. Wel
gaf hij toe, dat zijn eerste opstel iets mystificerends had. ‘Een atheïst en vrijgeest niet minder
dan Spinoza’, schreef ik. Ik had er bij kunnen voegen, dat dit gezegd werd uit den geest van
het zeventiende-eeuwsche kerkendom, niet uit dien van onzen tijd’. In 1912 werd Luykens
orthodoxie opnieuw verdedigd door Ds. J.P. van Melle in De ‘oude’ Jan Luyken (Rotterdam).
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mystiek in het algemeen en die van Böhme in het bijzonder. Voor een goed deel
meende hij Luykens belangstelling voor het Böhmisme te kunnen verklaren uit diens
zin voor plastiek. ‘Evenals het juist de beeldende kunst was die hem aantrok: de ets,
de schilderij, het zinnebeeld’, - aldus Hylkema - ‘zoo was het ook Boehme's beeldende
mystiek die hem ontvonkte, met haar realistische schilderingen van het onzienlijke
en haar aanschouwelijke voorstellingen van het bovenzinnelijke’1). Daarnaast wees
hij ook op het feit dat zich in de Duytse Lier ‘onder de ‘dartelende tonen’ dikwerf
iets van ‘droefheid naar God’ [mengt], zooals in dat klagend ‘droom is 't leven, anders
niet’2). Hylkema herkende daarin een persoonlijkheid die ‘van nature op mystiek
gevoelen was aangelegd’3). In zijn bloemlezing uit Luykens Stichtelijke Verzen
ontwikkelde hij nog een andere visie op de continuïteit in 's dichters ommekeer. Hij
nam in deze uitgave niet minder dan negen liederen op uit de Duytse Lier, waaronder
's Uchtens, als het haantje kraayt, 't Is een vermaak, 't is een vermaak, te minnen en
Nimphjen als ik 'er uw oogjes zo zoet4). Van moreel standpunt - stelde hij vast - viel
er op Luykens minnelyriek weinig aan te merken. ‘Wel getuigen zij van een geheel
andere liefde dan die, waarvan geschreven staat dat zij sticht, doch zij behoeven hier
daarom nog niet misplaatst te wezen. Wanneer LUYKEN het werk uit zijn
jongelingsjaren later heeft verfoeid, en zelfs getracht heeft de nog bestaande
exemplaren op te kopen en te vernietigen, is zulks te verklaren deels uit overdreven
ijver, deels uit het al te gedurfd realisme van enkele gedeelten uit dat werk. Sprak
het wat deze laatste betreft van zelf, dat zij hier geen plaats konden vinden, het ware
al te puriteinsch nu aanstonds de geheele Duytse Lier buiten te sluiten’5). Wel vond
Hylkema het jammer, dat de jonge dichter niet in jonkvrouwelijke kuisheid vermocht
te geloven en niet in staat bleek tot adoratie. De jonge Luyken had er helaas geen
besef van, dat hij op ‘heilige grond’ stond6). De uitdrukking is tekenend, dunkt ons,
voor het naturalistisch karakter van Hylkema's spinozistische religiositeit. Evenals
Huet en de spinozist Van Vloten prees hij opnieuw de ‘geestdrift’ in Luykens
liefdesbegeren7). Hij ging daarbij echter nog verder, en meende, dat dit dichterhart
‘te oordeelen naar zijn blijmoedigheid en zijn frisschen levenslust, onmogelijk ver
van het

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

De Gids (1904), p. 53.
id., p. 52.
Ibidem.
Resp. uit de 1e, 2e en 4e verdeling.
p. XXIIII.
p. IX.
Ibidem.
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Koninkrijk Gods kan zijn geweest’1). Wederom werd hier, en nu in ‘religieuze’ zin,
de afstand tussen Luykens eerste en tweede periode verkort.
Hoezeer Luykens aanzien als stichtelijk dichter - dank zij Hylkema's activiteit - aan
het einde van het eerste decennium dezer eeuw gestegen was, bleek wel, toen Te
Winkel in zijn Ontwikkelingsgang een apart hoofdstuk wijdde aan Joan Luyken en
zijne geestverwanten2). Hij achtte hem ‘een veel belangwekkender en ook als stichtelijk
dichter veel eigenaardiger persoonlijkheid’ dan een van de stichtelijke dichters en
dichteressen die hij in zijn vorige hoofdstuk behandeld had3). Hij ruimde hem zelfs
‘eene eereplaats [in] aan het hoofd der vrome libertijnen’, en ging met de hem eigen
uitvoerigheid in op het ‘symbolisch-mystisch karakter’ van Luykens pantheïsme, dat
hij - tegenover Hylkema - duidelijk wenste te onderscheiden van het spinozistisch
pantheïsme. Zonder twijfel mocht deze officiële belangstelling voor het
cultuurhistorisch milieu van de dichter en voor diens godsdienstige denkbeelden als
een winst worden beschouwd. Zij betekende echter bij een man als Te Winkel
geenszins een vergrote waardering voor Luyken als religieus díchter. Nauwelijks
wist hij zijn teleurstelling te verbergen over diens bekering. ‘Aan iemand, die de
gave bezat zoo welluidend, met zooveel geest en zooveel gevoel te zingen van liefde
en vriendschap en van de heerlijkheid der schepping, neemt men het bijna kwalijk,
dat hij zoo spoedig een anderen toon is gaan aanslaan....’4). Over deze zo gewaardeerde
minnepoëet wist Te Winkel, man van de ‘louter historische methode’5), overigens
weinig nieuws te vertellen. Hij zag in de jonge Luyken, ‘schoon in wat moderner
taal’, op de eerste plaats een navolger van Hooft. ‘Bij zijne eigenlijke liederen doet
Luyken in zangerigheid voor Hooft dikwijls niet onder; in geestrijkheid evenaart hij
hem soms’6). Na wat Italie en Sabbe reeds over de verhouding van Hoofts en Luykens
poëzie gezegd hadden, betekende dit oordeel, kenmerkend voor de barre armoede
van Te Winkels artistiek inzicht, niet meer of minder dan een terug-

1) p. XXIII.
2) De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, 2e dr., Deel V (1924), p. 44-52. Een
kleine aanvulling daargelaten is de passage geheel gelijk aan die in de 1e dr. (1910), Deel
III, p. 194-202.
3) p. 44-45. In het voorafgaande hoofdstuk Stichtelijke Dichters worden behandeld figuren als
Arnold Moonen, François Halma, Mr. Alexander de Muncq, Elisabeth Hoofman e.a.
4) id., p. 47.
5) Gerard Brom, Geschiedschrijvers van onze letterkunde, A'dam z.j., p. 117.
6) Ontwikkelingsgang, p. 46.
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vallen op het oordeel dat Jeronimo de Vries juist een eeuw tevoren had uitgesproken.
Niet hem, maar Kalff was het gegeven als officiëel historieschrijver de ontwikkeling
welke zich in de waardering van Luykens dichterlijke betekenis aan het voltrekken
was, te markeren.
In 1885 maakte Kalff in een beschouwing over Breero's Liedboeck de opmerking,
dat Luyken na zijn bekering ‘nog slechts stichtelijke poëzie van twijfelachtige waarde’
had voortgebracht1). Bijna twintig jaren later, in een opstel over het artistieke leven
in het zeventiende-eeuwse Amsterdam, bleek hij ten aanzien van de bekeerde Luyken,
zelf een bekering doorgemaakt te hebben2). Hij verwierp Jonckbloets mening, als
zouden de stichtelijke bundels gerust in de schaduw kunnen blijven. ‘Zeker,’ - aldus
Kalff - ‘er is daar veel dat middelmatig is of laag bij den grond; doch daar zijn ook
tal van heerlijke verzen te vinden. En zoo rijk is de scheidende 17e eeuw daaraan
niet, of wij moeten er met dankbaarheid gewag van maken’3). En wat Luykens eerste
periode betrof, wees hij niet slechts op het Hooftiaanse Spytig klaartje, maar ook op
het sterk ontwikkelde natuurgevoel in het door Hofdijk geroemde Kom weste windtje,
dat de bladertjes doet beven. Evenals H. Italie werd ook de onderzoeker van het
middeleeuws lied getroffen door Luykens talent als dichter van enige fraaie romances.
En zoals Steenbergen, Sabbe en Hylkema reeds gedaan hadden, vestigde Kalff
opnieuw de aandacht op het in de Duytse Lier geenszins ontbrekende ernstige accent
als een ‘voorspel’ van Luykens latere poëzie. Al mocht zulk een beschouwing dan
wel niet oorspronkelijk heten, zij was in alle geval in overeenstemming met de stand
van het toenmalige onderzoek. Het was bovendien slechts een voorlopige
beschouwing. Enige jaren later werkte Kalff deze schets uit tot het hoofdstuk over
Luyken in het vierde deel van zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
(1909)4).
Behalve op de hartstochtelijkheid en de spontaneïteit van Luykens poëzie wees
hij in deze voortgezette beschouwing op de oorspronkelijkheid harer vormgeving.
Hij betrok daartoe niet slechts Hooft, maar ook Cats, Vondel, Breero en Starter in
zijn betoog. Bij alle overeenkomst bleef Luykens vers

1) Werken van G.A. Bredero, A'dam 1890, dl. III, p. 190, aangehaald door G. Kalff Jr. in zijn
Leven van Dr. G. Kalff (1856-1923) beschreven door zijn zoon, Groningen 1924, p. LXXXV.
2) Amsterdam in de zeventiende eeuw, door Dr. A. Bredius, Prof. Dr. H. Brugmans, Prof. Dr.
G. Kalff e.a., Den Haag 1901-1904, Deel III; over Luyken p. 45-46.
3) id., p. 46.
4) p. 522-547.

Karel Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier

70
zich voor Kalff toch duidelijk als een eigen vers onderscheiden. Merkwaardigerwijze
ging de kenner van het lied daarbij niet in op het feit, dat de vormgeving van Luykens
liederen zonder meer geenszins oorspronkelijk kan heten. De dichter hanteerde
immers de vormen die hem uit de liedboeken van zijn tijd bekend waren. Kalff
verzuimde m.a.w. aan te tonen, dat Luyken óndanks deze duidelijk gegeven
afhankelijkheid zijn oorspronkelijkheid als dichter niet verloor. De kwestie van de
oorspronkelijkheid stelde hij wél ten aanzien van Jezus en de Ziel. Kalff wenste deze
bundel nl. gescheiden te houden van Luykens andere geestelijke werkjes, omdat hij
slechts ‘vertaalde of nagevolgde poëzie’ bevat1). Verzen als Ik zag de schoonheid,
en de zoetheid aller dingen, Zo dekt een donk're wolk het straalend zonnelicht, Een
water als kristal, waar op geen koelte speelt prees hij als het werk van een
voortreffelijk kunstenaar, hij zou ze zelfs op één lijn willen plaatsen met het beste
van Stalpaert van der Wielen, Revius, Camphuysen en Dullaert, ‘indien zij
oorspronkelijk waren’2). Voor wat Böhme aangaat is hier echter van ‘vertaalde’ of
‘nagevolgde’ poëzie in de strikte zin des woords geen sprake. Luyken ontleende aan
hem slechts een aantal voorstellingen, beelden en uitdrukkingen, hij dichtte in wat
men wel genoemd heeft de ‘Boheemsche tongval’3). Dat de wezenlijke
oorspronkelijkheid van de dichter daarmee niet gemoeid was, ontging Kalff nog. Al
was hij een man van zuivere smaak, een dieper inzicht in de problemen der literaire
vormgeving ontbrak hem. Zes jaren later zou Reitsma in deze een bevrijdend woord
spreken door op te merken, dat het toch de stem van Luykens eigen ziel is, die men
overal hoort4). Doch welk een winst betekende ondanks dergelijke tekortkomingen
Kalffs waardering van Luyken als dichter! Dank zij zijn onder invloed van ‘tachtig’
gevormde versgevoeligheid onderging hij de muzikale schoonheid van een vers als
Neen Alles, wat men siet uit de bundel Voncken der Liefde Iesu, ‘zoo vol en zuiver
van klank, in zoo schoone harmonie van woord en rhythme als ze sedert VONDEL
niet meer was gehoord’5). Hoe werd hij evenals Sabbe geboeid door Luykens ontvanke-

1) In zijn Aanteekeningen wees Kalff in dit verband op Luykens bekende mededeling: ‘Ik ben
maar Hovenier geweest / Gedienstig in 't verplanten. / Het zyn geen Bloemen uit myn grond,
/ Ik heb' ze maar geleezen...’, in de Toezang van Jezus en de Ziel en een zelfde mededeling
in het aan de bundel voorafgaande Kort Bericht; id., p. 596.
2) id., p. 533-534.
3) F. Reitsma, De Oorsprong van Luykens ‘Jezus en de Ziel’, Tijdschr. Nederl. Taal en Letterk.,
dl. XXXV (nieuwe reeks dl. XXVII), 1916, p. 214.
4) id., p. 218-219. Daarnaast echter hield Reitsma de mogelijkheid open, dat Luyken Duitse
Böhmistische poëzie vertaald of nagevolgd heeft. Hij wees in dit verband op de ‘Kühlpsalmen’
en ‘Kühlhymnen’ van Quirinus Kuhlmann, id., p, 219-221.
5) Geschiedenis, p. 534.
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lijkheid voor de natuur1)! Hij wees erop, hoe in de Duytse Lier de natuur de
‘achtergrond der minne’ vormt en hoe er voortdurend de ‘albedwingende kracht der
minne’ getoond wordt in het leven van de natuur. Het bekende Buitenleven uit de
slotverdeling van de bundel roemde hij als een natuurbeschrijving die noch bij Vondel
noch bij Hooft haar weerga vindt. Luykens geestelijke poëzie ook bewonderde Kalff
eigenlijk allereerst als natuurpoëzie. Daarin vond hij ‘de middeleeuwsche
natuurbeschouwing uitgebreid over een vroeger ongekenden rijkdom van
natuurverschijnselen; die natuurverschijnselen zelve waargenomen met
kunstenaarsoog, met takt en fijn gevoel naast of tegenover verschijnselen uit het
menschelijk leven geplaatst, uitgebeeld in verzen zóó schoon als men ze in de
middeleeuwsche literatuur maar hoogst zelden vindt’2). In zijn belichting van het
religieuze aspect van Luykens natuurmystieke poëzie schoot Kalff echter nog tekort.
Hij beperkte zich vrijwel tot de opmerking dat het zinnelijke hier als symbool van
het bovenzinnelijke fungeert, een opmerking waarvan de waarheid moeilijk te
ontkennen valt, maar die toch bezwaarlijk onthullend mag heten. Voor de mystieke
diepten van de ziel had deze ‘vrije Saks’3) nu eenmaal weinig interesse. Maar ondanks
zijn tekortkomingen mag van hem gezegd worden, dat hij Luyken in de geschiedenis
onzer letteren officiëel de plaats gaf, waarop hij om de aesthetische betekenis van
zijn werk recht had. ‘Om [zijn] natuurpoëzie, in de 17de eeuw te onzent
ongeëvenaard’; - zo besloot hij zijn beschouwing - ‘om een groot deel zijner
minneliederen en zijner stichtelijke poëzie roemen wij JOAN LUIKEN een der beste
dichters van dien tijd. Zijn Duytse Lier heeft de frissche bekoorlijkheid van den
jongen morgen; zijn stichtelijke poëzie de weemoedige schoonheid en stille pracht
van den scheidenden dag; de glans van zijn werk die niet verbleekt bij dien van
VONDELS verzen, is als een laatste opflikkering van den schoonheidsgloed die van
onze zeventiende eeuw afstraalt’4).
Na deze ‘canonisatie’ nam de belangstelling voor de dichter geenszins af5). In 1921
- het was toen 250 jaren geleden dat de Duytse Lier het licht zag - verscheen in de
Palladium-reeks een heruitgave van Luykens eerste-

1) De ondertitel van Kalffs hoofdstuk over Luyken luidt: Ontwikkeling der aesthetische
natuurbeschouwing.
2) id., p. 546-547.
3) Zo noemde Kalff zich wel eens schertsenderwijs, naar zijn zoon meedeelt, Leven van Dr. G.
Kalff etc., p. CXXI.
4) Geschiedenis, p. 547.
5) Wij herinneren aan Van Eedens eerherstel van Luyken in De Amsterdammer, 14 Nov. 1915
(herdrukt in Langs den Weg, Roermond 1925, p. 15 vlg.). - Dr. J. Prinsen J. Lzn. bracht in
zijn Handboek (1e dr. 's-Gravenhage 1916) weinig nieuws. Ofschoon aarzelend en zeer
voorzichtig sloot deze ‘vrijgeest’ zich in wezen aan bij de zienswijze van Hylkema. Wel
meende hij, dat Luyken zich in zijn latere levensjaren mogelijk in christelijke richting heeft
ontwikkeld. In de 3e druk (1927) bleef het hoofdstukje over Luyken ongewijzigd.
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ling1). De redactie was van mening, ‘dat er geen waardiger en meer practische wijze
bestaat om een dichter te eeren, dan het heruitgeven van zijn werk, vooral wanneer
dit werk nog niet de plaats heeft ingenomen, daar het, naar onze overtuiging, recht
op heeft’2). Wie de geschiedenis van de Luyken-waardering kent, met name voor wat
de Duytse Lier betreft, weet, hoe onjuist deze voorstelling was. Zij valt te verklaren
uit het feit, dat sinds het einde van de vorige eeuw de aandacht hoofdzakelijk op
Luykens geestelijke poëzie geconcentreerd was geweest. De redacteuren van
Palladium wilden met hun uitgave zoveel als een tegenwicht scheppen. Naast de
geestelijke gedichten en gezangen wilden zij weer de liederen laten klinken van de
Duytse Lier, wier ‘natuurlijke bekoorlijkheid.... over de geijkte beeldspraak van den
tijd heen, het hart ontroert, dat daarin den waren toon der amoureuze poëzie herkent’.
Om zijn klank beschouwden zij Luykens eerste bundel als de ‘schoone gave van het
Humanisme’. Hun streven was erop gericht het ten gunste van de stichtelijke poëzie
verbroken evenwicht te herstellen door zowel de erotische als de mystieke poëzie te
verstaan als ‘twee schijnbaar zich tegensprekende en toch even oprechte uitingen
van de eeuwige, dualiteit der menschelijke natuur: de vereering van het aardsche
leven, de zucht naar liefde en geluk, en het misprijzen van al het vergankelijke, het
heimwee naar eene bovennatuurlijke schoonheid die beklijft’3). Enige jaren nadien
werd opnieuw vanuit de sfeer van het humanisme de aandacht op Luyken gevestigd,
ditmaal echter op de geestelijke dichter. In 1924 publiceerde De Stem nl. Vier
gedichten van Joannes Luyken: Verlangen na Jezus, Zucht tot vrucht, Wat is de
eensaamheid een kost'bre schat te achten! en O Heer! hoe is uw woord soo kragtig,
lief en soet4). De redactie motiveerde deze ‘herdruk’ door als haar mening uit te
spreken, dat ‘de volledige werken van Luiken ondanks alle aandacht der laatste

1) Palladium, Arnhem 1921.
2) Zie de bij de uitgave ingesloten folder. - De redactie van Palladium bestond uit J.C. Bloem,
J. Greshoff, Jan van Nijlen (en J. van Krimpen).
3) Naar aanleiding van de Palladium-uitgave schreef Karel van de Woestijne een artikel over
Joan Luyken's Duytse Lier in de Nw. Rott. Courant van 22 Febr. 1922, opgenomen in zijn
Verzameld Werk, dl. V, Bussum z.j., p. 441-450. Hij ontkende daarin, dat er bij Luyken
sprake zou zijn van een dualiteit tussen zinnelijkheid en mystiek. Daarvoor bleef de dichter
zowel in zijn erotische als in zijn geestelijke poëzie al te zeer ‘een degelijk Hollander’, naar
Van de Woestijne meende.
4) De Stem, 4e jrg. (1924), dl. I, p. 121-123.
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jaren toch wellicht nog steeds niet voldoende geëxploreerd zijn’1). Zij voelde blijkbaar
het tekort in een beschouwing als die van Kalff. In 1927 vulde Coster dit aan in zijn
inleiding tot De Nederlandsche Poëzie in honderd verzen. Op nog altijd boeiende
wijze ontwikkelde hij er zijn visie op Luykens geestelijke poëzie als zielsopenbaring.
Al vermocht Coster niet zoals de Palladium-redacteuren in de Duytse Lier een
werk te zien dat Luyken ten volle waardig was, de overgang van de eerste naar de
tweede periode betekende voor hem daarom toch geen psychisch onoverbrugbare
klove. Op een drietal punten meende hij in de eroticus de latere mens en dichter te
herkennen. Hij wees daarbij op de kuisheid van Luykens zinnelijkheid, op het besef
van de ijdelheid des levens in het Air en - wat Maria Viola eigenlijk reeds had kunnen
doen! - op de verslondenheid, de extase waarmee de dichter in zijn lied voor Appelona
Pynbergs reageert op de schoonheid van een vrouwenstem. In deze accenten klonk
voor hem iets van de latere Luyken door. Hij tekende deze latere, wezenlijke Luyken
als een dichter die in de eindphase onzer zeventiende-eeuwse beschaving de weg
terugvond naar de ziel, ‘die sinds de Middeleeuwen was verloren geraakt, althans in
dien zin, dat de geheimste diepten ervan onuitgesproken, onbezocht gebleven waren’2).
Als zodanig bereikte hij naar Costers opvatting dadelijk reeds zijn hoogtepunt in
Jezus en de Ziel, waarmee impliciet de mening van Kalff werd afgewezen, als zou
deze bundel niet oorspronkelijk mogen heten. Hij beluisterde er het eigen stemgeluid
van de dichter: ‘de hunkerende zachtheid van de kinderstem, de streelende ootmoed
der wendingen, het wonderlijkzachte z e g g e n dat hem van alle dichters
onderscheidt’3). Hij wees vooral ook op de compositie van de bundel, die hij als een
der grootste lyrische werken van onze literatuur beschouwde, ‘een gecomponeerd
geheel, dat de geleidelijke weerkeer beschrijft van een ziel tot God, van phase tot
phase, in sterke voornemens, smeltende verwonderingen, groote angsten, in
onbeheerschte pijn en hartstocht soms, om uit te klinken in een diepe en rijke rust’4).
Costers beschouwing van Jezus en de Ziel concentreerde zich grotendeels om het
beroemd geworden gedicht Ik meende ook de Godheid woonde verre, waar de
transcendente Godsopvatting wijkt voor de ervaring van het Goddelijke in de diepten
van het menselijk gemoed. Dáár lag voor de moderne humanist de

1) id., p. 125. - In dit jaar verscheen ook Jan Luyken, Bloemlezing uit zijn werken met inleiding
van W. Kramer.
2) De Nederlandsche Poëzie in honderd verzen, 2e dr., Arnhem 1931, p. LXIV.
3) id., p. LXVI.
4) id., p. LXV.
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grote betekenis van Luykens bekering. Deze dichter had God en mensenziel weer
saamgebracht, God gevonden binnen de grenzen van ruimte en tijd. Zeker, ook Ds.
Hylkema had op Jezus en de Ziel gewezen als het meest kenmerkende van Luykens
werkjes, maar hij deed het vanuit zijn spinozistische doctrine als een leerstellig man.
Coster werd geboeid door het phenomeen van een mensenziel die zich op de kentering
van de tijd, in lijden en gebed, in angst en verrukking, haar diepste verlangen bewust
werd en aan dat verlangen uiting gaf in een vers dat, ver van alle classicisme, van
een wonderlijke direchtheid is. Hij werd gefascineerd door de tegelijk tere en hevige
klank van deze ziel, door de rijkdom van dit gemoed: ‘men voelt de adem gaan en
stokken, het hart klopt hoorbaar in den val der klanken: het klopt zoo diep en langzaam
van geluk’1). Men kan bezwaren hebben tegen een enkele geromantiseerde
voorstelling2) en het soms melodramatische accent waarmee hij zijn beschouwing
voordraagt, men moet Coster toch erkennen als de eerste die de betekenis van Luykens
geestelijke poëzie als ‘document humain’, ook in cultuurhistorisch opzicht, ten volle
begreep.
Hoe de moderne mens door Luyken ‘gegrepen’ kan worden, bewees het aan Coster
opgedragen essay van Theun de Vries in De Stem van 19333). De Vries werd zelfs
zozeer gegrepen, dat zijn opstel als een projectie werd van hem zelf in zijn steeds
heviger worsteling met het probleem van de verhouding van stof en geest. Behalve
het ‘hedonisch instinct’ van de dichter en diens angst voor de dood fascineerde hem
vooral de werking van het mystisch beginsel bij Luyken. Anders echter dan Coster,
die zich vrijwel uitsluitend met de poëzie had bezig gehouden, wilde De Vries de
werking van dit beginsel naspeuren in Luykens leven. Bij de schaarste aan
biografische gegevens, met betrekking vooral tot 's dichters jeugd, een wel zeer
hachelijke onderneming. Aan het gevaar van een niet meer te verantwoorden
voorstelling van de historische werkelijkheid is De Vries dan ook niet ontkomen,
zoals wij reeds zagen4). Dat wil echter niet zeggen, dat zijn essay waardeloos is voor
wie zich bezig houdt met de dichter zoals hij zich in zijn poëzie aan ons openbaart.
Op een tweetal punten valt daarbij in het bijzonder te wijzen.

1) id., p. LXVIII.
2) Wij doelen op Costers voorstelling van de periode tussen de Duytse Lier en Luykens bekering:
‘Dan: het zwijgen, de stijgende honger naar liefde in dit stille hart, de plotselinge bekeering...’,
p. LXV.
3) En naar wij reeds meedeelden, later opgenomen in de bundel Vox Humana.
4) Zie hiervóór p. 21-22.
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Om te beginnen vestigde De Vries veel sterker dan Hylkema en Kalff, veel sterker
zelfs dan Dirk Coster, de aandacht op het Air. Hij leidde daaruit een periode af,
waarin de dichter door het doodsbesef als geobsedeerd werd. ‘Wat de juiste oorzaak
van Luykens ommekeer is, weten we niet,’ aldus De Vries. ‘Het wordt alleen duidelijk,
dat hij een vreselijke ontdekking gedaan heeft; hij heeft het geweten, maar het is
nooit tot hem doorgedrongen, dat lichamen, lippen, aardsheid, wulpsheid en pracht
verouderen en sterven, dat hijzelf, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn naasten, niet jong
zullen blijven, dat zij worden meegesleept op een onweerhoudbare stroom. De
dodendans der aarde begint! De klokken luiden een requiem, dieren en dingen
verkondigen de triomf van de Dood’1). Men kan menen, dat een dergelijke passage
niet in de eerste plaats Luyken, maar de auteur van de in 1926 verschenen Doodendans
typeert2). Men kan bovendien van mening zijn, dat de moderne onderzoeker, over
het algemeen zeer ontvankelijk voor het doodsbesef in de literatuur, gemakkelijk
geneigd is, de betekenis daarvan bij een zeventiende-eeuwer als Luyken te overdrijven.
Daar staat echter tegenover, dat behalve het Air ook latere gedichten wel zeer duidelijk
bewijzen, hoezeer het besef van de ijdelheid des aardsen levens voor Luyken van
centrale betekenis is geweest3). In verband met diens bekering werd onlangs door Dr.
K. Heeroma van een existentiële ontwikkeling gesproken. Door zijn bekering werd
de dichter, naar Heeroma opmerkte, teruggeworpen op de grond van zijn existentie4).
Al maakte Theun de Vries nog geen gebruik van de terminologie der
existentie-philosophie, die eerst na de tweede wereldoorlog ‘en vogue’ zou komen,
hij was toch de eerste die op Luykens Air als de weerslag van een bij uitstek
existentiële ervaring de volle aandacht vestigde.
Het tweede punt in zijn beschouwing waarop gewezen dient, betreft de verhouding
van Luykens jongelingsjaren tot de periode die bepaald wordt door Jezus en de Ziel.
In het verkorten van de afstand tussen beide levensperioden ging De Vries verder
dan wie ook van zijn voorgangers. Hij proefde in het sentiment waarmee de bekeerde
dichter zijn verlangen naar mystieke éénwording beleed de sensualiteit van de
vroegere eroticus. Wel waren beiden door het doodsbesef gescheiden, maar daar
dwars doorhéén zag De Vries

1) Vox Humana, p. 25-26.
2) Hans Holbein's Doodendans. Met bijschriften van Theun de Vries, A'dam 1926.
3) In Jezus en de Ziel bijv. de prozacommentaren bij het Ie en IIe zinnebeeld; in Voncken der
Liefde Iesu: de verzen Nu wordt het duyster openbaar en De nare schaduw is aan 't breeken.
4) Protestantse Poëzie der 16de en 17de eeuw, Deel II, A'dam 1950, p. XXIV.
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hen elkander als het ware weer de hand reiken. In deze opvatting betekende Luykens
bekering tot de leer van Jacob Böhme dan ook geenszins een verrassend feit. Böhme's
conceptie van de kosmos, ‘doorgeurd van diepe natuurliefde’, was voor Luyken om
zo te zeggen geschapen, meende Theun de Vries. De dichter kon ‘het vocabularium
der Duytse Lier blijven handhaven - op een hoger, een spirituëler plan’1). Voor hem
zelf mocht er dan een diepe klove gapen, in werkelijkheid deed hij niet anders dan
zijn eros tot een hoger plan verheffen: ‘de lust in het spel ruilde hij in tegen de lust
in Christum; nog gloeit hij, hij is nog even jeugdig en hartstochtelijk, en zijn
persoonlijkheid uit zich in vurige liefdesverzen jegens dezen Bruidegom, die wordt
verwacht op het mystieke dronken bruiloftsfeest van de ziel’2). Eerst later - aldus de
schr. - zou Jan Luyken als de mysticus des dagelijksen levens zijn eigen wezen vinden
en nóg later in de eenzaamheid van Schellinckhout, in een sfeer ‘tot stilte en
luchtigheid zeer schoon’, zijn diepste en definitieve inkeer bereiken. In de periode
van Jezus en de Ziel zag De Vries slechts een begin, het stadium ener geestelijke
puberteit, van een ‘wilde bijna zinnelijke geloofsroes’3), dat op een ander niveau
onmiddellijk aansluit bij het stadium van de Duytse Lier.
Van de jongste literatuur over Luykens poëzie vermelden wij Binnendijks commentaar
bij het gedicht Syn grootheydt is ondoorgrondelyk uit de bundel Voncken der Liefde
Iesu4); het voorwoord tot de door Roel Houwink samengestelde bloemlezing Gedichten
en Spreuken van Jan Luyken5) en de passage door Dr. K. Heeroma aan de dichter
gewijd in de inleiding tot zijn bloemlezing uit de Protestantse Poëzie der 16e en 17e
eeuw6). Al openen deze beschouwingen weinig nieuwe perspectieven, zij worden
nochtans vermeld, omdat ze als het ware de standpunten samenvatten, vanwaaruit
de moderne onderzoeker Luykens poëzie benadert7).
Op principiëel poëtische gronden rekende Houwink definitief af met de twee
stromingen die de Luyken-waardering zo lange tijd beheersten, ‘waarvan de

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Vox Humana, p. 29.
id., p. 30.
Ibidem.
Tekst en Uitleg, Deel III, A'dam 1946, p. 59-69.
Utrecht 1941.
p. XXIV-XXVI.
Van geen belang zijn de bladzijden aan Luyken gewijd in Walchs Nieuw Handboek der
Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis, Den Haag 1943, p. 442-446.
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eene de “Duytsche Lier”, zoogenaamd op aesthetische gronden, maar in werkelijkheid,
omdat zij Luyken's Christen-zijn niet verstaat, voor Luyken's meesterwerk houdt en
zijn godsdienstige poëzie beschouwt als een zwakken nagalm van dien eersten bundel,
terwijl de andere de “Duytsche Lier” hoogstens “aesthetisch” gelden laat, d.w.z. als
dartel spel zonder dieperen ondergrond, doch daartegenover het zwaartepunt geheel
legt op zijn godsdienstige poëzie’1). Het gevaar van zulk een eenzijdig aesthetische
of eenzijdig stichtelijke interpretatie achtte Houwink groter dan dat van een moderne
rationalistisch pantheïstische interpretatie van Luykens geestelijke poëzie in de trant
van Ds. Hylkema. De moderne onderzoeker - stelde hij terecht vast - kan slechts
uitgaan van de opvatting dat Luykens Duytse Lier en zijn geestelijke poëzie, poëtisch
gesproken, een ondeelbaar geheel vormen zoals bijv. Mei en Pan van Herman Gorter,
hoe verscheiden ook van inhoud, wortelen in één en dezelfde dichterlijke
persoonlijkheid. ‘Wie zich aan dezen eisch, welke betrekking heeft op de organische
volkomenheid van het dichterschap als beeldend en herscheppend vermogen van den
menschelijken geest, onttrekt’, - aldus Houwink - ‘doet niet slechts den dichter
onrecht, maar gaat ook aan het wezenlijke van zijn poëzie voorbij. Hij schuift eigen
wereldbeschouwing tusschen zich en den dichter en verhindert daardoor, dat de
essentie van het gedicht tot de kern doordringt van zijn persoonlijkheid’2). Wat
Houwink bij zijn theoretische uiteenzetting intussen vergat, was een karakteristiek
te geven van deze dichterlijke persoonlijkheid, van de diepste aandrift die deze
persoonlijkheid eerst als eroticus, later als mysticus tot dichten dreef.
Na Van Kampen, Van Vloten, Sabbe, Hylkema en De Vries kwam D.A.M.
Binnendijk in 1946 deze aandrift opnieuw omschrijven. Meer in het extatische dan
in het sensuele van de eros (zoals De Vries had gedaan) zocht deze beoordelaar de
kern van wat Houwink noemde: ‘het waarachtig dichterschap, dat in zijn werking
onafhankelijk is van de geestelijke veranderingen, die in de persoonlijkheid van den
dichter plaats grijpen’3). Binnendijk sprak van ‘een waarachtig jeugdig en nimmer
verslappend emotioneel élan’ bij de dichter van de Duytse Lier, van een
‘levensvreugde’ die deze bundel als een erotische verrukking doorstroomt en die in
's dichters mystieke poëzie geenszins afnam. ‘Slechts de zin en de strekking dier
vreugde’ - aldus Binnendijk - ‘is veranderd: de erotische impuls richt zich, in plaats
van op de

1) l.c., p. 10.
2) id., p. 11.
3) id., p. 10.
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vrouw, tot God en Zijn natuurlijke schepping. De intensiteit der liefdegevoelens, wel
verre van te zijn verslapt, heeft aan kracht gewonnen, nu het object der liefde alle
zinnelijke waarneming zoozeer te boven gaat’1). Het verschil tussen de dichter van
de Duytse Lier en die van Jezus en de Ziel was voor Binnendijk dan ook allereerst
een stijlverschil. De jeugdige eroticus tekende hij als een poëet die nog volop deel
had aan de classicistische poëzietraditie van renaissance en barok, als de late
vertegenwoordiger van een dichtkunst waarin mythologie, allegorie en een vaak zeer
ingewikkelde strofenbouw ‘het goddelijk of musisch alibi’ van de poëzie moeten
bewijzen. Daartegenover zag hij evenals Dirk Coster in de mystieke Luyken de
dichter van het elementaire woord dat de ontroering zo direct mogelijk overdraagt.
Het behoeft nauwelijks gezegd, dat Binnendijks voorkeur uitging naar de mystieke
dichter. Hij bewonderde hem als een dergenen ‘die uitsluitend door de onmiddellijke
relatie van hun, door ervaringen geactiveerde, persoonlijkheid tot de taal en door een
zoo zuiver mogelijken eenvoud van bewoording een magie hebben ontwikkeld, welke
den indruk der bovennatuurlijkheid van het menschelijk zieleleven vermocht te
suggereeren’2). Voor de criticus van het vormbeginsel en de woordmagie was Luykens
bekering in de eerste plaats van betekenis om de ‘modernisering’ die zij in 's dichters
vormgeving veroorzaakte.
Daartegenover wil Dr. K. Heeroma - evenals Dirk Coster - deze ‘modernisering’
allereerst zien als de weerslag van een geestelijke ontwikkeling. Luykens bekering
is voor hem, zoals gezegd, een proces waardoor de dichter teruggeworpen werd op
zijn bestaansgrond. ‘De bevrijding van alle religieuze en literaire vormelementen,
waarmee zijn tijd hem had bekleed’ - aldus Heeroma - ‘stelt zijn naakte ik onder het
schijnsel der eeuwigheid’3). Anders echter dan Coster ziet hij in deze ‘bevrijding’
geen hervatting van de geest der middeleeuwen, maar veeleer een preluderen op het
levensgevoel van de romantiek. Hij tekent Luyken als een dichter die lang voordat
de romantiek de mens zou opwekken terug te keren tot de natuur, ‘de hele
classicistisch-renaissancistische mens met al zijn maatschappelijke gebondenheden’
in zich zelf geliquideerd had4). In Luykens geestelijke poëzie vangt deze beoordelaar
bovendien nog een ander preludium op. Zagen Coster en Binnendijk in de mysticus
een moderne mens en een moderne dichter, Heeroma ziet hem als ‘de hoge top van
de poëzie van het Protes-

1)
2)
3)
4)

Tekst en Uitleg, Deel III, p. 67.
id., p. 63.
Protestantse Poëzie, p. XXIV-XXV.
id., p. XXV.
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tantisme in de tweede helft van de 17de eeuw die uitzicht geeft op de toekomst’1).
Allerminst betekent dit een terugkeer tot de modernistische interpretatie van. Ds.
Hylkema! Volkomen juist merkt de schrijver op, dat het moderne pantheïsme zich
ten onrechte in Luykens mystiek meende te herkennen en veeleer als een ‘ontkerstende
nazaat’ daarvan dient beschouwd te worden. Evenmin als voor Dr. Van der Valk, de
essayist van Ons Tijdschrift, bestaat er bij hem ook maar de geringste twijfel aan het
christelijk-mystieke karakter van Luykens geestelijke poëzie. Liever echter dan op
het dogmatische legt de auteur van Het Derde Réveil de nadruk op het nieuwe
levensgevoel dat zich in deze christelijke poëzie openbaart: ‘het kosmisch en
existentieel bewustzijn’, dat zo verrassend modern aandoet. Waar zich voor deze
jongere protestant in Luykens oeuvre dit existentiële bewustzijn het eerst openbaart,
valt niet moeilijk te ontdekken. Het enige gedicht uit de Duytse Lier dat hij in zijn
bloemlezing opnam, is namelijk het Air. Heeroma karakteriseert het als een lied
‘waarin de melancholische onderstroming, die ook in de jeugdgestalte van de dichter
al aanwezig was, verrassend duidelijk naar boven komt’2). In het geheel van zijn
beschouwing kan dit, naar wij menen, weinig anders betekenen dan dat hij, evenals
De Vries, het Air begrijpt als een symptoom van de existentiële crisis die tot Luykens
bekering voeren zou.
Men kan niet ontkennen, dat de moderne onderzoeker met zijn gelijktijdige aandacht
voor de eroticus en de mysticus in belangrijke mate heeft bijgedragen tot een beter
begrip van het wezenlijke in Luykens dichterschap en daarmee ook tot een beter
algemeen begrip van diens ontwikkeling. Nochtans valt het te betreuren, dat deze
beschouwingswijze de aandacht heeft afgeleid van de Duytse Lier als een zelfstandig
geheel van liederen en gedichten, waarmee Jan Luyken op 21-jarige leeftijd
debuteerde. Sinds H. Italie in 1888 zijn opstel schreef over Joan Luyken's
jongelingsjaren en zijne Duytse Lier werd slechts éénmaal op de bundel als zodanig
de aandacht gevestigd. Het was toen de germanist L. Koch in 1930 het bundeltje Die
Geharnschte Venus oder Liebes-Lieder im Kriege... herausgegeben von Filidor dem
Dorfferer meende te mogen aanwijzen als het vermoedelijk voorbeeld van Luykens
debuut3). Maar tot een beter begrip van de bundel zelf droeg deze studie, waarop wij

1) Ibidem.
2) id., p. XXIV.
3) Joan Luyken's Duytse Lier en haar vermoedelijk Duits voorbeeld, NTg., XXIVe jrg. 1930,
p. 245-257.
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elders uitvoerig terugkomen, niet bij, bedoelde zij trouwens ook niet bij te dragen.
Een onderzoek van de Duytse Lier kan dus literair-historisch gesproken geen luxe
heten. Het is bijv. duidelijk, dat met de karakterisering van de bundel als romantisch
(t.o. klassiek) niet meer kan worden volstaan en dat de overeenkomst en het verschil
met de poëzie van P.C. Hooft nauwkeuriger dienen te worden aangegeven. Zulk een
onderzoek is in het geheel geen luxe, als men bedenkt, dat een uitermate belangrijk
element in de bundel, met name de compositie, tot dusver volkomen werd
verwaarloosd. Wij herinnerden er reeds aan, hoe Dirk Coster Luykens eerste mystieke
bundel typeerde als ‘een gecomponeerd geheel, dat de geleidelijke weerkeer beschrijft
van een ziel tot God, van phase tot phase’. Deze zelfde aandacht voor de compositie
kenmerkte ook reeds de dichter van de Duytse Lier. Het is eigenlijk onbegrijpelijk,
dat men in Luykens debuut nooit veel meer dan een bonte verzameling van - voor
het merendeel - erotische liederen en gedichten heeft gezien. Nog altijd gaat men te
werk zoals destijds de heer Italie en verdeelt men de poëzie van de Duytse Lier in
erotische, romantische, idyllische, zedekundige, gelegenheids- en natuurpoëzie1).
Men kan natuurlijk niemand het recht ontzeggen de liederen en gedichten van een
bundel als deze te verdelen naar de genres waartoe zij behoren. Maar men dient toch
in de allereerste plaats rekening te houden met de dichter zelf, die zijn bundel ‘bevatte’
in tien verdelingen en door middel van motto's, prenten en bijschriften de strekking
van die verdelingen duidelijk aangaf. Men heeft daarenboven rekening te houden
met de thematische structuur van de bundel. Want telkens, bemerkt men bij nader
toezien, neemt de dichter een beeld, een motief, een regel soms, uit een van de
voorgaande verzen of liederen over. Er bestaat tussen vele van hen een thematische
samenhang die niet alleen een aesthetische functie bezit voorzover zij de overgang
van het ene lied naar het andere vaak voorbereidt, maar daarnaast een nog diepere
bedoeling bloot legt. Op verschillende plaatsen blijkt namelijk heel duidelijk, dat de
dichter zijn motieven en beelden variëert en repeteert om daarmee een andere visie
te markeren. Dat betekent dus, dat Luykens eerste bundel slechts vanuit zijn structuur
volkomen verstaanbaar wordt. Met deze structuur blijkt bovendien een strekking
gegeven, die van het grootste belang is voor wie Luykens ontwikkeling begrijpen
wil. Overziet men namelijk de verdelingen waarin zich Luykens debuut ‘phase voor
phase’ voltrekt, dan ontdekt men een eenvoudige, maar belangrijke
ontwikkelingsgang, waarin het Air - treffende bevestiging van veler

1) Jan Luyken, Bloemlezing uit zijn werken met inleiding van W. Kramer, p. XV.
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opvattingen! - inderdaad van essentiële betekenis blijkt te zijn. De Duytse Lier maakt
het m.a.w. mogelijk, ons van Luykens ontwikkeling, door de jongste beoordelaars
in algemene lijnen getekend, een verrassend gedetailleerde voorstelling te vormen.
Een uitvoerige analyse van de structuur en een nauwkeurige omschrijving van de
daarin vervatte strekking vormen dan ook het uitgangspunt van deze studie (hoofdstuk
III)1). Na een belichting van de poëtische aspecten van de Duytse Lier (hoofdstuk IV)
zal vervolgens een onderzoek worden ingesteld naar de zo innig met de natuur
verbonden erotische voorstellingswereld van de bundel, waarbij zal blijken, hoe de
dichter als eroticus reeds beïnvloed werd door Böhme's natuurmystieke
voorstellingswereld, die hem van huis uit bekend was (hoofdstuk V). In hoofdstuk
VI zal opnieuw de aandacht worden gevraagd voor de ontwikkeling van de dichter,
met name voorzover deze zich blijkens de Duytse Lier in geestelijk en zedelijk opzicht
in de sfeer van Böhme blijkt te hebben voltrokken. In het teken van deze ontwikkeling
staan ook de laatste hoofdstukken, beide gewijd aan problemen die hiervóór reeds
in verband met het leven van de dichter ter sprake kwamen: Luykens relatie tot de
kring van Jan Zoet (hoofdstuk VII) en zijn verhouding tot Antonides van der Goes,
aan wie hij zijn eersteling opdroeg (hoofdstuk VIII). Daarmee hopen wij zo concreet
mogelijk aan te tonen, dat de Duytse Lier krachtens zijn wezen alleen maar begrepen
kan worden als de weergave ener ontwikkeling welke menselijkerwijs gesproken
slechts op Luykens bekering kon uitlopen.

1) Op de compositie van de bundel vestigden wij reeds de aandacht in een voordracht voor de
Letterkundige Afdeling van het Thijmgenootschap, 30 Dec. 1947. Een samenvatting daarvan
bij G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, Deel II, Den
Bosch 1948, p. 219-221. - In dit Handboek op p. 223-227 een goede algemene kenschets
van Luykens mystieke opvattingen. Knuvelder sluit daarbij a.h.w. aan bij Dr. J. van der Valk
inzoverre hij vooral de nadruk legt op ‘de oude, traditionele opvattingen der grote mystici’.
Het Böhmistisch karakter van Luykens mystiek komt echter niet voldoende tot z'n recht.
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III De Duytse Lier
Structuur en Strekking
De aanvang van de Duytse Lier1) staat in het teken van de dageraad. Het blijkt dadelijk
reeds uit het vignet op de titelpagina. In volle vaart ment Helios zijn met twee paarden
bespannen zonnewagen over het wolkendek.2) De dag breekt aan over een wereld
vol pastorale zoetheid. Er gaat een gouden zon op, die ‘in 't uchtent bloozen, / De
bloejende Roosen / Met stralen beblickt, / En varsse dauw van haare blaatjes lickt’.3)
Zij gaat op over een wereld vol van het zoetste mingenot. Want heerlijker nog dan
de zon de verse druppels smaken op de rozenblaren, smaken de minnaar Amorella's
kussen. O, haar lippen en haar wangen die als rozen zijn! roept hij uit op een toon
van bijna aan het religieuze grenzende verrukking.
[zij] verdienen de roem,
En lof, en eer, dat ick se heylig noem;
Ja heylig montjen, mocht ik in
Een dauw verandert worden, door de min
En eeuwig blijven,
Op uw lipjes drijven,
'k Had geen leven in mijn zin.

Het volgende lied staat eveneens in het teken van Aurora, ‘'s Uchtens, als het haantje
kraayt, / Onder 't klappen van zijn wieken, / Als den dag begint te krieken, / Eer den
Huysman ploegt of zaayt, / Gaat Lucella bloempjes pluyken..’. Maar schoner bloemen
nog plukken wij in ‘liefdens gaarde’, in de tuin van eros, die eeuwig is:
Bloemen van een eelder stof:
Die alleen de reuk niet vleyen,

1) Sinds de Middeleeuwen is ‘Lier’ de benaming voor een muziekinstrument met snaren die in
trilling worden gebracht door een rad dat de speler door middel van een kruk ronddraait:
Wdbk. der Ned. Taal, deel VIII, 2e st., kol. 2128-2129. Voor een afbeelding van het instrument
zie men het deel Instrumentenkunde in het Handbuch der Musikwissenschaft herausgegeben
von Dr. Ernst Bücken c.s., Wildpark - Potsdam Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion
M.B.H., p. 101, illustratie nr. 118.
2) De titelplaat van de Duytse Lier stelt Pan voor, die onder een boom gezeten de lier bespeelt:
vóór hem danst op de maat van zijn muziek een nimf die zélf met hooggeheven armen een
tokkelinstrument bespeelt; links achter Pan slaat een tweetal nimfen het pastorale spel gade.
3) De geciteerde regels zijn de eerste die een natuurbeschrijving geven. Zij vormen de aanhef
niet van het eerste, maar van het tweede couplet van het aanvangslied.
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Maar het lieffelijk gevoel,
Schaffen duysent lekkernyen,
Door een streelend geest-gewoel.
Liefdens-hof, braveert het al.
Laat 'et hagelen, laat 'et waajen,
Laat den Hemel blixems swaajen,
Met een sware donder val,
Laat de guure winter beven,
Dat al 't geurig-groen bederft,
Liefdens bloemen blijven leven,
Laat 'et sterven, wat 'er sterft.

In dit arcadisch land, op deze pastorale morgen zoekt de minnaar in natuur en liefde
het leven te ervaren in zijn oorspronkelijke staat. Natuur en liefde! Hun beider wet
staat de mens in het hart geschreven. Het is de wet die de zon doet proeven van de
dauw der rozen, die de bijen naar de bloemen drijft en de vogels doet paren. In het
onderhouden van deze wet ligt 's mensen hoogste wijsheid en zijn diepst geluk:
Schoonste Clara, zoetste Maagt,
Morgen uchtend als het daagt,
Als het licht het duyster vaagt,
(Gy moet het niet weerstreven)
Gaan wy in het groene wout,
Vol quinkelerend leven,
Leven dat de wetten houd
Door liefde in 't hart geschreven.

Het is het eerste van de nu volgende drie balletten, dat als ‘morgenzang’ uitstekend
bij de twee voorafgaande liederen aansluit1). De mens, die in de natuur de ingeschapen
wetmatigheid der liefde ontdekt en verrukt wordt door de schoonheid daarvan, is
juist door het weten van die wetmatigheid in staat zich eraan te onttrekken. ‘Gy moet
het niet weerstreven’, zegt de dichter tot zijn Claartje. Daarmee bepaalt hij meteen
de opzet van zijn driedelig ballet. Het tweede deel zingt van niets anders dan het
geluk der liefde in de natuur:
Daar heerst de min,
In linden en abelen.
't Graau Mosjen treet
Zijn gaatjen, rijs op rijs.

1) De titel luidt: Weerelts Ballet, of Ballet in Hester. Wij zijn er niet in geslaagd deze titel
afdoende te verklaren. Was ‘Hester’ wellicht de naam van een zangspel?
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't Vinkjen dat in
Het lange riet loopt speelen,
Brandende heet,
Maakt met zijn liefste peys;
Daar fluyt de Lijster,
't Nachtegaaltje zingt
Ter eeren van zijn vrijster,
Die rontom hem heene springt;
't Ringel-duyfjen, daar me[n]
Sprookjes van vertelt,
Dat toont zich in het minnen,
Staag te zijn een heeten-helt.

Het Derde Ballet stelt tegenover dit onbewust gehoorzamen van de vogels aan de
wetten der natuur het denkbare geval, dat de liefste zou weigeren met haar minnaar
het spel der liefde te spelen. Maar het is een mogelijkheid die de dichter eigenlijk
niet onder ogen wil zien. Hij vertrouwt, hij wéét, dat het meisje zich bij het zien van
de paringsdrift alom in de redeloze natuur haar diepste verlangen zal bewust worden
en geen weerstand zal kúnnen bieden:
Wrang was het Meysjen,
Dat dit niet kon raaken,
Kout was het vleysjen,
Dat dit niet dee blaaken;
Zoo het geschiet,
Dat gy het eens ziet,
'k Weet u een ongevraagt kusjen zal smaaken.

Zo groot als de vreugde van deze dichter is om de gemeenzaamheid in liefde, zo
groot is zijn smart om de scheiding van wat krachtens de diepste natuurdrang bij-een
behoort. De eenzaamheid moet voor hem blijkens het lied Onzalige eenzaamheyt!
een beklemmende realiteit zijn geweest. De eenzaamheid wel te verstaan in de
oorspronkelijke zin des woords: van niet met de ander in gemeenzaamheid verbonden
zijn. De dichter ziet haar vol afschuw in het ‘donker weesen’ om daarna met iets als
mystieke vervoering, op onmiskenbaar extatische toon, het zoet aangezicht van de
liefste zalig te prijzen, dat deze duisternis verlicht1), Alleen in de liefde ziet hij een
mogelijkheid om de eenzaamheid blijvend op te heffen, zijn naar eenheid hunkerend
wezen diepe, volkomen bevrediging te schenken!

1) Het vers doet in zijn aanhef even denken aan Engelmans strofe: ‘Eenzaamheid der
eenzaamheden, ik schouw u langzaam in 't gelaat’, Noodweer, A'dam z.j., p. 13.
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Onzalige eenzaamheyt!
Vol quynende ongenuchten,
Och! hoe doet gy zuchten,
Die al zijn tijt,
En schoonste bloem, van 't jeugdig leven slijt!
Gy zijt de moeder van 't verdriet,
En gunt ons d'allerflaauste weelde niet;
Uyt u donker weesen,
Kan yder leezen,
Dat gy alle vreugden vliet.
Gelukkig is zijn staat,
Gelukkig is zijn leven,
Dien het is gegeven,
Door 't zoet gelaat,
Van zijn beminde, nooyt te zijn verzaat;
Geheyligt zy de kuyse trouw,
Wie denkt om swarigheyt, wie denkt om rouw,
Als de lipjes kleven?
O zalig leven!
Daar men 't al om geven zou.

Voor Luyken betekent leven alleen maar liefde! Laat de krijgsman Bellona verkiezen,
de staatzuchtige en op rijkdom beluste Iuno preferen, laat de naar wijsheid begerige
op Pallas Athene zijn zinnen zetten, voor deze dichter spant Venus de kroon ‘der
schoone, / Van 't Godendom, om hoog in 's hemels zalen, / Daar duyzend schoone
pralen’. In het lied waarmee hij zijn eerste verdeling besluit, roept hij haar naakte
gestalte voor de geest. Als een andere Paris kent hij háár de appel toe.1)
Loddere oogen vol lonken,
By poezel-naakt, gebootst, van melk en bloede,
Doen ysere gemoede,
Ja 't koutste hart, met killig staal beklonken,
In Vrouwe-min ontvonken,
En lokken Pares, vol toegestraalde branden,
't Gulde twist ooft, 't gulde twist ooft, 't gulde
twist ooft uyt de handen.
Groote Venus, ô schoone!
Gy spant de kroon om hoog, in 's hemels zalen,
Daar duyzent schoone pralen;

1) Het motief van het Paris-oordeel en de naakte Venusfiguur in de Duytse Lier worden uitvoerig
besproken in hfdst. VI.
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Gy spreit de schaampte, als rozen op de kone,
Van Juno, en Bellone,
Als gy cieraden, voor moeder-naakt doet wijken,
En met d'Appel, en met d'Appel, en met d'Appel
gaat strijken.

Hoe ‘elementair’ voor Luyken de vereniging in liefde is, blijkt ook uit de voorstelling
van het liefdeleven in het motto der eerste verdeling. Het is een distichon, waarin
twee der elementen, het vuur en het water, verschijnen:
De liefde is stark genoeg om droefheit te verwinnen;
Haar smeulend vuur verdrenkt hy in de vloet der minne.

Het vers geeft een verklaring van de prent waarop Amor is afgebeeld, die aan een
vrouw een brandende toorts ontrukt om die in een nabijstromend water uit te doven.
In de aanvangsregel van het lied dat onmiddellijk bij het motto aansluit,1) vindt men
deze voorstelling van de liefde als een water terug:
De liefde blust het leet.

en de voorstelling in de tweede strofe sluit daar uitstekend bij aan: ‘Noch schoonder
smaakten my een toog, / Die 'k uyt mijn Amorrellaas lippen zoog’. Maar niet slechts
als een water wordt de liefde verbeeld, zij is ook een vuur:
Een hart in rouw verdronken,
Wordt door zijne vonken,
In vreugden door-heet,
En gloeit, al was 't van louter staal gesmeet2).

Wie Luykens eros wil verstaan, mag deze elementaire tweezijdigheid van de liefde
niet uit het oog verliezen. Het motto van de tweede verdeling houdt door middel van
woorden als: branden en lessen de beelden van het vuur en het water vast.
Een hart dat brand van dorst, en slijt de tijd met wachten,
Naar lessing, quijnt, en moet ten langen laaste smachten.

Ook in het bijschrift bij de prent,3) vindt men het vuur van de liefde dat

1) De prent van de eerste verdeling heeft geen bijschrift. De prentjes van de Duytse Lier werden
- verkleind - overgenomen uit Otho Vaenius' Amorum Emblemata, Antwerpen MDCIIX.
Was M. Komans, de vervaardiger van de titelplaat, wellicht ook degene die de prentjes
copiëerde?
2) r. 2-5.
3) Het prentje stelt Amor voor, die een kaars uitblaast.
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gedoofd (hier: uitgeblazen) moet worden, als men er niet het leven bij in wil schieten:
In 't vuyr stak my de liefd' eerst aan:
De liefde de my 't harte branden,
Mijn leven staat in zijne handen,
Hij moet mijn gloet weer uyt doen gaan;
Blaast hy niet toe, zoo moet ik blaken,
De heele tijd mijns levens uyt,
Tot dat ik aan het end zal raken.

Het hierbij aansluitend lied Een straal uyt Leonoraas oogen vat de beelden van het
branden en het blussen samen. De liefde is niet slechts een vuur dat gedoofd of geblust
moet in het water van de wederliefde, zij is ook een vuur dat - gedoofd of geblust telkens weer opnieuw ontstoken dient! Het lied neemt motief en beeld van het
bijschrift over en bovendien de laatste regel daarvan:
Blaas uyt, blaas uyt, ô Leonore!
Blaas uyt de vlam die my verteert;
Een vlam uyt uw gezicht geboore,
Gezicht dat Zon en Maan braveert.
Dan doe my vry al weder blaken,
Nu blus, nu blaak, nu blus weer uyt,
Tot dat ik aan het end zal raken1),
Tot dat de dood mijn leven sluyt.
Of lust het u dat ik zal quynen,
En smelten door dien zelven gloet,
Die Echo de tot lucht verdwynen,
Ontbeent, ontspiert, ontvleest, ontbloot2).

De minnaar kan zijn liefste alleen maar smeken de grote brand der min te blussen in
het water van haar wederliefde om hem daarna echter opnieuw in gloed te zetten en
het vuur aan te blazen tot zaligende hitte! Hij verlangt eeuwig verzadigd te worden,
nimmer verzadigd te zijn. In liefde en weder-

1) ‘Tot dat ik aan het end zal raken’. Deze regel heeft in het bijschrift een andere
gevoelsbetekenis als in het daarbij aansluitend lied. In het bijschrift vindt de minnaar het een
verschrikking tot aan zijn dood toe door het verterend liefdesvuur te worden geteisterd. In
het lied daarentegen zegt hij het een zaligheid te vinden tot zijn laatste snik afwisselend verhit
en verkoeld te worden.
2) ‘ontbloot’ is kennelijk een drukfout. In de andere bij Sabbe genoemde edities staat ‘ontbloet’.
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liefde wil hij ten eeuwigen dage afwisselend verhit en verkoeld, verkoeld en verhit
worden. Daarin vindt hij zijn grootste vreugde en zijn diepst genot.
Alvorens nu deze beelden te hervatten schijnt Luyken in het fraaie Kom weste
windtje, dat de bladertjes doet beven eerst nog terug te grijpen op Onzalige
eenzaamheyt! uit de eerste verdeling. Nog sterker stelt hij de
gemeenzaamheid-in-liefde voor als een levensnoodzakelijkheid. De minnaar, Pooles,
noemt hier de Natuur de oorzaak van zijn pijn, omdat hij niet vliegen kan. Hij vraagt
het westenwindje aan zijn Fela te berichten:
hoe dat hy menig malen
Met Philomela wenscht, een Nachtegaal te zijn.
Een Nachtegaal om, op den Ypenboom gevlogen,
Die met zijn blad'ren voor haar slaapkoets uytzicht speelt,
Haar lof te zingen, en een bloote krop te beoogen,
Of schoer, of arm, terwijl de slaap hare oogen streelt.
Zech, hoe de Nijt hem knaagt, hoe zy hem 't hart doet breken,
Wanneer de nuchtere zon, door wien het alles leeft;
Met held're straalen, door het klaare glas koomt steken,
En haar, terwijl zy slaapt, een morgen-kusjen geeft.
Zech, weste-wint, hoe hy haar zelver liever kusten;
Vlieg heen, en trek, ay trek uw snelste vleugelen an,
En zech, hoe Pooles van zijn Fela niet kan rusten,
Hoe Pooles, zonder haar gezicht, niet leven kan1).

De minnaars in de nu volgende liederen zijn allen ten einde raad. Arnoldo,
voornemens zich zelve van het leven te beroven, smeekt zijn Rozelinde:
Rozelinde, trotze Maagt,
Eelste schepzel van natuure,
(Wist u hart en ziele van vuure)
Daar de kuysheyt roem op draagt;
Slaat, ay sla voor 't laatst uw oogen,
Daar de Majesteyt uyt blinkt,
Op Arnoldo, die gebogen,
Voor uw schoot, in rouw verdrinkt.
Zachte Nimphen, harde klip,
Zie de zilte trane-peer'len,
Langs uw Minnaars wange dweer'len,
Op een bleeke ontgloeyde lip;

1) Over het motief van de nacht en de slaapkoets uitvoerig in hfdst. VI.
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Hemel, och! ik moet versmachten,
Wijl de straffe Rozelindt,
Palder staat voor al mijn klachten,
Dan een Yk voor weer en windt.

Greomandus in Och hoe is mijn lot zoo wreet!1) stelt het weinig beter:
Hoe dikmaal zach my de Maan,
Voor uw vensteren waaren gaan;
In het diepste der nacht,
En aanhoorden mijn minne-klacht:
Dan lacht2) gy zacht en sliep,
Terwijl Greomandus riep:
O Tralien! zoo wreet, als uw Meest'resse,
Waarom belet gy my mijn dorst te lesse.

En evenals Arnoldo de dood nabij, smeekt in het volgende lied Argidon:
Antiopana, lief, ô mocht ik raaken
U malse lippen, of uw zachte kaaken,
Mijn ziel verliet dit lichaam, en zy bleef
Als morgen dauw, aan zulke rozen hangen,
Mijn schoone, ay laaf, ay laaf eens mijn verlangen,
Terwijl ik leef.
Antiopana ziet uw Minnaar stikken,
In zuyv're minne-gloet, de laaste snikken
Van 't quijnend hart, zijn voor de bleeke mont.

Ook in het slotvers van deze verdeling 't Is een vermaak, 't is een vermaak, te minnen3)
vindt men het beeld van het hart dat om lessing kwijnt terug, maar de dichter hanteert
het hier in spottende zin. Overmoedig verwerpt hij er de opvatting als zou hem niets
anders overblijven dan te zuchten en te kwijnen, wanneer zijn liefde bij de
uitverkorene geen beantwoording vindt.
Men vind' er die, men vind' er die, als zotten,
Haar jonge jeugt verzuchten, zonder maat
Om Maagden, die met hun verdienste spotten;
Dat is een min, die my voor 't voor-hooft slaat,
Hy doe 't wie wil, ik acht hem niet rechtschapen;
't Is zotterny,
Te blyven in de ly,
Men spil de gulde jeugt,
Zoo lang zy bloey, met vreugt.

1) De titel luidt: Liefde doet klagen.
2) lacht: laagt.
3) Getiteld: Een dolheyt noemt men trouw.
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Als ik bemin, als ik bemin een schoone,
Ik buyg my neer, en bie mijn diensten aan:
Maar zo zy my geen gunsten wil betoone,
En lange een tijd laat zonder weer-min gaan,
Ik scheyd 'er van, ik laatze, ik spoel die minne,
Ik spoel die smart,
Slechs rustig van het hart,
Met eene kroes vol wijn,
Geswollen aan den Rijn.

Men mag deze slotregels banaal vinden1), maar men moet anderzijds toch óók kunnen
inzien, dat deze frivoliteit uit meer dan enkel oppervlakkigheid voortkomt. Het gedicht
bewijst op de eerste plaats, hoezeer Luyken bovenal de bloei des levens ter harte
gaat. Het is een kwestie van zelfbehoud voor deze natuur. Het vuur van de droefenis
móét geblust! De dichter heeft deze opvatting trouwens thematisch geaccentueerd
door middel van het beeld van de Rijnse wijn. Waar de minnaar in het eerste lied
van verdeling I de wijn als verdrijver van het verdriet nog afwijst (‘Een ander hou
de Rijnse-wijn, / De geesel-sweepen van 't verdriet te zijn’), omdat Amorella's lippen
zijn dorst beter zullen lessen, aanvaardt hij in het laatste lied van verdeling II deze
vertroosting wél, omdat het leed, hoe dan ook, geblust en gelest wil zijn. Omwille
van de weigering der beminde weg te kwijnen zou zoveel als verraad aan het leven
betekenen.
Wat is er nu begrijpelijker dan dat een dichter die zozeer de vereniging-in-liefde
als de meest elementaire wet des levens ziet, in de volgende (derde) verdeling de
onwilligheid van de vrouw tot het liefdesspel als geveinsheid ontmaskert?
Is 't Maagden hartjen, meer dan 's Iongelings, van steen,
Of staal? Wie oordeel heeft, die zegge met my neen.

De prent stelt hier Amor voor, die een tang gloeiend maakt in een houtvuur; het
bijschrift hervat weer het beeld van het vuur uit de beide vorige verdelingen. De
minnaar ‘brandt’ en ‘braakt’ zonder ophouden vlammen en vonken, maar zij die de
stokebrand van al deze vurigheid is, schijnt zelve koud en hard te blijven. Het tweede
gedeelte van dit bijschrift, waarin de minnares aan het woord komt, geeft echter te
verstaan, dat de liefde tweezijdig is. Onweerstaan-

1) De heer Italie kon ‘geenszins [zijn] goedkeuring hechten aan de weinig ridderlijke wijze
waarop [Luyken in dit gedicht] aan zijn wrevel lucht geeft’; Oud-Holland, 6e jrg., p. 6; zie
ook Maria Viola in Van Onzen Tijd, 4e jrg., p. 233.
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baar roept de min van de man de wedermin op bij de vrouw. Zij wordt gloeiend in
de gloed die zij zelf ontstak!
Wie met het vuur speeld voelt de hette:
Wie 't vreest, die hou zich aan een kant.

Onbevreesd aanvaardt de dichter liefdes lot. In Allerschoonste Maagdelijn hervat hij
het motief van het laatste lied der vorige verdeling, maar past het nu toe in
tegengestelde zin1). Als het ‘maagdelijn’ onwillig blijkt, wendt hij zich niet meer af
om frivool zijn heil te gaan zoeken bij de wijn. Hij prijst haar nadrukkelijk nu ‘zoeter
dan een kroes vol wijn’, hij tracht het meisje te overtuigen van de dwaasheid van
haar gedrag:
Heeft de weerschijn noch niet op uw hart geblikt?
Heeft zy 't noch niet ontkoelt?
Zy heeft: Maar gy en wilt niet weten,
Dat gy voelt
Hoe liefde prikt,
Dat is niet reins,
Met een geveins
Bezeten,
Quijntge, wijl uw Minnaar in verlangen stikt.

Na dit inleidend lied beziet Luyken de liefde van de andere kant: van de kant der
vrouw. Na de eerste twee verdelingen, waar de minnaar aan het woord was, spreekt
in de derde verdeling de minnares zo openhartig mogelijk haar liefdeverlangen uit.
Gullamilde wil de schim van de om harentwil gestorven Mierus achterna als deze
haar verschijnt, en zij sterft van verlangen2):
Ay blijf wat staan,
Want ik kan zo snel niet gaan.
'k Kan u niet achterhalen,
'k Sal verdwalen,
Blijf wat dralen;
Hiermee was
Gullamilde aan het swijmen in het gras,
Tot de dood de rozen van haar lippen las.
Noch riep,
Noch liep,
Haar stem zo ver, zo diep
In 't bosch, heel droef.
Al 't wilde woud riep: Mierus, toef, ay toef.

1) Titel: Waar toe geveinst.
2) In Zo var, waarvan de titel luidt: 't Is anders als gy meent.
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De minnares wier liefde voor Palmaart door de trouw van Status niet wordt vergoed,
gaat vrijwillig de dood in, nu het leven haar niets meer te bieden heeft1):
Is rijkdom waarder als een schone jeugt!
Is rijkdom waarder als een schone jeugt!
Kan dit de reden lijden! ô tijden!
Die zo verdurven, zo veel quaat vermeugt,
Die so verdurven,
Die so verdurven, so veel quaat vermeugt.
Troutste Minnaar
Ik schaam my waar ik sta.
Wie kan het weren, dat ik tot u ga?
Wie kan het weren dat ik tot u ga?
Ik wil het leven derven, en sterven.
Ja sterf bedroefde, en volg uw minnaar na,
Ja sterf bedroefde,
Ja sterf bedroefde, en volg uw minnaar na.

Drusella belijdt ongeveinsd en zonder schaamte haar liefde voor de jongeling in wie
haar trotse hart behagen vond2):
Ik min niet als die dwase maagt,
Die, op een stier verlieft, alleen ging dwalen
In 't bosch, op bergen, en in dalen,
Door Crete, van een dolle min geplaagd.
Terwijl haar vryer by den stroom,
In schaduw van een bruinen Eekelboom,
[H]erkauwende, op een zachte, maybloem rusten,
Of 't grazen moe,
Zijn heete minne blusten
Met een jonge koe.
Mijn minnaar is geen stier, o neen.
Een jongeling nog schoonder dan den dage
Die kon mijn trotse ziel behagen,
Die streek met al mijn gunst en vryheid heen,
Zijn wezen speelt my in de zin,
Natuur en reden dwong my tot de min,
Wie kan hem zien, en na zijn gunst niet haken?
Zijn brave swier
Zou 't koudste Nimphjen blaken
Met een gloeiend vier.

1) Wrede Vader; titel: Getrouw tot in der dood.
2) Drusella hoe! waer wil dit heen!; titel: Ongeveinst.
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De man wordt door de vrouw, maar evenzeer wordt de vrouw door de man
aangetrokken, hoe zij zich dat ook ontveinzen moge. Krachtens de natuur en de rede
worden man en vrouw als twee polen onweerstaanbaar naar elkaar gedreven.
Overeenkomstig de opvatting, in de motto's en bijschriften op theoretische wijze tot
uitdrukking gebracht, toont Luyken ons in de gedichten en liederen van de eerste
drie verdelingen het leven in zijn complementaire twee-eenheid.
Wat zal nog baten als twee in zich de aandrift ontdekken in 't vuur van elkaars
liefde op te gaan? Het is alsof Luyken, nu hij de geveinsdheid, die natuurlijke
beveiliging tegen de gevaren, als indruisend tegen de diepste levenswet verwerpt,
tegelijkertijd de behoefte gevoelt de liefde te betrekken in het verband des huwelijks.
Hij werpt de gelieven op het gevaarloze en zondeloze bed der echtelijke liefde! Wat
- zo vraagt hij - mag de vrouwen dan nog weerhouden ‘te smullen liefdens varse
bruilofs room’1), en in Duifjen in de hazelaren2) raadt hij de jonge meisjes:
Jonge zieltjes vlucht tot trouwen,
Heb dan sonder schande of schroom,
Zonder zonden, zonder schrikken,
Duizent van zulke ogenblikken,
Duizendmael zo zoet als room.

Of nog anders, meer de nadruk leggend op het positieve, op de schoonheid en de
goedheid van de liefdesvereniging binnen de zedelijke ordening:
Wat dicht gy in uw zin?
Dat schoonte, en kuisheid gaat te gronde
Door de min?
't Is dwaze waan
De min is zoet,
En nut en goet,
Geen zonden,
Alsmen blijft op 's Hemels goude. Wetten staan3).

Het thema van het huwelijksgeluk dat in deze liederen van de derde verdeling reeds
doorklinkt, bepaalt de volgende. Haar zinspreuk luidt:
't Staat vast: ten ware door een Goddelijk bewegen,
Den grooten Baijert had noch ongeschikt gelegen.

1) In Allerschoonste Maagdelijn.
2) De titel luidt: Licht aan Brand.
3) In Allerschoonste Maagdelijn.
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De prent stelt voor een paar melkende en karnende minnegodjes; in het bijschrift
daarbij hervat de dichter het beeld van het vuur uit de vorige verdeling en het beeld
van de room uit het onmiddellijk voorafgaande gedicht:
De varsemelk, gestreelt uit volle prammen
Stremt, door een stadiglijk geroer,
Tot geele boter, die den Boer
Ter marte vijlt, waar stedelinge op vlammen.
So karnt, zo roert de liefde in jonge harten,
Met hopen, duchten, zoet en zuur,
Het staag bewegen baart een vuur,
Dat vuur groeit aan, en baart gewenste smarten;
Tot datse, als room, ten laatste samen stremmen,
In eene klomp, tot man en vrouw,
Gebreydelt met de vaste Trouw,
Door kuyse min in volle weelde swemmen.

Een vergelijking van de ontwikkeling van de eros in 't mensenhart met het
stremmingsproces in een Hollandse karnton! Hoe vreemdsoortig een dergelijke
beeldspraak de moderne lezer ook mag voorkomen, in de emblema-literatuur is de
vergelijking van zo ver uit elkaar liggende zaken in 't geheel niet ongewoon. Maar
liggen zij voor een dichter als Jan Luyken eigenlijk wel zo ver uiteen als men op het
eerste gezicht meent? Het voor hem meest karakteristieke is niet in de eerste plaats
dat hij het erotisch proces vergelijkt met het karnproces, maar dat hij óók in het
tweede lid van de vergelijking in zulk bij uitstek zinnelijke bewoordingen over de
ontwikkeling van de eros spreekt. De liefde die in de jonge harten roert, brengt al
roerende - hoe zou het bij Luyken anders? - een vuur voort, een vuur waarin en
waardoor de beide harten tenslotte met elkander ‘in eene klomp’ als room verbonden
worden. Zulk een voorstelling van het liefdesproces kan slechts ontstaan uit een
levensgevoel waarin het zinnelijke en het geestelijke als in een soort van embryonale
eenheid zijn begrepen. Zij moet ook ten nauwste verband houden met de voorstelling
van het ordeningsproces dat zich in de grote baaierd voltrok (het motto van de
verdeling). De kracht der liefde die de mensenharten beweegt - zo geeft de dichter
te verstaan - maakt deel uit van het ‘Goddelijk bewegen’ dat de kosmos doortrekt.
In het eerste lied van de vierde verdeling, de pastorale van Veldenrijk en Dianier,
wordt dit merkwaardige huwelijksthema hervat1). Veldenrijk zegt:
Gelijk de room van eene rijken boer,
Die 't gratig vee op vette velden weid,

1) Ter middernacht, by soete somertijt.
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Tot boter word, door karnen, door geroer;
Zo hebbe ik ook, met stage minnevlijd,
Het trotse hart, van mijne Dianier
Geroert, gemaakt van ys, tot vlammend vier.

De drie volgende liederen zijn huwelijksliederen. Het eerste daarvan zingt de lof van
het huwelijk als ‘'t Hemeltjen hier op der aarden geboud’1). Het tweede en derde
bezingen het huwelijk van 's dichters vriend De Vree2). ‘O schone min, hoe ken ik u
verbeelden? / Gy spant de kroon van alle lust en weelden’, roept Luyken uit. Hij
prijst de bruigom zalig en raadt een ieder: ‘Wie moed heeft, oog op siin gewisse
treden / En volg hem na’. De regel tekent aardig Luykens houding ten opzichte van
de echtverbintenis omstreeks 1670. De schoonheid van het huwelijk inziende kan
hij toch moeilijk (‘Wie moed heeft’!) afscheid nemen van zijn zorgeloze jeugd. In
het dan volgende liedje tracht de dichter weer het weigerachtige meisje over te halen
tot het spelen van het liefdesspel. ‘Filiana, kon je 't minnen,’ - aldus de aanhef ‘Hadje 't lekker eens gesmaakt, / Ik Weet je wierd in de blanke krop geblaakt / Van
een vuurtje dat vinnig raakt...’. Het liedje op zich zelf heeft geen betrekking op het
huwelijk, maar door het volgende Mont op mont, en hart op hart wordt het heel
duidelijk in het huwelijksverband betrokken. Opnieuw wijst de dichter alle
geveinsdheid af, maar nadrukkelijker ditmaal als een nutteloos, dwaas verzet tegen
die allerschoonste en allerdiepste drift die de gehele kosmos doorgloeit.
Mont op mont, en hart op hart,
Naar de wetten van Godt Hymen,
Tot de zieltjes t' zamen swymen;
Allerzoetste minne-smart!
Wie u een maal komt te smaken,
Acht geen and're lekkerny;
Al wat leeft, en sweeft, moet blaken,
In de liefelyke ly.
Al de Nimphjes die de Min,
En haar lekkerny verachten,
Spreeken tegens haar gedachten,
Anders leyd het in haar zin;
Of zy waren niet rechtschapen.
't Heele schepzel voelt dien brand;
Tegens liefden is geen wapen,
Maagde liefden is geen schand.

1) Nimphjen als ik 'er uw oogjes zo zoet; titel: De liefde boud een hemel.
2) Zie hiervóór p. 24.
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‘'t Heele schepzel voelt dien brand’! Luykens pastorale dringt naar het wezen der
dingen, naar het hart van de schepping. Hij maakt de liefde tot de rijke, weelderige
kern, de vuurkern des levens en betrekt haar in het grote verband van de kosmos,
zoals het motto van deze vierde verdeling reeds te verstaan gaf.
Ook in de volgende verdeling met ‘Paren doet baren’ als motto treft ons het
‘vegetatieve’ karakter van Luykens eros. In het bijschrift voert de dichter het beeld
in van de bomen die geënt of gepaard worden, zodat het weelderig sap als door een
oerdrift gedreven ‘samen-rend’ en aangename vruchten voortbrengt1). Met een
herinnering aan het beeld van melk en room besluit hij zijn emblematisch vers:
Maar een gepaarde en be-ente Maagt
Die strijkt de praalkroon van hun allen;
Met vruchten die het al doen buigen,
Zo blank als melk, geplekt met bloed
Op kaak en lipjes, die zo zoet
De room uit volle borsten zuigen.

Veruit het merendeel van de liederen dezer verdeling bezingt dan ook het nut, het
‘goet’ van de liefde: een thema reeds aangeduid in de derde verdeling, waar de liefde
in het huwelijksverband betrokken wordt. Hoe zóu hij ook anders, deze dichter, die
altijd verlangt naar eeuwige bloei, die altijd op zoek is naar durende verzadiging?
Wat kon hij anders dan boven alles hier op aarde de liefde prijzen die vruchten draagt?
‘Want de bloey-tijd gaat voorby’, waarschuwt hij Laura2), en de ‘bloempjes van het
Y’, de juffrouwen ter bruiloft van W. van der Keeren, bindt hij op het hart: ‘De tijd
vlied als de stromen, / En hy keert niet weer’3). In beide liederen vindt men het beeld
van de boom terug, het lied daartussen Een landman end, met vleyende genuchten
werkt het volledig uit tot het beeld van de schone drachtigheid der liefde:
By zulken vrucht moet al de wereld leven,
By zulk een vrucht blijft d'aarde in haren stand;
Houd op dan van de min te weder-streven,
Laat toe dat hy door zijn gewijde hand,
U maake tot een boom die vruchten draagt,
Een vruchtbaar Wijf braveert vry onverzaagt,
De schoonste Maagt.

1) De prent stelt hier Amor voor, die bomen ent.
2) Laura laat het pratte varen.
3) Laat af, ô Bloemjes van het Y.
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Wat wil men méér? Verschijnt in deze fase de gebonden liefde niet in haar bloeiendste
vorm? De gebonden liefde, die Luyken met bijna mystieke verrukking zalig prijst
aan het slot van zijn bruiloftslied O aangename jonge jeugt1):
De Min is wonder! wie hem ziet,
En voelt, en smaakt, begrijpt zijn wezen niet;
Maar dit begrijp ik: dat hij schoon moet wezen,
En een die quynt,
Wel kan genezen,
Daar hy word gepynt.

In de opeenvolging der verdelingen betekent het slot van de vijfde zoveel als een
rustpunt. Geven de eerste en tweede verdeling beide uitdrukking aan het smachtend
verlangen van de minnaar naar de liefdesvereniging, in de derde wordt de onwil van
de wederpartij als geveinsdheid ontmaskerd en spreekt de minnares onverhuld haar
liefdesverlangen uit. De vierde verdeling zingt de lof van deze complementaire
twee-eenheid van man en vrouw, de vijfde roemt de schoonheid en de goedheid van
de gelukkige gevolgen: de rijkdom van de huwelijksvrucht. Luyken heeft het
bijzondere karakter van deze verdeling als sluitstuk ener drievoudig gelede fase
thematisch gemarkeerd. Hij deed dat door aan het slot van deze groep het thema van
wijn en liefde weer in te voeren. De liederen en gedichten van verdeling 1-5 zijn
daardoor ook ‘uitwendig’ als een wezenlijk samenhangende groep te herkennen. Het
beeld uit het eerste lied van verdeling I (‘Een ander hou de Rijnse-wijn, De
geesel-sweepen van 't verdriet te zijn’), dat men aan het slot van verdeling II in
omgekeerde zin vindt toegepast (‘Ik spoel die [minne] smart, / Slechs rustig van het
hart, / Met eene kroes vol wijn, / Geswollen aan den Rijn’); dat door Luyken in het
eerste lied van verdeling III triomferend weer in zijn oorspronkelijke zin wordt
hersteld (‘Allerschoonste Maagdelijn, / Zoeter dan een kroes vol wijn’); het wordt
in het laatste gedicht van verdeling V bij wijze van afsluiting nóg triomfanter hervat
als het beeld van de offerwijn geplengd ter ere van de Min. Juist op de keerpunten
dus treft men deze variaties van het thema aan. In overeenstemming met de
ontwikkelingsgang van de Duytse Lier in zijn verschillende fasen geven zij duidelijk
een climax te zien.

1) Getiteld: De liefde is listig.
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Lustig Vryers, lustig Vrysters,
Speel een[s] zoetjes mont aan mont;
Queel eens rustig op als Lijsters,
Spoel de lippen in het ront,
Met offer-wijn,
Geplengt ter eeren van de minne,
Schoonder dan de Sonne-schijn.

Al wordt in de bijschriften der twee volgende verdelingen het beeld van eros'
weelderigheid vastgehouden1), toch komen de zesde en zevende groep als het ware
bevestigen, dat er aan het einde van de vijfde een rustpunt ligt. De poëzie door Luyken
in deze verdelingen bijeengebracht, is geheel anders van aard. Zij onderscheidt zich
door haar romantisch pathos in toon, taal en beeld, onmiddellijk van de stromende,
weelderige lyriek der voorgaande groepen. Beide verdelingen onderscheiden zich
bovendien door hun didactische en moraliserende tendens, die al dadelijk in de beide
motto's tot uitdrukking komt. Het zijn poëtisch de zwakste verdelingen van de bundel.
Het motto van de zesde verdeling, die het huwelijksthema variëert in didactische
zin, luidt:
De handen blijven (dit staat vast)
Beyd' schoon, als d'eene d'and'ren wast.

De prent stelt hier een geblinddoekte Amor voor, die een kreupele draagt, een
voorstelling waarvan de strekking aan het slot van het bijschrift wordt verklaard:
Dit pakjen valt de blinde licht,
Om dat de kreupel zijn gezicht
Besteed, om veilig 't spoor te vinden.
Dus doende, blijft men goede vrinden.

Onmiddellijk boven de prent staat een tweede motto: Door verdiensten word men
bemint. Het motief keert terug in het lied Mijn schone droog uw tranen af, waarvan
de titel luidt: Mins dienst word licht beloont. In dit en het volgende lied Zo zach
Ar'mant zijn lief Amiel2) moeten de minnaars de strijd aanbinden met sterke machten,
zoals de ‘wreevle Nijd’ die de gelieven achtervolgt (in het eerste) of met de macht
van het fatum, het ‘balstuurig lot’

1) ‘Hier spiegel zich de weereld in, / En leer, hoe vrundschap, liefde en min / Best g[r]oeit, en
bloeit, in volle waelden’ (aanhef van het bijschrift der 6e verdeling); ‘De min te saam geronne,
/ Gevoed, gevormt en uitgedijd, / Van wellust, weelde en legen-tijt....’ (r. 3-5 van het bijschrift
der 7e verdeling).
2) Getiteld: Getergde min doet wonderen.
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(in het tweede). Beide liederen zijn typische specimina van het melodramatisch
pathos der barok. ‘Ik heb Radulf’, zo spreekt de minnaar tot zijn liefste
met zijn vervloekte knapen,
In 't wilde woud een ys're slaap doen slapen,
Als hy door last ons fel vervolgden op het spoor.
So staanwe vast met moed de woede buyen door;
'k Heb u mijn Lief op mijne nek de razerny ontdragen;
Noch leeft die zelve moed
In mijn doorluchtig bloed.
Een kusjen (dat men 't heilig noem)
Weegt meer als alle mijn verdiensten t'samen;
De schoonste namen
Smoren in uw roem.

En Armantus doet voor deze Radulf niet onder, als hij zijn bruid verlost heeft uit de
klauwen van Argiel, de Arabier, die haar reeds gekneveld had ‘om als een duyfjen
wech te voeren, / voor d'oogen van een wrede gier’:
Dus woedende, vat hy Argiel,
Met deze woorden aan: O fiel,
Die my mijn schoone Bruyd ontkaapten:
Met veegt hy 't swaard de hals-strot door,
En wierp de kop, zo die noch gaapten,
Daar 't bloed van droop, Amiela voor.
Nu smijt hy 't rookend staal daar neer,
Ontboeyt de blaauwe handjes weer,
En veegt de traantjes van haar koone,
En streelt haar ziel met zoete reên,
Omhelst heel vrindelijk die schoone,
En strijkt met zijn Amiela heen.

De beide volgende liederen nemen het beeld van het duifje over. Vooral het eerste
biedt de lezer enige verademing, de melodieuze aanhef van dit lied doet hem beseffen
hoever deze ‘tengere’ lyricus af stond van het pathos, dat bijv. Vondel of Cats zoveel
beter lag.
Wie wekt my uit den slaap? wie roept my uit mijn dromen?
In 't midden van de nacht. Zijt gy 't, ô zuide wind?
Zijt gy 't die suist en ruist, door hoge Beukebomen?
Neen sluimerende ziel; 't is 't knaapjen dat u mind.

Ook thematisch valt dit gedicht in deze groep enigermate uit de toon. Want
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al ontbreekt hier geenszins het motief dat de zesde verdeling bepaalt1), toch is het
een ander thema dat de boventoon voert: het thema van de schaamte, door Luyken
reeds eerder aan de orde gesteld. Wees hij in de derde verdeling de onwil van de
vrouw die zegt om der kuisheid wille het spel van de liefde niet te kunnen spelen als
geveinsdheid af, in het laatste lied der vierde verdeling veroordeelde hij deze
geveinsdheid als indruisend tegen de wet van de schepping. In het lied Wie wekt my
uit den slaap (zesde verdeling) is het geen geveinsde, maar ware schaamte waarover
de dichter spreekt en daarmee is tevens de functie van dit lied in het geheel van de
bundel volkomen duidelijk. Het voert de climax die men in de behandeling van het
motief waarneemt, verder op. Het eindigt in een klacht over de ordening van de
natuur, het wrede onderscheid in dit opzicht tussen de redelijke mens en het redeloze
dier. Het is hier niet, zoals in de derde en vierde verdeling, de minnaar, maar de
minnares die de klacht uitspreekt:
O Hemel! waarom schiep gy voor 't Geslacht der menschen
De rode schaemte, en vrees, de schone lust ten spijd?
De beesten zonder schroom, voldoen hun wil en wenschen,
Het Ringel-duifjen, en al 't Pluim-gedierte vrijd,
En trekkebekt, en blust
Haar minne als 't hun lust,
Bij daag voor yders ogen.
Albeheerschende Natuur,
Och u schikking valt my zuur.

In het volgende lied2), door het beeld van het tortelduifje met het vorige verbonden,
wordt het eigenlijke motief van de verdeling hervat. Ook hier is het weer de Nijd
waartegen de gelieven hun liefde beschermen moeten. Die ‘droes met al haar plagen’
tracht het huis van hun liefde omver te halen, doch wát zij ook probeert:
Zy bijt op staal, en schend haar tanden.
De liefde acht minder als een veer,
Het bonsen van haar ys're handen.

In het dan volgende, laatste lied van deze groep O wrede schik Goddinnen3) weet het
liefdespaar eveneens met succes de aanvallen van de Nijd af te weren.

1) Het motief nl. van de trouwe dienst die beloond wordt. ‘Dorst ik het wagen, daar het hartje
wel na haakt, / Daar my de lust toe troont; / Gy zaagt u haast beloont, / Voor al uw trouwe
diensten...’.
2) Ay tortelduifjen, staak uw treuren; getiteld: Getrouwheit is loffelijk.
3) Getiteld: Tot ongeluk geboren.
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Zij kan slechts knarsetanden en van spijt de handen wringen, want het meisje blijft
haar Dioniksus trouw en prijst zijn verdiensten boven alle andere. Zij leefden, als
onkwetsbaar, lange tijd in weelde en zaligheid, totdat een andere macht, de dood,
vernielen kwam wat zelfs tegen de felle Nijd had stand gehouden. De dood - zo wenst
de dichter ons blijkbaar voor te houden - gaat de macht van lot en nijd te boven.
Tegenover deze staat ook de trouwste en moedigste minnaar machteloos. In tranen
smeltend en tot dauw vervluchtigend wordt Dioniksus opgelost in 't licht van de
aanbrekende dageraad....
Ween, Dioniksus, ween!
Op een koude steen
Zal ik de dood verbeien,
En al mijn leed beschreien,
Tot ik in tranen smeld,
Tot ik als dauw verdwijne,
Als dauw voor 't helder schijne,
Des uchtens, als sy sweld,
En vloei langs beemde en veld.

De zevende verdeling voert de didactiek op tot moraal, zoals het motto dadelijk te
verstaan geeft:
Onkuisse min doet rede en nabedenking wijken:
Vertoont sich schoon, maar laat berouw zijn hielen kijken.

Dit thema van het onder schone schijn verborgen kwaad verschijnt opnieuw in de
aanhef van het bijschrift bij de prent1): ‘De donkre nacht schuild in den dag, / Hoe
schoon hy immer schijnen mag...’. Zó gaat achter de schone gestalte van Amor,
‘gevoed, gevormt en uitgedijd, / Van wellust, weelde en legen-tijt’, een ‘overloze en
boze geest’ schuil van wulpsheid en ontrouw:
dit schoone naakte kind,
Dat jeugt haar lod're oogen blind,
Dekt met zijn schoone leden,
Een overloze en boze geest,
Wel waardig om te zijn gevreest,
Men vrees hem vry met reden.
Hy dwingt het alles met geweld,
Wie hem verwaand, verwacht in 't veld,
Zal duur zijn trotsheid boeten.

1) De prent stelt voor het door de Min omver geworpen praalbeeld van de Eer.
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De wijste kan hem niet weerstaan,
Hy siet noch God, noch Godsdienst aan,
Hy trappeld de eer met voeten.
Het praalbeelt, van de pronkende eer,
Moet met een dart'le voet omveer,
De Godsdienst die moet buigen.
Men luister na mijn Duitse Lier,
Het geld Emelia, die hier
De waarheid zal getuigen.

Het eerste lied, tekstueel aansluitend bij het slot van het bijschrift, verhaalt dan ook,
met de vereiste pathetiek, hoe Emilia ‘so kuis, als schoon van wesen’ haar gemaal
Revildo met Dialarkus bedroog. Met een zinspeling op het motief van dag en nacht
in de aanhef van het bijschrift heet het dan:
Dit moest terstond de gulde kuisheid spijten,
Het speet haar, en het stak haar tegen 't hart,
Des quam sy 't stil den Man in d'ooren bijten,
Die door dees maar in wraak herbooren ward.
Zy schreef het self met stralen van Aurore,
En stelden 't hem so klaar als dag te vore.
O Dialark! elendigste der knapen!
O schoonste bloem der vryers van uw tijd!
Geen mensch kan lust in uwe schuldstraf rapen;
Uw jonge jeugd was los, en licht verleid,
Voelt gy het hart niet in uw boezem beven?
De woede dood brult vreeslijk naar uw leven.
Op eene nacht als Dialarkus vleyden
Zijn sno boelin, en smolt in hare schoot,
Vond haar de wraak, met twee die hem geleyden;
En met een steek was Dialarkus doot;
Emelia vol schaamte en schrik, verflaauden
Terwijl haar man haar dit in 't aansicht snaauden.
O geyle hoer, nu sterf door deze handen....

De slotstrofe herinnert nogmaals aan de samenhang van dit lied met prent en bijschrift
door de hervatting van het omver geschopte beeld der eer:
Maar 't was gedaan: zy sloot haar bleeke lippen;
De naare doodt blies 't roosjen van haar kaak;
De bange ziel quam uyt den b[o]ezem slippen
En liet tot loon van 't goddeloos vermaak,
Haar goede naam, die eer een praalbeelds waarde
Verdiende, door de min geschopt ter aarden.
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In het tweede lied1) is een vrouw, Leontine, de bedrogen partij! ‘O ASTOR’, roept zij
uit,
wilt gy nu voor LEONTINE vluchten?
En laten, na dat gij uw lusten hebt geboet,
Voor haar niet over, ach! dan tranen, klachte, en zuchten!
Zijn dit de blijken van een ridderlijk gemoet?
Is dit getrouwheyds loon? mein-eedige verrader,
Hoe schrapt gy dus verwaant, de heugnis uyt het hart,
Hoe ik om u, verliet mijn land, mijn grijze Vader!
En heugt het u niet meer, hoe ik door min gesart,
De beuk'laar aanschoot, en het swaart ten heupe gorden,
En steeg als man te paart, de speer-piek op de borst,
En liep helthaftig toe, op ysere slach-orden?
Waar gaaft gy u ooyt heen daar ik niet volgen dorst?
Is 't al vergeeten? ach! ondankbaare, en ontaarde!

En ook deze ontrouwe wordt door de bedrogene allersmadelijkst eigenhandig gedood:
Hy wenden zich, en zach twe blix'mende oogen blikken,
Gevolgt van eene vuyst, die dapp're slagen gaf.
(Een woede Vrouw heeft vaak een Manshart doen verschrikken)
Nu keert hy vast een poos de vinn'ge dreven af.
Dan roept hy om verdrag, tot zy haar bloed ziet vlieten,
Door ASTORS kling getapt; daar rentze grimmig in,
Gelijk een Leeuw, die op zijn tergers aan komt schieten;
Geen grooter razerny, als omgekeerde min.
Dien aanval lukt niet, maar de tweede zo veel beter,
Het zwaart gaat door, dat haar zijn bloed in 't aansicht spat;
Daar legt meyneedigheyd, dien Eet en Trouw vergeter;
Zo was de troost, die hy op 's levens oever hat.

Ook het derde, en laatste, lied Melarkus had zijn ad'ren vol gepeepen2) werkt het
thema uit van de zinspreuk dezer verdeling. Het meisje verliest jammerlijk haar eer,
maar het saterachtige plezier van Melarkus daarover - ‘de vryer lachten in sijn vuist,
/ En song sijn vreugt aan bomen, en aan weiden’ - is toch meer in overeenstemming
met de weinig ‘forse’ opvattingen van de dichter zoals wij die leerden kennen in de
eerste verdelingen van de bundel. Het verwondert dan ook niet als men bemerkt, dat
dit laatste lied, ten opzichte van de beide voorgaande liederen uit de toon vallend,
dienst

1) De titel luidt: Meyneedigheyd is grouwelijck.
2) Getiteld: Het Wout heeft ooren.
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doet als overgang. Het leidt in tot de volgende, weer voluit amoureuze verdeling, die
als zinspreuk voert:
Te vergeefs preekt men den dooven.

waarbij het slot van het bijschrift volkomen aansluit:
Men spreek, men preek, men leer vry jaren lang,
De dart'le min gaat zijnen ouden gang,
Hy lacht, en acht het al voor kind're zang,
En beuzelingen.
Dies is 't onnut, dat ik mijne uuren spil,
Met leering die ik lang voor ydel hiel:
Ik laat de min zijn gangen gaan, en wil
Van zoetheyd zingen.

Deze achtste verdeling vormt een wel zeer scherpe tegenstelling met de zesde en
zevende. Zij betekent de eerste grote caesuur in de Duytse Lier. Luyken ‘drayt het
oog ten klaren spiegel af’ en keert daarmee terug naar de dartelheid en vrijmoedigheid
van de verdelingen waarmee hij opende1). Voorop gaan twee herdersdialogen waarin
de geestelijke en zinnelijke schoonheid scherp naast en tegenover elkander worden
gesteld. De eerste is een tweespraak tussen Bloemert en Eelhart. Bloemert prijst de
blankheid van zijn Gaardelijne, waarvoor zelfs de witte IJselzwaan moet wijken en
schildert dan stuk voor stuk de aantrekkelijkheden van haar verschijning:
't Moet alles wijken voor de schoone Gaardelijne;
Wijk witten Yssel-swaan, verschuyl u in het riet,
Uw blankheyd gelt 'er niet.
Mijn Nimph is blanker dan de schoonste maneschijne.
Haar vroolijk wezen doet de koutste harten vonken,
Haar loddere oogen, vol aanlokkelijke brant,
Zo bruyn als Diamant,
Die schieten, drayende, beweegelijke lonken.
Mocht ik de slaapkoets van mijn Nimphjen eens genaken,
Een blooten krop, een arm zo blank, zo schoon, zo bol,
Zo zacht gelijk een mol,
Deede u bezeffen, wat daar schuylden onder 't laaken.

1) Op het prentje staat Amor afgebeeld, die een handspiegeltje van zich afwendt.
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Eelhart tracht zijn gezel te overtuigen van de superioriteit van Gloroos, bij wier deugd
noch sneeuw noch hagel het in blankheid halen kunnen:
By Gloroos witte deugt, mach sneeu, noch hagel halen;
Waar is 'er schoonder schoon, als wijsheyd, eer, en deugt,
In 't bloempjen van de jeugt?
Men ziet de kuysheydt uyt haar zeedige oogen stralen.
Gelijk den dageraat, wanneer zy door komt breeken,
Nu bleek is, en nu bloost, en purpert veld en zee,
Zo word mijn Gloroos mee,
Wanneer men haar bekijkt, in kuysse schaamte ontsteeken.
Alle ydeltuytery, en alle slimmigheden,
Doortraptheyd, dat een gek verstant en wijsheyd hiet,
Die gasten huyst zy niet.
Wat ziert een Maagd zo, als eenvuldigheyd en zeden?1)

In het tweede lied verschijnt deze dualiteit van zinnenlust en zedigheid in de vorm
van een dialoog tussen Tymena en Hofrijk, die spreken over ‘'t wit, / En 't rechte pit,
/ Dat in de vreugden zit’2). Voor de laatste maal voert Luyken hier het motief van de
geveinsdheid in, hij voert nu de climax die wij in de behandeling van het thema
opmerkten, ten top. Niet omdat het minnespel onzedelijk zou zijn (zoals in de derde
en vierde verdeling), niet uit ware schaamte (zoals in de zesde verdeling) blijft de
vrouw hier weigerachtig. Tymena prijst nadrukkelijk de maagdelijke staat om zijn
schoonheid. Doch ook dit - positieve - argument wordt door Hofrijk tenslotte als
geveinsdheid ontmaskerd:
Geveynstheyd is ten troon gezeten,
In 't wulps en brandend maagden hart:
Hoe spreekt men tegen zijn geweten!
Wat voed uw ziel al vuur'ge smart,
Om dat gy dragen moet,
Uw allerbeste goet,
Waart gy
Met eeren vry
Daarvan, wat waart gy bly.

1) Nl. 't Moet alles wijken voor de schoone Gaardelijne; titel: Elk om 't schoonst. Aan het lied
gaat een kort, inleidend gedichtje vooraf, waarin meegedeeld wordt, dat Melleker zal oordelen
wie van beide vrijsters de kroon spant.
2) De dageraat begint te blinken; getiteld: Verschil. De naam Hofrijk wordt reeds genoemd in
het inleidend gedichtje bij het vorige lied.
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Al wint de zinnelijke eros het van de kuise zedigheid, de lust ondervindt hier toch,
om zo te zeggen, aanmerkelijk sterker weerstand, vooraleer die overwinning is bereikt.
De weerstand namelijk van 's dichters bezinning op het geestelijk en zedelijk schoon.
De lust die desondanks een uitweg zoekt, kan er slechts te dieper om zijn! De eroticus
wordt vermeteler nog dan in de liederen van de eerste verdelingen. Prachtig
volgehouden, voluit stromende liefdeslyriek treft men hier aan. Men hoort er weer
in Och Leliana! och al myn goet1), in Vervager der dagen, zo stadig in 't jagen2) de
amoureuze toon van het ongeduldig hart. Er is de tegenstelling tussen de moorddadige
belegering, het bloedig ‘vryen’ van de muren ener stad en het bucolisch geluk van
de minnaar en zijn harderinne aan de oever van de stroom3); de tegenstelling ook
tussen het bloed dat in de krijg geofferd wordt en het kostelijk bloed waaruit het
leven zwelt4). Men vindt er in twee kleine, sublieme gedichtjes aan het slot de jonge
Luyken als nimfen verschalkende sater op z'n best. Zij geeft echter méér te verstaan,
deze verdeling, dan dat de natuur zoveel sterker is dan de leer. Na de reglementering
en onderdrukking van het zinnenleven in de zesde en zevende verdeling is hier de
lust zo diep en het verlangen zo hevig, dat voor de dichter het ogenblik kon aanbreken,
waarop hij boven de zedelijke normen van goed en kwaad uit zich verliezen ging in
loutere verrukking. Dat is geenszins in tegenspraak met wat Luyken over het geluk
van de echtelijke liefde zong in de vijfde verdeling. De mens kan de schoonheid van
de liefde bloeiend binnen de zedelijke ordening volledig erkennen zonder daarom
in zich zelf de drang te loochenen naar nóg inniger, nóg dieper lust. In sommige
liederen van de achtste verdeling vinden wij het besef, dat de mens in de extase om
het zinnelijk schoon te reiken komt aan het bovenaards en goddelijk schoon. Luyken
gaat in de laatste verdelingen van zijn Duytse Lier het zinnelijk fenomeen meer en
meer verstaan als van goddelijke oorsprong. In verschillende liederen verschijnt hier
het oog van de vrouw als de spiegel waarin zich het hemels wonder in de edelste zin
des woords aan de minnaar openbaart. Zo in het lied dat de schoone oogen van juffer
Lea Steylvlied roemt5). De climax door Luyken aangebracht in de behandeling van
het thema van wijn en liefde, bereikt er zijn hoogtepunt, als goddelijke

1)
2)
3)
4)
5)

Getiteld: Mijn lief is al mijn vreugd.
De titel luidt: Het wachten valt pijnelijk.
In Ruyssende winden.
In Een ander zing van krijg en moort.
Getiteld: Op de schoone oogen van juffer Lea Steylvlied.
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nectar ontvangt het beeld van de wijn hier uiteindelijk zijn verhevenste vorm:
Vraagt men wat 'er in het wezen,
Van de schoone Lea woont,
(Schoone Lea nooyt volprezen)
Wijl zy zulke krachten toont,
Wijl zy zulk een groot vermogen
Heeft op harten koud en guur?
't Is geen wonder, want haar oogen
Zijn bezielt met Hemels vuur.
Als de Goden Nektar dronken,
Strooyden 't albeheersend wicht
Dartel twee geweyde voncken,
Van zijn eeuwig brandend licht:
Venus vingse strakx in eenen
Kruyk van helder Kristallijn,
Daar zy flikkerden en schenen,
Onverdronken in de wijn.

Nog sterker treft ons dit besef in het daarop volgende lied Op het schoon zingen van
Juffer Appelona Pynbergs. Zo ergens dan kreeg hier de zinnelijke vervoering een
maximale spanning! Men vergelijkt het lied alleen reeds om zijn motief onwillekeurig
met Engelmans vocalise voor de zangeres Vera Janacopoulos1). De overeenkomst
met deze bekende, voornamelijk op klank en rhythme geschoeide cantilene gaat
echter nog dieper. Ook bij Luyken leidde deze al het menselijke te boven gaande
verrukking, deze musische exaltatie om de schoonheid van een vrouwenstem tot een
uitzonderlijk opdrijven van de vocale en rhythmische kwaliteiten van het vers2). Voor
wie zich zo reddeloos verloren kon geven aan de vervoering van een reine
vrouwenstem, moesten nog andere, inniger vervoeringen zijn weggelegd!3)
In 't rijzen van den koelen dach,
Als yder noch te slapen lach,
Zat Appelona, die ik sach
('t Zijn my geen dromen)
In de schaauw der bomen,
En streelde een Luyd,
Terwijl sy uyt

1) Tuin van Eros en andere gedichten, A'dam 1934, p. 97.
2) Met dit verschil dat Luyken voor de verwoording van zijn verrukking een bestaande liedvorm
koos, nl. La Duchesse Rojaal.
3) De Nederl. poëzie in honderd verzen, p. LXIV.
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Een heldere boesem song.
Stil hiel de tong,
Die 't geveert
Van het hele Woud braveert,
Het singen,
't Springen,
't Fluyten
't Tuyten,
En 't swieren,
Gieren
Dat
In de
Linde,
Leefde,
Sweefde,
Was nu stil, en sat
Te luysteren;
't Fluyst'ren
Van de blaan ging sacht.
o Goôn
Zo schoon
Een Zang
Haar dwang
Heeft my verkracht.

Op dit lied nu volgden twee veltdeuntjes, kleine scherzo's op een pastoraal
minne-avontuurtje: ‘Spytig klaartje sou haar baden / Moedernaakt in eene beek’ en
‘Zeven dart'le Nimphjes vonden / Geyte oor, daer hy sliep in 't woud’1). Men kan
moeilijk, dunkt ons, aan de indruk ontkomen, dat deze frivole miniatuurtjes na het
lied op Appelona min of meer detoneren. Maar anderzijds kan men óók moeilijk
aannemen, dat een dichter die zijn bundel thematisch zo zorgvuldig componeerde,
er geen bijzondere reden voor had, toen hij deze gedichtjes juist hier een plaats gaf.
Ook de liederen Wie wekt my uit den slaap en Melarkus heeft zijn ad'ren vol gepeepen
(resp. uit de zesde en zevende verdeling) passen niet al te best in de sfeer van de
onmiddellijk voorafgaande liederen, zoals wij zagen. Maar het viel niet moeilijk, de
reden te achterhalen waarom Luyken ze daarin toch opnam. Het eerste voert het
thema van de geveinsdheid naar zijn climax, het tweede preludeert in zijn luchtige
allure reeds op de amoureuze vlotheid van de volgende verdeling. Zo ook moet men
de beide gedichtjes aan het slot van de achtste verdeling - ten

1) Beide versjes zijn getiteld: Verrassing.
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opzichte van het onmiddellijk voorafgaand lied enigermate detonerend - vooral zien
als overgang naar wat in de negende verdeling komen gaat.
Met zijn droom-motief sluit het eerste lied van deze verdeling ook duidelijk aan
bij verschillende liederen der achtste. Reeds in Ruyssende winden sprak Luyken over
de liefde als een droom. Een jonge harderin te vrijen aan een stroom, zegt hij in dit
lied:
Dat dunkt my is een beter minne,
Dat is een soeter levens droom.

Evenzo in Vervager der dagen, zo stadig in 't jagen:
De kusjes, de lusjes, van heden, van flusjes,
Die maakt gy, die maakt gy tot dromen.

Ook in het lied voor Appelona is sprake van de droom. De schoonheid van deze luit
spelende en zingende vrouw, zegt de dichter in parenthesi als om nadruk te leggen
op het motief:
't Zijn my geen dromen.

Integendeel, zo wil hij blijkbaar zeggen, deze werkelijkheid is zo schoon als de droom
ooit zijn kan! Luyken moet er tegen op hebben gezien, onmiddellijk na deze intense
verrukking om de goddelijke schoonheid van de vrouwenstem de droom in het motto
der negende verdeling te verbinden met het ijdele vermaak:
Het ydele vermaak verdrijft gelijk een stroom:
Nu is 't: nu is 't geweest; het leven is een droom.

Daarvoor was deze vervoering al te zeer als een schone werkelijkheid ervaren en als
zodanig ook nadrukkelijk voorgesteld. In zijn verrukking aan het goddelijke rakend
gaat het lied voor Appelona immers alle ijdelheid te boven. Daarom moet de dichter
het wenselijk hebben geacht op dat komende ‘ydele vermaak’ te preluderen met de
twee vluchtige miniatuurtjes die als vignetten de achtste en negende verdeling
scheiden. Zo maakte hij de tegenstelling tussen beide verdelingen minder abrupt dan
wanneer hij het lied voor Appelona aan het slot van de achtste had geplaatst.
Grandioos intussen is de aanhef van het eerste lied1). In het middernachtelijk uur als
de bedwelmende Hupnos op zijn vale wieken door het luchtruim drijft, als de dromen
uit de olmen opgejaagd over heel de wereld vliegen, schijnt het leven één grote
hallucinatie.

1) Nl. Op 't hoogste van de nacht.
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In haar betoverende schoonheid treedt Laura dan vóór de slaapkoets van haar in
droom verzonken minnaar met ‘lieffelijk gelaat, en moedernaakte leên’1). Doch juist
op het ogenblik dat hem de diepste zaligheid ten deel zal vallen, ontwaakt hij onverwachts - in de duisternis van de nacht:
Zy naderden mijn koets; wat hart was niet bewogen
Geworden, door soo schoone en goddelijk een swier?
De liefde blixemde uyt haar bruyne en drayende oogen,
En setten al de Zaal in lichte vlam en vier;
Zij lachte, en greep mijn hand,
Mijn boesem sloeg aan 't beven;
't Hart swoegde door de brand;
Ik swijmde, en blies het leven
Op roose lippen uyt; maar och! hoe onverwacht,
Vond ik my toen gewaakt, in eene donk're nacht.

Het is deze donkere nacht - aangekondigd reeds in de aanhef van het bijschrift der
zevende verdeling - die in een veel diepere zin, als een uiterste duisternis, terugkeert
in het beroemde Air. Aansluitend bij Laura's droomlied werkt dit Air het motto van
de negende verdeling ten volle uit:
Droom is 't leven, anders niet;
't Glijt voorby gelijk een vliet,
Die langs steyle boorden schiet,
Zonder ooyt te keeren.
d'Arme mensch vergaapt sijn tijt,
Aan het schoon der ydelheyd,
Maar een schaduw die hem vlijt,
Droevig! wie kan 't weeren?
d'Oude grijse blijft een kint,
Altijd slaap'rig, altijd blind;
Dag en uure,
Waart, en duure,
Word verguygelt in de wind,
Daar me glijt het leven heen,
't Huys van vel, en vlees, en been,
Slaat aan 't kraaken,
d'Oogen waaken,
Met de dood in duysterheen.

1) De prent stelt hier voor een bijna naakte vrouwenfiguur verschijnend vóór de slaapkoets van
de zèlf door de minneschicht getroffen Amor. Een bijschrift ontbreekt.
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‘Behalve door zijn schoonheid,’ tekende Kalff hierbij aan, ‘treft dit Air ons door zijn
inhoud. De dartele tonen van liefde en minne zwijgen hier voor een weemoedig “la
vida es sueño”, een verzuchtend “vanitas vanitatum”, een klacht over de
vergankelijkheid en zorgeloosheid van den mensch, achter den dood schijnt slechts
duisternis te liggen’1). Ongetwijfeld voelde Kalff de betekenis van dit ‘stukje’ aan,
maar uit stem en toon, uit de onbedrieglijke, dodelijke ernst van de slotstrofe iets te
vermoeden van de essentiële betekenis van dit gedicht in Luykens ontwikkeling,
dáártoe was hij toch niet bij machte. Veel dieper dan hij doorzagen en doorvoelden
primair artistieke naturen als Coster en De Vries de betekenis van dit lied. Met een
duidelijke toespeling op het Air schreef laatstgenoemde in zijn essay over Luyken:
‘Plotseling vraagt hij naar de laatste oorzaak, naar de laatste zin der dingen. Plotseling
verteert hem duldeloos berouw, zelfverwijt, angst en schrik. Zijn ogen staan
wijdgesperd over de afgrond, die hij onder zich bemerkt en waarlangs hij, zonder
terughouding, zonder vrees, onwetend, heeft gezongen en gespeeld’2). En Coster
sprak van het Air als ‘dat andere, onverwachte accent waarmede deze pastorale
verbluffend besluit: het flitsende schrikvisioen voor den dood, de huiverende angst
voor het wakkerworden in een groot en wezenloos donker, - waarin de verzwegen
melancholie van zijn vroolijke jeugd plotseling onbedwingbaar naar buiten slaat’3).
Er zijn weinig verzen in onze oudere lyriek waarin de angst om het uiteindelijke
niets, de algehele leegte, de absolute duisternis zo tastbaar aanwezig is. Wat er ook
gebeurd moge zijn tussen het ogenblik waarop Luyken dit vers schreef en zijn
bekering omstreeks 1675: het beslissende moment was in principe althans gepasseerd.
Want wat kan men anders zeggen als een dichter die zo uitsluitend zijn heil zoekt in
de schoonheid van de sensuele vervoering, zó ontsteld uit de roes der zinnen ontwaakt
als in dit gedicht wordt bekend? Men miskent de betekenis van dit Air wanneer men
het, zoals Kalff, beschouwt als een lied dat onder veel erotische hartstocht en
schalksheid gemengd alleen maar eens 'n wat ernstiger geluid laat horen. Het geeft
meer nog dan wat De Vries ‘een voorslag’ van 's dichters bekering noemde, het geeft,
zoals Coster eigenlijk reeds suggereerde, een eindpunt aan in een ontwikkeling. Meer
nog: het is het eindpunt van een ontwikkelingsgang die als zodanig door de dichter
zelf werd aangegeven. Met dit Air vormt de negende verdeling de tweede grote
caesuur in de ontwikkeling van de Duytse Lier. In het verlangen van de minnaar om

1) Gesch. der Nederl. Letterk., dl. IV, p. 527.
2) l.c., p. 25.
3) l.c., p. LXIV-LXV.
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de complementaire twee-eenheid van man en vrouw te verinnigen tot een elementaire
eenheid ligt het beginpunt van deze ontwikkelingsgang. In de eerste en tweede
verdeling wordt de weelderige lust der zinnen door de minnaar, in de derde door de
minnares ongeveinsd en onbeschaamd beleden als de éne pracht- en genotvolle
mogelijkheid om het geluksverlangen van de mens op ziel en zinnen bevredigende
wijze te vervullen. In de derde, en nog sterker in de beide daarop volgende verdelingen
wordt deze zinnenlust gebracht binnen het verband der zedelijke en kosmische
ordening. Ondanks de vermaning en de waarschuwing van de didacticus en de moralist
in de zesde en zevende verdeling wordt zij in de achtste, als het ware van de
weeromstuit nóg hartstochtelijker gevierd dan in de aanvang van de bundel. In
sommige liederen bereikt zij daar over alle grenzen heen het hoogtepunt der
verrukking. In de uit slechts twee droomliederen bestaande negende verdeling vindt
deze zinnenlust, deze rijke zinnenbrand haar onontkoombaar einde: de droom der
zinnen wordt er als een fata morgana1) erkend.
H. Italie noemde de verzen door Luyken in de laatste verdeling van zijn bundel
bijeengebracht ‘mengeldichten’, en daar is op het eerste gezicht ook wel reden toe2).
Op de pastorale waarmee geopend wordt3), volgen zes gedichten: Aan Joan van
Rozendaal. Op zijn vertrek na Pruysen, het vers Op het verjaren van Nikolaas de
Vree, het gedicht Op het Af-beeldzel van Juffrouw Barbera Wiggers, Aan den Poët
Karel Verlove, een gedicht geschreven als antwoord Op een vraag, welk de beste
kunst zy en een gedicht Aan N.N. Het slot van de verdeling wordt gevormd door een
moraliserend lied, Schijn bedriegt, een romantische vertelling, Van Dooraltus, en de
vrijmoedige Venusevocatie Schoonheyd is bekoorelijk. Het heterogene karakter van
deze laatste verdeling valt moeilijk te loochenen, maar bij nader toezien laten de hier
bijeengebrachte stukken zich toch wel enigermate ‘ordenen’. Men kan om te beginnen
een onderscheid maken tussen (2) liederen en (8) gedichten. Men kan vervolgens
opmerken, dat de beide liederen, het ernstige Schijn bedriegt4) en het sensuele
Schoonheyd is bekoorelijk5), beide van erotische aard zijn, terwijl de vertelling
daartussen Van Dooraltus6) even-

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

Wij ontlenen dit beeld aan Theun de Vries, Vox Humana, p. 25.
l.c., p. 16.
Gelukkig mensch, wien 't is gegeven (het z.g. Buitenleven).
Een knaap, in 't bloejen zijner jaren.
Indien 'er dan een Venus zey.
Dooralt, ô roem der Jongelingen!
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eens met de liefde verband houdt. De zeven gedichten die voorop gaan, hebben alle
betrekking op de kunst, alleen van het gedicht Op het Af-beeldzel van Juffrouw
Barbera Wiggers1) kan men zeggen, dat het daarnaast ook als een erotisch gedicht
kan worden beschouwd. Bovendien zijn al deze verzen, met uitzondering van de
inleidende pastorale, meer in het bijzonder gelegenheidsgedichten met betrekking
tot een kunstenaar, een kunstwerk of de kunst in het algemeen. Letten wij, tenslotte,
op de volgorde dezer gedichten, dan bemerken wij, hoe Luykens opvatting van het
kunstenaarschap daarin een merkwaardig proces van verinnerlijking ondergaat. Een
verinnerlijking, waarop het motto van de tiende verdeling ons ook duidelijk
voorbereidt:
Die d'onrust niet in 't hart en heeft,
Leeft zalig, als hy buyten leeft.

Na de desillusie waarvan de negende verdeling zo ondubbelzinnig blijk geeft, kan
Luykens belangstelling voor juist dit thema hier weinig verbazen. Niet langer wil hij
zich laten misleiden door de uiterlijke schijn, hij gaat zijn heil zoeken in de
verinnerlijking des harten. Vormt het Air een eindpunt, het motto van de tiende
verdeling betekent zoveel als een nieuw begin. De pastorale wekt het thema van het
motto als in een ouverture uit:
Gelukkig mensch, wien 't is gegeven,
By 't vreedzame en onnozele vee,
Dat nooyt noch quaat, noch onrecht dee,
In 't veld zijn dagen af te leven.

Nadrukkelijk brengt Luyken dit verlangen naar het rustig geluk van het landleven in
verband met het inzicht der wijzen. In de voorlaatste strofe noemt hij hen bij name:
de dichters Cats en Westerbaan, die beiden zulk een leven aanprezen als een
begerenswaardig lot2). Luyken verbindt dit bucolisch geluk ook heel duidelijk met
de ontwikkeling van zijn eigen dichterschap. 't Is alsof hij hier reeds naar het leven
verlangt, dat enige jaren later zijn deel zou worden, toen het proces van verinnerlijking
nog dieper in hem had doorgewerkt:
Dit leven loofden alle wijzen:
Dit haagden KATS, en WESTERBAAN,
Die prijzen 't ons met vaarzen aan;
Dit leven zal ik altijd prijzen.

1) Nl. Hier bootst de kunst het wezen na.
2) Luyken doelt hier op Cats' Ouderdom, Buytenleven en Hofgedachten (1655) en Westerbaans
Ockenburg (1654).
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O dat het lot my zulk een leven gaf?
Mijn zang-lust zou veel schoonder bloejen
En met den Wilg aan 't beekjen groeyen,
Gelijk een Swaan lijde ik het leven af.

Voorzover het dan volgende gedicht Aan Joan van Rozendaal de idylle weer ten
nauwste met het dichterschap verbindt, sluit het bij de voorgaande pastorale aan.
Voor het overige echter herinnert de sfeer van dit gedicht, dat wij hiervóór reeds
leerden kennen, in geen enkel opzicht aan die van het Buitenleven. Wat verlangden
Luyken en zijn vriend Van Rozendaal méér van het leven dan poëzie? Meer dan wijn
die de lustelozen verkwikt? Meer dan zorgeloos met een ‘zanggodin’ te rusten in het
waaiend riet? Van enig verlangen naar wijsheid was in dit anacreontische milieu
geen sprake. Was dit pastorale leventje voor Luyken reeds een afgesloten periode,
toen hij zijn bundel samenstelde? In ieder geval is het onmiddellijk volgende
verjaardicht voor De Vree, dat van 1670 dateert, geschreven in een veel ernstiger
toonaard1). Het is het eerste gedicht uit de tiende verdeling, waarin Luyken zich bezig
houdt met een motief dat wij in bijna alle der nog volgende gelegenheidsgedichten
zullen aantreffen: het onsterfelijkheidsmotief. Een thema dus dat evenals het motto
en het openingsgedicht duidelijk op een neiging tot bezinning en verinnerlijking
wijst.
Toen De Vree in het huwelijk was getreden met Catharina de Blom, had men hem
toegebeden, dat hij van zijn Bloem een jeugdig roosje zou mogen plukken of, zoals
het in het verjaardicht minder elegant, maar ongetwijfeld in goed-Hollands wordt
uitgedrukt, van zijn vrouw ‘binnen 't eerste jaar een jong’ zou mogen winnen. Uit
Luykens gedicht blijkt, dat op De Vree's verjaardag (3 Dec. 1670) ‘dezer menschen,
wenschen’ reeds meer dan half vervuld waren. Dit heuglijke feit nu vormt het
uitgangspunt van Luykens verjaringswens, waarin het onsterfelijkheidsmotief
geleidelijk wordt voorbereid. Hij wenst De Vree kinders toe om op te roemen:
Zulke looten, zulke bloemen,
Zulke kruyden, zulke blaan,
Geven stof om op te roemen,
Zetten 't leven luyster aan;
d' Ouders (niemant kan 't verzaaken)
Leven schoonder in haar zaat.
't Zijn de vruchten die 'er maken,
Dat het boompjen mooyer staat.

1) Vyfmaal zag het bosch haar bomen. Voor de datering van dit gedicht zie hiervóór p. 24, noot
6.
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Hij wenst ook, dat zijn vriend de schilder moge voortleven in die andere kinderen,
Opgekoestert door 't penzeel,
Die noch spijs, noch drank vermind'ren,
'k Hou van zulke kind'ren veel:
Dat zy uwe kruyen verzieren,
Om het hooft van Poëzy,
Past een krans van Lauwerieren,
Of zy stom, of spreekend zy.

En Luyken zet dan als het ware alle mogelijkheden van leven - van deugdzaam leven,
wel te verstaan - bij elkander. In een climax noemt hij ze op, om dan tenslotte het
aardse leven zelf als een voorbereiding te zien op het eeuwig leven, ‘daar men nooyt
weer sterven zal’. Wel heel duidelijk zien wij hier de verinnerlijking vaste vorm
aannemen: als eer en deugd, als wijsheid en verstand, als het uitzicht tenslotte op
een eeuwigheid ons geschonken door ‘het al bevattende Al’.
Leef in vreede, leef in vreugde,
Leef zo als gy wenschen kant;
Leef in eeren, leef in deugden,
Leef i[n] wijsheyd en verstant,
Leef zo, dat u naar dit leven,
Van het al bevattende Al,
't Eeuwig leven word gegeven,
Daar men nooyt weer sterven zal.

Voorzover het nu volgende gedicht Op het Af-beeldzel van Juffrouw Barbera Wiggers
als een erotisch vers beschouwd kan worden, valt het in deze omgeving ietwat uit
de toon. Maar klaarblijkelijk gaf Luyken het hier een plaats, omdat het evenals de
onmiddellijk voorafgaande en onmiddellijk volgende stukken tenslotte toch een
gelegenheidsgedicht is met betrekking tot de kunst. Het is nog wel een
gelegenheidsgedicht met betrekking tot juist die kunst, die in het voorafgaande
verjaringsvers voor Klaas de Vree aan de orde kwam. In opvallende tegenstelling
met wat hij tot zijn vriend gezegd had:
Om het hooft van Poëzy,
Past een krans van Lauwerieren,
Of zy stom, of spreekend zy.

zegt Luyken in de aanhef van zijn gedicht voor Barbera Wiggers:
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Hier bootst de kunst het wezen na,
Van d'allerschoonste Barbera,
En poogt de Lauwer-kroon te strijken;
Maar ver na kanze niet berijken,
De groote Meesteres, Natuur,
Die konstig door een vocht, en vuur,
En aarde, en lucht, in een te mengen,
Dit wezen quam in 't licht te brengen,
Dat zelf het licht met schoonheyd hoont...

De schoonheid die zich in de bewonderde Barbera openbaart, vermag de kunst niet
te verbeelden! De Natuur, aan wie de vrouw haar goddelijk minvermogen dankt,
overtreft verre alle kunstenaars van het penseel. De schoonheid van natuur - bekent
ook deze dichter - passeert doch alle kunst! In het verband van de verdeling betekent
dit gedicht voor Barbera Wiggers meer dan alleen maar een amoureus compliment
in de traditionele trant van de tijd. Als men in het oog houdt, hoe Luyken in de nu
volgende verzen telkens aan een andere kunst de lauwerkrans toekent, dan ziet men
duidelijk, dat het een inleiding vormt op deze gedichten waarin de dichter zich blijkt
te bezinnen op de betekenis van de kunst.
In het volgende stuk - het lofdicht op Karel Verlove1) - keert het motief van de
onsterfelijkheid terug als de onsterfelijkheid van de kunstenaar die voortleeft in zijn
scheppingen. Tegenover de ruwheid van het krijgsbedrijf plaatst Luyken in zijn
bundel, zoals wij zagen, meer dan eens de zoetheid van de minnehandel, hier stelt
hij tegenover de krijgsroem van keizer Karel de onvergankelijke roem van diens
naamgenoot Verlove als poëet:
De krans die om uw schedel sluyt,
Gehaalt door vrindelijk te streelen,
De snaaren van u Duytse-Luyt,
Door braaf met letter-klank te speelen,
Wijkt voor de zijne niet een zier;
Maar trotst dien dubb'len oorlogs kroning,
Van Goud, en bloedige Lauwerier:
Dus stoot uw kruyn der starren woning,
Daar gy eer lang noch blinken zult,
Als 's levens maat is opgevult.
Zo haalt men een bekransten kop:
Nooyt zal de dood uw lof verduyst'ren:
Gy leeft noch in uw zang, hier naar,
Veel langer dan drie hondert jaar.

1) Laat Kaizer Karel, trots te paard.
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Het motief van de artistieke onsterfelijkheid is in de poëzie onzer zeventiende eeuw
zeker geen zeldzaamheid. Er zou dan ook geen reden bestaan om aan dit thema in
de Duytse Lier bijzondere aandacht te schenken, indien wij niet in het voorafgaande
gedicht voor De Vree óok reeds op dit motief gestoten waren en het nogmaals
aantroffen in de twee gedichten die onmiddellijk op het vers voor Verlove volgen.
De frequentie van het motief in een zo klein bestek wijst duidelijk in de richting van
een bezinning op de onsterfelijkheid in verband met de kunst. Het gedicht Op een
vraag, welk de beste kunst zy voegt aan het thema een nieuwe schakering toe. Het
vormt zelfs een merkwaardige correctie op het voorafgaande gedicht. Want terwijl
Luyken daar aan Verlove de prijs der onsterfelijkheid uitreikt als dichter bij het
nageslacht, verwerpt hij in het gedicht Op een vraag, welk de beste kunst zy alle
kunsten als ijdel behalve die éne en blijvende: de wellevenskunst. Boven alle kunsten
ter wereld, boven al wat aards is en ijdel als de wind prijst de dichter haar als de
meest begerenswaardige, omdat hij er een eeuwig, onbederfelijk goed in vindt: ‘te
weten God, in 's Hemels Zalen’. Reeds in het gedicht voor De Vree wordt van de
eeuwigheid gesproken in strikt religieuze zin. Maar terwijl het religieuze daar
onmiskenbaar pantheïstisch gekleurd is, verschijnt het hier wel zeer duidelijk in
ethische sfeer:
Wel-levens kunst word noyt volprezen,
Zy vind den rechten wijsheyds steen,
En strijkt met groote schatten heen:
Haar kracht kan lijf en ziel genezen;
Wie deze kunst recht leeren kan,
Is rijk, en een gelukkig man:
Hy is op wijsheyds top gerezen.
Wat kunst zoude op haar zegepralen?
Schoon d' Algemist zijn doelwit raakt,
En klink klaar goud van yzer maakt,
En poiren1) schept voor alle qualen:
Zo is 't nochtans niet meer dan wint;
By 't gene dat wel leven2) vind,
Te weten, God, in 's Hemels Zalen.

1) Te beginnen met de herdruk van 1708 hebben alle bij Sabbe vermelde edities i.p.v. poiren:
poeder.
2) De uitgave verschenen bij Adriaan Veenendaal heeft i.p.v. wel-leven: wellusten (met accent
op de tweede lettergreep!). Het woord aan welks geestelijke betekenis in het gegeven verband
niet de minste twijfel kan bestaan, werd - door Luyken? - blijkbaar geschrapt, omdat het zich
reeds te ver in malam partem had ontwikkeld. Bovendien was de keuze van het woord hier
ongelukkig i.v.m. ‘de wellust met haar pesten’ in de laatste strofe. Alle latere bij Sabbe
vermelde edities hebben: wel leven.
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Wat lag er ook meer voor de hand dan dat een dichter die door zo elementaire liefde
tot het leven werd gedreven, zich ging bezinnen op mogelijkheden om dat leven te
handhaven, toen hem met ontstellende duidelijkheid de dood het einde gebleken was
van het feest der zinnen? Het gedicht dat onmiddellijk op het vers over de
wellevenskunst volgt, het gedicht Aan N.N., betekent andermaal een bezinning op
de onsterfelijkheid in verband met de kunst. Het wijst de dichter zelfs de weg naar
‘'t heyl van goude onsterflijkheid’.
Een geest die ydeloos poogt te leven,
Van edelmoedigheid gedreven,
Door Leerzucht stadig aangesweept;
Ontziet noch wind, noch dolle baren,
Der sware moeyten en gevaren,
Hy oogt op 't geen hier achter sleept.
Beleefde Jongeling, de stralen
Die ['k] op uw voorhoofts star zie pralen,
Die hebben 't hart door 't oog gevleyd;
En porren al mijn aanspraaks krachten,
Om u te manen tot het trachten,
Naar 't heyl van goude onsterflijkheid.
Een zal'ge berg, alom bewossen,
Met geurige Mirte en Lauwre bossen;
Een kroon van 't sware en logge eelment,
Verheft zijn kruyn door 's hemels ringen,
Hier koomt een bron ten aar uyt wringen,
Wie daar van drinkt, leeft zonder ent.
Daar moet gy heene om op te stijgen;
Door klimmens moeyten, swoegen, hijgen,
Verdient men by de Wijzen eer;
Verschrik niet, schoonse hoog en steyl is:
Denk wat 'er op dien top al heyl is;
Kijk al na hooge en nimmer neer.
Daar wonen negen zuyv're Nonnen,
Wiens tweemaal negen voorhoofts zonnen,
Bezielen 't drayend rond met brand;
Die zullen u te moede treden,
Met zang en dartelende leden,
En bieden u beleeft de hand.
Een ziel die eyndeloos poogt te leven,
Van edelmoedigheyd gedreven,
Door leerzucht stadig aengesweept,
Ontziet noch wind, noch dolle baren,
Der sware moeyten en gevaren,
Hy oogt op 't geen hier achter sleept.
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Als men bedenkt dat de meeste gedichten van de laatste verdeling
gelegenheidsgedichten zijn met betrekking tot de kunst of de kunstenaar, dan
verwondert het niet, als men hier meer dan eens het beeld van de berg zie opduiken.
Vanuit de verte wordt men aan de berg der dichters herinnerd, als Luyken in zijn
lofdicht op Verlove van deze broeder in Apollo zegt, dat hij met zijn kruin tot aan
de sterrenhemel raakt. In het gedicht voor Joan van Rozendaal wordt de Parnassus
bij name genoemd: ‘Zing rustig; hoe gy zo veel jaren lang / In 't vrye en goude
Holland leefden, / Hoe dat gy naar Parnasses streefden....’. Maar het beeld verschijnt
behalve in aesthetische ook in ethische sfeer. Als Luyken nl. in het gedicht Op een
vraag, welk de beste kunst zy van de wellevenskunstenaar zegt, dat hij ‘op wijsheyds
top’ gestegen is, dan ontwaart men daar niet het profiel van een Parnassus in de
gewone zin des woords, maar van een berg van wijsheid. De berg uit het gedicht Aan
N.N. verbeeldt zeer evident de berg der Muzen, vol zinnenstrelende schoonheid,
‘alom bewossen, / Met geurige Mirte en Lauwre bossen’, de berg op wiens top het
bronwater ontspringt dat de bergbeklimmer als dichter de onsterfelijkheid schenkt.
Maar verbeeldt deze berg niet méér? Reeds bij een eerste aandachtige lezing valt op,
hoe dit gedicht door zijn hartstochtelijk smekende toon, zijn bij alle aandrang
gedempte klank zich te zeer onderscheidt van een vers als dat aan Karel Verlove om
er mee op één lijn gesteld te mogen worden. Kalff deed dat, toen hij Aan den Poët
Karel Verlove en Aan N.N. naast elkaar plaatste als gedichten die ‘vervuld [zijn] van
de gedachte aan dichterroem en onsterfelijkheid’1). Al kan men beide gedichten
inderdaad (en uiteraard!) onder deze noemer vangen, het onsterfelijkheidsmotief is
in het laatstgenoemde vers toch heel anders geschakeerd. In het gedicht voor Verlove
is sprake van een zeer ‘tijdelijke’ onsterfelijkheid: het voortleven nl. van de dichter
in zijn faam bij het nageslacht. In het berggedicht Aan N.N. is het een veel hogere
vorm van onsterfelijkheid waarop de dichter het oog houdt gericht. Want waartoe
dit hartstochtelijke beroep op de jongeling om zwoegend en hijgend de Parnassus te
beklimmen en daar van het water te drinken dat eeuwig leven schenkt? Niet om de
bevrediging van de eerzucht zonder meer! Door zulk een onderneming - aldus Luyken
- verdient de dichter bij de Wijzen eer. Aan het begin trouwens van het gedicht treft
ons reeds het woord edelmoedigheid, dat evenals de beleefdheid niet in aesthetische,
maar in ethische sfeer ligt2). En als wij

1) l.c., p. 528.
2) ‘Beleefd’ kan geen betrekking hebben op de poëtische bekwaamheid van de jongeling tot
wie Luyken zich richt. Het woord was in de zin van: ervaren, kundig, reeds in de 17e eeuw
verouderd. De betekenis is hier te omschrijven met: liefderijk, goedertieren, zachtzinnig door
hogere beschaving, ongeveer het latijnse humanus; Wdbk. der Ned. Taal, II, 1e stuk, kol.
1686.
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aannemen, dat het woord ‘ydeloos’ uit de aanvangsregel geen drukfout is voor
‘eyndeloos’, dan ligt ook de geest die ydeloos poogt te leven in de sfeer van het
ethische1).
Er is echter meer. Luyken ziet in dit gedicht het goddelijke als het ware in kiem
besloten liggen in de menselijke natuur, in het edelste van die natuur: de geest van
de bezielde poëet. Er zijn verschillende details waaraan men dat op treffende wijze
kan demonstreren. Men lette op de uitbeelding van de jongeman die door Luyken
met zulk een aandrang des gemoeds tot het vervullen van zijn hoge roeping wordt
aangezet. Het zijn de stralen uitschietend van de ster op het voorhoofd van de
jongeling, die de dichter ertoe brengen hem tot dit hoogste streven aan te zetten (2e
strofe). In de vijfde strofe - als de opstijging als het ware heeft plaats gevonden vindt deze voorstelling van de ‘voorhoofts star’ haar hemelse parallel in de tweemaal
negen voorhooftszonnen van de Muzen: de levenwekkende kracht die de gehele
kosmos (‘'t drayend rond’) bezielt. Men lette vervolgens op de beleefdheid, die op
aarde het deel is van de edele jongeling en die eveneens in de vijfde strofe haar
hemelse parallel vindt bij de Muzen. De ‘negen zuyv're Nonnen’ immers treden de
dichter zingend en dansend tegemoet en bieden hem beleeft de hand. Men lette,
tenslotte, ook op het merkwaardige feit, dat de aanvangsstrofe en de slotstrofe van
het gedicht eensluidend zijn.... op de beginregels na. Waar Luyken in de
aanvangsstrofe spreekt van een ‘geest die ydeloos poogt te leven’, spreekt hij in de
slotstrofe van ‘een ziel die eyndeloos poogt te leven’. Ook als men menen mocht,
dat ‘ydeloos’ op een drukfout berust en gelezen moet worden als ‘eyndeloos’, dan
blijft nog het merkwaardige verschil bestaan van geest in de eerste en ziel in de laatste
strofe. Schuilt er opzet in deze variaties van begin- en eindstrofe? Wij voor ons menen
van wel en worden door het feit, dat de beide variaties parallel lopen in onze mening
versterkt. Maar ook als men géén opzettelijkheid zou willen veronderstellen, dan
nóg is dit onderscheid typerend voor het verschil in ‘klimaat’ tussen het aanvangspunt
en het hoogtepunt van deze bergbeklimming. Uitgaande van het aardse (de adel van
de menselijke, de poëtische geest) vindt de dichter in schoonheid en wijsheid de
uiteindelijke zaligheid op een top die hemels is.

1) De beide uitgaven van 1671 hebben: ydeloos. De overige door Sabbe vermelde edities:
ydloos, uitgezonderd de zeer slordige van Van Vloten (eyndloos). In verband met ‘ydeloos’
zij gewezen op het bij Böhme voorkomende ‘eitelos’.
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Moeilijk kan men zich aan de indruk onttrekken, dat Luyken hier een edeler,
innerlijker en diepzinniger dichterschap voor ogen zweefde dan hij tot dusver in
practijk had gebracht. Wat Vermeylen van Jonker van der Noots Olympias schreef,
geldt óók van het berggedicht Aan N.N. uit de laatste verdeling van de Duytse Lier:
de berg der deugd is tevens de Parnassus, deugd en dicht, schoonheid en wijsheid
zijn er onafscheidbaar1). De eenzijdigheid van het sensueel erotisch dichterschap had
voor Luyken reeds afgedaan, toen hij zich in de negende verdeling bezon op de dood.
Eenmaal gegrepen door de doodsgedachte bezon hij zich op de onsterfelijkheid, in
ietwat pantheïstisch getinte religieuze zin (het verjaardicht voor De Vree), in zuiver
artistieke zin (het lofdicht voor Verlove), in ethisch-religieuze zin (Op een vraag,
welk de beste kunst zy). In het berggedicht Aan N.N. nu heeft het artistieke
onsterfelijkheidsideaal een ethische inslag, terwijl het bovendien, met name in de
verbeelding van de negen zuivere nonnen die de kosmos met brand bezielen, lichtelijk
pantheïstisch getint is. Het heeft er alle schijn van, dat Luyken deze drie-eenheid
opzettelijk, ‘programmatisch’ in zijn gedicht heeft willen belichamen. Zich bezinnend
op een hoger dichterschap heeft hij in zijn vers Aan N.N. de schoonheid, de wijsheid
en het religieuze verlangen in de vorm ener mythologische verbeelding tot een bezielde
en bezielende synthese verbonden.
Op het gedicht Aan N.N. volgen dan de drie laatste stukken van deze verdeling: Schijn
bedriegt, Van Dooraltus en Schoonheyd is bekoorelijk.
Schijn bedriegt verhaalt hoe de herder Kleenardes zich liet verleiden door ‘de
dart'le Schoone schijne’, de vleiende sirene, vanouds het symbool van de vleselijke
lust die de onreine mens in het verderf stort. Als moralisatie grijpt het lied terug op
het gedicht over de wellevenskunst, waar ‘de wellust met haar pesten’ de oorzaak
genoemd wordt van het treurige feit dat slechts zo weinigen tot wel-leven komen.
Het lied vermaant de zinnelijke mens zichzelf niet te vertrouwen:
O Harders! die uws Vaders schapen,
Langs d'Oever weyd, ô jonge knapen,
Wanneer gy Schoone-schijn[e] ziet,
Dan sluyt uw oogen en uw zinnen,
Of geef u vaardig boswaart inne,
Betrouw, betrouw u zelven niet.

1) Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot, Antwerpen 1899, p. 78.
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De vertelling Van Dooraltus is geschreven in de melodramatische trant, waarin
Luyken ook de meeste stukken van de zesde en zevende verdeling dichtte. Dooraltus,
die met zijn Leliana het hof van hare door staatzucht verblinde vader ontvluchtte,
wordt tengevolge van een schipbreuk jammerlijk van zijn geliefde gescheiden. Doch
hij vindt haar na lange omzwervingen eindelijk terug in ‘een oud gebouw, heel woest,
met open poort’. Leliana is de gevangene van een heks, een lang en mager wijf, dat
door Dooraltus tenslotte om het leven wordt gebracht. Met verve ongetwijfeld weet
Luyken de bevrijding van de geliefde uit de macht van het macaber wijf te verhalen!
Hy scheurt de fakkel uyt haar handen,
En drijftse haar blakende in 't gesicht,
De hair-klits zengt, en geeft een licht,
En stinkt: hy knarst op sijne tanden,
En sleeptze by het swarte hayr langs d'aart,
Zy ballikt, en vloekt, met ys'lijk gillen,
Dat d'Eekel-bomen staan en trillen,
De Nacht-uyl en de Vleermuys zijn vervaart.
Het blanke swaart zo scharp van snede,
In 't kamp-perk, of op 't vlakke-veld,
Beproeft op menig wakker helt,
Sijn schilt en helm, raakt uyt de schede,
En verft zich in de strot van 't menschlijk beest;
De ziel geprangt om heen te vaaren,
Vloeyt met het swarte bloed uyt d'aaren,
Zy krimt, en geeft al brullende de geest.

De moedige minnaar voert dan de door hem bevrijde Leliana naar haar vaderland en
vaderhuis terug, alwaar de deugd beloond en de trouw onderhouden wordt:
Daar wierden zy met gonst ontfangen;
De grijze Vader baade in vreugd,
De Moeder kreeg een nieuwe jeugd,
En beter verwe op haare wangen:
De heylige Echt schiep haar tot Man en Vrouw,
Zy sleeten al hun levens dagen
In lust, en rust, en welbehagen,
Men week 'er nooyt van d'eerst gegronde trouw.

Na deze beide stukken, waarvan het ene met een strenge moralisatie en het andere
met een wijze lering besluit, komt het slotlied Schoonheyd is bekoorelijk
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als een verrassing. Vrijmoedig schildert de dichter er de naakte gestalte van Argivina,
die hij als een Venus aanbidt, ten voeten uit.
Indien 'er dan een Venus zey,
De schoonste van de schoone goden rey,
Zo is 't Argivina, die ik bemin;
Want in haar wezenstrek speelt een Goddin.
Men ziet 'er smelten onder een
De grootsheyd en de zoete vrind'lijkheen:
De ziel die tintelt in haar bruyn gezicht,
Gelijk een star die uyt den duyster licht.
Het root dat op haar wangen speelt,
En zich als blo[e]d op melk geplengt, verdeelt,
Beschaamt de Rozelaar met dau besproeit,
Hoe schoon hy in de geurige uchtend bloeit.
Haar half ontsloote rozemont,
Blaast zoeter geuren dan de morgen-stont,
Waar door de blanke boezem swelt en daalt:
't Is schoon te zien hoe dat zy adem haalt.
Op 't voorhooft blinkt de majesteyt,
Gelijk een dageraat, zoo schoon, en spreyt
Zijn stralen uyt, en schept een zonnekring,
En om haar hals daar kreukt zich ring by ring.
Nu lust het my haar heel t'ontkleên,
En eens te zien die welgeschikte leên:
Vergeef het my ô schoone zo 'k misdoe,
Uw achtbaarheyt, mijn graagte word niet moe.
Haar opgeblaze borsten zijn
Als sneeuw, wanneer den uchtent zonneschijn
Die flaautjes verft met schuyne en purp'ren straal,
So verft de krop, zo verft het altemaal.
Haar brave middel laat geen been,
(Gelijk als veele) zien door 't vleesch; ô neen;
't Is al volmaakt geschapen; maar zy beeft
Van poezelheyt, wanneer zy treet en leeft.

En vol verrukking voor de schoonheid van deze gestalte besluit de minnaar en dichter:
Daar staat die schoone naakt voor 't oog,
Sy schiet gelijk een Palm-boom recht om hoog,
En draayt haar hals, terwijl de weste wind
Geneuchte in 't speelen van haar hayr-lok vind.
Blijf eeuwig naakt, en kleed u nooyt,
Het kleed hoe 't zy, hoe schoon, hoe wel getooyt,
't Misstaet u schoone by dat levend naakt,
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Dat zelf de wint van 't koude noorde blaakt.
Men dichte een Venus zo men wil,
'k Spot met haar grootsheyt niet, maar hou my stil
Het zy hoe 't ook mach wezen waar, of waan,
Ik bidde Argivina voor Venus aan.

Het is duidelijk, dat deze Venusevocatie niet past in de ernstige sfeer van de laatste
verdeling, waaraan elk wulps erotisch sentiment ten enen male vreemd is. De vraag
waarom Luyken dan toch dit meest gedurfde lied als slotlied koos, is een intrigerende
vraag. Wij kunnen haar echter eerst dan met enige zekerheid beantwoorden, als wij
ons een duidelijke voorstelling hebben gevormd van de situatie waarin Luyken zich
bevond, toen hij zijn bundel samenstelde1). Maar daarop vooruitlopend mogen wij
hier reeds vaststellen, dat het lied geenszins de zeer stellige indruk vermag weg te
nemen, dat de bundel vanaf de achtste verdeling duidelijk op een verinnerlijking
wijst. De zin van de Duytse Lier tot en met de voorlaatste verdeling vatten wij hiervóór
reeds samen. Daarbij aansluitend (en het slotlied voor Argivina voorlopig buiten
beschouwing latend) kunnen wij zeggen, dat deze verinnerlijking Luyken tot een
bezinning op de onsterfelijkheid bracht en zijn opvatting van het dichterschap in
spiritueler zin beïnvloedde.

1) Nl. in hfdst. VI.
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IV De Duytse Lier
Poetische Aspecten1)
Door een merkwaardige speling van het lot heeft het bundeltje Die Geharnschte
Venus oder Liebes-Lieder im Kriege van Filidor der Dorfferer - waarin Dr. L. Koch
het vermoedelijk voorbeeld van de Duytse Lier meende te zien2) - zijn ontstaan te
danken aan dezelfde oorlog, die zo gewelddadig het rustieke leven van Luykens
jeugdvriend Van Rozendaal in Pruisen kwam verstoren. Lange tijd toegeschreven
aan Jacob Schwieger staat het bundeltje sinds het scherpzinnig onderzoek van Dr.
Albert Köster wel voorgoed op naam van de in 1632 te Erfurt geboren Kasper Stieler3).
Na zijn studententijd te Leipzig vertrok Stieler in 1651 als militair naar
Koningsbergen, waar hij twee jaar later ingeschreven werd als student. Onder
keurvorst Friedrich Wilhelm diende hij bij de dragonders van Wallenrodt, aanvankelijk
als auditeur en Kriegssecretär, later als kapitein-luitenant. Toen de keurvorstelijke
cavalerie in de winter van 1655-'56 te Koningsbergen geconcentreerd was, ontstond
daar vermoedelijk Stielers liefdesverhouding tot het meisje dat hij in zijn liederen
bij voorkeur aanduidt met de naam Rosilis. Het verdrag door Friedrich Wilhelm
aangegaan met de Zweedse koning rukte reeds in Januari 1656 de beide gelieven
uiteen. Onze dichterlijke krijgsman vertrok naar Polen, waar hij in de zomer van
1656 aan de zijde van de Zweden meestreed in de slag vóór Warschau. Aangetast
door de pest die het gehele Oostzeegebied besmette, werd Stieler aan het einde van
dat jaar teruggevoerd naar Koningsbergen en het was zijn vriendin Rosilis, die hem
toen met heldhaftige liefde verpleegde. Na zijn herstel nam de rusteloze jongeman
afscheid van haar, vertrok naar zijn geboorteplaats en reisde vandaaruit naar Hamburg,
waar hij zijn bundeltje samenstelde. Zijn zwerversleven voortzettend kwam hij voor
enige tijd naar Nederland, om via Frankrijk, Spanje, Italië en Zwitserland tenslotte

1) Het muzikale aspect van de Duytse Lier - de door Luyken aangewende, voornamelijk Franse
en Italiaanse zangwijzen - blijft in deze studie buiten beschouwing.
2) Joan Luyken's Duytse Lier en haar vermoedelijk, Duitsch voorbeeld in NTg., 24e jrg. (1930),
p. 245-257.
3) Der Dichter der Geharnschten Venus. Eine litterarhistorische Untersuchung von Albert
Köster, Marburg 1897. Het bundeltje werd vroeger meestal toegeschreven aan Jacob
Schwieger, de auteur o.a. van de pastorale roman Zweier Schäfer neugepflanzter Liebesgarten,
1661. Voor de literatuur met betrekking tot de auteurskwestie zie men Koch, l.c., p. 253-254.
De levensbijzonderheden aangaande Stieler ontleenden wij aan de studie van Albert Köster.
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in 1661 in Duitsland terug te keren. Een jaar daarvóór was bij Michael Pfeiffer te
Hamburg Die Geharnschte Venus oder Liebes-Lieder im Kriege gedichtet van de
pers gekomen ‘mit neuen Gesang-Weisen zu singen und zu spielen gesezzet nebenst
ettlichen Sinnreden der Liebe. Verfertigt und Lustigen Gemühtern zu Gefallen
herausgegeben von Filidor dem Dorfferer’1). ‘Ich heisse sie darumb die Geharnschte
Venus,’ - verklaart de gewezen soldaat in zijn Vorrede - ‘weil ich mitten unter denen
Rüstungen im offenen Feld-Läger, so wol meine, als anderer guter Freunde, verliebte
Gedanken, kurzweilige Begebnüsse und Erfindungen darinnen erzehle nicht etwan
ein Lob darmit zu erjagen, (sintemahl alles, was du siehest, gleichsahm auff der
Flucht gemacht worden, und daher seine Entschüldigung auch bey den
Scharffsinnigsten verdienet) sondern dir zubeweisen, wie die Heer-Trompete nicht
so gar alle Musen verjagen könne.’ Evenals Luykens Duytse Lier is het bundeltje
samengesteld in ‘verdelingen’, namelijk in zeven ‘Zehen’. Behalve het laatste, dat
toegewijd is aan Priapus2), worden alle ‘Zehen’ ingeleid met een opdracht aan één
of twee van Filidors vrienden. In het eerste en derde weerspiegelt zich de ontwikkeling
van Stielers liefdesverhouding tot zijn Koningsbergse vriendin vanaf het eerste begin
tot aan de droevige scheiding der gelieven toe. Het tweede fungeert daartussen als
een intermezzo met schimpliederen op verwaande en coquette, domme of lichtzinnige
meisjes, met verhalen ook over de gedurfde vrijages van een rondtrekkende soldaat.
In het vierde tiental, dat de thema's van het eerste en derde variëert, legt de dichter
nógmaals de weg af van het zoetste liefdesgeluk tot aan de bitterheid van het afscheid
om dan in de overige ‘verdelingen’ vol grof plezier ‘Studentische oder schäferliche
Töne’3) te laten horen, voor het merendeel ontleend aan Tibullus4).
Het is geenszins onmogelijk, dat Luyken in zijn jongelingsjaren de liederen van
Filidor heeft leren kennen. De taal kan voor de jongeman, opgegroeid in een sterk
Duits getinte omgeving, geen bezwaar hebben opgeleverd. Het bundeltje past ook
geheel in de romantische sfeer waarin Luyken en zijn jonge Duitse vriend verkeerden.
Met zijn zorgeloze levensvreugde moet het de

1) Wij citeren de bundel naar de heruitgave die Th. Raehse bezorgde in de serie Neudrucke
deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Halle a.S.: 1888.
2) De god van de vruchtbaarheid van het land, meestal afgebeeld met een buitengewoon grote
penis als zinnebeeld van de bevruchtende kracht van de natuur; Dr. J.v. Wageningen en Dr.
F. Muller Jzn., Latijnsch Wdbk., 3e dr., Groningen - Den Haag 1921, p. 741.
3) Köster, l.c., p. 36.
4) De hier gegeven beschrijving naar Köster, l.c., p. 31 vlg. Aan de eigenlijke bundel zijn nog
toegevoegd 50 Sinnreden en als Zugabe enige madrigalen.
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‘lustige Gemühter’ van beide vrienden in deze periode van hun leven op wel zeer
bijzondere wijze hebben aangesproken. Iets anders echter is het, of Luykens Duytse
Lier in verschillende opzichten door Stielers werkje geïnspireerd mag heten, zoals
Dr. Koch meende. Als een bewijs voor Luykens ververtrouwdheid met Die
Geharnschte Venus citeerde hij de woorden waarmee de dichter zich in zijn opdracht
tot Antonides richt: ‘Ik zing van Liefde en Min, 't welk UE. die met my in het fierste
uwer jeugt zijt, niet gans onaangenaam kan zijn’. Koch vergeleek daarmee de volgende
verzen uit Filidors opdracht van het tweede ‘Zehen’:
Wo Ihr noch nicht zu den Alten,
alte Freunde, seyd gezehlt,
wo ihr Freude noch erwehlt
und vor wilde nicht zuhalten:
wird Euch, was ich von dem Lieben
hab' in diesem Zehn geschrieben,
eben so genehme sein,
als führt' ich was ernstlichs ein.1)

Men behoeft geenszins de mogelijkheid te ontkennen, dat Luyken voor de geciteerde
passage verplichtingen aan Stieler heeft gehad, maar de overeenstemming kan toch
bezwaarlijk treffend worden genoemd. Datzelfde geldt voor de passage uit de opdracht
Aan de Juffrouws: ‘Laat het u genoeg zijn, de vrolike Amstel-Nimphjes een Lier-dicht
toe te zingen...’, waarbij de heer Koch herinnerd werd aan de regels uit Stielers
openingsgedicht: ‘Es ist genug, wenn nach der Zeit / mich liebe Jungfern werden
lesen’2). Een weinig overtuigend bewijsstuk lijkt ons verder ook de aanhef van het
aanvangslied der vijfde verdeling, Laura laat het pratte varen, die Koch wat de
zinswending betreft deed denken aan: ‘Ach! Damon, lasz den Argwohn sein’3) en,
afgezien van de versmaat, óók even aan ‘Legere, lasz die Possen bleiben’4). Van nóg
minder belang lijken ons die liederen wier gedachteninhoud hem aan Die Geharnschte
Venus herinnerde. Zo citeerde hij uit Sylvius' lofdicht de strofe:
Es lieben die Kazzen, die Razzen, die Raben.
Warum nicht auch die jungen Knaben?
Wie solte gehönet denn Filidor sein,
dasz er von Lieben was bringt ein?

1)
2)
3)
4)

p. 30.
p. 14.
p. 22.
p. 37.
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Die Würme, so kriechen, die Bäume, so wachsen,
die fühlen Venus Schwanen-achsen.
Wie kommt es denn, Leute, dasz ihr euch so stellt,
dasz euch das Lieben nicht gefällt!1)

om in de slotstrofe van Luykens Wie wekt my uit den slaap?2) een overeenkomstige
gedachte aan te wijzen. Maar kán hier nog wel van een overeenkomstige gedachte
worden gesproken? Terwijl de Duitse dichter zich, om zo te zeggen, op de dieren
beroept om ook de knapen hun liefdesgeluk te gunnen, wijst Luyken juist op de
tegenstelling tussen het door schaamte gekwelde meisje en de beesten, die zonder
schroom aan hun verlangens mogen voldoen. Wat er aan overeenkomstigs overblijft
- het vergelijken van mens en dier onder het opzicht van de liefde - is een zó algemeen
verbreid thema in de toenmalige poëzie, dat men er geen enkele bewijskracht aan
kan toekennen. Hetzelfde kan gezegd van de door Koch geconstateerde
overeenstemming tussen Luykens Laura laat het pratte varen en Stielers Wer küszt
die greisen Haare?3). Hoevele minnepoëten hanteerden immers niet het hier gegeven
thema van de minnaar die zijn geliefde aanspoort de bloei der jaren niet ongebruikt
voorbij te laten gaan? Men behoeft er zich beslist niet over te verbazen, als men
ontdekt, dat twee zeventiende-eeuwse liederen op dit punt met elkander blijken
overeen te stemmen! Koch noemde ook nog het aanvangslied van de negende
verdeling, waar de minnaar, dromende van genot te bezwijken op de lippen zijner
liefste, plotseling ontwaakt in de duisternis van de nacht4). Het lied herinnerde hem
aan drie stukken uit Stielers bundeltje: Wahrer Traum, Nacht-Glükk en de XXVe der
Sinnreden5). In het tweede daarvan treft men de volgende strofen aan, die Kochs
verwijzing kunnen verklaren:
Ihr Götter, habet Dank, dasz ihr
mich bracht zu diesem schönen Kinde,
(dacht ich) als in der Kammer-tühr
ich sach die himmlische Dorinde.
Sie hätt' ihr auffgelöstes Haubt
unachtsam auff dem Arme liegen,
das Haar, das meinen Sinn geraubt
sach ich um ihre Wangen fliegen.

1)
2)
3)
4)
5)

p. 9.
6e verdeling.
p. 19-21.
Op 't hoogste van de nacht.
Resp. p. 57-58; p. 117-120; p. 143.
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Sie zog den süssen Zimmet-Geist
bald ein, bald haucht sie ihn zurükke,
was schön und liebwehrt ist und heist
sach ich in diesem Augenblikke.1)

Nochtans kan hier strikt genomen niet van een overeenkomstige voorstelling
gesproken worden. Bij Luyken immers dróómt de minnaar, dat zijn geliefde voor
zijn slaapkoets verschijnt, terwijl het bij Stieler een dronkeman is, aan wie dit
‘Nacht-Glükk’ werkelijk ten deel valt! Van het door Koch in dit verband genoemde
epigram luidt de aanhef:
Mich träumt' als Rosilis auff meine Lippen fiele,
Ihr süsser Zukkermund gab mir so manchen Kusz,
die Seel' erhube sich ob dem beliebten Spiele,2)

maar daarmee houdt de overeenkomst op. Het motief van het ontgoocheld wakker
worden uit de droom der liefde - een essentiëel element in Luykens lied - vindt men
bij Stieler niet. Maar dit motief is weer zó algemeen verbreid, dat Luyken het zonder
twijfel op meer dan één wijze heeft leren kennen. Men kan alleen zeggen, dat Luyken
en Stieler, elk op zijn wijze, werden aangetrokken tot de bewerking van een thema
dat terug gaat op een dichter als Anacreon:
Als ick quam in slaep te raecken
Onlangs op een Tyrisch laecken,
Eerst het hoofje vol gestouwt,
En met Bacchi douw bedouwt,
Scheen ick, met een stadigh beven,
Vlugh my op de voet te geven
Met een Meysje aen de hant:
Menigh ongebonde Quant
Trachte met syn barsse woorden
Los te breecken onse koorden
Vast gestrengelt van de Min
Met een onderlinge sin,
Maer ick stelden 't op een kussen
Dat my 't slaep-vyer uyt quam blussen;
Ach! dat my weer over koom
Sulcken slaep, en sulcken droom!3)

1) p. 117. Zimmet: kaneel.
2) p. 143-144.
3) Griexe Luyt ofte de Lier-zangen vanden Teïschen Anacreon, vertaelt door Johan de Vries...
In 's Graven-hage, Gedruct by de Weduwe van Isaac Burghoorn, Boeck-druckster woonende
op de nieuwe Veer-kaey inde nieuwe Druckerye. Anno 1656, Lierzang VIII, p. 22.
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Niet alleen om dit eerste droomlied der negende verdeling herinneren wij aan
Anacreon. Wij doen zulks óók met het oog op de beide opdrachten van de Duytse
Lier, die bij de heer Koch reminiscenties aan Stieler wekten. In de opdracht aan
Antonides spreekt Luyken van zijn kunstbroeder, als van een wiens geest zich meer
‘in het horen der Toneel en Krijgs-Trompet’ verlustigt en die door de Muzen werd
uitverkoren om ‘met den donder-dravende een heldenzang te zingen, en de namen,
en lof-daden der dapp're mannen, die hun leven ten dienste van 't Vaderlant besteeden,
onsterfelijk te maken’. En in zijn opdracht Aan de Juffrouws bekent hij met een
zinspeling op Antonides' Bellone aen Bant: ‘Toen ik, naar 't slissen des fellen
Oorelogs, van BRIT en BATAVIER, den grooten Poët J. ANTONIDES, de Vrede zoo
loffelijk hoorden trompetten, ontvonkten mijn hart zoodanig, dat ik stoutmoedig
voornam, eens te onderstaan, of ik mede het helden-spoor zou kunnen opdraven:
Maar de achterdocht trok my zachjes by de mou, en zeyde: Wat waant gy nu, dwaze?
dat het zierelijker zy, Mars den bepluymden helm op te zetten, als de schone Venus,
met een geschakeerde rozekrans te kronen? Acht gy dat het bloed op 't gladde harnas
gespat aangenamer te beschouwen is, als daar het op der Graatsien wangen, zoo
flaautjes door het blanke vel heenegloeit...?’ Belangrijker dan de door Koch bij
Kasper Stieler aangewezen ‘parallellen’ vinden wij ook hier weer de gelijkenis die
deze opdrachten vertonen met de anacreontea:
'K wil de wonderlycke tijden
Van Thebanen en Atrijden
Roemen, en mijn hant-geprangh
Trouwen aen door-luchte sangh,
Maer mijn sacht-getoonde snaren
Met niet deftigs konnen paren,
En mijn gallem-rijcke Luyt
Niet als liefde liefde fluyt.
'Kheb haer, en die valsche tongen,
Flucx verandert en gesongen
U Alcides, maer sy slaet
Weder niet als liefdens-maet.
Vaer nu wel geduchte Helden,
Vaer wel, 'ksal noyt van u melden,
Want geen ernst een Luyt bedwingt
Die maer liefde liefde singt.1)
1) Lierzang I, Van syn snaren-spel, id., p. 17. Merkwaardig dicht bij Luykens tekst staat de veel
latere vertaling van dit lied in De Lierzangen van Anakreon, in Nederduitschen rymtrant
nagevolgt, 's-Gravenhage 1717, door ‘den Heere N: N. Rechtsgeleerde’, p. 1-2.
'k Souw den roem der braafste helden
Gaarne zingen, en vermelden
Al hun prysselijk bestaan,
En doorlugtige oorlogsdaân:
Maar myn speeltuig wars van stryden,
Wil geen heldetoonen lyden:
Niets dan 't kragtig minnevier
Is het voorwerp van mijn Lier,
Die, gesnaart op nieuwe wyzen,
Liefde boven al wil pryzen.
Onlangs nam ik tot een stof
Van mijn zangen, Herkies lof;
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In zijn XVIe Lierzang Van sich selve zingt Anacreon:
d'Een Thebaensche neder-lagen,
d'Ander singt Troyaensche slagen,
Maer ick singe onder al
Selfs alleen myn eygen val,
Dien my Voet-knecht dee noch Ruyter,
Noch de wettelose Buyter,
Maer een wreeder my bestrée
Uyt haer oogjes leger-stee.1)

Men vergelijke daarmee Luykens Een ander zing van krijg en moort uit de achtste
verdeling van de Duytse Lier:
Een ander zing van krijg en moort,
Hoe datmen menschen smoort,
In 't laauwe bloed, door 't swaart geplengt,
En roep hem uyt voor vroom,
Die 't meeste volk om 't leven brengt,
En verft, of velt, of stroom.
Ik zing met aangenaam vermaak,
Van Liefde, een schoonder zaak....

Anacreontisch is ook het lied Indien 'er dan een Venus zey2), waar de Dichter

k Wouw zijn dappere bedryven
Op een hoogen trant beschryven:
Maar zy koos het lof der min.
'k Mag derhalven uit den zin
Van nu af altoos wel zetten
Heldenglory te trompetten:
Want alleen het minnevier
Is het voorwerp van mijn Lier.
1) Griexe Luyt, p. 28.
2) Getiteld: Schoonheyd is bekoorelijk, 10e verdeling.
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strofe voor strofe de schoonheid schildert van de naakte Argivina, die hij als een
Venus aanbidt: het rood dat op haar wangen speelt, de half-geopende mond, het
blanke voorhoofd, haar sneeuwwitte borsten, het poezelige middel, de schaamdelen,
de welgevormde dijen en de bolle kuit. Om het anacreontisch karakter van dit slotlied
duidelijk te herkennen vergelijke men Anacreons XXIXe Lierzang, waar de minnaar
op gelijke wijze zijn liefste in haar naakte schoonheid ten voeten uit schildert en haar
eveneens in de plaats van Venus stelt:
Schildert eens myn harte-vyertje
Phyllis 't aengenaemste Diertje,
'tGeen' betradt oyt levens-wegh
Soo gelyck als ick u segh;
Maeck haer haertjes vol van glansjes,
Van weer-schyne rose-kransjes,
Swart van binnen, buyten licht,
Dat 'tgeen sonne-stralen swicht,
Laet het aerdigjes verwerren
Als de glinsterende sterren,
Met een ongebonde wet,
Niet te slordigh, niet te net,
Laet een puyck van schoone braeuwen
Maecken aengename schaeuwen
Op het voor-hooft suyver wit;
Laet haer oogjes als een git
Vuyrigh Minnaerts hert bestralen,
Maer ick had by nae vergeten
'tHalsj', een woon-stee van de Goon,
Even als dat van Adoon:
Wil beneen die sachte draeyen
Appel-ronde borsjes saeyen;
Maeck haer handjes van Mercuer
Witter als de witte muer;
Maeck dan noch dat aerdigh Prytje
Pollux lieffelycke dgytje,1)
Dgytje daer al myn gedacht
By gevangen wort gebracht;
Maeck haer Bacchus lustigh buyckje,
En daer onder 't minne-fuyckje,
Daer het koffer van de Min
Leyt gesloten binnen in.

1) dgytje: dijtje.
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Neem dan deze Venus wegh,
Phyllis in haer plaetsje legh;
En indien je oyt de vlecken
Komt van Cypris t' over-trecken,
Set het in syn ouwe keer,
En maeckt Phyllis Venis weer.1)

Bij Luykens drinklied aan het slot der tweede verdeling:
... ik spoel die minne,
Ik spoel die smart,
Slechs rustig van het hart,
Met eene kroes vol wijn,
Geswollen aan den Rijn.2)

herinnerde Koch aan Filidors Der Wein erfreuet des Menschen Herz:
Auff! bringet Wein.
Mein Schmerze wil ertränket sein.
Der edle Safft der Reben
musz mich des grimmen Leids entheben.
Iacchus Safft
hat manchen Kummer weggerafft:
er wird auch mein Verdriessen
durch seiner Trauben Blut versüssen.3)

Maar waarom verzuimde hij te wijzen op het anacreontische karakter van dit lied?
Er bestaat toch waarlijk wel reden hier de naam van de Griekse dichter te vermelden.
Luyken zélf immers gaf aan, dat zijn lied gezongen dient op de wijze ‘Anakreon’!
Men vindt het motief in de XLIe Lierzang Van een Gastmael:
Als myn Iongen my een kopje
Brengt van 't vrye Bacchus-sopje,
Van de baren, buy, en wint,
Al myn sorgen zyn verslint:
Laet ons droefheyt dan versuypen
In de soete druyve-kuypen.4)

1) Van Phyllis, Griexe Luyt, p. 35-37.
2) Dacht de auteur van Kloris en Roosje aan deze regels, toen hij Krelis in het derde toneel liet
zingen: ‘Maar laet ons deeze smart verzachten, / Met den allerbesten wyn, / Die gewassen
is aan den Ryn...’? De Volledige Werken van Joost van den Vondel, ed. Diferee, dl. II, p.
468.
3) p. 85. Iacchus: naam van Bacchus in de Eleusinische mysteriën, Dr. J.v. Wageningen en Dr.
F. Muller Jzn., l.c., p. 431.
4) Griexe Luyt, p. 45.
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In verband met de titel van Luykens drinklied (Een Dolheyt noemt men trouw) lijkt
ons de XXXIe Lierzang Van sich selve interessanter dan het anacreontisch
geïnspireerde drinklied uit Die Geharnschte Venus:
Lustigh, lustigh aen het schincken,
Lustigh, lustigh wil ick drincken,
En van sulcke toogjes vol
Wil ick, wil ick wesen dol.
Dolheyt had Alcmé bevangen,
Dolheyt stuerd' Orestes gangen,
Dolheyt pord' haer beyde voort
Tot de dolle moeder-moort.
Ick wil d'een noch d'ander dooden,
Maer vervrolyckt met de Goden,
En gedroncken dat ick rol
Wil ick, wil ick wesen dol....1)

Ook het slotlied van de vijfde verdeling doet met zijn lustige aanhef even aan deze
lierzang denken:
Lustig Vryers, lustig Vrysters,
Speel een[s] zoetjes mont aan mont;
Queel eens rustig op als Lijsters,
Spoel de lippen in het ront,
Met offer-wijn,
Geplengt ter eeren van de minne,
Schoonder dan de Sonne-schijn.

Het anacreontisch karakter van het slotlied der tweede en vijfde verdeling verdient
vooral onze aandacht, omdat beide stukken fungeren als schakels in de keten die de
liederen van de eerste tot en met de achtste verdeling verbindt. Door middel van het
thema van wijn en liefde markeerde Luyken immers de verschillende fasen in de
ontwikkelingsgang van zijn liederen. Om deze structuur mag de Duytse Lier tot en
met de achtste verdeling (waar men het thema voor het laatst aantreft) met recht een
anacreontische bundel heten.
Ziet men deze anacreontische inslag niet over het hoofd, dan valt de door Koch
aangewezen ‘overeenkomst’ met Die Geharnschte Venus gemakkelijk te verklaren!
Ook Stieler immers was een dichter van de anacreontische muze. Zijn Nacht-Glükk
is waarlijk niet het enige door haar geïnspireerde lied uit het bundeltje. Dadelijk reeds
in de aanvang van het eerste ‘Zehen’ variëert hij tot driemaal toe Anacreons Θ λω
λ γειν Α τ ε δας2):

1) id., p. 38, Alcmé = Alkmaion, de zoon van Amphiaraos; hij doodde zijn moeder Eriphyle en
werd toen dolzinnig.
2) Zoals Köster opmerkte l.c., p. 31.

Karel Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier

135
Wer will, kan ein gekröntes Buch
von schwarzen Krieges-zeiten schreiben:
Ich will auff Venus Angesuch
ihr süsses Liebes-handwerk treiben:
Ich brenne. Wer nicht brennen kan,
fang' ein berühmter Wesen an.1)

Liebe, der Poeten Wezz-stein sluit daar mentaal volkomen bij aan:
Ich bin ein Jungfer-lieber,
die Zunge geht mir über
von dehm, was ausz dem Hertzen quillt.
Wer mich hierum wil schelten,
der fluche den Gewälten,
die ob uns hat ein Weibes-Bild.2)

Zo ook het dan volgende Ist es kein Lorber-, so sey es ein Myrten-Krantz met een
strofe als deze:
Sollt' iezt ein göldner Apfel sein,
so müste Venus büssen ein.3)
Du, Troja, hättest nicht zuklagen,
werstu um dieses Bild zerschlagen.4)

En als Stieler aan het slot van zijn eigenlijke liederenbundel de reeks Sinnreden
opent, legt hij op het anacreontisch karakter van zijn poëzie opnieuw de nadruk in
dit veelzeggende puntdicht
Nach Zypern mustu gehn, wilstu die Rätzel wissen.
Hier ist die Pyte nicht,
die dunkle Sprüche spricht.
Die Venus redet so,
drum sey kein Stichel-froh,
wo du sie willst verstehn:
Ganz freundlich mustu sehn,
und ohn Verdacht und Neid auff Liebe sein beflissen.5)

Het anacreontisch karakter van Die Geharnschte Venus kan de waarschijnlijkheid,
dat de jonge Luyken dit bundeltje heeft gekend en gewaardeerd,

1)
2)
3)
4)
5)

Titel: Ein jeder, was ihm gefället, p. 13.
p. 16.
Ten gunste nl. van de ‘himmlische Dorinde’.
p. 16-17.
p. 138.
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slechts vergroten. Het past volmaakt in de anacreontische sfeer door Luyken
opgeroepen in zijn afscheidsvers voor Van Rozendaal. De ‘Lieber’, waarmee zij
‘wanneer den yver woelden, / De zorgen van het harte spoelden’ mag het symbool
heten van hun anacreontisch dichterschap. Zo verklaarde ook de door ons geciteerde
zeventiende-eeuwse vertaler van de anacreontea, dat hij met zijn vrienden ‘gelyck
Anacreon by de sijnen, dickmaels met een glas t'samen vrolyck al [hun] leet [had]
af-gespoelt...?’1). Men mag het zeker niet uitgesloten achten, dat Luyken bij tijd en
wijle sommige passages uit Stielers werkje door het hoofd flitsen. Van een wezenlijke
beïnvloeding echter is geen sprake. Daarvoor verschilt het stromend muzikale lied
van de Duytse Lier al te zeer van Stielers vers, dat veel meer een spreek-vers is.
Daarvoor strekken zich de ‘parallellen’ te weinig uit tot tekenende details, blijft de
overeenstemming al te zeer beperkt tot de bewerking van algemeen verbreide
anacreontische themata.
Voor de verklaring van Luykens bekendheid met de anacreontische motieven behoeft
men geenszins aan te nemen, dat de dichter de anacreontea in vertaling heeft gekend
(al mag de titel van de oudste vertaling, Griexe Luyt ofte de Lier-zangen vanden
Teïschen Anacreon, in verband met Luykens debuut zeker opmerkelijk heten!). Via
Latijnse dichters als Tibullus en de neolatijnse lyrici lagen deze thema's als het ware
verdisconteerd in de petrarquistische poëzie der zestiende en zeventiende eeuw2). Het
ontwaken bijv. uit de van mingenot vervulde droom, het van top tot teen beschrijven
van het vrouwelijk naakt, de tegenstelling tussen liefde en krijg waren daar zeer
geliefde themata. Voor zover het anacreontischs karakter Van de Duytse Lier
betrekking op de eros heeft, kan men het dan ook beschouwen als een sterk belicht
aspect van het vaak zo zinnelijk geaarde Petrarquisme. En nu is er, dunkt ons, beslist
geen reden om bij een beschouwing van de Duytse Lier de invloed van het
Nederlandse Petrarquisme te verwaarlozen, al verkeerde Luyken dan ook vanouds
in een vrij sterk Duits getinte omgeving. Daarvoor was het overwicht van onze poëzie
destijds zeker te groot. Voor het petrarquistisch thema van de minnaar die zijn geliefde
aanspoort haar bloeitijd niet ongebruikt voorbij te laten gaan, verwees Koch naar
Stielers Wer küszt die

1) p. (A3).
2) Dr. Catha Ypes, Petrarca in de Nederlandse Letterkunde, A'dam 1934, p. 43, waar o.a.
verwezen wordt naar het bekende werk van Joseph Vianey, Le Pétrarquisme en France au
XVIe siècle, Montpellier 1909.
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greisen Haare?. Maar waarom hier niet verwezen naar een bundel die Luyken zeker
onder ogen heeft gehad, omdat hij er de zinneprenten van zijn Duytse Lier aan
ontleende? In Vaenius' Amorum Emblemata richt Cupido zich tot de vrouwelijke
jeugd met deze vermaning:
En wat zijt ghy o vrouw' / die blijvend' oock alleen /
Uut u ghedachten sluyt mijn wetten al ghemeen /
Veel droever als een man / leyt ghy een eenigh leven /
Wat sal ten lesten noch het weygheren u gheven
Als van u fieren moet den tijdt de vleughels kort
En dat de roosen root / en lelien verdort
Van uwe kaken zijn / als het korael der lippen
In bleeckigheyt vergaen / u treurigh sal ontslippen....1)

Ook voor het motief van de in droom verzonken minnaar kon Luyken daar terecht.
Bij de zinneprent der negende verdeling vond hij bij Vaenius het versje 't Droomen
verheught:
De minnaers meestendeel hun droomen selfs versieren /
Ja meenen dat hun lief comt voor hun bedde staen /
Kasteelen in de locht sy dickwijls bouwen gaen.
De Liefde droomen doet op veelderley manieren.2)

Zeker mag bij het droomlied van de negende verdeling ook gedacht aan Westerbaens
Droom uit het liedboek 't Amsteldams Minne-beeckje, waarvan moeilijk valt aan te
nemen, dat Luyken het niet gekend heeft:
In 't midden van de nacht geraeckten ik aen 't droomen
En sagh mijn Rosemond ontrent mijn bedde koomen,
Haer woorden waren soet, sy was haer wreedheydt moe,
Haer ooghjes wierpen my veel lieve lonckjes toe....3)

En zou het droommotief Luyken ook niet bekend zijn geweest uit de poëzie van P.C.
Hooft, waaraan hij vier maal een wijsaanduiding voor zijn liederen

1) Amorum Emblemata, figuris aeneis incisa studio othonis Vaeni Batavo - Lugdunensis.
Antverpiae, Venalia apud Auctorem MDCIIX, p. 3.
2) id., p. 166.
3) 't Amsteldams Minne-beeckje. Op nieus vermeerdert Met verscheyde nieuwe Minnedeuntjes/en
Kopere Plaeten verciert. Den tienden Druck, A'dam 1658, p. 138. Ook Westerbaan wordt
door Dr. Catha Ypes vermeld onder de beoefenaars van de petrarquistische poëzie in de 17e
eeuw, l.c. p. 146. In verband met de naam van de vrouwenfiguur uit Luykens droomlied
(Laura) verdient de titel van een ander lied uit 't Amsteldams Minne-beeckje de aandacht:
Lauraes Droom-liedt, p. 107-109. De inhoud van beide liederen is echter geheel verschillend.
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ontleende? Men denke, mede in verband met het lied Droom is 't leven, anders niet,
aan het beroemde sonnet met die diepe verbazing aan het slot: ‘Hemelsche Goôn,
hoe comt de Schijn soo naer aen 't Wesen, / Het leven droom, en droom het leven
soo gelijck?’1). Waarom voor de petrarquistische vergelijking van mens en dier in
erotisch opzicht het vermoedelijk voorbeeld bij Stieler gezocht, als Luyken het motief
gekend heeft bijv. uit Hoofts Rosemont, hoordij speelen noch singen en De Min met
pricken van zijn' strael2)? Door Hoofts poëzie ook zal Luyken wel vertrouwd zijn
geweest met het petrarquistisch vernuft in een omschrijving van het minnevuur als
‘gewenste smarten’ in het bijschrift der vierde verdeling. In de Sang voor DIA heet
het bij Hooft: ‘Hoe diep zijt ghij gesoncken / Met uw gewenschte smart / O soete
sachte voncken / Die borrelt in mijn hart’3). In het bijschrift bij de prent der tweede
verdeling verzucht de minnaar volgens de petrarquistische mode dier dagen:
Door min viel ik de vlam ten buyt,
Mijn troost schuylt in zijn volle kaaken,
Blaast hy niet toe, zoo moet ik blaken,
De heele tijd mijns levens uyt,
Tot dat ik aan het end zal raken.

Zo slaakt Hooft de verzuchting dat als zijn liefde hem geen wederliefde schenkt:
De Min salt sonder haer niet lange cunnen maken,
En sterreft ghij o Min, ick sal oock moeten smaken
Het eint mijns levens daer ghij t'onderhout van zijt.4)

Typisch petrarquistisch is ook de voorstelling van de liefste als een stokebrand ‘hard
en kout, / Van staal en yzer t'zaam geklonken’ in het bijschrift van de derde verdeling.
In zijn Ick loos de suchten die mijn bange borst verstoppen schreef Hooft:
Ach ysers alsoo hart als 't hart van mijn godinne
In wreetheits teken die geverruwt sijt met bloet,
Ghij weyckt soo luttel van den heten brandt der minne
Gelijck haer stalen hart van mijn nabije gloet.5)

1) Gedichten van P.C. Hooft. Volledige uitgave door Dr. F.A. Stoett, 2e geheel herziene, opnieuw
bewerkte en vermeerderde druk van de uitgave van P. Leendertz Wz., dl. I. A'dam, 1899, p.
95.
2) id., p. 175 en p. 186.
3) id., p. 71, vs. 1-4.
4) Sonnet Mijn Vrouw, de Min, en Ick hebben een harde strijt, id., p. 21.
5) id., p. 22, vs. 5-8.
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De aanhef van het voorlaatste lied der eerste verdeling:
Onzalige eenzaamheyt!
Vol quynende ongenuchten,
Och! hoe doet gy zuchten,
Die al zijn tijt,
En schoonste bloem, van 't jeugdig leven slijt!

ontstond mogelijk onder invloed van Hoofts Voochdesse van mijn Siel, waarvan de
tweede strofe luidt:
Een treckjen van uw beeld noyt wt mijn hart verdween,
Sint uwen glans aen mijn te keurich óóch verscheen,
'T welck tocht nae 't overschoon en schoon bij schoon versmijt;
Dies aecklighe' eensaemheit den bloem mijns levens slijt.1)

Voor zijn Filiana, konje 't minnen liet Luyken zich, wat de vorm betreft, blijkens de
wijs-aanduiding, inspireren door Hoofts bij uitstek petrarquistisch Hoogher Doris
niet, mijn gloetje2). Alleen spreekt hier niet een in liefdeslekkernijen bijna stikkende
minnaar, maar een die zijn weigerachtig lief de heerlijkheden van het Venusspel voor
ogen tovert:
Filiana, konje 't minnen,
Hadje 't lekker eens gesmaakt,
Ik Weet je wierd in de blanke krop geblaakt
Van een vuurtje dat vinnig raakt,
Dat queelen,
Dat eele,
Smart heele

1) id., p. 93, vs. 5-8.
2) id., p. 128-129. Het werd o.a. opgenomen in het Nieu dubbelt Haerl. Lietboeck (1643), p.
36, waar als ‘stem’ wordt opgegeven Neen Silvester stil u; Gedichten van P.C. Hooft, dl. I,
p. 359-360. De eerste strofe luidt:
Hoogher Doris niet, mijn gloetje,
Spaert uw krachjes wat op mij.
Al te groot is de lieflijcke lij,
Daer jck flaeuwende los in glij.
Die daghjes,
Die nachjes
Die lachjes,
Die klaghjes,
Bij draghjes,
Dat alte soete soetje
Mengen moetje,
Met een roetje,
Oft jck stick aen leckernij.
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Door speelen,
En streelen,
Komt zoetheyts kroon te winnen:
Nergens binnen
Zulke zinnen,
Die deez' wellust niet vermaakt.

Al ontbreken hier de verkleinwoordjes waarvan Hooft in zijn Hoogher Doris zo'n
overvloedig gebruik maakt, dat wil geenszins zeggen, dat Luyken het spel der
diminutieven zou hebben versmaad. Men treft ze bijv. aan in Och Leliana! och al
mijn goet1), dat geschreven werd op de wijze van Hoofts Windeken daer het bosch
af drilt.
Och Leliana! och al mijn goet,
Die mijn hartje branden doet,
Door uw lonkjes,
Vol van vonkjes,
Vonkjes die van 't lodder oog,
Quetzen, als pijltjes van een boog.
Schoone, waar schuylje hier in 't groen?
'k Moet my laven met een zoen,
Voor de tipjes,
Van uw lipjes,
Lipjes die als rooze-blaan,
Zijn met een zoete dauw belaan.
't Rijzend zonnitjen gaat my voor,
Wenkt mijn lusjes, om zijn spoor,
Na te reppen,
En te leppen,
't Vochjen van uw montjen zoet,
Als hy 'et van zijn Lauren doet.
Nu dan mijn waarde, sla geluyt,
Steek uw hooft ten groenten uyt:
Met dit wachten
Mijn gedachten
Raaken in een diep gepeyns;
Lelienhalsje, dat 's geen reyns.
Of hebt gy uyt boertery,
Voorgenomen, datje my
Wat zoud quellen,
En eens stellen,
In een vuur van ongedult,
'k Sweer dat je 't my betalen zult.

1) Titel: Mijn lief is al mijn vreugd (8e verdeling).
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Als ikje nu maar vinden kan,
Prille Nimph, zo moetj 'er an;
Hondert kusjes,
Zijn mijn lusjes,
Niet genoegzaam tot een wraak:
't Gelt dan u halsjen, mont, en kaak.

Nergens in de Duytse Lier spelen de bij Hooft vooral zo geliefde diminutieven een
zo voorname rol als in Nimphjen als ik 'er uw oogjes zo zoet1), geschreven op dezelfde
wijze als Klaere wat heeft 'er uw hartje verlept:
Nimphjen als ik 'er uw oogjes zo zoet,
So lief, zo lodder, vol heldere gloed,
Bekijke, zo vliegt 'er mijn zieltjen gebuid
Op wiekjens van zuchjes ten aderen uit.
Dan blijft het hangen als 't Byelijn doet,
Aan kaakjes of lipjes, vol gloejend bloed,
Of kropjen, dat sacht op en neder geaamt,
Met blankheit de mellik en lely beschaamt.
Ay zoete Nimphje wanneer 't eens rust
Op 't mondeken, daar 't zijn vlammetjes blust,
In stroompjes van Necter en zuchtende wind,
Zo zuig het na 't hartjen, het geen het bemind.
Laat 'et daar wonen, en geeft uwe mijn,
Zo worden wy Bruigom en Bruidelijn,
En smelten de zieltjes te samen gerust,
En slijten de nachjes en daagjes met lust.
De blijde daagjes met lonkjes en praat,
De nachjes met lekker dat minne verzaad,
Waar voor men niet keuren zou perel noch goud,
Dat 's 't Hemeltjen hier op der aarden geboud.

In verband met deze diminutieven wijzen wij tenslotte ook nog op het eerste gedichtje
Verrassing uit de achtste verdeling:
Spytig klaartje sou haar baden
Moedernaakt in eene beek,
Die langs klavere boorden streek,
Overschaaut van wilge-bladen;
Grage Reynoudt sat en keek,
Watertandend door de rietjes;
En hy riep eens soet met een:
Noch wat dieper, tot de knietjes;
Daer mee droop sy schaemroot heen.

1) Getiteld: De liefde boud een hemel (4e verdeling).
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Koch verwees voor dit versje naar nr. XXIX van Stielers Sinn-reden:
Diane wusche sich in reinem Bade,
ein junger Jäger kahm darzu gerade,
den halben Leib bedekkt die Silber-Fluht,
die Helffte sah' er blosz ob Tetis Wellen.
Hie war der Klippen Bild, und dort der hellen,
Ein ander trug darvon Akteons Hut.1)

Daarnaast echter kon hij met Leendertz2) wijzen op Hoofts befaamde veltdeuntjen
Valckenoochje sat en loerde:
Valckenoochje sat en loerde,
Achter 't riedt met smalle blaen,
En sij sach het veer vast aen
Dat haer vrijer Boxvoet voerde,
Die niet ver was daer van daen.
Pottert, riep haer helle keeltjen,
Hoort uw hart alleen dan mij?
Want hij arremde' haer gespeeltjen.
Die keeck bril, en deur droop hij.3)

Diminutieven, opzet, verslengte en rijmverdeling sluiten hier alle twijfel aan de
invloed van de drossaart ten enen male uit. Bovendien komt bij Hooft de naam Clara
voor in een veltdeuntjen waarvan de pointe in de slotregel onmiddellijk denken doet
aan het slot (‘Elk wou 't eerste zijn genesen’) van Luykens tweede gedichtje
Verrassing4).
Claere sal een cransjen maecken;
Mits zij hutselt om het cruit,
Hippelt daer een vorschjen wt:
Sij besterft als linnelaecken.
Eelhart vliecht 'er bij en spuit
Snorrend sap wt wijngaertbesen
In haer aensicht, en onthaeckt
Al haer craech tot op het naeckt:
Daermee wasse strax genesen.5)

1) p. 144.
2) Gedichten van P.C. Hooft, dl. I, p. 351, waar naar het opstel van de heer Italie in Oud-Holland
jrg. VI, p. 164 verwezen wordt.
3) id., p. 111; keeck bril: keek op zijn neus; ibidem (noot 27).
4) Zeven dart'le Nimphjes vonden.
5) Gedichten van P.C. Hooft, dl. I, p. 112.
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Wezen wij tot dusver voornamelijk op de betekenis van Hoofts poëzie voor de jonge
Luyken, daarnaast mag Vondel zeker niet vergeten worden. Allerlei thema's uit de
Duytse Lier zullen de dichter ook uit diens poëzie bekend zijn geweest. Wij noemen
bijv. de (petrarquistische) waarschuwing aan het meisje, haar jeugd niet ongebruikt
te laten passeren. Zoals Luyken zijn Laura daarvoor waarschuwt, zo vermaant Vondel
de dochter van Laurens Joosten Baack:
Wat draaghtse toch op jeught en schoonheit roem?
Wat stoftze van een bloem,
Die open luickt met 's levens dageraat,
En 's middaghs weêr vergaat?
De tijt is snel, 't onzeker leven kort.
De roozekrans verdort.
Vergangkelick is Venus en haar vrucht:
Men grijptze maar ter vlught,
En d'ouderdom met naberouw verrascht
Al wie niet toe en tast.1)

en op hoge leeftijd nog dicht hij in een bruiloftslied:
Jongkvrou, sprak Natuur ten leste,
Waerom leeftge alleen voor u,
En geen' jongeling ten beste?
d'Allerwijste was niet schuw
Met een gade zich te paeren,
En te bezigen den tijt,
In de lente van de jaeren,
Eer 't gewenscht saizoen verslijt.2)

Wij denken dan ook aan Luykens voorstelling van het afkeer veinzende meisje zoals
in het aanvangslied der derde verdeling: ‘... gy en wilt niet weten, / Dat gy voelt /
Hoe liefde prikt, / Dat is niet reins, / Met een geveins / Bezeten, / Quijntge, wijl uw
Minnaar in verlangen stikt’3). Men komt deze voorstelling bij Vondel herhaaldelijk
tegen. Hoe ouder de dichter wordt - schreef Verwey - ‘hoe meer hij uitsluitend de
natuurlijke paringsdrang zal waarnemen, die in beide geslachten werkt, maar de
meisjes “weigerlijk” maakt

1) Aan de Beeck, op de Hofstee van Laurens Baack, De Werken van Vondel (W.B.), verder
geciteerd als W.B., dl. III, p. 389, vs. 15-24.
2) Ter bruilofte van den E. Bruidegom, Peter de Wolf, en zyne E. Bruit, Clementia van der
Vecht, W.B., dl. X, p. 192, vs. 17-24.
3) Allerschoonste Maagdelijn, getiteld: Waar toe geveinst.
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en “geestig veinzend”’1). Verwey doelde daarbij in het bijzonder op het Bruiloftslied
voor P.C. Hooft Helionora Hellemans:
Die selleve natuur schiep daerom de gepeynsen
Der vrouwen weygerlijck, en gaf haer 't geestigh veynsen
En 't marren in 't geheymst des boesems met voordacht,
En winterkou en koelte, en fraegheyd tot ontfarmen;
Om, met een' heetren toght, gelieven in liefs armen
Te werpen, tot meer heyls voor 't menschelyck geslaght.2)

Evenals Luyken wijst Vondel ook de waarachtige schaamte af, die de vrouw ervan
weerhoudt zich in het huwelijk aan het minnespel te wijden, de ‘rechte blozentheid
die zoo een maeghd betaemt, / En schooner is dan 't rood op haer ontloke wangen’3):
De schaemte heb hier uit, en moet geen kaecken verwen.
Ga mengel bloed met bloed....4)

Het motief ook van het enten als symbool van de vruchtbaarheid der echtvereniging
komt men bij Vondel herhaaldelijk tegen: ‘want 's huwlijx stant / Zich tegens 't
menschverslinden kant, / Herstelt met weelige enten / Het menschdom, dat groote
afbreuk lijdt / Door krijgh en onderlingen strijt / Van strijdende elementen’5). En met
een zinspeling op de naam van de bruigom spreekt de dichter elders over de
geslachtsboom, ‘Die door enten planten pooten / Nimmer zal noch kan vergaen’6).
Natuurlijk kan Luyken deze en dergelijke thema's ook wel elders hebben leren kennen,
maar zij zijn hem zonder twijfel ook uit Vondels poëzie bekend geweest. Daarvoor
zijn de Vondeliaanse reminiscenties in de Duytse Lier veel te duidelijk. Wij wijzen
bijv. op het lied Schijn bedriegt7), verhalend van Kleenardes' jammerlijke misleiding
door het blanke waternimfje, de ‘dart'le Schoone schijne’ (geschreven op de wijs

1) Vondels Vers, Santpoort, 1927, p. 100.
2) Bruyloftbed van den E. Heere, Pieter Cornelisz. Hoofd, Drost van Muyden, Baljuw van
3)
4)
5)
6)
7)

Goeyland, En de E. Ioffre. Helionora Hellemans, W.B., dl. III, p. 171, vs. 409-414.
De Bruyloft van Ioan van de Pol, en Duifken van Gerwen, W.B., dl. III, p. 510, vs. 158-159.
id., p. 511, vs. 179-180.
Ter Bruilofte van den E. Bruidegom Michiel Blok en de E. Bruit Alide Anslo, W.B., dl. VIII,
p. 645, vs. 7-12.
De Hoogtyt van Marten Looten en Christine Rutgers, W.B., dl. V, p. 553, vs. 31-32.
Aanvangsregel: Een knaap, in 't bloejen zijner jaren (10e verd.).
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O Karsnacht). Een soortgelijke voostelling vindt men bij Vondel in de Rey van
Engelen uit Joseph in Egypten:
Wat ziet men schoone naeckten zwemmen,
En dryven op den weereltvloet...,1)

terwijl het slot van Luykens lied:
O Harders! die uws Vaders schapen,
Langs d'Oever weyd, ô jonge knapen,
Wanneer gy Schoone-schijn[e] ziet,
Dan sluyt uw oogen en uw zinnen

aan Vondels vermaning herinnert uit dezelfde rei:
Sluit voor Begeerte uw graegh gezicht;
Zy loert, zy loert om in te vaeren.
Sluit d'oogen, vensters van het licht,
Indien ghy wilt uw hart bewaren....2)

Wij denken ook aan een strofe als deze uit het lied Wrede Vader in de derde verdeling
van de Duytse Lier:
Blinde Staatzucht
Zo boos, zo fors, zo fel.
O oudste dochter van de wrede hel!
O oudste dochter van de wrede hel!
Wat brout gy door uw schenden, elenden...,3)

een strofe die herinnert aan de Rey van Eubeërs uit Palamedes:
Als zedert uw' vergoding d'Opperhel,
Na ouden aerd, wat grousaem is, en fel,
Weêr heeft geteelt, en rockent enkel quaed...4)

en daarnaast ook aan de bekende rei uit Gysbreght:
Wat kan de blinde staetzucht brouwen,
Wanneerze raest uit mis vertrouwen!
Wat luid zoo schendigh dat haar rouwt!5)

1)
2)
3)
4)
5)

W.B., dl. IV, p. 162, vs. 184-185.
id., p. 161, vs. 152-155.
Titel: Getrouw tot in der dood.
W.B., dl. II, p. 727-728, vs. 1839-1841.
W.B., dl. III, p. 567, vs. 942-944.
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Maar ook in een geheel anders geaard lied als Ter middernacht, by soete somertijt
(4e verdeling) bespeurt men Vondels invloed. Ontstak Dianier aanvankelijk in
gramschap, als Veldenrijk haar vleiend om een kusje vroeg,
Nu werpt sy my met eekels, of verhaast1)
My onversiens, en graastme in 't jeugdig groen.
Wy went'len op een sachte maybloem....

Is het niet of men Melcker-buur en schrander Elsken uit Vondels Oranje May-lied
voor zich ziet ‘Daer hy wentelt in de bloemen, / In het piepend klavergroen: / En sy
weygert hem geen soen’?2). Ook in dit zoetste aller liederen gaat aan de liefdesidylle
een evocatie vooraf van de zaligheid der Hollandse weiden: ‘d'Uyers... die van room
en van boter vloeyen’3). Maar zelfs zonder zulke reminiscenties zou aan de invloed
van Vondel niet getwijfeld kunnen worden, omdat Luykens vers zo duidelijk in de
school van deze dichter werd gevormd. De zanger van de Duytse Lier is geen
Hooftiaans poëet, zoals men op grond van overeenkomstige erotische themata zo
gemakkelijk geneigd is te zeggen. Hij zou dat zelfs niet zijn, indien hij de gehele
petrarquistische en pastorale voorstellingswereld uitsluitend bij Hooft zou borgen.
Het is immers niet de voorstelling die in laatste instantie het karakter van een vers
bepaalt, maar de wijze waarop de dichter de door hem ontleende voorstellingen,
beelden, formuleringen enz. op zijn wijze in zijn vers verwerkt. En wie daarop let
bij Luyken, ontdekt spoedig dat de lierespeler veeleer van Vondeliaansen dan van
Hooftiaansen huize is. Bepalen wij om dat te zien eerst het verschil dat er met Hooft
bestaat.
Zoals wij zagen omschreef H. Italie reeds zeer scherp het verschil in aard en aanleg
tussen beide dichters4). Waar Luykens vers primair bepaald wordt door de
gemoedsbeweging, daar gaat bij de drossaart de bezieling doorgaans een verbond
aan met het intellect, het vernuft of de vernuftigheid. Een van de gevolgen daarvan
is, dat het precieuze van het petrarquisme, waaraan Hooft zo gaarne en zo elegant
offerde, Luyken eigenlijk vreemd bleef en dat het aantal mythologische verbeeldingen
- zelfs die van het minnegodje - in de liederen van de Duytse Lier vrij beperkt blijft.
Een ander gevolg is,

1) verhaasten: voorkomen.
2) W.B., dl. II, p. 764, vs. 49-51.
3) id., p. 763-764, vs. 45-46; vergelijk de derde strofe van Luykens lied: ‘Gelijk de room van
eene rijken boer. / Die 't gratig vee op vette velden weid, / Tot boter word, door karnen, door
geroer...’.
4) Zie hiervóór p. 57.
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dat Luykens poëzie dank zij haar krachtige enkelvoudige bezieling, óndanks haar
gecompliceerde strofenbouw, zo direct, zo spontaan en elementair aandoet. De lyriek
van de Duytse Lier - merkte Binnendijk op - ontleent ‘haar beweeglijk rhythme
evenzeer... aan technische routine als aan een waarachtig jeugdig en nimmer
verslappend emotioneel élan’1). Misschien kan men nog beter zeggen, dat de dichter
er behagen in schepte, zijn hartstochtelijke bezieling te intensiveren aan de technische
moeilijkheden waarvoor het versschema hem stelde. Hij nam deze hindernissen als
een lyricus pur sang. Men vergelijke bijv. de aanhef van Och Leliana! och al mijn
goet met Windeken daer het bosch af drilt, op welke wijze Luykens lied geschreven
werd. De passages lenen zich uitstekend tot een vergelijking, omdat in beide de
‘mededeling’ zeer eenvoudig is.
Och Leliana! och al mijn goet,
Die mijn hartje branden doet,
Door uw lonkjes,
Vol van vonkjes,
Vonkjes die van 't lodder oog,
Quetzen, als pijltjes van een boog.
Schoone, waar schuylje hier in 't groen?
'k Moet my laven met een zoen,
Voor de tipjes,
Van uw lipjes,
Lipjes die als rooze-blaan,
Zijn met een zoete dauw belaan.

En daarnaast Hooft:
Windeken daer het bosch af drilt,
Weest mijn brack, doet op het wilt
Dat jck jage,
Spreyt de hagen,
En de telgen van elckaēr,
Mogelijck schuilt mijn Nymphe daer.
Nymphe soo ras als ghij vermoedt,
Dat mijn gangh tot uwaerts spoedt,
Loopt ghij schuilen,
Inde cuilen,
En het diepste van het woudt,
Daer ghij met reên vervaert sijn soudt.2)

1) Tekst en Uitleg, 3e reeks, A'dam MCMXLVI, p. 65.
2) Gedichten van P.C. Hooft, dl. II, p. 154, vs. 39-50.
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Beide dichters vangen hun lied aan met een vocatief, zoals men ziet. Bij Luyken is
deze echter veel emotioneler (‘Och Leliana!’) en de onmiddellijk volgende exclamatie
(‘Och al mijn goet’) komt dit emotionele karakter nog versterken. De gehele eerste
strofe, die bij Hooft bestaat uit een vocativus, een drietal adhortatieve zinnen,
afgesloten door een redengevende hoofdzin, bestaat bij Luyken slechts in de
uitwerking van de exclamatieve vocatief uit de aanhef. Het appositionele ‘och al
mijn goet’ wordt verbonden met een bijvoeglijke bijzin (‘Die mijn hartje branden
doet, / Door Uw lonkjes’); het slotwoord van deze bijvoeglijke bijzin krijgt een
bijvoeglijke bepaling bij zich (‘Vol van vonkjes’); op deze bepaling volgt een
hervatting van het woord ‘vonkjes’, opnieuw gevolgd door een bijvoeglijke bijzin
(‘die van 't lodder oog, / Quetzen, als pijltjes van een boog’). Luyken overschrijdt
daarmee eigenlijk de grens van de strofe, want eerst in het tweede couplet krijgt deze
uitgewerkte vocativus zin door de verbinding met de vraag waarin de aanspreking
wordt herhaald: ‘Schoone, waar schuylje hier in 't groen?’. De tweede strofe wordt
bij Hooft gevormd door een vocativus, gevolgd door een samengestelde zin, die
bestaat uit een bijwoordelijke bijzin van tijd, een daarvan afhankelijke lijdende
voorwerpszin, een hoofdzin en een bijvoeglijke bijzin. Bij Luyken volgt op de
vragende zin, die als schakel fungeert tussen de eerste en tweede strofe, slechts een
enkelvoudige hoofdzin (‘'k Moet my laven met een zoen, / Voor de tipjes, / Van uw
lipjes’), waarna dan het woord ‘lipjes’ hervat wordt om een bijvoegelijke bijzin in
te leiden (‘die als rooze-blaan, / Zijn met een zoete dauw belaan’). Bij een dergelijke
nevenschikkende schrijfwijze offert men het element der verrassing dat gelegen is
in de speelse manier waarop bij Hooft volzin en versschema met elkaar verbonden
worden. Wat Luyken met zijn eenvoudige syntaxis wint, is een strómend vers. Veel
meer dan Hooft is hij een dichter van het lied. Wij vestigen in dit verband nog de
aandacht op het slotlied van de eerste verdeling Wie spant de kroon der schoone.
Luyken schreef het op de melodie van het bekende Amarilli mia bella, dat men o.a.
aantreft in d'Amsteldamsche Minne-zuchjens mét de melodie en de Nederlandse
vertaling eronder.
Amarilli mia bella
Amarilli myn schoone
non credi del mio cor
gelooft ghy dat de liefd'
dolce desio
die 'k u betoone
d'esver tu l 'amor mio
niet in mijn hert sou woone
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Credilo pur
geloov het vry
e s'el timor t'assale
en vreest ghy onderwijlen
prendi questo mio strale
neem een van dees' mijn pijlen
apprim' il petto e vedrai scritt' al core
open dees' borste, ghy vint in 't hert gheschreven
Amarilli, Amarilli, Amarilli, mio amore
Amarilli, Amarilli, Amarilli, mijn leven.1)

Voordat wij de eerste strofe citeren van Luykens lied, citeren wij het éénstrofige lied
door Hooft op deze wijs gescheven: een vernuftige, maar zeer fraaie verheerlijking
van de ogen der vrouw:
Edel paer, zielzoete lichten
Die, zonder bijstandt van helle gelujden,
Uw' meening kunt bedujden,
En met een swinck een rijcke reden stichten,
Smeende van geswinde straelen,
Teeckens en taelen.
O Zon wat 's nu uw bóóghen?
Stomme steecken?
Laet uw' streecken
Leeren spreecken
Van Klaeres óóghen.2)

Van de herhaling aan het slot van het oorspronkelijk lied is bij de door zijn vernuft
‘geremde’ Hooft slechts een driedubbel rijm overgebleven; in een tweede lied dat
hij op deze wijs schreef, is ook dat zelfs verloren gegaan3). Bij Luyken daarentegen
kan zich de zin doormiddel van versierende toevoegingen en omschrijvingen zo
geleidelijk ontwikkelen, dat de herhaling er een volkomen organisch en zeer bekoorlijk
element is geworden. Hooft schreef een precieuze ‘sang’, Luyken een verrukkelijk
lied.
Wie spant de kroon der schoone,
Van 't Godendom, om hoog in 's hemels zalen,
Daar duyzend schoone pralen?

1) Gedichten van P.C. Hooft, dl. I, p. 397.
2) id., p. 194-195; swinck: wenk, blik.
3) Kraft met smeeckende geluyen, id., p. 173.
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Wie aars, dan die, die Juno en Bellone
De schaamt' spreid op de koone?
Als zy cieraden, voor moeder naakt doet wijken,
En met d'Appel, en met d'Appel, en met d'Appel
gaat strijken.

Behalve door zijn herhalingen, zijn ornatieve uitbreidingen en rijke variaties wordt
Luykens vers gekenmerkt door een sterke voorkeur voor de vragende zin (in 't
bijzonder de rhetorische vraag) en de exclamatie vooral. Men vindt ze op elke
bladzijde van de Duytse Lier, te kust en te keur. ‘Onzalige eenzaamheyt! / Vol
quynende ongenuchten, / Och! hoe doet gy zuchten, / Die al zijn tijt, / En schoonste
bloem, van 't jeugdig leven slijt!’ (1e verdeling); ‘Och hoe is mijn lot zoo wreet! /
Van rampen te zamen gesmeet; / Appelona hoe lang / Zult gy blijven zo stuurs, zo
wrang? / Hoe lang al even trots?’ (2e verdeling); ‘Mijn schone droog uw tranen af,
/ Versweep het spook de[r] quijnende ongenuchten; / Uw diepe zuchten / Graven my
een graf. / Wat peinst uw ziel op vollegende rampen? / Al wat 'er komt, zal op mijn
borstbeen schampen. / Ai kom omhals uw minnaar dan mijn leven. Ach!’ (6e
verdeling); ‘O wrede schik Goddinnen! / Wat moogt, wat moogt gy spinnen / Voor
my so lang een draad, / Van rouw, van ramp, van quaad?’ (6e verdeling). Het behoeft
nauwelijks opgemerkt, dat zulk een overvloed aan emotionaliteit, een dergelijke gulle
stroom van conventionele wendingen een groot gevaar betekende voor Luykens vers.
Maar de dichter beschikte over een belangrijk middel om dit gevaar te overwinnen:
het rijke vocalisme, dat mét de beweeglijke rhythmiek tot het meest wezenlijke
behoort van zijn poëzie. Een treffend voorbeeld van zulk een overwinning levert het
lied Wrede Vader uit de derde verdeling. Wat zou er méér overblijven dan een vrij
smakeloos pathetisch geval, indien men dit prachtige lied ontdeed van zijn talloze
herhalingen, zijn ver doorgevoerde eindrijmen, zijn regelmatig terugkerende
binnenrijmen?
Wrede Vader,
Die my het leven gaf,
Gy naamt my meerder dan het leven af,
Gy naamt my meerder dan het leven af,
Gy knaagt mijn hart met tanden, ô schanden!
En schopt my levende in het duister graf,
En schopt my levend,
En schopt my levende in het duister graf.
Och! wat waant gy?
Dat ik door Status trou,
Mijn Palmaarts liefde wel vergeten zou,
Mijn Palmaarts liefde wel vergeten zou?
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Eer smelt ik, trots uw wanen, in tranen,
Eer zal ik smoren in mijn eigen rou,
Eer zal ik smoren,
Eer zal ik smoren in mijn eige rou.

Een dergelijk jongleren met klanken en klankcomplexen zal men bij Hooft niet
gemakkelijk kunnen aanwijzen1). Het lag ook niet in zijn aard. Zijn vers behoort niet
slechts in rhythmisch opzicht, maar ook voor wat de klankwerking aangaat, tot een
ander type. Vergelijken we zijn Klaere, wat heeft 'er uw hartje verlept met Nimphjen
als ik 'er uw oogjes zo zoet uit de vierde verdeling, die beide op dezelfde wijs
geschreven werden2).
Klaere, wat heeft 'er uw hartje verlept
Dat het verdriet in vroolijckheidt schept,
En altijd eeven beneepen verdort,
Gelijck een bloempje, dat dauwetje schort?
Krielt het van vrijers niet om uw deur?
Mooghje niet gaen te kust en te keur?
En doeje niet branden, en blaecken, en braên
Al waer 't u op lust een lonckje te slaen.3)

Hoe volmaakt anders gaat Luyken te werk, die het aantal scherpe consonanten tot
een minimum beperkt en zich veel sterker concentreert op de werking van de
tweeklanken en de lange, open vocalen. Hoe veel rijker en voller dan bij Hooft luidt
deze aanhef:
Nimphjen als ik 'er uw oogjes zo zoet,
So lief, zo lodder, vol heldere gloed,
Bekijke, zo vliegt 'er mijn zieltjen gebuid
Op wiekjens van zuchjes ten aderen uit.
Dan blijft het hangen als 't Byelijn doet,
Aan kaakjes of lipjes, vol gloejend bloed,
Of kropjen, dat sacht op en neder geaamt,
Met blankheit de mellik en lely beschaamt.

1) Merkwaardig is, dat ook de namen in het lied aan dit ‘spel’ schijnen mee te doen. H. Italie
veronderstelde nl., dat Luyken bij Palmaart (de minnaar) aan Palamedes, bij Status (de
medeminnaar) aan de Staat heeft gedacht. Italie sprak hier dan ook van een ‘Spielerei’,
Oud-Holland, jrg. VI, p. 162.
2) Nl. op die van Amarilletje mijn vriendin.
3) Gedichten van P.C. Hooft, dl. I, p. 179, vs. 1-8.
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Maar misschien is het niet helemaal juist, zulk een zangerig lied te vergelijken met
een ‘sang’ die zo dicht bij het spreek-vers staat. Leggen wij daarom naast elkaar
Hoofts Hoogher Doris en Luykens Filiana, konje 't minnen (beide eveneens op
dezelfde wijs geschreven) en vergelijken wij daarin de regels die door hun
klankwerking onmiddellijk de aandacht trekken. Waar Hooft korte klinkers kiest
(‘Die daghjes, / Die nachjes / Die lachjes, / Die klaghjes, / Bij draghjes’) kiest Luyken
weer lange, open vocalen: ‘Dat queelen, / Dat eele, / Smart heele / Door speelen, /
En streelen...’. Bij Hooft komt als het ware het rijm de zin der woordjes markeren,
terwijl bij Luyken de begrippen om zo te zeggen verdrinken in de weelde der klinkers.
Inderdaad, niet alles wat in de Hooftse toonsoort geschreven werd, staat daarom in
de Hooftse toonaard!1) Ook als de drossaart bij de keuze zijner klanken niet gebonden
is aan een dwingend rijmvoorschrift (zoals in dit geval), als hij zich eigener beweging
op de klankwerking concentreert, blijft het onderscheid met Luyken in dit opzicht
duidelijk merkbaar. Neemt men een strofe als deze uit Ghij die met heerlijckheidt:
De graeghe gloedt, die woedt
Met sulck een vlammevloedt,
Door boosem, en door bloedt,
Dat overloopt mijn moedt:
En mij 't gesmolten hart ontsinckt, als siedend loot.
O schoone schoonheidt, vangt, en stooft het in uw schoot,2)

dan bemerkt men, hoe de klank ook hier de hartstochtelijke uiting van een in staccato
sprekende stem intensiveren komt. Van een deinende klankbeweging zoals in Luykens
Nimphjen als ik 'er uw oogjes zo zoet is bij Hooft geen sprake, om nog niet te spreken
van de bij Luyken waar te nemen neiging der klankcomplexen zichzelf ‘los te zingen’.
Het zou ons te ver voeren de gehele Duytse Lier in het opzicht van de klankwerking
te onderzoeken, maar één aspect verdient nog onze bijzondere aandacht. Wij bedoelen
de wijze waarop Luyken bijv. in het aanvangslied van zijn bundel door middel van
beeld en klank een haast tastbare atmosfeer weet te scheppen:
De goude Zon verquikt,
Als zy in 't uchtent bloozen,
De bloejende Roosen
Met stralen beblickt,
En varsse dauw van haare blaatjes lickt;

1) Naar de formulering van Viola, zie hiervóór p. 60.
2) Gedichten van P.C. Hooft, dl. I, p. 179, vs. 13-18.
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De vocale weelde waarin zulk een traditionele voorstelling van de pastorale
morgenstond zich baadt, herinnert weer níet aan Hooft. Zij herinnert onmiskenbaar
aan het vers van Vondel, bij wie de klankplastiek op gelijke wijze ‘door gevoelige
samenwerking van visuele en auditieve accenten de suggestieve atmosfeer [weeft]’,
zoals Kramer het uitdrukte1). Dergelijke regels wekken reminiscenties aan suggestieve
klankcomplexen als die weelderige aanhef van De Kruisbergh: ‘De schoonste roode
roosen groeien / Op geenen Grieckschen Bergh, o neen... een' roosenhoed, / Wiens
blaen vol geurs geduurigh bloeien....’2), of aan die paradijsevocatie uit Adam in
Ballingschap: ‘Hoe roken wy den geur van 't melck-en honighlant, / En blancke
lelien, en versch ontloke rozen’3); of aan die Rey van Uuren uit Faeton: ‘De nacht
verdwijnt, om den morgenstont / Te wecken. De roozeknoppen / Zoet op droppen,
/ Verlangen den dau met hunn' open mont / Te drincken’4). Wat van Vondels vers
gezegd werd geldt in niet geringe mate van Luykens poëzie: het zijn de
vocaalharmonieën die als natuurlijk werkende ondertoon de grondstemming
suggereren5). Luykens vers is typisch een vers uit de traditie der Vondeliaanse barok,
een ‘dynamisch zingend, schilderend vers, waar de contouren vervloeien naar de
stroom der gedachte en der verbeelding, en het enkele woord slechts vluchtig opleeft
als gevoelstoon in het bredere stemmingsaccoord’6).
Overeenkomst met Vondel valt ook in andere opzichten gemakkelijk aan te wijzen.
Bij hem vindt men diezelfde geleidelijke ontwikkeling van de volzin doormiddel
van versierende toevoegingen en omschrijvingen waardoor het versschema als het
ware wordt volgezongen, zoals in deze Tegenzang uit Joseph in Dothan:
Hy kom, getroost op 's hemels hulp.
Gelijck de perlen in haer schulp,
Der perlen moeder, zullen hangen
De laeuwe traenen, zilt van smaeck,
Van wederzyden op de kaeck,
Op 't perlemoer der lieve wangen.7)

1) W. Kramer, Vondel als Barokkunstenaar, dl. XVIII van de Maerlantbibliotheek,
Antwerpen-Utrecht, MCMXLVI, p. 55.
2) W.B., dl. III, p. 601, vs. 1-2; vs. 6-7.
3) W.B., dl. X, 118, vs. 312-313.
4) id., p. 45, vs. 212-216.
5) Kramer, l.c., p. 57.
6) id., p. 54.
7) W.B., dl. IV, p. 100, vs. 531-536.
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of in de aanhef van deze Toezang uit hetzelfde spel:
O blinde Arabers, waert ghy wijs,
Ghy hebt, voor een' geringen prijs,
Den Phenix, 't puick van uw geslacht,
Terstont gekregen in uw maght;
Den rechten Phenix, die gewis
Veel schooner dan uw vogel is.
Een Phenix, die de Haet en Nijdt
Met sporen stoot, verpickt en bijt.1)

Bij Vondel ook vindt men die eindeloze reeksen van emotionele ontladingen in
exclamaties, vraagzinnen en rhetorische vragen, die zo kenmerkend zijn voor de stijl
van de Barok. ‘O Godt, verdraeght ghy dit?’, roept in Maria Stuart de Rey van
Staetjofferen uit, ‘O wee! O wraeck! O smert’2). En de Rey van Jerusalemmers in
Salomon: ‘Godts gramschap roockt, gelijck een oven. / Hoe blusschen wy haer
voncken toch? / Och, och, och, och’3). In Palamedes voorspelt Neptuyn Clytemnestra's
moord op Cassandra: ‘Leg, roept de moorderes, leg daer, o koningshoer! / O
schandvleck van mijn bed! o kancker van goe seden! / Dat hebdy voor uw' lang
gepleechde vuyligheden’4). Men vindt het pathos van zulk een passage terug in een
lied als Emilia so kuis, als schoon van wesen uit de zevende verdeling van de Duytse
Lier5). ‘O geyle hoer’, schreeuwt Revildo, als hij zijn echtgenote op overspel met
Dialarkus heeft betrapt en laatstgenoemde reeds ‘met een steek’ van het leven heeft
beroofd:
O geyle hoer, nu sterf door deze handen,
Onzalige: dat nooyt uw lichaam rot
Als in den buyk der dieren: sterf in schanden;
Uw naam die zy de weereld tot een spot;
Hier mede toont hy haar den naakten degen,
Daar hy zo straks haar boel me had doorregen.
Het blanke staal knarst tusschen bey de borsten,

1)
2)
3)
4)
5)

id., p. 128, vs. 1165-1172.
id., dl. V, p. 196, vs. 749.
id., p. 439, vs. 1670-1672.
id., dl. II, p. 744, vs. 2176-2178.
Met Busken Huet kan men voor dergelijke romances ook naar Jacob Cats verwijzen, speciaal
voor wat de aard van het onderwerp aangaat: Lit. Fantasien, dl. I, 4e dr., p. 47. Wij zijn er
niet in geslaagd de door Huet gestelde vraag te beantwoorden waar Luyken de stof voor zijn
romancen vandaan heeft.
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En 't geyle bloed vloog by de moortpriem op,
Daar 't laau en warm, dien wreeden hand bemorsten:
Een purpere beek dreef langs de bleke krop
Door 't bed, en droop al rookend van de sponden;
Elendig Mensch! hoe smoort gy in uw zonden!

Ook voor wat het beschrijvende gedeelte aangaat, herinnert zulk een passage trouwens
aan Vondel. Met soortgelijk pathos verhaalt de bode uit Gysbreght, hoe Haamstede
op bisschop Gozewijn afvliegt ‘met opgestroopten arm, / Beklad en rood, en van
Kristijnes bloed noch warm, / En vat hem by den baerd met d'eene, met den degen
/ Gereed in d'ander hand, bebloed en bloot.’1); waarna de nonnenmoord begint: ‘Hy
blaeckte, en kreegh een koorts, en door de koortze dorst / Na haer en Aemstels bloed,
en stiet eerst door de borst / Met zijn bemorste poock dan d'eene non dan d'ander’2).
Men denkt onwillekeurig, ook aan Vondels schildering van de gruwelijke moord in
Maeghden:
Zy sneuvlen moedigh, daerze stonden.
Zy kussen noch de paerdevoeten,
Die lijf en ingewand doorwroeten.
Zy kussen dees geverfde klingen,
Die door den rugh en d'armen gingen;
Dees pylen, die den boezem wonden.
De zom verscheiden mond aen monden,
En, zonder kryten, zonder karmen,
Al lachende in malkanders armen;
Dat zelfs der kryghsliên harten krompen.
Hier rollen hoofden, ginder rompen.
Daer dryven afgesnede borsten,
Hier brein en bloed, die haer bemorsten....3)

Maar niet de pathetische vertelling is in de eerste plaats karakteristiek voor de Duytse
Lier! Zijn kostbaarste bijdrage tot de poëzie onzer zeventiende eeuw leverde Luyken
als lyricus. Meer dan de ‘deftige’ bepalen de ‘dartelende’ tonen het karakter van de
bundel: de zuiver lyrische liederen met hun fraaie spel van hervatting en herhaling,
waaraan ook Vondel zich zo gaarne overgeeft. In een lied als de Uitvaert van Orfeus
vertoont hij die-

1) W.B., dl. III, p. 582-583, vs. 1415-1418.
2) id., p. 583, vs. 1435-1437.
3) id., p. 765, vs. 1324-1336.
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zelfde voorkeur voor de zuiver muzikale herhaling als wij bij Luyken aanwezen in
diens Wrede Vader1).
Toen Orfeus met zyn keel,
Toen Orfeus met zyn keel en veêl,
In 't mastbosch, zong, en speelde,
Tierelier, tierelier,
Dat schoone lustprieel;
Scheen hemel aerde en zee,
Scheen hemel aerde en zee alree,
Op zang en spel, te danssen,
Tierelier, tierelier,
Gevolght van wilt, en vee.2)

Men denke ook aan die prachtige zang der Joffers uit Noah:
Zou het al zinken en vergaen,
Waer bleef de zwaen?
Waer bleef de zwaen,
De zwaen, dat vrolijke waterdier,
Noit zat van kussen?
Geen watren blussen
Haer minnevier.
't Lust haer te nestlen op den vloet.
Zy queekt den gloet,
Zy queekt den gloet
Met haere vrolijke wederga,
En kipt haere eiers,
En acht geen schreiers,
Noch vreest geen scha.3)

Zo dreef ook Luyken met een verbluffende virtuositeit en een zeldzaam élan het
rhythme en de klankwerking van zijn lied tot hun hoogste mogelijkheden op, waardoor
de verstandelijke mededeling van zijn vers soms uiterst gering wordt. Het lied Verbied
gy my 't minne4), geheel op het beginsel van de herhaling gebouwd, is er een opvallend
voorbeeld van:

1)
2)
3)
4)

Zie hiervóór p. 150-151.
W.B., dl. V, p. 793, vs. 1-10.
id., dl. X, p. 436, vs. 1059-1072.
8e verdeling.
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Verbied gy my 't minne?
O schone wat 's dat?
Verbied gy my 't minne?
O schone wat 's dat?
Gy roofden mijn sinnen,
En wees my dat pad,
O schone wat 's dat!
Gy roofden mijn sinnen,
En wees my dat pat.
Aan u moet ik klagen
Mijn smart ende leed,
Aan u moet ik klagen
Mijn smart ende leed,
Gy kunt het vervagen,
Gy hebt het gesmeed,
Mijn smart ende leedt;
Gy kunt het vervagen,
Gy hebt het gesmeed.
Ach schone verkeer eens,
En wees niet meer wrang.
Ach schone verkeer eens,
En wees niet meer wrang.
Wor sachter, en leer eens
Des liefdens bedwang;
En wees niet meer wrang.
Wor sachter, en leer eens
Des liefdens bedwang.

De muzikaliteit van Luykens vers, schreef Van de Woestijne, is misschien wel de
grootste vreugd van wie de Duytse Lier leest1). Nergens is deze muzikaliteit zo zuiver
de uitdrukking ener musische bezieling als in het lied Op het schoon zingen van
Juffer Appelona Pynbergs, die verrukkelijke toonladder aan het slot van de achtste
verdeling2). Het lied legt, naar wij menen, het diepste wezen van de dichter bloot.
Men voelt hoe Luyken in zulk een extatisch lied - rhythme en klank in de traditie
der Vondeliaanse barok tot het uiterste intensiverend - om zo te zeggen op weg was
naar de zuivere poëzie. Ja, men zou zelfs mogen zeggen, dat hij zulk een poëzie
verwezenlijkte voorzover hem dat binnen de door zijn tijd gestelde grenzen vergund
was:

1) Verzameld Werk, dl. V, p. 446.
2) Aanvangsregel: In 't rijzen van den koelen dach.
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Stil hiel de tong,
Die 't geveert
Van het hele Woud braveert,
Het singen,
't Springen,
't Fluyten
't Tuyten,
En 't swieren,
Gieren
Dat
In de
Linde,
Leefde,
Sweefde,
Was nu stil, en sat
Te luysteren;
't Fluyst'ren
Van de blaan ging sacht.
O Goôn
Zo schoon
Een Zang
Haar dwang
Heeft my verkracht.

Het zou ondoenlijk zijn in het bestek van één enkel hoofdstuk alle facetten van de
Vondeliaanse barok in de Duytse Lier te belichten, wij wijzen echter nog op de
‘zuidelijke’ weelderigheid waarmee Luyken evenals Vondel zijn figuren schildert.
Men denke bijv. aan de beschrijving van die ‘allerschoonste’ Barbera, aan wie men
zich als aan een ‘Diaan’ gevangen geeft,
Belust op purp're lip en wangen,
Zo roos-beschamende, en zo mals,
Belust op blanke nek en hals,
Waarom de blonde lokjes speelen,
Wanneer een windjen haar komt streelen....1)

Zo schilderde Vondel - naar een portret van Philips de Koning - mejuffrouw Margareta
van Ryn met de ‘versche bloemen op de wangen, / De zwier van 't blonde hair, de
mont, / Een opgelooken morgenstont’2), en Beatrix Adriana

1) Hier bootst de kunst het wezen na; getiteld: Op het Af-beeldzel van juffrouw Barbera Wiggers
(10e verd.).
2) Aen de Jongkvrouw Margareta van Ryn kunstigh afgebeelt door P. de Koning. W.B., dl. VIII,
p. 213, vs. 13-15.
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Ram van Schalckwyck portretteerde hij met ‘den morgenstrael / In 't voorhooft, en
een' glans van schoonheit en van zeden, / Het blonde hair om 't hooft, de lely en de
roos, / Vol levens, en vol geurs, op lippen, mont en kaecken’1). En bij zijn beschrijving
van het gekleurde wassen beeld van Baartje, zijn schoondochter, heet het: ‘Hoe
weeligh zwieren, hier en daer, / De locken van het blonde hair!’2). Met zulk een voor
de Barok zo kenmerkende rijkdom aan vergelijkingen schilderde Luyken in het
bijschrift van de zevende verdeling de figuur van Amor. Met zijn bolle wangen, zijn
krullend haar over hals en schouders lijkt deze weldoorvoede en uitgedijde knaap,
‘dit schoone naakte kind’ als weggelopen uit het atelier van Rubens:
Zijn blanke vel daer 't bloed doorslaat,
Verbeeld de purp're dageraad,
Die met Oranje-stralen,
Door bolle, en witte wolken dringt,
Terwijl het bosch haar optocht zingt
Met duizend Nachtegalen.
Zijn opgeblazen wangen zijn
Als lelien, daer de wederschijn
Van vers ontslote rozen,
Zo schoon en haag'lijk inne speeld:
Zijn lippen van een geur gestreelt,
Doen d'Ammoerellen blozen
Van schaamte; 't voorhooft spreid een glans;
Zijn krullend hair, dat als een krans
Swiert over nek en schoeren,
Braveert het goud der Zonne om hoog....

Wij denken ook aan Luykens schildering van de naakte Venus die ‘gelijk een
Palm-boom recht om hoog [schiet]’, in het slotlied van de bundel3). Gaat het model
van zulk een petrarquistische voorstelling in laatste instantie terug op een dichter als
Anacreon, de ‘verve’ is onmiskenbaar van Vondeliaanse origine. Zo maalt Sabud in
Salomon de schoonheid van Sidonia:
Hoe zwiert de hairlock dan met zulck een' aert, en val!
Hoe lonckt haer oogh, die 't hart uit 's Konings boezem stal!
Wat wit gewasse kudde is witter dan haer tanden!
De lippen gloeien meer dan karmozijne banden.

1) Ter Bruilofte Van den hoogen edelen gestrengen Heere, Peter Nooms.... en de hooge edele
Joffer, Beatrix Adriana Ram van Schalckwyck, id., p. 197, vs. 23-26.
2) Op een gekleurt wassen beelt, W.B., dl. V, p. 535, vs. 21-22.
3) Indien 'er dan een Venus zey, zie hiervóór p. 123-124.
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Het wangeblos verdooft den blozenden granaet.
Hoe luickt haer aanschijn op, gelijck een dageraet!
Dan smaeckt geen muskadel zoo lecker als haer borsten!
Wat dochter treet zoo braef, als deze spruit des Vorsten!
Hoe reizigh schietze om hoogh, gelijck een pallemboom!
Dan viert de minnegloet zijn poëzy den toom,
Om 't lichaem naer zijn' lust met zulck een' geur te kleeden,
En wederom t' ontkleên haer schoone albaste leden....1)

In dit verband trekt echter vooral de aandacht Vondels gedicht bij de schilderij van
de slapende Venus door Philips de Koning:
Men heetze VENUS mits zy ieders hart ontvonkt,
Door haer bekoorlijkheit, en wont wat zy belonkt,
En hierom hoeftze torts, noch pijlen, boogh, noch wapen.
Volkomenheit is al het lichaem ingeschapen,
En elk byzonder lidt, op zijn vereischte maet,
Staet even stout, en vol, en wraekt al wat misstaet.
Men ziet het bloet gezont door 't blanke vel heengloeien:
Gelijk de morgenlucht, als 't licht begint te groeien:
Gelijk een gloeientheit, by heldren zonneschijn,
Door dunne zijde van een purpere gordijn,
De witte pronkzael verft....
Hoe zalze 't hart van Mars niet morselen en breeken,
Dien zy in haeren schoot ontharnast en onthaelt...2)

Bleef Luyken niet geheel in deze sfeer, toen hij zich in de tweede opdracht van zijn
bundel, Aan de Juffrouws, door de ‘achterdocht’ de vraag liet stellen, of het dan
zoveel fraaier was Mars de helm op te zetten als Venus te kronen met een krans van
rozen? ‘Acht gy dat het bloed op 't gladde harnas gespat aangenamer te beschouwen
is, als daar het op der Graatsien wangen, zoo flaautjes door het blanke vel heenegloeit,
niet anders, als wanneer de Zon, door het roode kerk-glas schijnende, de witte muur
bepurpert? Meent gy dat het uw gedachten vermaakelijker zoude zijn, dat zy door
krijg en moort gingen weyden, als dat zy haar achter de gordijnen der liefde
verlustigen?’ Naast de overeenkomst blijft intussen het verschil duidelijk merkbaar.
Luyken geeft de barokke Vondeliaanse verbeelding in een speelser

1) W.B., dl. V, p. 413, vs. 952-963.
2) De Slaepende Venus van Filips Koning, W.B., dl. X, p. 628-629, vs. 11-43. Philips de Koning
was overigens geen Rubensiaans schilder, hij kwam uit de school van Rembrandt, wiens
leerling hij zeer waarschijnlijk is geweest; Dr. F. Schmidt-Degener, Phoenix, A'dam 1942,
p. 131.
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vorm, zoals hij ook het rhythme en de klankwerking van Vondels vers tot spelens
toe hanteerde. Anders dan Antonides, zijn leeftijdgenoot, die een trouw epigoon
bleef, vernieuwde hij de traditie van het Vondeliaanse vers door zich daarin uit te
drukken met al het élan ener jeugdige, bezielde persoonlijkheid.
Er is tenslotte nog een ander aspect van de Duytse Lier, waarop wij de aandacht
moeten vestigen.
De heer Koch merkte op, dat sommige titels in de bundel de vorm hebben van een
volledige zin zoals: Liefde doet klagen, De Liefde boud een Hemel. Paren doet baren,
Het Wout heeft ooren enz. Ter verklaring daarvan verwees hij naar titels als
Beständigkeit überwindet den Neid, Schönheit gebiert Hochmuht, Hoffart kommt zu
Falle, Liebe glaubt keinem Neide uit het bundeltje van Filidor der Dorfferer. Daarnaast
echter wees hij erop, dat zulke titels evengoed ontstaan kunnen zijn onder invloed
van Jacob Cats of, in het algemeen, van de emblema-literatuur1). Naar deze
Nederlandse voorbeelden dient zelfs in de eerste plaats verwezen, dunkt ons. Er kan
bijv. geen twijfel aan bestaan, of een titel als De Liefde boud een Hemel houdt verband
met de poëzie van Cats. De slotregel van het lied (‘Dat's 't Hemeltjen hier op der
aarden geboud’) gaat immers terug op het Catsiaanse ‘'t Is een Hemel opter aerden,
/ Sooje paert uyt rechte min’2). En aan de invloed der emblema-literatuur kan al
evenmin getwijfeld worden, waar Luyken de zinneprenten voor zijn bundel ontleende
aan de Amorum Emblemata van Otho Vaenius. Boven de versjes die de door Luyken
gekozen zinneprenten verklaren, treft men in de Amorum Emblemata titels aan als:
't Beroeren vereenight, In leeghen poel ist haest ghereghent, 't Droomen verheught3).
Soms is Luykens interpretatie van de prent een andere als die van Vaenius. Zo wil
deze bijv. door het beeld van Amor met de handspiegel zijn lezers leren, dat valsheid
en liefde niet kunnen samengaan; de minnaar moet oprecht zijn en ongeveinsd, zoals
een spiegel ‘onghevalst ... in haer vertonen’4). Bij Luyken fungeert de spiegel als een
zedenspiegel, waarin het wenselijk ware, dat ‘de dart'le min’ zich zelf spiegelen zou5).
Een geringer verschil met Vaenius

1) l.c., p. 248.
2) Emblemata moralia et oeconomica, nr. XXVIII in Alle de Wercken, soo Oude als Nieuwe,
van den Heer Jacob Cats, A'dam 1700, p. 135.
3) Resp. p. 118, 136 en 166.
4) p. 6.
5) Bijschrift van de 8e verdeling.
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vertoont Luykens interpretatie van de voorstelling van de geënte boom. Zij heeft,
zoals wij zagen, in de Duytse Lier betrekking op de vruchtbaarheid van de
liefdesvereniging1). Bij Vaenius is de toepassing van algemener aard. Het enten
verbeeldt bij hem de vereniging ‘Van lichaem / geest / en siel' / van will' / en van
beweghen’2). Soms is de toepassing van de voorstelling geheel dezelfde, zoals bij de
zinneprent der zesde verdeling met de voorstelling van de blinde die de kreupele
draagt. Het opschrift luidt bij Luyken: Door verdiensten word men bemint en het
motto van de verdeling: ‘De handen blijven (dit staat vast) / Beyd' schoon, als d'eene
d'and'ren wast’. Bij dezelfde prent dichtte Vaenius: ‘Dat d'een den and'ren helpt / is
weert te zijn ghepresen / .... d'Een lief van d'ander moet 'tghebreck behulpigh wesen’3),
het gedichtje draagt het opschrift d'Eene handt wascht d'andere. Aan Vaenius
ontleende Luyken ook de vergelijking van de ontwikkeling der liefde met het
stremmingsproces in een karnton. Luykens bijschrift stemt op een enkele plaats zelfs
woordelijk met dat van Vaenius overeen:
't Ghestadigh roeren doet het melck te samen loopen /
En werden vast in een: des Liefd's beweghingh' doet
Twee lieven werden een van hert / en van ghemoedt.
Dat eenmael liefde voeght seer qualick ist t'ontknoopen.4)

Voor een verklaring van de emblematisch getinte titels in de Duytse Lier hebben wij
derhalve geenszins het bundeltje van Stieler nodig. Wel zeer duidelijk knoopte Luyken
aan bij de traditie der Nederlandse emblema-poëzie. Het is van belang dit met enige
nadruk vast te stellen, omdat Koch ook de Duytse Lier als bundel in z'n geheel met
Stielers werkje in verband bracht. Hij veronderstelde namelijk, dat Luyken de
verdeling van zijn liederen en gedichten aanbracht in navolging van de compositie
der Geharnschte Venus in (zeven) ‘Zehen’5). Op zichzelf is zulk een hypothese
geenszins verwerpelijk, maar de heer Koch voegde daaraan nog een en ander toe!
Als om er de nadruk op te leggen, dat Luyken Stieler zonder meer navolgde, merkte
hij op, dat de verdeling van de liederen in groepen bij de Duitse dichter volkomen
verantwoord is. Luykens bundel daarentegen was, naar hij meende, te gering van
omvang om voor een dergelijke verdeling eigenlijk in aanmerking

1)
2)
3)
4)
5)

Bijschrift van de 5e verdeling.
p. 4.
p. 14.
p. 118.
l.c., p. 246.
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te komen1) In tegenstelling met Die Geharnschte Venus is de verdeling van de Duytse
Lier misplaatst. De heer Koch zei het wel niet zo positief, maar onmiskenbaar was
dat toch zijn bedoeling. Van de ontwikkelingsgang welke de verdelingen van de
Duytse Lier te zien geven, van het compositorisch vernuft waarmee de jonge Luyken
deze verdelingen thematisch samenstelde, had hij in het geheel geen besef. En dat
is dáárom zo jammer, omdat Die Geharnschte Venus in compositorisch opzicht voor
iets unieks geldt in de Duitse poëzie der zeventiende eeuw. Doorgaans stelde men
zich destijds tevreden met een bundel in te delen naar de onderwerpen, geestelijke
en wereldlijke liederen van elkaar te scheiden, bruilofts- en lijkzangen een eigen
plaats te geven, maar binnen deze groeperingen zag het er ook bij talentvolle dichters
dikwijls zeer bont uit2). Stieler nu maakt daarop een loffelijke uitzondering. ‘Erkannten
wir’ - aldus Dr. Albert Köster - ‘in Filidor einen Mann von nicht gewöhnlichen
künstlerischen Takt, so wächst der Respekt, wenn wir die Anordnung seiner Gedichte
ins Auge fassen, die doch nicht so unbewuszt entstanden sein kann wie vielleicht
der Bau eines einzelnen Liedes’3). Met alle respect voor Filidors compositorisch
talent, mogen wij toch wel zeggen, dat Luyken zijn Duitse tijdgenoot in dit opzicht
verre overtreft. Van een zo zuiver ingedeeld en in zijn verdelingen thematisch zo
subtiel geleed geheel als de Duytse Lier is bij Stieler geen sprake. Daarvan kón bij
hem ook moeilijk sprake zijn, omdat zijn liederen een veel minder algemeen karakter
dragen als die van Luyken. In de Duytse Lier gaat het niet om een bijzondere
liefdesverhouding zoals door de Duitse dichter in zijn bundel wordt getekend. Achter
namen als Amorella en Lucella, Antiopana en Leliana, Laura en Rozelinde kunnen
ook bij Luyken ongetwijfeld allerlei vrouwenfiguren schuilgaan, maar dat neemt niet
weg, dat deze minnaressen in zijn poëzie verschijnen als typisch algemene pastorale
figuren. Een zo particulier element als wij aantreffen in Filidors verhouding tot
Rosilis, ontbreekt in Luykens bundel geheel, zelfs zijn gelegenheidsgedichten die
met liefde en huwelijk verband houden, zijn doorgaans vrij algemeen van karakter.
Met dit algemene karakter nu van de liederen hangt de algemene erotische
ontwikkelingsgang welke de verdelingen ons te zien geven4), vanzelfsprekend ten
nauwste samen. Niet gebonden aan de beschrijving van een bepaald geval kon de
dichter in zijn algemeen gehouden liederen zeer nauwkeurig, fase voor

1)
2)
3)
4)

Ibidem.
Köster l.c., p. 30.
Ibidem.
D.w.z. tot en met de 9e verdeling.
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fase, de ontwikkelingsgang weergeven van ‘de’ aardse liefde en deze fasen voorzien
van motto's, zinneprenten en verklarende bijschriften. Niet slechts de titels in de
Duytse Lier zijn soms emblematisch getint, zoals Koch meende. De gehele bundel
bezit een sterke emblematische inslag. Ook als zodanig is hij karakteristiek voor de
Barok, die er immers naar streefde ‘een zo groot mogelijk aantal zelfstandige maar
verwante elementen en gevallen... te vatten in de greep van het algemeen begrip,
vaak uitgedrukt in de korte formulering van de sententie,’ zoals Kramer het uitdrukte1).
Vatten wij de resultaten van ons onderzoek samen, dan mogen wij zeggen, dat Luyken
in het Duits getinte milieu zijner jongelingsjaren vermoedelijk wel met het bundeltje
van Kasper Stieler bekend zal zijn geweest. De invloed daarvan op de Duytse Lier
blijkt echter, zowel wat de liederen als de compositie van de bundel aangaat, uitermate
gering. Voor de themata van zijn liederen en gedichten maakte Luyken gebruik van
de traditionele petrarquistische motieven van zijn tijd, waarbij hij een bijzondere
voorkeur aan de dag legde voor het anacreontisch motief. Al zal de petrarquistische
voorstellingswereld hem voor een groot deel zeker bekend zijn geweest uit de poëzie
van P.C. Hooft, het verstype van de Duytse Lier is wezenlijk verwant aan dat van
Vondel. In aansluiting bij de traditie der Vondeliaanse Barok bracht hij, als een bij
uitstek muzikaal talent, vooral de rhythmische en vocale kwaliteiten van zijn vers
tot ontwikkeling. Voor wat haar compositie aangaat mag de Duytse Lier, althans van
de eerste tot en met de negende verdeling, beschouwd worden als een emblemabundel.
Zowel om het algemeen karakter der liederen en gedichten als om het algemeen
geldende van de ontwikkelingsgang welke deze te zien geven, mag Luykens eersteling
karakteristiek heten voor de periode van de Barok.

1) l.c., p. 66.
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V De Duytse Lier
Natuur en Eros
De schoonheid van Luykens natuurpoëzie, schreef Kalff terecht, overtreft die van al
onze zeventiende-eeuwse dichters1). Dat geldt in de eerste plaats voor zijn geestelijke
poëzie, maar toch ook - zij het in mindere mate - voor de Duytse Lier. Al mag men
zeker niet zeggen, dat Luykens debuut in zijn geheel wordt gekenmerkt door ‘een
Hollandschen zin voor de natuurlijke realiteit als zelfstandig verschijnsel’2), toch is
er één gedicht dat in dit opzicht onmiddellijk de aandacht trekt. Wij denken aan dat
prachtige, ook door Kalff zo bewonderde pastorale vers waarmee de laatste verdeling
opent. Als een Horatiaanse wijze stelt Luyken er het nederige bestaan des landmans
onder het lage rieten dak boven het leven dergenen die met kroon en scepter zetelen
op een hoge troon. Hoe wordt deze idylle getekend naar de werkelijkheid! De realiteit
van het buitenleven dringt zich zo sterk aan ons op, dat men neiging gevoelt deze
pastorale kunst als pastoraal realisme te karakteriseren. Hoe vertrouwd is ons het
genot van deze dichter als hij ‘ter kooye op eene veed'ren zak, / In 't land-huys, onder
't lage dak’ de regenvlagen druipen hoort. Als op een van zijn etsen zo plastisch
tekent hij het ondergaan van de zon als ‘de schad'we rekt, langs beemde en heyden’
en tastbaar wordt de winterse sfeer in deze strofen:
By winter, als de wat'ren sluyten,
Wanneer het snippen van de vorst,
Het land met eenen harden korst,
Bedekt, dan blijft men in der muyten;3)
Den avond steekt heel vroeg haar lampen aan;
De deeren zit 'er by te spinnen:
Men sluyt de laauwe Zomer binnen,
En laat gerust de Winter buyten staan.
Dan groeyt het roet in schoorsteenhoeken:
Dan knapt de harde Beuke-stam,
En roost de schenen met zijn vlam,
Terwijl men gaat te gast in boeken;
Men braat in d'as Kastanien; of vertelt
Malkander sprookjes; zo met vreden,

1) Geschied. der Ned. Letterk., dl. IV, p. 547.
2) Binnendijk in: Tekst en Uitleg, dl. III, p. 66.
3) In der muyten blijven: in huis blijven.
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Verwacht men weer de zoetigheden,
Des zomer-zons, diet 't koude berg-sneeuw smelt.

Overal elders in de Duytse Lier verschijnt de natuur niet als ‘zelfstandig verschijnsel’,
maar in verband met de eros. Ook onder deze natuurbeschrijvingen echter schuilen
evocaties die tot het zuiverste gerekend mogen worden van wat de zeventiende eeuw
aan natuurpoëzie heeft opgeleverd. Met eenvoudige middelen roept Luyken uiterst
suggestief de maanlichtheldere ruimte op, waarin de herder ‘op 't kantjen’ van de
rivier zijn lied begint: een pastorale in een pastorale. Zeldzaam zuiver wordt hier de
geheimzinnige sfeer getroffen, die de nachtelijke ruimte vervult. Het licht van de
blanke maan spiegelt in het water, het water ruist in de vliet en met het ruisen van
het water klinkt het ruisen samen van de bomen:
Ter middernacht, by soete somertijt,
Zag Veldenrijk de blanke en volle Maan,
Haar spiegelen in den Rijn, daer hy so wijd
Zo ver van huis, op 't kantjen sat. De blaân
Des wilgenbooms, die ruysten met de vliet,
Terwijl hy fluyte, en tuyte, en song dit lied...1)

Het ruisen van de wind door het nachtelijk geboomte bezat een grote aantrekkelijkheid
voor Luyken. Ook in de rijk assonerende aanhef van Wie wekt my uit den slaap?2)
hoort men weer het mysterieuze suizen van het windje door de bomen. Uit haar slaap
ontwaakt, nog in de verwarring van haar droom vraagt het meisje:
Wie wekt my uit den slaap? Wie roept my uit mijn dromen?
In 't midden van de nacht? Zijt gy 't, ô zuide wind?
Zijt gy 't die suist en ruist, door hoge Beukebomen?
Neen sluimerende ziel, 't is 't Knaapjen dat u mind.

Men voelt in deze ‘Natureingang’ het streven om de gemoedsbeweging in
overeenstemming, in ‘Einklang’ te brengen met de beweging van de natuur. Nog
sterker is dat het geval in het lied Kom weste windje uit de tweede verdeling. Het
ruisen van de bladeren wordt in de rhythmische deining van de aanhef een
allesvervullend, geheimzinnig donker, bijna ‘kos-

1) 4e verdeling.
2) 6e verdeling.
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misch’ ruisen. Het ademen van de ziel stroomt er volledig samen met het ademen
van de natuur. ‘Kom weste windtje’, vraagt Pooles
dat de bladertjes doet beven,
En zieltjes zuchten helpt, als gy zo naar en zacht.
Door duyzend telgjes heen, komt fluysterende sweven,
En zoeltjes gonzen, in het donk're bos by nacht,
Kom, neem mijn zuchten op uwe uytgespreyde wicken,
En tuytze in Felaas oor.....

Welk een intieme verbondenheid van mens en natuur verraadt ook het lied In 't rijzen
van den koelen dach1)! Er is hier zelfs sprake van méér dan alleen maar een ‘beweging’
van de natuur, waarmee de gemoedsbeweging van de dichter overeenstemt. Zingende
‘uyt een heldere boesem’ maakt Appelona niet slechts haar dichter sprakeloos van
verrukking, heel het woud waarin haar stem zo ‘braverend’ klinkt, deelt in deze
extase. Zij dwingt het ganse koor van springende en zingende, fluitende en tuitende
vogels in de vroege morgen tot eerbiedig, ademloos luisteren en zelfs de wind in de
bladeren houdt zijn adem in bij zulk een Orphisch geluid: ‘'t Fluyst'ren / Van de blaan
ging sacht’. Er is hier sprake van een gemoedsbeweging van de natuur, waaraan die
van de dichter identiek is. Mag in dit verband ook niet even gewezen worden op het
verlangen van de minnaar naar de metamorfose? Bij een voor de natuur zo
ontvankelijk dichter mogen wij, dunkt ons, niet zonder meer de mogelijkheid
verwerpen, dat hij zich iets van de oorspronkelijke zin der metamorfose bewust is
geweest. Als zijn Leomede is gestorven, wenst Dioniksus niet slechts van verdriet
in tranen weg te smelten, hij verlangt als dauw te worden opgelost in het beemd en
veld bevloeiend licht van de dageraad2). Wie daarin slechts een traditionele voorstelling
ziet, herinnere zich hoe de minnaar in het aanvangslied van de Duytse Lier, op een
toon van bijna aan het religieuze grenzende verrukking het verlangen uitspreekt door
de min in een dauwdrup veranderd te worden. In die gedaante zou hij eeuwig willen
drijven op het heilig mondje van zijn lief. ‘Ja heylig montjen, mocht ik in / Een dauw
verandert worden, door de min, / En eeuwig blijven, / Op uw lipjes drijven, / 'k Had
geen leven in mijn zin’. En als Pooles verlangt in de gedaante van een philomeel
naar zijn lief te vliegen, mag niet vergeten worden, hoe deze voorstelling volkomen
is opgenomen in die wonderlijke sfeer waarin de zielsverzuchtingen van de minnaar
zo zuiver samensmelten met het zuchten van de wind door de bladertjes. Hij vraagt
het westenwindje immers aan Fela te zeggen:

1) 8e verdeling.
2) O wrede schik Goddinnen, getiteld: Tot ongeluk geboren (6e verdeling).
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hoe de liefde hem zijn harsenen doet dwalen;
Hoe hy Natura noemt, den oorzaak van zijn pijn,
Wijl hy niet vliegen kan; hoe dat hy menig malen
Met Philomela wenscht, een Nachtegaal te zijn.
Een Nachtegaal om, op den Ypenboom gevlogen,
Die met zijn blad'ren voor haar slaapkoets uytzicht speelt,
Haar lof te zingen....

Behoeft het van zulk een dichter te verwonderen, dat hij ons binnen het kader zijner
pastorale voorstellingswereld zo gaarne de allesbeheersende kracht van de liefde
toont in het leven der natuur? De dieren immers zijn veel zuiverder incarnaties van
de natuur dan de mens en als zodanig benijdenswaardige voorbeelden voor een
pastorale minnaar. Men herinnert zich deze functie van de dierenwereld uit de poëzie
van P.C. Hooft. De dartele duiven, de zwanen en de mussen, zij zouden de slaap wel
uit de ogen van zijn Rosemont willen kussen, als het haar maar lustte het verenbed
te verlaten voor de lust van de levende pluimen! ‘Op, op, op,’ - roept haar minnaar
uit - ‘eer de zon inden dauw schijn. / Laet ons alle gedierte te gauw zijn’1). Zo laat
ook een uitgesproken christelijk dichter als Vondel in ‘'t welig bruiloftspoor’ niet af
de liefdesparen op het voorbeeld der dieren te wijzen. ‘.... hoort de dieren / Bruiloft
houden in de wey, / En gulhartigh tierelieren, / Daer de harders hun schalmey / Riet
en fluiten aen ontsteeken, / In het juichend lantgewest, / Vol van weelde en
minnestreeken, / Ieder vogel bout zijn nest, / En de duiven trekkebekken, / Om uw
harten op te wekken’2). Zo leert de herder Hofrijk in de achtste verdeling van de
Duytse Lier, dat er geen beest ter wereld leeft of het werd bewoond door de geest
der schone min. Het beschroomde meisje benijdt de dieren, omdat zij zonder enig
gevoel van schaamte aan hun verlangens mogen voldoen en hun minnedriften blussen
‘By daag voor yders ogen’3). Schone Clara wordt door haar minnaar 's morgens vroeg
geïnviteerd in het woud vol kwinkelerend leven, waar de wetten der liefde spontaan
onderhouden worden4). Daar paren de mussen en de vinken, de lijsters en de
nachtegalen fluiten ter ere van hun vrijsters en kleine helden zijn de duiven als het
op minnekozen aankomt5). Ook voor

1) Rosemont, hoordij speelen noch singen?, Gedichten van P.C. Hooft, dl. I, p. 175, vs. 17-18.
2) Ter Bruilofte van den E. Heere Bartholomeus Kromhout, en de E. Mejoffer Jakoba van der
Wiele, van der Werve, W.B., dl. IX, p. 796, vs. 51-60.
3) Wie wekt my uit den slaap (6e verdeling).
4) Schoonste Clara, zoetste Maagt (1e verdeling).
5) Daar heerst de min (idem).

Karel Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier

169
deze eroticus gold wat Hooft zo prachtig formuleerde: ‘Een son en enige vogeltiens
/ Naer u gelaet is ons te moede’1), en wat de joffers in Granida zingen, als zij het
leven zalig prijzen van de herderinnetjes: ‘Uw lusten is u als een wet’2). Voor Luyken
gold deze wet in nog sterker mate zelfs dan voor Hooft, want zijn poëzie blijft
minne-poëzie in de ware zin des woords. Aan het verstaan van de eros in geestelijke
zin kwam hij niet toe. Daaraan wilde hij zelfs niet toekomen, zoals de dialoog te
verstaan geeft, waarmee hij de achtste verdeling opent3). Want als Luyken daar de
zinnelijke tegenover de zedelijke schoonheid plaatst, is het aan geen twijfel onderhevig
naar welke van beide zijn voorkeur uitgaat! Veel zinnelijker dan Hooft verlangt hij
te leven aan de boezem van die grote, onveranderlijke Moeder Natuur, die zich in
onuitputtelijke schoonheid en goedheid blijft openbaren4). Op zijn hoogst wijst hij
de eros haar plaats binnen de grenzen van de echtvereniging als een kern waaruit de
kosmos leven schept. Het zijn de zinnen waarin deze dichter zijn diepst genot vindt.
Blijven minnaar en beminde gehoorzaam aan de wetten Gods, dan vinden zij in de
bevrediging van hun natuurlijke driften de hoogste zaligheid. Ook in dit opzicht was
Luyken vooral verwant aan Vondel, die de echt zo graag bezong als ‘een zoet gevecht,
en oirzaeck van veel levens, / En aerdsche zaligheên, en leckre lusten t'evens’5). Zo
zwijmen ook bij Luyken de zieltjes der gelieven blakend samen in de roes van het
mingenot:
Mont op mont, en hart op hart,
Naar de wetten van Godt Hymen,
Tot de zieltjes t'zamen swymen;
Allerzoetste minne-smart!
Wie u eenmaal komt te smaken,
Acht geen and're lekkerny;
Al wat leeft, en sweeft, moet blaken,
In de liefelijke ly.6)

Het liedje herinnert ons eraan, hoe Luykens pastorale eros nog in ander opzicht naar
de trant des tijds verband houdt met de natuur. Overeenkomstig

Emblema, Gedichten van P.C. Hooft, dl. I, p. 33, noot.
id., dl. II, p. 163, vs. 369.
't Moet alles wijken voor de schoone Gaardelijne.
Naar de karakteristiek van J.H. van den Bosch in zijn Granida-uitgave, Zwolsche Herdrukken,
1931, p. XXIV.
5) De Feest van den Heere Directeur, Hillebrand Bentes, en Joffrouwe Katharine Baeck, W.B.,
dl. III, p. 786, vs. 79-80.
6) Eerste strofe van het slotlied der 4e verdeling.
1)
2)
3)
4)
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de voorstelling van de liefde als een vuur wordt het liefdeleven verbeeld als een
gloeien en verkoelen, een blaken en geblust, een verhit en gelest worden, waarbij
het vrouwenoog vaak fungeert als het centrum waaraan de vonken van het minnevuur
ontspringen. Men vindt zulke voorstellingen in onze zeventiende-eeuwse minnepoëzie
in een ware overvloed. Wij herinneren slechts aan Hooft en Vondel1). ‘Verwondert
u de vlam?’ - schreef de drossaart bij de afbeelding van een brandend vuur - ‘O Min,
't is weynich reens: / Het hart des Minnaers brandt en tziddert al alleens’2). Uit Arbele's
ogen, die ‘levendighe staeltjes / Vande schitterenste straeltjes / Die de zujvre zonne
schiet’ zag hij de vonken vliegen, ‘Vonkjes kosteler als goudt’, vonkjes ‘maghtigh
om t'ontdóóyen / En te stellen in een brandt / Harten hard als diamant’3). En beseffend
hoe kleine vuren het vinnigst branden, bekende hij: ‘Als jck immers branden moet,
/ Liefst dan in een' groote gloedt’4). In zijn bruiloftsverzen schilderde ook Vondel
herhaaldelijk de vurige kracht van het vrouwenoog. ‘Zy scheen hem hierop aen te
lachen, en bescheen / Hem onder 't lachen met zoo minnelijcke loncken, / Dat d'oogen
zijne borst al heimelijck ontvoncken’5). En een andere keer zong hij, hoe de liefde
het gemoed van de vrijer ontstak gelijk de vlam een toorts: ‘al d'aders, al zyn bloet
/ Veranderen in vier, dat, krachtigh van vermogen, / Hem uitstraelt uit gebaer, en
aengezicht, en oogen, / En niet te blusschen is, zoo lang het voetsel vint’6). In de
Duytse Lier is de frequentie van zulke voorstellingen opvallend groot, vooral wanneer
men daarbij de betrekkelijk geringe omvang van de bundel in aanmerking neemt.
Het beeld van het vuur dringt zich zo sterk aan de lezer op, dat hij de indruk ontvangt
of de geheimzinnige kracht van dit element deze poëzie doorvonkt en doorgloeit.
Wij herinneren slechts aan dat in rouw verdronken hart dat door liefdes vonken ‘In
vreugden door-heet’ [wordt], / En gloeit, al was 't van louter staal gesmeet’7); aan die
noodkreet van de jonge Argidon

1) Men vergelijke verder bijv. Het Ambacht van Cupido en de Emblemata Amatoria van Daniël
Heinsius in diens Nederduytsche POEMATA; By een vergadert en uytgegeven Door P.S. Tot

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Amsterdam. Gedruct By Willem Janssen Ao 1616. Vooral in de Emblemata Amatoria komt
men de voorstelling van de liefde als een vuur herhaaldelijk tegen, zie aldaar o.a. p. 84-86.
Zij brandt en beeft, Gedichten van P.C. Hooft, dl. I, p. 118.
Ooghen, id., p. 235-236, vs. 1-3; 11-16.
id., p. 236, vs. 47-48.
Ter Bruilofte Van den edelen en hooghachtbaeren Heere, Jongkheere Joan van Waveren....
En Mejoffer Debora de Biaeuw, W.B., dl. VIII, p. 636, vs. 48-50.
Ter Bruilofte van den E. Heere Ioan Six en de E. Joffer Margarite Tulp, W.B., dl. V, p. 854,
vs. 56-59.
De liefde blust het leet (1e verdeling).
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als hij Antiopana smekend toeroept: ‘Mijn schoone, ay laaf, ay laaf eens mijn
verlangen, / Terwijl ik leef. / Antiopana ziet uw Minnaar stikken, / In zuyv're
minne-gloet....’1); of aan die lonkende ogen die ‘'t koutste hart, met killig staal
beklonken / In Vrouwe-min ontvonken’ en Paris met hun ‘toegestraalde branden’ de
gouden appel ontroven2). Zij gaan alle terug, deze aan de natuur ontleende
voorstellingen, op de romeinse poëzie, die ze op haar beurt ontleende aan de
dichtkunst der Hellenistische periode en de oude Griekse lyriek. Zowel rechtstreeks
als door tussenkomst van Petrarca en de Petrarquisten waren zij in de amoureuze
stijl van de zestiende en zeventiende eeuw traditionele elementen geworden3). Als
zovelen deed Luyken in dit opzicht mee aan een voor de minnepoëet dier dagen zeer
aantrekkelijke mode. Dit tot as wordens toe verteren in het vuur der liefde was een
‘vreemde quael’, zoals Hooft ergens zegt, een kwaal vol zoetheid zonder twijfel, een
dichterlijk spel vol bekoorlijkheid.
Er zou dan ook geen reden zijn, op deze natuurvoorstellingen bij Luyken nader in
te gaan, als niet bleek hoe de dichter zich de ‘elementaire’ zin van deze traditionele
beelden bewust is geweest. Hij was trouwens niet de enige van wie zulks gezegd kan
worden. Ook voor Hooft bezat het vuur een zeer bijzondere aantrekkelijkheid. Dat
blijkt misschien nergens zo duidelijk als in zijn schildering van die merkwaardige
natuurgodsdienst in Baeto. In de heilige ruimte van het woud, deze ‘levendighe kerck
van ongekorven hout’, laat hij de rei van nonnen haar offers opdragen aan de ‘godin
des vuyrs’. Reeds Huet viel het op, hoe de dichter hier ‘met aanstekelijke
ingenomenheid’ de germaanse priesteressen het vuur laat aanbidden. ‘Er is in die
voorstelling iets dat hem aantrekt, hem welsprekend maakt, hem naar de lier doet
grijpen’4). Maar ook in erotisch opzicht verdient deze vuur-godin onze aandacht. Zij
is immers tevens de godin der liefde: ‘.... s'is van aerd, als liefd, waer bij sij wordt
geleecken: / Die alles wat 'er is, in goedtheidt, overtreft’5). Zij heeft in haar bestier
de werking van het in- en uitwendig vuur, zoals Zeghemondt het formuleert, de
priesteres6). Het is dan ook de ‘godin des vuyrs’, die aangeroepen wordt als Baeto en
Rycheldin op plechtige wijze een vriendschapsverbond aangaan met Penta. Als de
partners van het bloed drinken, dat zij

1) Antiopana, lief, ô mocht ik raaken (2e verdeling).
2) Wie spant de kroon der schoone (1e verdeling).
3) Dr. Catha Ypes, Petrarca in de Nederl. Letterk., A'dam 1934. p. 98-99.
4) Lit. F. en Kr., 18e dl., p. 12.
5) Gedichten van P.C. Hooft, dl. II, p. 380, vs. 500-501.
6) id., p. 382, vs. 597-598.
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elkander schenken, bidt Zeghemondt, dat de godin met haar warmte dit bloed verteren
moge, ‘dat ijdre deser twee van 's anders bloedt sich voede’1). Wel zeer terecht kon
Huet hier spreken van het samensmelten van menselijke en godsdienstige gevoelens,
van aandoeningen opgewekt door de natuur en andere opgewekt door een hogere
zedelijke orde2). De bijzondere betekenis van het vuur voor deze dichter kan ook
hieruit blijken, dat de mythologische verbeelding daarbij vergeleken soms opvallend
secundair wordt. Zo in die hymnische bede waarmee een zijner sonnetten voor Mithra
Granida aanvangt: ‘Vonckende God, of geest van Godes naeste neven; / Die hart aen
hart met vujr gesuivert innelijft, / Waerin uw gouden grif gloejende wetten schrijft,
/ Daer niemands wil af schrickt, of tegens denckt te streven....’3). Zo ook in die
extatische verheerlijking van het vuur in Ghij die met heerlijckheidt / Verdooft Juppijn
sijn Throon. De pijlenschietende Amor wordt er gevierd als de beheerser van het
allesvervullende vuur, het oerprincipe dat niet slechts de aarde, maar ook de hemel,
niet alleen de mensen, maar ook de goden beheerst en bezielt. De souvereine kracht
waaraan zelfs de opperste der goden zijn macht ontleent, huist tevens in het binnenste
van de mens. Het is een kracht die hart en kosmos beide doortrekt en doorgloeit. Het
is een macht die, zoals de dichter zegt met bijna heilig ontzag, ‘al de wereldt wijdt
/ Niet wel begrijpen kan’.
Ghij die met heerlijckheidt
Verdooft Juppijn sijn Throon;
En van wiens majestejt,
Hij houdt te leen sijn kroon;
Die, als 't u lust, den hooghen hemel met een swier,
Van uw' geduchten staf, bedooven set in vier.
Ach, ach, geen enckle strael
Doorvlijmt mijn ingewant!
Maer ghij zijt t'eenemael
Met pijlen, boogh, en brandt,
In mij gevaeren, en dien al de wereldt wijdt
Niet wel begrijpen kan, sit in mijn borst gevlijdt.
De graeghe gloedt, die woedt
Met sulck een vlammevloedt,
Door boosem, en door bloedt,
Dat overloopt mijn moedt:

1) id., p. 383, vs. 600.
2) l.c., p. 12.
3) Gedichten van P.C. Hooft, dl. I, p. 100.
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En mij 't gesmolten hart ontsinckt, als siedend loot.
O schoone schoonheidt, vangt, en stooft het in uw schoot1).

Ook bij Luyken soms komt het vuur de mythologische verbeeldingsvorm als het
ware doorstralen. Wij denken aan het lied Op de schoone oogen van Juffer Lea
Steylvlied uit de achtste verdeling van de Duytse Lier.
Vraagt men wat 'er in het wezen,
Van de schoone Lea woont,
(Schoone Lea nooyt volprezen)
Wijl zy zulke krachten toont,
Wijl zy zulk een groot vermogen
Heeft op harten koud en guur?
't Is geen wonder, want haar oogen
Zijn bezielt met Hemels vuur.
Als de Goden Nektar dronken,
Strooyden 't albeheersend wicht
Dartel twee geweyde voncken,
Van zijn eeuwig brandend licht:
Venus vingse strakx in eenen
Kruyk van helder Kristallijn,
Daar zy flikkerden en schenen,
Onverdronken in de Wijn.
Lea had pas eerst ontsloten
Bey haer oogen, als dit vat
Schoon daar in wierd uitgegoten;
Daer men 't vuur op 't hemels nat
Nu siet dryven, blik'ren stralen;
Lea schoonste die 'er leeft,
Al wat trots is doet gy dalen,
Als gy maar een lonkjen geeft.

Natuurlijk is dit lied bedoeld als een hoffelijk compliment naar de mode des tijds,
maar dat wil toch geenszins zeggen, dat met de qualificatie van dit lied als een
gelegenheidsgedicht volstaan kan worden. Daarvoor vervult het een te belangrijke
functie in het thematisch zo weloverdacht gecomponeerde geheel van de bundel. Het
anacreontisch thema van liefde en wijn ontvangt hier immers zijn verhevenste vorm.
Meer dan Rijnse wijn, meer zelfs dan offerwijn geplengd ter ere van de Min, is de
wijn hier de nectar van de goden2). Volkomen in overeenstemming daarmee bereikt
het parallel lopend motief

1) id., p. 179.
2) Zie hiervóór p. 97 en p. 106-107.
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van het lonkend en vonkend vrouwenoog in dit lied zijn hoogtepunt. Samen met het
motief van wijn en liefde komt het reeds voor in het eerste lied van de bundel:
Ik smolt in weelden,
Als zy my maar streelden,
Met een lonkjen van haar oog.

Daarbij vergeleken betekent het aanvangslied van de derde verdeling (waar het meisje
zoeter heet dan een kroes vol wijn) heel duidelijk een climax:
Toen ik 't eerste by u quam
Staakt gy my in lichte vlam,
Door 't stralend licht
Van uw gezicht
Vol vonken....

Het slotlied van de vijfde verdeling, dat de wijn verheft tot offerwijn, betekent
opnieuw een stijging:
Schoone min die hier in d'oogen,
Van de brave Maagden-stoet,
Toont uw goddelijk vermogen,
Roert en blaak het jeugdig bloet,
En fiere hart,
Wy plengen u dees wijn ter eeren,
Op dat gy ons gunstig wart.

In het volledig om het vrouwenoog geconcentreerde lied voor Lea Steylvlied wordt
niet slechts de wijn ‘vergoddelijkt’ tot nectar, ook de vonken van het lonkend
vrouwenoog ondergaan een dergelijke behandeling. Zij worden er verheven tot
‘geweyde voncken’ van Amors eeuwig brandend licht. Beide motieven vloeien hier
samen en bereiken hun stralend hoogtepunt in die fraaie evocatie van de vonken die,
drijvend en schitterend op het hemels nat, door Venus worden uitgegoten in Lea's
pas ontsloten ogen. In de vorm ener speelse mythologische verbeelding verkláárt dit
lied het goddelijk vermogen van het vrouwenoog. Binnen het kader van deze
mythologische voorstelling zijn het echter het vuur, het vocht en het licht, die ons
de levende en hogere zin1), het goddelijk beginsel van de eros onthullen.

1) In zijn opstel over P.C. Hooft merkte Huet op, dat wat ‘bij ons als grieksch-romeinsche
mythologie bekend staat, en dikwijls voor een verouderden litterarischen vorm geldt.... in
Hooft's schatting de levende en hoogere zin van het leven zelf [was]’; Lit. F. en Kr., 18e dl.,
p. 64.
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Zuiverder nog straalt ons de natuur tegemoet in het gedicht Op het Af-beeldzel van
Juffrouw Barbera Wiggers. Evenals het lied voor Lea Steylvlied bedoeld als een
hoffelijk compliment aan de vrouw, is het tegelijkertijd méér dan dat. Ook nu is de
aandacht van de dichter vóór alles geconcentreerd op de goddelijke macht der ogen,
maar het mythologisch element is hier veel geringer. Het bestaat slechts in de
aanduiding van de geportretteerde als een ‘Diaan’, en deze beeldspraak is in het
gedicht heel duidelijk van secundair belang. Naarmate het mythologisch element
minder omvangrijk wordt, schijnt echter de natuurvoorstelling aan betekenis te
winnen. Achter de vrouwenfiguur roept Luyken nu de gestalte op van Vrouwe Natura,
die ‘groote Meesteres’. Een dergelijke figuur is zeker geen zeldzaamheid in onze
zeventiende-eeuwse poëzie en haar verschijnen ligt ook min of meer voor de hand
door de gegeven tegenstelling met de schilderkunst. Maar daarom gaat het nog niet
aan, haar zonder meer als een zuiver ornamentele allegorische voorstelling te
interpreteren. En dat niet alleen om de vermelding van de vier elementen, want men
treft deze wel meer aan in de toenmalige poëzie. Het is vooral de directe verbinding
van deze elementaire natuur met de goddelijke liefdeskracht, die onze aandacht trekt.
Met behulp van de elementen vormt de meesteresse hier de ‘hemel’ waaraan de ogen
hun wonderbaarlijk vermogen ontlenen1):
De groote Meesteres, Natuur,
Die konstig door een vocht, en vuur,
En aarde, en lucht, in een te mengen,
Dit wezen quam in 't licht te brengen,
Dat zelf het licht met schoonheyd hoont;
Een hemel daar de liefde in woont,
Die al zijn goddelijk vermogen,
Door diamante blik'rende oogen,
Uytstraalt tot op het vrye hart,
Dat dadelijk in min verwart,
Zich geeft aan die Diaan gevangen,
Belust op purp're lip en wangen,
Zo roos-beschamende, en zo mals,
Belust op blanke nek en hals,
Waarom de blonde lokjes speelen,

1) In de eerste helft der zeventiende eeuw schreef Daniel Ionctys een uitvoerige verhandeling
over de ‘Liefd-barende’ kracht der oogen (Geschil, Wat de meeste kracht heeft, om Liefde
te verwecken), voorafgaande aan Roselyns Ooghies, ontleedt door Dan: Ionctys, t' Amsterdam,
Gedruckt by Joost Broersz. woonende inde Pijl-steegh, inde Druckerye, 1639.
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Wanneer een windjen haar komt streelen;
Houd op vermeetele penzeel,
Naturaas maakzels zijn u te eel.

Ook in de tweede dialoog van de achtste verdeling wordt de natuur, met name het
vuur, getekend als de oorsprong van de eros1). Bij het aanbreken van de dag raakt
Hofrijk in gesprek met Tymena, zijn weigerachtige, om haar kuisheid bezorgde
partner in dit duet. De roosjes ontluiken en als parels blinken de dauwdruppels in de
zon. Het zuidenwindje speelt door de blaren, de nachtegalen fluiten, in het kruid
grazen de schapen. Nochtans - meent Hofrijk - bestaat er een zoetheid die de zoetheid
van deze pastorale wereld verre te boven gaat. Hij wil Tymena ‘'t wit, / En 't rechte
pit [leren kennen], / Dat in de vreugden zit’, het eeuwig beginsel dat mensen en dieren
in deze pastorale oorden samendrijft in de weelde van het mingenot. Met iets van
heilig ontzag in zijn stem - als Hooft in Ghij die met heerlijckheidt / Verdooft Juppijn
sijn Throon - wijst Hofrijk haar op deze oerkracht die de kern des levens vormt en
die hij slechts benaderend kan aanduiden als een vuur:
Een mensche tong kan 't niet verbeelden,
Het is een eeuwig duurend vuur:
Een vuur dat al de wereld streelden
Van ouds; het is een zoet en zuur;
Het is de schoone Min,
Onnoos'le Harderin;
Geen beest,
Of 't is geweest,
Bewoont van deze geest.

Wie de hier gegeven voorbeelden niet mochten overtuigen, wijzen wij nog op Luykens
verklaring van de prenten der eerste vier verdelingen. Vergelijkt men deze interpretatie
met die der Amorum Emblemata, dan blijkt telkens weer, welk een betekenis hij
hechtte aan de voorstelling van de liefde als een vuur.
De prent van de eerste verdeling (Amor die aan een vrouw een toorts ontrukt om
deze in een stromend water uit te doven) wordt bij Vaenius verklaard in het gedichtje
Bedwonghen stercker:
Als eenigh dingh den loop des waters wil beletten /
't Sal maken groot ghetier/daer 't anders vloeyde stil:

1) De dageraat begint te blinken; getiteld: Verschil.
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Soo de fortuyn of yet de Liefd' verhind'ren wil /
Hy gaet met meer ghewelts sijn cracht daer teghen setten1).

Het gedichtje wijst duidelijk uit, dat Vaenius met de vrouwenfiguur de fortuin of een
willekeurig iets bedoelde, terwijl hij met de brandende fakkel slechts ‘eenigh dingh’
wilde aanduiden, dat de liefde in de weg staat. Bij Luyken daarentegen verbeeldt de
vrouw speciaal de droefenis van het minnend hart en de brandende fakkel zeer bepaald
het vuur van die droefenis. De ‘loop des waters’ fungeert hier niet als een willekeurig
voorbeeld met behulp waarvan men de kracht der minne demonstreert! Het water is
hier ‘de vloet der minne’ zelf, waarin het smeulend vuur des harten geblust wordt:
De liefde is stark genoeg om droefheit te verwinnen;
Haar smeulend vuur verdrenkt hy in de vloet der minne.

De voorstelling van Amor die een bijna uitgedoofde kaars aanblaast (2e verdeling)
wordt in de Amorum Emblemata verklaard in het gedichtje In leeghen poel ist haest
ghereghent:
De keersse uutgheblust men wel opblaest somtijden /
Soo noch het lemet vonckt: de Liefd' oock eens vergaen
Werdt door een middel cleyn wel weer ghesteken aen
Die blijven wil gherust moet Liefdes oorsaeck mijden2).

Zeer evident dient het beeld van de gemakkelijk aan te blazen kaarsepit hier slechts
om een erotische waarheid te verbeelden. Als Vaenius in de derde regel van zijn
versje zegt, dat de bijna vergane liefde door een kleinigheidje weer ontstoken wordt,
doet hij dat voornamelijk om de vergelijking met de kaars vol te houden. Hoe veel
‘principiëler’ verbeeldt Luyken ook hier weer de liefde als een vuur! Hij vraagt Amor
bovendien juist om het tegenovergestelde van wat deze bij Vaenius verricht. Het
minnegodje blaast het vuur niet aan, de minnaar vraagt hem het vuur der minne uit
te blazen! In aansluiting bij de voorstelling, ontwikkeld in het motto der eerste
verdeling, wenst Luyken erop te wijzen, dat het vuur, hoe dan ook, gedoofd moet
worden:
In 't vuyr stak my de liefd' eerst aan:
De liefde de my 't harte branden,
Mijn leven staat in zijne handen,
Hy moet mijn gloet weer uyt doen gaan;

1) Amorum Emblemata, p. 224.
2) id., p. 136. Lemet: kaarsepit.
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Of doet hy 't niet, ik ga te schanden,
Door min viel ik de vlam ten buyt,
Mijn troost schuylt in zijn volle kaaken,
Blaast hy niet toe, zoo moet ik blaken,
De heele tijd mijns levens uyt,
Tot dat ik aan het end zal raken.

De zinneprent van de derde verdeling - Amor die een tang gloeiend maakt in een
houtvuur - vindt bij Vaenius haar verklaring in het versje Sonder rust:
De vlam men niet en kan ghevatten / noch ghestillen:
Noch ook des minnaers gheest / noch sijn onrustigh hert /
't Welck altijdt hier of daer in 't wilt ghedreven werdt.
Den minnaer duysent-mael verandert in het willen1).

Wel heel duidelijk fungeert het vuur hier slechts als symbool van de rusteloosheid
en ongedurigheid des minnaars! Van enige diepere overeenkomst tussen de eros en
het vuur is geen sprake. Luyken echter greep het vuur - als men ons de beeldspraak
toesta - met beide handen aan om zijn ‘vuur-theorie’ der liefde verder te ontwikkelen.
Hij blijft veel dichter bij de voorstelling van de zinneprent en gebruikt haar om de
wederkerigheid van de liefde tot uitdrukking te brengen. Het van staal en ijzer
saamgeklonken hartje van de minnares ontvlamt in de hitte die zij zelf in haar lief
ontstak:
Ik2) brande en braak vast vlam en vonken:
Mijn koolen worden root als gout:
Mijn stookebrand is hard en kout,
Van staal en yzer t'zaam geklonken:
Maar zo zy lang mijn hart doorwroet,
Betaalt zy 't met een heete gloet,
Die mijne vlammen uyt dorft tarten;
Het Nimphjen is der liefden tang;
De weerschijn van geblaak[t]e harten,
Brengt koude en hartheyt in bedwang.
De liefde nam my in sijn handen3),
En lei door my een vuurtjen aan:
Daar bleef hy, sonder wijken staan,
Tot dat het lichterlage branden.
Nu ziet eens wat de loosheid doet,
Hy maakt my gloeiende in de gloed,

1) id., p. 138.
2) Hier is de minnaar (het houtvuur) aan het woord.
3) Hier spreekt het meisje (Amors tang).
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Dien ik (helaas wie kan 't belette!)
Zelf stookten, door zijn wrede hand.
Wie met het vuur speeld voelt de hette:
Wie 't vreest, die hou zich aan een kant.

De voorstelling van de melkende en karnende cupidootjes (op de zinneprent van de
vierde verdeling) wordt bij Vaenius verklaard in het gedichtje 't Beroeren vereenight:
't Ghestadigh roeren doet het melck te samen loopen /
En werden vast in een: des Liefd's beweghingh' doet
Twee lieven werden een van hert / en van ghemoedt.
Dat eenmael liefde voeght seer qualick ist t' ontknoopen1).

De voorstelling werd door Luyken in zijn bijschrift overgenomen, op een enkele
plaats stemt zijn gedichtje, zoals wij zagen, zelfs letterlijk met dat van Vaenius
overeen2). Hij voegde er echter nog twee voorstellingen aan toe: die van eros'
weelderigheid én de verbeelding van de liefde als een vuur! Het erotisch proces wordt
bij hem zelfs een geboorteproces van vuur. Het door de liefde voortgebrachte en
gestadig toenemende vuur schept die ‘volle weelde’ waarin man en vrouw zo zalig
zwemmen mogen. Als in een microcosmos vindt men hier dezelfde kracht als het
motto van de verdeling aanduidt: het ‘Goddelijk bewegen’, dat orde schiep in de
baaierd. Liefde, beweging en vuur, zij vormen zowel in het mensenhart als in het
heelal de éne grote kracht, door Hofrijk hymnisch aangeduid als ‘een eeuwig duurend
vuur’, dat de wereld streelde van haar oorsprong af.
De varsemelk, gestreelt uit volle prammen
Stremt, door een stadiglijk geroer,
Tot geele boter, die den Boer
Ter marte vijlt, waar stedelinge op vlammen.
So karnt, zo roert de liefde in jonge harten,
Met hopen, duchten, zoet en zuur,
Het staag bewegen baart een vuur,
Dat vuur groeit aan, en baart gewenste smarten;
Tot datse, als room, ten laatste samen stremmen,
In eene klomp, tot man en vrouw,
Gebreydelt met de vaste Trouw,
Door kuyse min in volle weelde swemmen.

De consequente toepassing van de vuur-voorstelling juist in deze ‘theore-

1) Amorum Emblemata, p. 118.
2) Zie hiervóór p. 162.
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tische’ bijschriften bewijst afdoende, dunkt ons, dat deze voorstelling voor Luyken
meer dan ornamentele betekenis bezat.
Hoe diep de verbeelding van de liefde als vuur en, daarmee samenhangend, van de
wederliefde als water in het wezen van deze dichter verankerd lag, blijkt ook uit de
voorstelling van het geestelijk liefdeleven in zijn latere mystieke poëzie. Alleen de
titel reeds van zijn tweede grote mystieke bundel, Voncken der Liefde Iesu bewijst
welk een grote betekenis Luyken ook toen aan de voorstelling van het liefdesvuur
hechtte. ‘Hoe lange ach!’ - roept de mysticus verlangend uit - ‘hoe lange sal 't noch
duuren, / Dat myn verlieft gemoet, / In 't grove vlees en bloet, / Naar u, myn lief, sal
voncken ende vuuren?’1). Hoe dorst hij naar Gods genade, ‘Als naar een levende
fontyn, / Van heylig water, hemels reyn, / Daar 't Zielenvuur sich wil versaden’2)!
Als dit vuur niet wordt gelaafd, is ook in deze geestelijke wereld het leven
onherroepelijk ten einde. ‘Indien ik niet uit u mogt drinken, / Het Zielen vuur verloor
zyn blinken, / En 't waare leven was gedaan’, zegt Luyken in Jezus en de Ziel, en in
hetzelfde vers verzucht hij: ‘Zachtmoedigheid, ô koele Bron / Des Levens, wellende
uit Gods krachten, / Gy moet myn Zielenvuur verzachten, / Dat buiten u niet leeven
kon. / Wel leeven; maar niet zo het zouw’3). Het zalige genot van de liefde bestaat
ook hier in het afwisselend verhit en verkoeld worden. ‘Als koude word verwarmt,
/ En hitte word verkoeld, / Soo is 't een lief'lyk wesen’, en nogmaals in hetzelfde
gedicht: ‘Uw levens wortel sal, / In 't eynd'loos, altyd Nieuw, / Een ewig weldoen
voelen; / Alsof 't begin der vreugd, / En deugd, nooyt op en hieuw, / Van warmen
en verkoelen: / Van blytschap, uyt verdriet, / Versadiging, en rust, / Tot lust, en
welbehagen....’4). Men zou aan deze overeenstemming tussen Luykens erotische en
mystieke voorstellingswereld nog geen bijzondere betekenis behoeven toe te kennen,
indien zij zich tot deze - algemeen verbreide - vuuren watermotieven beperkte. De
overeenkomst blijkt zich echter veel verder uit te strekken. Wij denken bijv. aan het
beeld van de ‘geweyde voncken’, vol schittering drijvend op het hemels vocht, en
aan de ‘kruyk van helder Kristallijn’, waarin deze vonken van Amors eeuwig brandend
licht door Venus worden opgevangen5). Wat verbeeldt deze wijn, wat verbeelden
deze vonken

1) Voncken der Liefde Iesu, van het Godtbegerende Zielenvier, A'dam 1687, in één band met
de hiervóór (p. 42, noot 1) genoemde uitgave van Jezus en de Ziel (1714), fol. 12.
2) Voncken, fol. 32.
3) Jezus en de Ziel, p. 29.
4) Voncken, resp. fol. 161 en 162.
5) In het hiervóór besproken lied Op de schoone oogen van juffer Lea Steylvlied.
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hier anders dan de ziel? Het oog toch fungeert zeer klaarblijkelijk als de spiegel van
de ziel, ‘want haar oogen / Zijn bezielt met Hemels vuur’. Hoe dicht staan wij hier
reeds bij de gewijde sfeer der mystieke voorstellingswereld! In de Voncken der Liefde
Iesu verbeeldt Luyken niet alleen de ziel als wijn, maar gebruikt hij in verband
daarmee tevens het beeld van het kristallen vat:
Een houte kroes, vervuld, met roode wyn,
Verdonckerd, en verbergd het schone,
Maar geeft dat Nat, een Vat van Christallyn.
Soo sal 't zyn cierlykheyt vertonen.
Noch meer als 't licht zijn glans daar ook toe doet,
Soo is de Ziel in 't aartsche vlees en bloet.
Al is zy root, of geel van deugden goudt,
Haar schoonheyt is voor 't oog verholen.
In 't grove lyf, als in een kroes van hout.
Dit doet het mensch'lyk oordeel dolen,
Dat op de glans van dese wereld boud,
Den vromen is als and're, krom en oudt.
Maar als eerlang het aarden vat verbreekt.
En dat zy over word gedreven,
Uyt dese kroes, daar zy verholen steekt,
In 't heylig salig vreugde leven,
En dryft in 't Vat van hemels Christallyn,
Dan blinckt haar deugd gelyk de sonneschyn1).

Wij herinneren ook aan het gedicht bij het XIXe zinnebeeld van Jezus en de Ziel,
handelend over het wezen van de ziel, ‘hoe haar God geschapen had, en door welk
middel zy in haar eerste stand mag komen’. De ziel wordt er voorgesteld als een
kristallijnen water waarin de zon weerkaatst:
Een water als kristal, waar op geen koelte speelt,
Ontfangt zo sierlyk en schoon het zonnen beeld;
Zo was de schoone Ziel, het edelste aller dingen,
Die door de wysheid Gods een wezentheid ontvingen;

en onmiddellijk daarna, zonder enige overgang, volgt de verbeelding van de ziel als:
Een vonk van 't eeuwig vuur, doorscheenen met Gods licht....2).

Men zou het beeld van het hemels vat nog kunnen verklaren als een vergeestelijking
van de door Venus gehanteerde kruik uit de Duytse Lier. Het zou waarlijk niet de
eerste maal zijn, dat een dichter een erotische voorstelling later

1) Voncken, fol. 77.
2) Jezus en de Ziel, p. 84.
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in geestelijke zin interpreteerde. Maar dat is uitgesloten bij de voorstelling van de
ziel als een vocht, een vuur en een licht, want deze gaat rechtstreeks terug op Jacob
Böhme, aan wie Luyken zijn mystieke voorstellingswereld ontleende! De ziel is bij
Böhme ‘ein essentialisch Feuer’ dat als zodanig geen goddelijke gelijkenis vertoont.
Haar goddelijke beeltenis ontstaat eerst ‘im Lichte des Seelenfeuers, welches Licht
die feurige Seele musz in Gottes Liebe-Brunnen, in der Majestät schöpfen....’1). De
ziel moet zich ‘[einergeben] in den Brunn der Liebe im Lichte Gottes’2), en het is uit
dit goddelijk liefdelicht, dat ‘das Wasser des ewigen Lebens fleuszt’3). Vocht, vuur
en licht behoren in de voorstelling van de (tot God gekeerde) ziel wezenlijk bijeen.
Over de ziel en haar goddelijke beeltenis zegt Böhme: ‘.... die Seele ist ein hungerig
Feuer und musz Wesenheit haben, sonst wird Sie ein hungerig finster Thal, als die
Teufel solche worden sind. So machet die Seele Feuer und Leben, und die Sanftmuth
der Bildnisz machet Liebe und himmlische Wesenheit. Also wird das Seelenfeuer
gesänftiget und mit Liebe erfüllet, denn die Bildnisz hat Wasser aus Gottes Brunn,
das da quillt ins ewige Leben; dasselbe ist Liebe und Sanftmuth und nimmt es aus
Gottes Majestät; als diesz im angezündeten Feuer zu sehen, wie das Feuer einen
grimmigen Quaal hat, und das Licht einen sanften lieblichen Quaal; und wie in der
Tiefe dieser Welt aus Licht und Luft Wasser wird, also ist diesz immergleichen
auch’4). Met zijn voorstelling van het ‘hemels nat’, het ‘eeuwig brandend licht’ van
de goddelijke Amor en het ‘hemels vuur’ in het lied voor Lea Steylvlied staat Luyken
dus wel zeer dicht bij de voorstellingen van Böhme. Ook het kristal waarvan hij in
zijn mystieke verzen spreekt, gaat op deze meester terug. Het hemels water heet bij
hem ‘ein weiszes, krystallinisches Wasser’5) en de nieuwe aarde zal een
‘krystallinische Erde’ zijn6). Natuurlijk wil dat nog

1) Psychologiae Supplementum. Das Umgewandte Auge, een aanhangsel van de eerste der
Vierzig Fragen von der Seele (Psychologia Vera), ed. Schiebler, dl. VI., p. 147, § 15. Voor
Böhme's leer zie men o.a. Dr. J. Hamberger, Die Lehre des deutschen Philosophen Jakob
Boehme, München 1844; Jakob Böhme. Sein Leben und seine theosophischen Werke in
geordnetem Auszuge mit Einleitungen und Erläuterungen. Allen Christgläubigen dargeboten
durch Johannes Claassen, Stuttgart 1885; Uren met Jacob Boehme. Een keur van stukken
uit zijne werken, vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door Dr. A.H.
de Hartog, Baarn MCMXV; A. Koyre, La philosophie de Jacob Böhme, Paris 1929.
2) Ibidem.
3) Erklärung der sieben Eigenschaften der ewigen Natur. ed. Sch., VI, p. 669.
4) De incarnatione Verbi oder Von der Menschwerdung Jesu Christi, Das 3. Kapitel, ed. Sch.,
dl. VI, p. 167, § 22.
5) De mysterio magno, das ist: Von der Offenbarung göttlichen Worts durch die drei Principa
göttlichen Wesens. Das 10. Kapitel, ed. Sch., dl. V, p. 49, § 27.
6) id., p. 55, § 62.
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geenszins zeggen, dat Luyken het kristal voor Venus' kruik van Jacob Böhme betrok,
want in de erotische poëzie der zeventiende eeuw komt men het kristallijn
herhaaldelijk tegen. Maar merkwaardig is het toch, dat ook de verbinding van het
kristallijn met Venus in de sfeer van Böhme past. Met Venus (de planeet) wordt
immers in diens leer aangeduid de ‘himmlische Wesenheit, welche in einem Oele
und krystallinischen Wasser stehet’1). Hoe gemakkelijk kon ook hier niet de
verbeelding ontstaan van een Venus die uit een kristallijnen kruik het hemels vocht
uitgiet in het vrouwenoog. Want ook de petrarquistische verbeelding van het met
vuur bezielde oog past geheel in de Böhmistische voorstellingswereld. ‘Die Seele
ist ein Auge in dem ewigen Ungrunde2), eine Gleichnisz der Ewigkeit, eine ganze
Figur und Bildnisz nach dem ersten Principio3), und gleich Gott dem Vater nach
seiner Person, nach der ewigen Natur’, aldus de aanhef van Das Umgewandte Auge,
welches handelt von der Seele und ihrer Bildnisz, und dann von der Turba, welche
die Bildnisz zerstöret4). Men treft er zelfs de voorstelling aan van de ziel als een
vuur-oog. ‘Die Seele gleichet sich einer Feuerkugel, oder einem Feuerauge’5), en met
evenzoveel woorden leert Böhme, dat zich daarin de godheid openbaart. ‘Die Seele,
was sie pur allein antrifft, ist ein Feuerauge, oder ein Feuerspiegel, darin sich die
Gottheit hat geoffenbaret nach dem ersten Principio, als nach der Natur’6). Wij spraken
hiervóór reeds het vermoeden uit, dat in het lied voor Lea Steylvlied binnen het kader
ener mythologische verbeeldingsvorm de levende en hogere zin van de eros wordt
verklaard door middel van aan de natuur ontleende voorstellingen. De treffende
overeenkomst met Böhme's natuurmystieke voorstellingswereld komt dit vermoeden
niet weinig versterken.
Het lied voor Lea Steylvlied staat in dit opzicht overigens niet alleen in

1) id., p. 49, § 28.
2) Ungrund: Nichts: ungründlicher Wille des Vaters, gehet vom Ungrunde aus, ed. Sch., dl. VI,
p. 695.
3) Böhme onderscheidt drie principen van goddelijke openbaring: ‘das erste Principium mit
der ewigen Finsternisz.... welches mit seinem Grunde reichet bis ins Feuer’; ‘das andre
Principium.... im Licht mit der englischen oder Kraftwelt, darinnen sich der Ausflusz göttlicher
Kraft und willens durch's magische Feuer mit der feuerflammenden Liebe offenbaret’; ‘das
dritte Principium ist die sichtbare elementische Welt.... welche ein Ausflusz aus dem ersten
und andern Principio, durch Bewegnisz und Aushauchen göttlicher Kraft und Willens ist,
darinnen die geistliche Welt nach Licht und Finsternisz abgebildet und in kreatürliche Art
kommen ist’; Tafeln von den drei Principien göttlicher Offenbarung, id., p. 641, §§ 3-5.
4) id., p. 144, § 1.
5) id., p. 146, § 10.
6) De Incarnatione Verbi, Das 3. Kapitel, ed. Sch., dl. VI, p. 167, § 21.
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de Duytse Lier. Op tal van plaatsen herinnert Luykens pastorale en petrarquistische
voorstellingswereld aan de verbeeldingsvolle leer van de philosophus teutonicus.
Wij denken bijv. aan het beeld van de Natuur als de grote meesteres die ‘konstig
door een vocht, en vuur, / En aarde, en lucht, in een te mengen, / Dit wezen [van de
schone Barbera] quam in 't licht te brengen’. Want al is de voorstelling van Vrouwe
Natura in onze zeventiende-eeuwse poëzie vrij stereotiep, bij een dichter als Luyken,
opgegroeid in de sfeer der Duitse theosofie, is er toch wel reden even te wijzen op
Böhme's voorstelling van het uit de elementen opgebouwde lichaam. ‘Der Leib ist
aus den Elementen’, leest men in zijn Aurora oder Morgenröthe im Aufgang1), en in
Von Christi Testament des h. Abendmahls: ‘Der grobe (d.i. aardse) Mensch mit
äuszerem Fleisch und Blute ist der vier-elementische Leib’2). Voor wat de oorsprong
der elementen aangaat leert Böhme: ‘Die vier Elementa flieszen aus dem Archäo des
innern Grundes, als aus den vier Eigenschaften der ewigen Natur, und sind im Anfang
dieser Zeit vom innern Grunde also ausgehauchet und in ein eigen wirklich Wesen
und Leben gesetzt worden’3). Heeft Luyken bij zijn verbeelding van de Natuur als
de grote meesteres, in profane zin, aan Böhme's ‘ewige Natur’ gedacht? Het is in
alle geval opmerkelijk, dat ook Böhme in dit verband het woord meester gebruikt.
Op de geciteerde passage laat hij onmiddellijk volgen: ‘darum heiszet die äuszere
Welt ein Principium, als ein Subjectum der innern Welt, und Werkzeug des innern
geistlichen Meisters, welcher Meister ist Gottes Wordt und Kraft’.
Ook Hofrijk's aanduiding van de liefde als ‘een eeuwig duurend vuur: / Een vuur
dat al de wereld streelden / Van ouds’4) laat zich gemakkelijk met de
voorstellingswereld van Böhme in verband brengen. Men vergelijke zijn voorstelling
Von der Anzündung des Herzens oder des Lebens dieser Welt in Aurora oder
Morgenröthe im Aufgang. ‘Als Gott den Leib dieser Welt in zwei Tagen in eine
rechte Form gebracht und den Himmel zum Unterschied zwischen der Liebe und
dem Zorn gemacht hatte, so drang nun am dritten Tage die Liebe durch den Himmel
durch den Zorn, da bewegte sich der alte Leib im Tode und ängstigte sich zur Geburt.
Denn die Liebe ist hitzig und zündete den Feuerquell an, er rieb sich in der herben
und kalten Qualität des erstarrten Todes, bis sich die herbe Qualität am dritten Tage
erhitzte,

1) ed. Sch., dl. II, p. 19.
2) ed. Sch., dl. VI, p. 555, § 18.
3) id., p. 681, § 98, Von Spiritu Mundi, und dem Vier Elementen. Met Archäus wordt bedoeld
‘das in jedem Geschöpf wirkende Schöpferwort, als der Werkmeister und erste Auswirker
des körperlichen Wesens aus dem ätherischen Grunde’; Claassen, l.c., Band II, p. IX.
4) In het hiervóór besproken De dageraat begint te blinken.
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wovon denn die Beweglichkeit oder die herbe Erde beweglich ward’1). In deze visie
op het scheppingsverhaal past ook Hofrijks verwijzing naar de dierenwereld als hij
de ‘onnoos'le Harderin’ voorhoudt: ‘Geen beest, / Of 't is geweest, / Bewoont van
deze geest2)’. In Von der Schöpfung der Kreaturen und Aufgang aller Gewächse
wordt de schepping van de dieren op de vijfde dag zeer nadrukkelijk in verband
gebracht met de aantrekkingskracht der beide geslachten voor elkaar. ‘Nun sprach
Gott Gen. I, 24.: Es gehen hervor allerlei Thiere, ein jedes nach seiner Art; da ist aus
jeder Essentiae Art hervorgegangen das Männlein und sein Fräulein.... Also ist nun
eine heftige Begierde in den Kreaturen’3). Als Hofrijk de liefde omschrijft als ‘een
zoet en zuur’, maakt hij gebruik van het vocabularium der petrarquisten, maar hij
blijft met deze terminologie evenzeer in de sfeer van Böhme. Het zoet en zuur behoren
daar immers tot de krachten der aarde, voortgekomen uit de Vader, de eeuwige natuur.
‘Alles, Licht, Hitze, Kälte, Luft, Wasser und alle Kräfte der Erde, bitter, sauer, süsz,
herbe, hart, weich, und das man nicht erzählen kann, das hat Alles seinen Ausgang
vom Vater’4). In de aanvang van Aurora wordt uitvoerig over het bitter en zoet, het
zuur en wrang gesproken. ‘Die süsze Qualität ist der bittern entgegengesetzt, und ist
eine holdselige, liebliche Qualität, eine Erquickung des Lebens, eine Sänftigung der
Grimmigkeit; sie machet Alles lieblich und freundlich in allen Kreaturen, die
Gewächse aus der Erde macht sie wohlriechend und schmeckend, mit schönen gelben,
weiszen und röthlichen Farben. Sie ist ein Anblick und Quell der Sanftmuth, eine
Wonne des himmlischen Freudenreichs, ein Haus des h. Geistes, eine Qualifizirung
der Liebe und Barmherzigkeit, eine Freude des Lebens’5). De kwaliteit van het zuur
staat tegenover die van het zoet en het bitter, maar is er tevens zoveel als de onmisbare
component van. ‘Die saure Qualität ist der bittern und süszen entgegengesetzt und
temperiret Alles fein, eine Erquickung und Löschung so sich die bittere und süsze
Qualität zu sehr erhebet, eine Begierde in dem Geschmacke, eine Lust des Lebens,
eine quällende Freude in allen Dingen, eine Begierde, Sehnen und Lust des
Freudenreiches, eine stille Wonne des Geistes: solches temperiret sie in allen

1) ed. Sch., dl. II, p. 294.
2) nl. van de Min.
3) In De tribus principiis, oder Beschreibung der drei Principien Göttlichen Wesens, Das 8.
Kapitel, ed. Sch., III, p. 70, §§ 43-44.
4) Aurora, Das 3. Kapitel, ed. Sch., dl. II, p. 34. Of ook Das 7. Kapitel, p. 65, waar van de zon
gezegd wordt, dat zij heerst in alle krachten der aarde: ‘das ist, in weich und hart, in süsze
und sauer, in bitter und herbe, in Kälte und Hitze, in Luft und Wasser’.
5) id., p. 24.
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lebendigen und quällenden Dingen’1). Luykens latere, geestelijke poëzie toont duidelijk
aan, welk een voorname functie het zuur en zoet vervullen in het Böhmistisch
liefdesproces. De goddelijke bruidegom - heet het in de Voncken der Liefde Iesu ‘heeft het strenge Toorensuur, / Dat in de Mensheyt was ontstooken, / Met goet, en
Soet, van Godts natuur, / Getemperd, en de macht gebroken’2). En de ziel smeekt tot
God: ‘Wilt ghy ons geest'lyk voetsel wesen, / Op dat het bitter en het suur, / Der
wrange en wrevele natuur, / Door uwe soetheyt word genesen’3). ‘O Godt! myn
Sonnescheyn’, roept zij elders uit, ‘Uw Goet, en Soet, en angstverquickend leven, /
Moet myn Natuur een temperantze zyn; / Ick moet myn Suur, en ghy uw Soetheyt
geven’4).
Aan Böhme herinnert vervolgens ook de voorstelling van de aarde, die ‘bloemen
[baart] van een eelder stof’ in het liedje voor Lucella uit de eerste verdeling5). ‘Word
gy van een lust gedreven / Tot de bloemen, gaa met my’, zegt de minnaar tot zijn
lief:
Loop niet meer door 't wilde lof,
Ga met my in liefdens gaarde,
Schoonste Nimph, daar baart ons d'aarde
Bloemen van een eelder stof:
Die alleen de reuk niet vleyen,
Maar het lieffelijk gevoel,
Schaffen duysent lekkernyen,
Door een streelend geest gewoel.

Herkent men hier niet Böhme's voorstelling van de inwendige aarde als een gelijkenis
van de grove, uitwendige wereld? ‘.... gelyk als de aarde geduurig schoone Bloemen,
Kruiden en Boomen, als ook Metaalen en wezen baard, en de eene tyd heerlyker,
sterker en schoonder te voorschyn brengt als de andere.... Alzo is ook de eeuwige
gebaaring des Heiligen Mysteri in groote kracht en wederbrenging, daar de eene
Goddelyke vrucht der groote liefde en begeerte neffens de andere in 't Goddelyke
wezen staat’6). Deze geestelijke wereld is een aarde van louter liefde: ‘het is als een
geduurig worstelen en bloeijen der schoone verwen, en een lieflyken reuk uit den
Goddelyken kracht, na de eigenschap der Goddelyke natuur, een geduurigen goeden
smaak der

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

id., p. 25.
Voncken der Liefde Iesu, Voorzang, p. *4.
id., fol. 47.
id., fol. 7.
's Uchtens, als het haantje kraayt.
Van 't Eeuwige Vaderland, en deszelfs Vreugde, toegevoegd aan Jezus en de Ziel als
commentaar bij het XXXIXe zinnebeeld, p. 172.
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liefde uit Goddelyke begeerte’1). Men vindt er de vormen van de uitwendige aarde
terug in geestelijke, dat is in zeer verfijnd zinnelijke gedaante. ‘Uit deeze H. Aarde
wassen allerly Boomen, Kruiden en Bloemen, niet dat men 't by zulke dingen
vergelykt, maar wezentlyk, gelyk hier in deeze wereld, maar niet zo grof en
begrypelyk, en doch geformeerd en met schoone verwen’2). Beloven zo ook niet de
bloemetjes uit liefdes gaarde Lucella een verfijnder genot dan het gewoon zintuiglijke?
Zij verschaffen immers ‘het lieffelijk gevoel’ duizend heerlijkheden door ‘een
streelend geest gewoel’. Lijkt deze ‘schoonste Nimph’ niet de aardse tweelingzuster
van de serafijn die al pluikende rondgaat in de gaarde van de goddelijke eros,
Daar duysend eed'le bloempjes Cleuren;
En flick'ren, in het helder licht,
Elck even schoon, om uyt te keuren,
Voor 't Serafijns doorglanst gesicht.
Die gaat in dese Gaarde pluyken,
En vlecht een schone rosen hoedt,
Die wil hy tot cieraadt gebruyken,
En gaan zyn speelgenoodt te moet3).

Interessant in het licht van Böhme's theosofie is ook Luykens interpretatie van de
aan Vaenius' Amorum Emblemata ontleende zinneprenten. Wij zagen reeds hoe
zelfstandig hij daarbij te werk ging. Al dadelijk bij de verklaring van de eerste prent
week hij van Vaenius af, toen hij in het motto de liefde en de wederliefde resp. als
vuur en water invoerde. Daarmee is het petrarquistisch thema van
ως en ντε ως
aan de orde gesteld, maar hoe zuiver past deze aanvang anderzijds in Böhme's leer
over de verhouding van man en vrouw! ‘Die zweierlei Geslechte, als das Männlein
und das Weiblein, urständen4) von der Scheidung der Wassers- und Feuerstinctur im
Sulphur. Denn im Verbo Fiat ist die Scheidung gewesen: da aus einem Sulphur in
einem einigen Puncto sind zweierlei Geslechte aus Einem Wesen gegangen, als die
feurische Eigenschaft in sich selber zu einem Männlein, und die Lichts- oder
Wassers-eigenschaft zu einem Weiblein, da sich denn die zwei Tincturen geschieden
haben. Und wie man siehet, dasz das Feuer ohne das Wasser nicht brennen könnte,
und das Wasser ohne das Feuer ein Nichts wäre; und einander selber gebären und
doch auch heftig wieder begehren, und ihr recht Leben in ihrer Conjunction stehet,
indem sie einander erboren haben, und

1)
2)
3)
4)

Ibidem.
Jezus en de Ziel, p. 21: begrypelijk: tastbaar; cursivering van ons.
Voncken, fol. 219.
urständen: ontstonden.
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hernacher wieder in Eins eingehen, da sie dann sich im Feuer wieder in Eins
verwandeln.... Das Weibel ist aus dem Männel, als die Lichts- und Wasserstinctur
aus der feurischen, und gehören in der Natur in Eins. Also mag eins das andre nicht
entrathen, und haben ein heftiges Sehnen nach einander: denn [das Licht], als Veneris
Tinctur, begehret des Feuers, und das Feuer des Lichts als seiner Sänftigung.... und
davon kömmts, dasz sich alle Kreaturen, ein jedes mit seinem eigenen Geslechte
begehret zu vermischen....’1). Met deze wederzijdse doordringing van vuur en water
correspondeert ook de petrarquistische verwisseling van de beeldspraak in het
aanvangslied van de Duytse Lier. Terwijl de liefde eerst het leed te blussen heet2),
maakt zij onmiddellijk daarna het in rouw verdronken hart gloeiend van liefdesvreugd,
‘al was 't van louter staal gesmeet’. Het staal of ijzer dat gloeiend wordt in de gloed
der liefde, is niet slechts een petrarquistische, maar ook een bij Böhme zeer frequente,
meer dan dat: sterotiepe voorstelling. ‘.... so ist die Seele mit göttlicher Liebe
durchdrungen und mit Gottes Licht durchleuchtet, wie das Feuer ein Eisen
durchglühet’3).
De voorstelling van de brandende kaars (op de prent der tweede verdeling)
interpreteerde Luyken, zoals wij zagen, op volmaakt andere wijze dan in de Amorum
Emblemata geschiedt4). Het vuur wordt er niet aangeblazen, de minnaar vraagt zijn
lief de vlam te doven en in het onmiddellijk aansluitende lied voor Leonora smeekt
de tot vertwijfelens toe gefolterde vrijer: ‘Blaas uyt, blaas uyt, ô Leonore! / Blaas
uyt de vlam die my verteert’. De voorstelling van de brandende kaars was de
petrarquisten zeker niet onbekend, maar Böhme evenmin! ‘.... aber mit des Feuers
Anzündung sich das Ens der Kerze in die Verzehrung in ein peinlich fühlend Weben
und Leben einführet....’5). Blaast Leonora het vuur niet uit, dan zal haar minnaar er
het leven bij inschieten, hij zal wegsmelten, naar hij verzekert, ‘door dien zelven
gloet, / Die Echo de[e] tot lucht verdwynen, / Ontbeent, ontspiert, ontvleest,
ontblo[e]t....’. Volkomen in overeenstemming daarmee is Böhme's inter-

1) Mysterium Magnum, Das 14. Kapitel, ed. Sch., dl. V, p. 74, § 6-9. Tinctur: het levende
geestesbeeld staande tussen het ideële en reële zijn; Dr. A.H. de Hartog, Uren met Jacob
Boehme, p. 111; Dr. J. Hamberger l.c., p. 343.
2) In de direct bij het motto aansluitende beginregel.
3) Der Weg zu Christo, § 38, ed. Sch., dl. I, p. 141. Cf. ook Theosofische Fragen, ed. Sch., dl.
VI, p. 601, § 22; Von Christi Testament des h. Abendmahls, Das 3. Kap., § 17, ed. Sch., dl.
VI, p. 555.
4) Zie hiervóór p. 177-178.
5) Von der Gnadenwahl, Das 2. Kap., § 15, ed. Sch., dl. IV, p. 477 (het beeld van de brandende
kaars ook nog in De triplici vita hominis, Das 1. Kap., § 53, ed. Sch., dl. IV, p. 15). Ens: is
niet het wezen zelf, maar alleen zijn werkend leven; zie Hamberger, l.c., p. 340.
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pretatie. ‘Wie ihr dessen ein Gleichnisz in einer brennenden Kerze habet, da das
Feuer die Kerze in sich zeucht und verzehret, allda das Wesen erstirbet....’1).
In het bijschrift van de derde verdeling keert het beeld van het gloeiend ijzer uit
het aanvangslied van de bundel weer terug. De minnaar wordt er als een vuur verbeeld,
zijn beminde als een ijzeren tang die gloeiend wordt in de hitte welke zij zelf
veroorzaakte. ‘De liefde nam my in sijn handen, / En lei door my een vuurtjen aan...
Nu ziet eens wat de loosheid doet, / Hy maakt my gloeiende in de gloed, / Dien ik
(helaas wie kan 't belette!) / Zelf stookten, door zijn wrede hand.’ Natuurlijk, de aan
Vaenius ontleende prent stelt Amor voor, die een tang gloeiend maakt in een houtvuur.
Maar wie zal ons zeggen, of bij de keuze van deze bekende petrarquistische
voorstelling ook geen Böhmistische verbeelding een rol speelde? In Der Weg zu
Christo treffen wij het beeld van het gloeiend ijzer aan tezamen met de hand der
(goddelijke) liefde. ‘Wann nun der Leib zerbricht, so ist die Seele mit Gottes Licht
durchleuchtet, wie das Feuer ein Eisen durchglühet, davon es seine Finsternisz
verleuret. Das ist die Hand Christi, da Gottes Liebe die Seele ganz durchwohnet....’2).
Als Luyken deze passage later op een zijner prenten in beeld brengt, stelt hij Christus
voor als een kind dat met een tang de ziel gloeiend maakt in het vuur3).
Ook het ‘Goddelijk bewegen’ dat orde schiep in de baaierd (motto van de vierde
verdeling), herinnert ons aan Böhme. In zijn verklaring van de macrocosmos leert
hij ‘dasz der Schöpfer sei die geistliche Kraftwelt gewesen, welche die Einheit, als
der ewige Wille, hat beweget, welcher Wille Gott selbst ist. Aber der Separator oder
Scheider ist der ausgeflossene Wille aus der geistlichen Welt Wesen, der ist in solcher
Bewegnisz aus sich selber ausgeflossen, und hat ihm einen Gegenwurf seines Wirkens
gemacht, da in solcher Bewegnisz ist immerdar ein Gegenwurf aus dem andren
geflossen, bis auf die alleräuszerste Materia der Erde. Diese ist durch göttliche
Bewegnisz in eine Massam gezogen worden, und stehet dasselbe Ziehen oder
Bewegnisz noch also’4). In het bijschrift van de vierde verdeling keert dit ‘bewegen’
terug. Het wordt daar gebruikt in verband met de liefde die ‘met hopen, duchten,
zoet en zuur’ in de jonge harten roert.

1) Ibidem.
2) Der Weg zu Christo, Das 6. Büchlein, § 38, ed. Sch., dl. I p. 141.
3) Jezus en de Ziel, p. 93. De prent op p. 97 vertoont de goddeloze ziel ‘in handen van den
helsen smit’.
4) Tafeln von den drei Principien göttlicher Offenbarung, nebst deren Erklärung §§ 60-61, ed.
Sch., dl. VI, p. 652; cursivering van ons.
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Met een simpele verwijzing naar ‘des Liefd's beweghingh’ in het bijschrift van Otho
Vaenius kan men hier niet volstaan. Het bewegen heeft bij Luyken immers een
bijzonder karakter, het is de beweging van een geboorteproces. ‘Het staag bewegen
baart een vuur, / Dat vuur groeit aan, en baart gewenste smarten....’. Evenals in het
liedje voor Lucella herinnert het baren ook hier aan Böhme, die in God ‘sieben
Spezies oder siebenerlei Gestalt oder Gebärung’ onderscheidt.1) ‘Die vierte Gebärung
ist das Feuer’, - leert hij in zijn Aurora - ‘es entstehet von der Beweglichkeit oder
Reibung in dem herben Geiste’2). Gods ‘ewige Gemüth’ is niets anders dan één
voortdurende baring: ‘das gebieret den ewigen Willen, und der ewige Wille gebieret
das ewige Herz Gottes, und das Herz gebieret das Licht, und das Licht die Kraft, und
die Kraft den Geist....’3). En wat zich voltrekt in het goddelijke gemoed, voltrekt zich
ook in het gemoed van de mens ‘da aus dem Gemüthe immer Gedanken geboren
werden, und aus den Gedanken der Wille und Begierlichkeit, und aus den Willen
und Begierlichkeit das Werk, welches zu einer Substanz gemacht wird im Willen....’4).
De voorstelling van de erotische ontwikkeling als een ‘embryonaal’ proces past
geheel in een natuurmystieke voorstellingswereld, waar termen als ‘die ewige
Gebärerin’, ‘die Matrix der Gebärerin’, ‘Ausgeburt’, ‘Saame’, ‘Schwängerung’ en
dergelijke schering en inslag zijn. Het ‘zoet en zuur’ der liefde beschadigt het
Böhmistisch karakter van het geboorteproces in genen dele5), evenmin het ‘hopen’
en ‘duchten’, twee gemoedstoestanden die in het petrarquistische liefdesproces
voortdurend beschreven worden, maar ook bij Böhme herhaaldelijk voorkomen in
zijn beschrijving van de baring. ‘Dasselbe Gemüth stehet in der Aengstlichkeit und
im Sehnen’, heet het in de Beschreibung der drei Principien göttlichen Wesens6) en
in Aurora: ‘.... die sieben Geister stehen in dem Leibe der Tiefe in Aengstlichkeit
und groszer Sehnlichkeit....’7). Opmerkelijk is ook de door het vuur ontstane room,
waartoe de beide gelieven samenstremmend ‘In eene klomp, tot man en vrouw, /
Gebreydelt met de vaste Trouw, / Door

1) Aurora, Das 23. Kap., ed. Sch., dl. II. p. 270.
2) Ibidem.
3) De tribus principiis, oder Beschreibung der drei Principien göttlichen Wesens, Das 10. Kap.,
§ 37, ed. Sch., dl. III, p. 91.
4) id., Das 9. Kap., § 35, p. 79.
5) Zie hiervóór p. 185-186.
6) Das 10. Kap., § 38, ed. Sch., dl. III, p. 91. Men herkenne in ‘hopen’ en ‘duchten’, in ‘zoet’
en ‘zuur’ Böhme's ‘Gegenwürfe’.
7) Aurora, Das 26. Kap., ed. Sch., dl. II, p. 310. In het vervolg van dit citaat vindt men geboorte,
vuur en beweging bijeen: ‘und werden bei den Planeten und Sternen immer angezündet,
wovon die Beweglichkeit und die Geburt in der ganzen Tiefe entstehet’.
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kuyse min in volle weelde swemmen’. Ook hier kan men natuurlijk verwijzen naar
het bijschrift van Vaenius, waar het gestadig roeren ‘het melck te samen loopen’
doet. Maar mag hier tevens niet gedacht worden aan de zalige liefdesolie waarover
Böhme in Aurora spreekt? Het mannelijk vuur en het vrouwelijk water zullen
uiteindelijk ‘im Feuer wieder in Eins verwandeln, und wieder in einem Wesen vom
Feuer ausgehen, als in einer ölischen Eigenschaft, in welcher sie am Bande der
höchsten Liebebegierde stehen....’1). Het woord ‘samenstremmen’ herinnert ons
bovendien aan het ‘zusammenziehen’, ‘zusammentreiben’, ‘zusammenkorporiren’
van de dingen in het Böhmistisch geboorteproces. In nauwe samenhang daarmee
staat ook het woord ‘klomp’. ‘Als nun Gott den verderbten Salniter der Erde und
Steine, welcher sich in der äuszersten Geburt durch die Anzündung geboren hatte,
zusammengetrieben hat auf einen Klumpen....’2). Aan het slot van Luykens bijschrift
wordt het resultaat van de geboorte der liefde voorgesteld als een ‘volle weelde’
waarin man en vrouw, als room versmolten, mogen rondzwemmen als in hun element.
In deze ‘weelde’ vinden zij ‘'t Hemeltjen hier op der aarde geboud’, zoals het elders
in de vierde verdeling wordt uitgedrukt3). Zo zegt Böhme met betrekking tot de
geestelijke eros: ‘aber wir sollen... in uns erbären die Liebe, so wird unser Leben
Freude und liebliche Wonne, und stehet recht im Paradies Gottes’4).
Met deze ‘volle weelde’ der liefde is een thema ingezet, dat in de bijschriften der
drie volgende verdelingen terugkeert. In het bijschrift van verdeling III wordt de
geslachtsgemeenschap vergeleken met het gevuld worden van een kloofje door een
entrijs, waardoor het ‘weelig sap’ samenstroomt en aangename vruchten voortbrengt.
Aan het slot wordt het beeld van de vrucht verbonden met dat van liefde's room. Ook
voor wat deze verbinding, dit vegetatieve aspect van de eros aangaat, stemt Luyken
weer met Böhme overeen. ‘Nun ist in demselben Oele der Hunger oder die
Liebebegierde nach dem Wesen der Zeit’ - leest men in De Signatura Rerum - ‘....
Dieselbe

1) Mysterium magnum, Das 14. Kap., § 7, ed. Sch., dl. V, p. 74. Men vergelijke ook: ‘Gleichwie
der Mann das Weib anblickt und das Weib den Mann und des Mannes Geist, verstehe die
Wurzel der Liebe, welche im Aufgang des Lebens aus dem Wasser durchs Feuer aufgehet,
und auch des Weibes Geist, ein Geist den andern in demselben Oele des Herzens fängt,
wovon alsbald eine Masse, Saame oder treibender Wille eines andern Menschen in der Masse
entstehet’; Aurora, Das 26. Kap., ed. Sch., dl. II, p. 314-315.
2) Aurora, Das 18. Kap., ed. Sch., dl. II, p. 205. Onder Salniter verstaat Böhme ‘die erste Wurzel,
Mutter und Grund zur Feuersanzündung, worin sich Leben und darnach auch Leib eines
Dinges gebiert (materia prima, Grundstoff)’, Claassen, l.c., Band II, p. XIII.
3) Aan het slot van Nimphjen als ik 'er uw oogjes zo zoet.
4) Appendix, toegevoegd aan De tribus principiis, ed. Sch., dl. III, p. 386, § 36.
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Begierde greifet in der Zeit Wesen wieder nach ihrer Eigenschaft, als nach der Sonne;
und der Sonne Eigenschaft greift nach dem Oele im Centro der Frucht....’1). In het
bijschrift van de zesde verdeling houdt Luyken zijn lezer voor, ‘hoe vrundschap,
liefde, en min / Best g[r]oeit, en bloeit, in volle waelden’, terwijl in het volgende de
weelderigheid belichaamd wordt in de Rubensiaanse gestalte van Amor, ‘.... te saam
geronne, / Gevoed, gevormt, en uitgedijd, / Van wellust, weelde en legen-tijt’. Deze
schildering van het minnegodje verdient onze speciale aandacht, omdat Luyken er
het thema van de - uit het vuur ontstane - weelderigheid van de eros op vernuftige
wijze verbindt met een bij Böhme zeer essentiële voorstelling. Want als hij de
bevalligheden van deze weldoorvoede Amor schildert met een reeks van aan de
natuur (speciaal aan de dageraad) ontleende beelden, doet hij dat om het motief uit
te werken, waarmee het bijschrift begint: ‘De donkre nacht schuild in den dag, / Hoe
schoon hy immer schijnen mag’. Men vindt deze voorstelling bij Böhme in zijn
verhandeling Von der Gnadenwahl, waar hij leert, hoe het duistere rijk verborgen is
in het goddelijk licht ‘gleich wie die Nacht im Tage ist, denn sie ist am Tage in der
Sonne Glanz nicht offenbar’2).
Wij zouden niet graag beweren, dat ál deze door ons genoemde voorstellingen uit
de Duytse Lier beslist in Böhmistische zin verstaan moeten worden! Voor een deel
valt de overeenstemming van de pastorale en petrarquistische voorstellingswereld
met die van Böhme te verklaren uit het feit dat zij beide voortkwamen uit de geest
der Renaissance. Het is geen toeval, dat men in de poëzie der petrarquisten zo vaak
de tegenstelling binnen de eenheid aantreft (
ως en ντε ως, vuur en water, zuur
en zoet, etc.). Want deze opvatting van de eenheid als het levende resultaat van de
spanning der tegendelen kenmerkt ook de typisch renaissancistische wijsbegeerte
van Böhme. Ieder zijn wordt bij hem eerst door zijn tegenstelling mogelijk en de
eenheid van het zijn bestaat slechts door een tweeheid van tegengestelde principen
die in permanente beweging verkeert3). Wij mogen tenslotte niet vergeten, dat de
wijsgerige achtergrond van de petrarquistische en pastorale poëzie gevormd wordt
door het neo-platonisme, waarmee ook de leer van Böhme innig verband

1) De Signatura Rerum oder von der Geburt und Bezeichnung aller Wesen, Das 8. Kap., § 37,
ed. Sch., dl. IV, p. 341. De voorstelling van de geënte boom vindt men later bij Luyken in
De Bykorf des Gemoeds, (A.W. Sijthoff, Leiden z.j.,) dl. II, p. 82.
2) De Electione Gratiae, oder von der Gnadenwahl, oder dem Willen Gottes über die Menschen,
Das 4. Kap., § 46, ed. Sch., dl. IV, p. 502.
3) Dr. Ferd. Sassen, Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte tot Kant, in de Philosophische
Bibliotheek, Nijmegen-Utrecht 1933, p. 94.
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houdt beïnvloed als deze werd door de zestiende-eeuwse natuurfilosofie, die zowel
in Italië als in Duitsland afhankelijk was van de natuurbeschouwingen der Stoa en
van het neo-platonisme1). Maar uit dit gemeenschappelijk renaissancistisch karakter
alléén kunnen wij toch niet het frappante parallellisme verklaren, dat er tussen de
petrarquistisch-pastorale voorstellingswereld en die van Jacob Böhme in de Duytse
Lier blijkt te bestaan. Daarvoor is het aantal parallellen in een zo klein bestek beslist
veel te groot en blijkt bovendien het verband tussen de voorstellingen onderling met
een te grote, systematische nauwkeurigheid gegeven. Luyken moet zich bewust zijn
geworden van de natuurmystieke, in casu Böhmistische mogelijkheden welke in de
petrarquistische en pastorale voorstellingen besloten lagen. Alleen reeds de vernuftige
verbinding van het Amor-figuurtje met de Böhmistische voorstelling van het in de
dageraad verborgen duister levert daarvoor een afdoend bewijs. Zulk een
bewustwording in natuurmystieke richting wekt ook geen verwondering bij een
dichter wiens gemoedsbeweging zich zo spontaan verbindt met de beweging van de
natuur en die zo gemakkelijk geneigd is zich in de metamorfose met die natuur te
identificeren. Hoe spontaan ook verbindt zich Luykens eros in de pastorale sfeer met
de als voorbeeldig opgevatte erotiek van de dierenwereld en hoe blijken zijn erotische
ervaringen dienovereenkomstig vrijwel uitsluitend van sensuele aard! Zulk een
bewustwording lag ook volkomen in de lijn onzer zeventiende-eeuwse erotische
poëzie. Wij herinneren slechts aan een natuuropvatting als waarvan Vondel blijk
geeft, wanneer hij in een zijner bruiloftsverzen Vrouwe Hymen van de natuur laat
spreken als de ‘Alscheppende Natuur, die alles onderhoudt.... / Die d'elementen leert
omhelzen huns gelijken’, als de ‘onbepaalde ziel, / Een

1) id., p. 43. De Stoïcijnse physiek sluit grotendeels aan bij de vóór-Socratische natuurfilosofie,
bij Heraclitus van Ephese bijv., voor wie alle dingen een product van tegenstellingen zijn,
welke door het vuur als oermaterie noodzakelijk in harmonie gehouden en tot een
gemeenschappelijk resultaat worden gebracht; Dr. Ferd. Sassen, Geschiedenis van de
wijsbegeerte der Grieken en Romeinen (1928), p. 101 en p. 15. Het bevruchtende kosmische
verstand wordt door de Stoa verbeeld als een vuur met scheppingskracht begaafd, het fijnste
deel van het elementaire vuur, waaruit alles zijn oorsprong neemt; id., p. 101. Voor een
belangrijk deel leerde Böhme deze antieke natuurbeschouwing kennen uit de geschriften van
Paracelsus (1493-1541). Bij deze ook vond hij de in de Renaissance zo krachtig herleefde
antieke leer van de micro- en macrocosmos. Evenals Paracelsus ziet Böhme mens en cosmos
beide opgebouwd uit grondstoffen, wier wezen het best gekenschetst wordt als een permanent
verbrandingsproces. Deze grondstoffen zijn: Sulphur d.i. dat wat brandt, Mercurius (kwik)
d.i. wat in rook opgaat, Sal (zout) d.i. wat als as overblijft; zie voor paracelsus in deze: Dr.
Ferd. Sassen, Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte tot Kant, p. 39-41. Enige
neo-platonische aspecten van Böhme's leer komen hierna ter sprake op p. 234-235.
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oirzaack dat 't gevaart der weerelt noit verviel’1). Men heeft deze formulering de
eerste uiting van een niet-christelijk humanisme bij Vondel genoemd en haar in
verband gebracht met het pantheïsme2), maar veel beter kan men daarin de
(panentheïstische) plotinische voorstelling herkennen van de Wereldziel3). Wij denken
echter vooral aan een dichter als Hooft, wiens natuuropvatting zich veel minder met
het christendom verbond dan bij Vondel het geval was. Reeds Busken Huet sprak,
zoals wij zagen, over het samensmelten van menselijke en godsdienstige gevoelens
in Hoofts poëzie. Met nadruk wees hij erop, hoe deze vermenging van aandoeningen
opgewekt door de natuur en andere opgewekt door een hogere zedelijke orde bij de
drossaart een bekoorlijk spel bleef, ‘zonder ligtzinnigheid aan den eenen, zonder
mystiek aan den anderen kant, in de volheid eener naieve soort van ernst, of eener
ernstige, deftige soort van naieveteit’4). Met opzet citeren wij Huet, omdat wel niemand
hem verdenken zal van ‘hineininterpretieren’ in mystieke zin! Verrassend helder
nochtans heeft deze negentiende-eeuwse rationalist de natuurmystieke mogelijkheden
begrepen welke in Hoofts opvatting van de natuur en de eros potentiëel gegeven
waren. Men behoeft daarvoor slechts zijn commentaar te lezen bij het albumblaadje
Op 's winters endt5), waarin eros en natuur op zo charmante wijze zijn verstrengeld.
Wat Hooft in zulk een natuurdienst bekoorde, aldus Huet, was niet haar droesem,
maar haar dons: ‘hare dichterlijke wijding die bij het schilderen van álle menschelijke
hartstogten diensten bewijst, en meest van al bij het afbeelden van den hartstogt der
liefde’6). Hooft - zo wilde hij zeggen - hoedde zich ervoor zijn natuurdienst tot een
wijsbegeerte te maken. Die wijsbegeerte is er wel, maar zij blijft een bekoorlijk spel.
‘Werden hare lijnen tot het uiterste verlengd, zij zou, door het verdwijnen van iedere
grens tusschen eene natuurlijke en eene zedelijke orde, ons tegen de borst gaan stuiten.
Ten minste, hare overdrijving vergelijkend bij die eener spraakzame moraal of van
een eenzijdig piëtisme, zouden wij haar lood om oud ijzer en de winst nietig achten’7).

1) De Bruiloft van den Heere Iakob Iakobsz Hinlopen.... en Iongkvrouw Sara de Wael, W.B.,
dl. I, p. 784, vs. 63-68; 't gevaart: samenstel.
2) Dr. Moller nl. in zijn aantekeningen bij dit gedicht
3) Zie voor de ontwikkeling van het pantheïsme en panentheïsme in de Renaissance:
Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation in Wilhelm
Diltheys Gesammelte Schriften, II Band, Leipzig-Berlin 1914, p. 283-284.
4) Lit. F. en Kr., 18e dl., p. 12.
5) Gedichten van P.C. Hooft, dl. I, p. 159-160.
6) l.c., p. 63-64.
7) id., p. 63.
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Lag het niet voor de hand dat Luyken, wiens pastorale zoveel dichter nog bij de
natuur gelegen was, wiens eros zoveel zinnelijker was geaard, dit uiterst subtiele
Hooftiaanse evenwicht verbrak? Behalve het dons gaf hij in de minnetheorie zijner
bijschriften óók de droesem van een natuurdienst! De lijnen van Hoofts speelse
natuurfilosofie der liefde werden door de in de sfeer van Böhme groot geworden
dichter van de Duytse Lier inderdaad tot het uiterste verlengd. Hoe deze verlenging,
die uiteindelijk tot verinnerlijking voerde, Luyken tevens bracht tot een hervatting
van zijn erotische poëzie, zal ons blijken in het volgende hoofdstuk.
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VI De Duytse Lier
Een Overgangsstadium
Niet slechts de bewustwording van de petrarquistische en pastorale
voorstellingswereld in Böhmistische geest waarschuwt ons ervoor de overgang van
de erotische naar de geestelijke poëzie bij Luyken voor te stellen als een abrupte
breuk. Er is immers ook de compositie van de thematisch zo nauwkeurig op elkander
afgestemde liederen en gedichten in tien verdelingen, uit wier opeenvolging blijkt,
hoe de dichter zich op het ogenblik dat hij zijn bundel samenstelde, bewust was van
de ijdelheid der aardse dingen (het Air). Er is verder - in de tiende verdeling - zijn
antwoord Op een vraag, welk de beste kunst zy1), waarin de wellust wordt afgezworen
als een pest en het wel-leven voorgesteld als de hoogst bereikbare aller kunsten. Er
is tenslotte in die zelfde groep het gedicht Aan N.N., waarin wij Luyken op een
ongenoemde dichter een hartstochtelijk beroep horen doen om zijn dichterschap in
schoonheid er wijsheid tot verdieping te brengen2). Toen in 1671 de Duytse Lier
verscheen, was de ontwikkeling welke enige jaren later tot 's dichters bekering voeren
zou, derhalve reeds in volle gang. En het verbaast dan ook niet, wanneer wij zien,
dat deze evolutie een wijziging bracht in de oorspronkelijke opzet van de bundel.
Alleen reeds de aanvangsliederen verdeling I, II en IV leveren daarvan het
ondubbelzinnig bewijs.
De eerste regel van het aanvangslied der Duytse Lier geeft, zoals wij zagen, een
gecomprimeerde hervatting van het motto: de liefde wordt er voorgesteld als een
vocht dat 's mensen droefheid blust; in regel 2-5 daarentegen is de liefde een
allesdoordringend vuur, terwijl zij in regel 6-10 opnieuw wordt voorgesteld als een
vocht dat ‘droefheyts pijn’ verstuiven doet beter dan Rijnse wijn. Wie voelt nu niet,
dat deze eerste strofe met haar ingewikkeld theoretisch karakter, haar nogal grove
en botsende beelden oorspronkelijk niet tot het lied behoord kan hebben? Eerst vanaf
het tweede couplet vormt dit dan ook een gesloten eenheid. Hoe zuiver verglijden
daar de beelden van de bloeiende roos, de lieflijke Amorella en de geurige
Amstelbloem, hoe prachtig worden er de rozeblaadjes herschapen in de lipjes en
wangen van het beminde meisje, hoe overtuigend voltrekt zich daar de metamorfose
van de minnaar die als een dauwdrop op het mondje zijner liefste zijn minnedorst
verslaat! In een

1) Aanvangsregel: Wel-levenskunst word noyt volprezen.
2) Aanvangsregel: Een geest die ydeloos poogt te leven.
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zo gave structuur kan voor de eerste strofe oorspronkelijk geen plaats zijn geweest.
De liefde blust het leet.
Een hart in rouw verdronken,
Wordt door zijne vonken,
In vreugden door-heet,
En gloeit, al was 't van louter staal gesmeet.
Een ander hou de Rijnse-wijn,
De geesel-sweepen van 't verdriet te zijn,
Wanneer mijn zinnen,
Gaan te gast op minnen,
Dan verstuyft mijn droefheyts pijn.
De goude Zon verquikt,
Als zy in 't uchtent bloozen,
De bloejende Roosen
Met stralen beblickt,
En varsse dauw van haare blaatjes lickt;
Noch schoonder smaakten my een toog,
Die 'k uyt mijn Amorellaas lippen zoog;
Ik smolt in weelden,
Als zy my maar streelden,
Met een lonckjen van haar oog.
O geurige Amstel-bloem!
U lippen en uw kaaken,
Die als roozen blaaken,
Verdienen de roem,
En lof, en eer, dat ick se heylig noem;
Ja heylig montjen, mocht ik in
Een dauw verandert worden, door de min,
En eeuwig blijven,
Op uw lipjes drijven,
'k Had geen leven in mijn zin.

Evenals het tweede en derde lied van deze verdeling moet ook dit eerste dadelijk in
zijn aanhef reeds een morgenlied zijn geweest. Daaraan kan des te minder twijfel
bestaan, omdat het hier het aanvangslied betreft van een bundel waarvan het begin
blijkens het vignet op de titelpagina in het teken staat van de dageraad1)! ‘De goude
Zon verquikt, / Als zy in 't uchtent bloozen, / De bloejende Roosen / Met stralen
beblickt....’, dát was aanvankelijk de aanhef van het lied. Zo begint ook het volgende:
‘'s Uchtens, als het haantje kraayt, / Onder 't klappen van zijn wieken, / Als den dag

1) Zie hiervóór p. 82.
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begint te krieken....’ En het dáárop volgende: ‘Schoonste Clara, zoetste Maagt, /
Morgen uchtend als het daagt, / Als het licht het duyster vaagt....’ De reden waarom
de dichter het aanvangslied van deze verdeling met één couplet uitbreidde, is duidelijk.
Hij voegde deze ‘theoretische’ strofe toe om door middel van het blussend liefdeswater
en de ‘verstuivende’ pijn der droefheid het lied thematische samenhang te verlenen
met de prent en het motto, waarin deze prent wordt verklaard. Hij vond daarbij tevens
gelegenheid om dadelijk reeds in de aanvang van de Duytse Lier het door de gehele
bundel te volgen motief van wijn en liefde te introduceren.
Het aanvangslied der tweede verdeling bevat de Ovidiaanse vertelling van
Narcissus, die ongevoelig voor de hete liefde van het kwijnend nimfje Echo tot straf
daarvoor als sneeuw moet wegsmelten in de zonneschijn. Een van liefde
wegkwijnende vrouw hoort eigenlijk in deze verdeling niet thuis. De overige liederen
van deze groep geven immers alle een minnaar te zien, die ten onder gaat of althans
dreigt te gaan door de onwil van een hardvochtige beminde. Zo vergaat het Pooles
en Arnoldo, zo ook Greomandus en Argidon. In het slotlied van de verdeling legt de
dichter nog eens bijzondere nadruk op dit thema, als hij verklaart, dat de liefde van
deze en dergelijke minnaars ‘die, als zotten, / Haar jonge jeugt verzuchten, zonder
maat’ hem ‘voor 't voor-hooft slaat’. Om nu het lied van Narcissus en Echo in dit
thematisch verband op te nemen voegde Luyken aan de eigenlijke vertelling een
vijftal strofen toe, waarin hij de Ovidiaanse historie aan Leonora, zijn lief, voorhoudt
als een wederliefde afdwingend exempel!
Een straal uyt Leonoraas oogen,
Noch bruynder dan den dyamant;
Stak door een heymelijk vermoogen
Mijn jeugdig hart in lichte brand.
Blaas uyt, blaas uyt, ô Leonore!
Blaas uyt de vlam die my verteert;
Een vlam uyt uw gezicht geboore,
Gezicht dat Zon en Maan braveert.
Dan doe my vry al weder blaken,
Nu blus, nu blaak, nu blus weer uyt,
Totdat ik aan het end zal raken,
Tot dat de dood mijn leven sluyt.
Of lust het u dat ik zal quynen,
En smelten door dien zelven gloet,
Die Echo de[e] tot lucht verdwynen,
Ontbeent, ontspiert, ontvleest, ontblo[e]t.
Och! lust u dat, dan hoor my zingen,
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Wat Nazo van Narcissus zong:
Hoe trotzen hare loon ontfingen;
Hoe straf altijd den hoogmoet dwong.

Dán eerst - met de zesde strofe - begint de vertelling, zoals vrijwel álle vertellingen
beginnen in de Duytse Lier, d.w.z. met het noemen van een naam als vocativus of
als subject, zodat de lezer onmiddellijk en precies weet over wie het gaat:
Narcissus was een schoone jongen,
Op 't jagen snelder dan de wint,
Van Echo, die zich vond gedwongen,
Tot liefde, laas! te veel bemint1).

Door de toegevoegde vijf strofen nam Luyken deze vertelling niet alleen op in het
thematisch verband van de tweede verdeling, hij verleende haar op deze wijze tevens
samenhang met prent en bijschrift:
.... Door min viel ik de vlam ten buyt,
Mijn troost schuylt in zijn volle kaaken,
Blaast hy niet toe, zoo moet ik blaken,
De heele tijd mijns levens uyt,
Tot dat ik aan het end zal raken.

Het aanvangslied van de vierde verdeling kwam hiervóór reeds ter sprake om de
zuivere natuurstemming van de eerste strofe:
Ter middernacht, by soete somertijt,
Zag Veldenrijk de blanke en volle Maan,
Haar spiegelen in den Rijn, daer hy so wijd
Zo ver van huis, op 't kantjen sat. De blaân
Des wilgenbooms, die ruysten met de vliet,
Terwijl hy fluyte, en tuyte, en song dit lied:
Den Reiger mind, met d'Elseboom, den poel;
De waterwilg den oever van een stroom;
Den roden Denne en Yp, beminnen 't koel,
De steenklip, haagt d'onvruchtbare Elsche boom;
Op heuvels heeft de druif sijn beste tier;

1) Men vergelijke: Zo zach Ar'mant zijn lief Amiel (verdeling VI); Emilia, so kuis, als schoon
van wesen (verdeling VII); O ASTOR! wilt gy nu voor LEONTINE vluchten? (id.); Melarkus
had zijn ad'ren vol gepeepen (id.); Een knaap, in 't bloejen zijner jaren (verdeling X); Dooralt,
ô roem der Jongelingen! (id.). Alleen in het sterk lyrisch geaarde Zo var / In het woeste wilde
/ Groene Woud verschijnt de eigennaam iets later (verdeling III).
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Maar Veldenrijk bemint sijn Dianier.
Gelijk de room van eene rijken boer,
Die 't gratig vee op vette velden weid,
Tot boter word, door karnen, door geroer;
Zo hebbe ik ook, met stage minnevlijd,
Het trotse hart, van mijne Dianier
Geroert, gemaakt van ys, tot vlammend vier.
Als ik wel eer een kusjen, met gevley
Van haar versocht, dan stak haar gramschap op.
Zy vloodme, en was my harder dan een ky,
Zo spits als riet, en bitterder dan Hop;
Ia wrevelder als een getrede slang,
Ik suchte, en quijnde, en 't leven viel my bang....

De samenhang van het derde couplet met prent1) en bijschrift is duidelijk:
De varsemelk, gestreelt uit volle prammen
Stremt, door een stadiglijk geroer,
Tot geele boter, die den Boer
Ter marte vijlt, waar stedelinge op vlammen.
So karnt, zo roert de liefde in jonge harten,
Met hopen, duchten, zoet en zuur....

Theoretisch bestaat hier de mogelijkheid, dat Luyken, toen hij het lied dichtte, voor
de derde strofe geïnspireerd werd door de aan Vaenius ontleende prent en het thema
later op emblematische wijze uitwerkte in het bijschrift. Maar wie merkt niet, dat de
snelle gang van dit lied met zijn vele, betrekkelijk korte nevengeschikte zinnen in
het derde couplet hinderlijk onderbroken wordt door de zware vergelijking die zich
stroef in één volzin over de gehele strofe uitbreidt? Het ‘theoretische’ karakter daarvan
blijft vreemd aan de charmante vluchtigheid dezer luchtige coupletten. Het derde
couplet kan dan ook oorspronkelijk niet tot het lied behoord hebben. Het werd door
de dichter blijkbaar weer ingelast om het aanvangslied thematische samenhang te
verlenen met de - uit Vaenius' Amorum Emblemata overgenomen - voorstelling van
de karnende en melkende cupidootjes. Luyken voegde het couplet toe om in
overeenstemming met het bijschrift bij die prent de ommekeer te verklaren in de
aanvankelijk niet tot het minnespel genegen Dianier. Hij móést dit trouwens ook
wel, omdat het lied zónder deze strofe kwalijk gepast zou hebben in een verdeling
die enkel uit huwelijksliederen bestaat.
Aan de conclusie valt niet te ontkomen: de aan Vaenius ontleende prenten

1) Voorstellende een paar karnende en melkende minnegodjes.
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en Luykens bijschriften daarbij behoorden niet tot de oorspronkelijke bundel.
Dit eenmaal vastgesteld ontdekken wij vervolgens, hoe Luyken in de derde
verdeling zelfs een geheel lied inlaste om haar in de encadrering van prent en bijschrift
op te nemen. Het aanvangslied, Allerschoonste Maagdelijn, bevat namelijk dezelfde
voorstelling als wij in het bijschrift bij de prent aantreffen. ‘De weerschijn van
geblaak[t]e harten, / Brengt koude en hartheyt in bedwang’, heet het daar, terwijl de
minnaar in het lied aan zijn liefste vraagt: ‘Heeft de weerschijn [van mijn vurige
liefde] noch niet op uw hart geblikt?’ Men vindt er verder het ‘smeulend vuur’ terug,
waarvan het motto der eerste verdeling spreekt, ja, zelfs de liefdesroom uit het
bijschrift van verdeling IV wordt er aangekondigd: ‘Wat vreemder schroom / Kan
met zijn hand / Uw kloek verstand / Weerhoude, / Van te smullen liefdens varse
bruilofsroom?’ Het valt eenvoudigweg niet aan te nemen, dat zulk een nauwkeurige
afstemming op de emblematische encadrering louter toevallig is. En evenmin kan
het op toeval berusten, dat noch de minnaar noch de minnares hier bij name worden
genoemd. Volkomen onpersoonlijk als het daardoor is, sluit dit aanvangslied des te
beter bij het emblematisch bijschrift aan.
Op grond van deze werkwijze mogen wij verder aannemen, dat Luyken in de vijfde
verdeling het tweede lied Een Landman end, met vleyende genuchten heeft toegevoegd
ook weer om haar nauwer met de emblematische encadrering te verbinden. In de
zesde bracht hij het motto later aan: ‘De handen blijven (dit staat vast) / Beyd' schoon,
als d'eene d'and'ren wast’. Het bevat immers de voorstelling van Vaenius' bijschrift
bij dezelfde prent1). Zeer klaarblijkelijk had deze verdeling aanvankelijk een ander
motto, nl. ‘Door verdiensten word men bemint’, dat men inderdaad in de liederen
van deze groep telkens terugvindt. In de zevende verdeling nam Luyken het
aanvangslied Emilia so kuis, als schoon van wesen in de encadrering op door het in
de slotregels van het bijschrift aan te kondigen, terwijl hij bovendien nog aan het
lied een ander slotcouplet toevoegde om het ‘praalbeelt, van de pronkende eer’ uit
het bijschrift te hervatten. Oorspronkelijk moet het lied van Emilia zijn einde
gevonden hebben in de voorlaatste strofe met het beeld van de oever des levens,
zoals ook het geval is in het onmiddellijk volgende lied O ASTOR! wilt gy nu voor
LEONTINE vluchten2).
Wij behoeven de laatste drie verdelingen nog niet in onze beschouwing te betrekken
om met zekerheid te kunnen vaststellen, dat de Duytse Lier er

1) Zie hiervóór p. 162.
2) Waarover uitvoeriger hierna op p. 208-209.
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oorspronkelijk anders heeft uitgezien, al zal Luyken - zo voegen wij er onmiddellijk
aan toe - van de aanvang af een bundel bedoeld hebben, die uit thematisch op elkaar
afgestemde en in groepen verdeelde liederen bestond. Het is immers ondenkbaar,
dat al deze liederen zich later tot een thematisch zo nauwkeurig sluitend geheel
hadden laten schikken en verdelen, indien zij onafhankelijk van elkaar waren ontstaan.
En op grond van het dubbele motto in de zesde verdeling mag men voorts gerust
aannemen, dat de inhoud van de verdelingen van den beginne af door motto's werd
aangegeven1). Het behoeft niet gezegd, dat zich aan deze zekere vaststelling
onmiddellijk de vraag verbindt, of het mogelijk is met énige zekerheid het plan te
achterhalen, dat de verdelingen van de Duytse Lier oorspronkelijk te zien gaven.
Wie dit eerste plan wil opsporen, vindt daartoe een eerste aanwijzing, dunkt ons,
in de ontwikkeling van het motief van wijn en liefde. Luyken kende aan de
ontwikkeling van dit motief een zeer grote betekenis toe, zoals blijkt uit het feit, dat
hij het tot twee malen toe mee opnam in de aanpassing van zijn liederen bij de
emblematische encadrering: in het aanvangslied van de eerste en van de derde
verdeling2). Nu kan men natuurlijk wel veronderstellen, dat de ontwikkeling van dit
motief geen deel uitmaakte van de oorspronkelijke opzet, maar zulks is wel zéér
onwaarschijnlijk, om niet te zeggen uitgesloten. Het thema immers is een bij uitstek
anacreontisch thema en past als zodanig volkomen in de sfeer waarin de jonge Luyken
en zijn vriend Van Rozendaal ‘de zorgen van het harte spoelden, / Met Lieber, die
de doffen maakt verblijd’. Het slotlied der tweede verdeling met zijn luchthartig ‘ik
spoel die minne, / Ik spoel die smart, / Slechs rustig van het hart, / Met eene kroes
vol wijn, / Geswollen aan den Rijn’, moet tot het oorspronkelijk plan van de bundel
behoord hebben, en aan de ontwikkeling van het motief in die conceptie kan geen
twijfel bestaan. Volkomen los van de emblematische encadrering immers wordt de
Rijnse wijn aan het slot van verdeling V tot

1) De liederen van de meeste verdelingen worden door het motto ook volkomen gedekt, zo in
verdeling II, IV, V, VII en VIII. In verdeling III dekt het motto alle liederen behalve het
aanvangslied, dat dan ook later werd toegevoegd. In verdeling VI worden de liederen, zoals
gezegd, gedekt door het oorspronkelijke motto, dat bij de hervatting van de bundel naar de
tweede plaats afzakte. Het motto van verdeling I kan niet tot de oorspronkelijke bundel
behoord hebben, aangezien het de voorstelling bevat van de aan Vaenius ontleende prent.
De motto's van verdelingen IX en X werden later toegevoegd, zoals nog zal worden
aangetoond.
2) resp. in de regels: ‘Een ander hou de Rijnse-wijn, / De geesel-sweepen van 't verdriet te zijn’
en ‘Allerschoonste Maagdelijn, / Zoeter dan een kroes vol wijn.’
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offerwijn verheven en vervolgens tot godenwijn in het lied Op de schoone oogen
van Juffer Lea Steylvlied. Het anacreontisch motief voert ons derhalve naar de achtste
verdeling als naar een eindpunt.
Een tweede aanwijzing voor het oorspronkelijk plan van de bundel vinden wij in
de beide opdrachten. Zowel uit de opdracht aan Antonides als uit die Aan de Juffrouws
(uit deze laatste wel in het bijzonder) blijkt dat de Duytse Lier oorspronkelijk als een
liederenbundel werd gedacht. De titel trouwens van de Duytse Lier, Drayende veel
van de Nieuwste, deftige, en dartelende Toonen geeft dat reeds te verstaan. ‘Ik my
gezeggen latende’, - aldus Luyken in zijn opdracht Aan de Juffrouws - ‘stond af van
mijn al te groot voornemen1); en bevlytigden my voortaan, om UE. ô allerschoonste
voorwerpzels der aarden, mijne liefde en min-lovende Zangen toe te zingen;
smeekende, dat gyse my met UE. geest-vleyende stemmen weder toekaatst: dit
gebeurende, verzeker ik my van een verleydende Echo; veel schoonder dan de moeder
stem’. Op grond daarvan mogen wij aannemen, dat de stukken waarbij de dichter
geen ‘wijze’ aangaf, oorspronkelijk niet in zijn conceptie begrepen waren. Wanneer
wij de gedichten van de laatste verdeling voorlopig buiten beschouwing laten, treffen
wij in de Duytse Lier vier gedichten aan: Duifjen in de hazelaren, Melarkus had zijn
ad'ren volgepeepen en de beide gedichtjes Verrassing nl. Spytig klaartje sou haar
baden en Zeven dart'le Nimphjes. Het zijn zeker geen willekeurige gedichten die
hier bij wijze van spreken uit de band springen. Alle vier immers zijn het velddichten,
alle vier komen zij voor aan het slot van een verdeling en bovendien blijken zij daar
alle een bijzondere functie te bezitten in de compositie van de bundel!
Om redenen van compositorische aard plaatste Luyken zoals wij zagen2) de twee
veltdeuntjes Verrassing aan het slot van de achtste verdeling. Zij vergemakkelijken
er de overgang van de alles te boven gaande verrukking om het schone zingen van
Appelona naar de erkenning van de ijdelheid des levens, waarvan het motto van de
negende verdeling gewaagt: ‘Het ydele vermaak verdrijft gelijk een stroom: / Nu is
't: nu is 't geweest: het leven is een droom’.
Ook het lied van Melarkus uit de zevende verdeling plaatste Luyken daar zoals
men zich herinneren zal om redenen van compositorische aard. De frivoliteit waarmee
de vrijer het nimfje Dariede haar maagdebloempje ontsteelt, detoneert volkomen na
de bloedige ernst der voorgaande pathetische vertel-

1) Nl. om zich als dichter aan de heldenzang te wijden.
2) Zie hiervóór p. 108-109.
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lingen Emilia so kuis, als schoon van wesen en O ASTOR! wilt gy nu voor LEONTINE
vluchten. Desondanks nam Luyken het in deze verdeling op, omdat het aan het slot
daarvan de overgang vergemakkelijkt naar de volgende groep, waar de amoureuze
drift weer hoogtij viert. In zijn losheid preludeert het heel duidelijk op het ‘Te vergeefs
preekt men den dooven’ in het motto van die verdeling. Zo werd ook het velddicht
Duifjen in de hazelaren aan het einde van de derde verdeling ingevoegd met het oog
op de compositie van de bundel:
Duifjen in de hazelaren,
Stak door lonkjes lodder zoet,
Tirsus hart in lichte gloed,
Die sijn lipjens op de hare
Klevende in haar kropjen wroed,
Haakt het los, en streelt die hoogjes,
Zo gekoestert, zo gevlijd,
Luikt sy swymende haar oogjes,
Daar mee was' haar maagdom quijt.
Korte vreugt, en lang berouwen,
Vreugje van een ogenblik,
Schande, schaemte, spijt en schrik,
Weet gy onder een te brouwen.
Jonge zieltjes vlucht tot trouwen,
Heb dan sonder schande of schroom,
Zonder zonden, zonder schrikken,
Duizent van zulke ogenblikken,
Duizendmael zo zoet als room.

Met één oogopslag ziet men, dat de dichter hier de grens van het veltdeuntje verre
overschreed. De eerste negen regels vormen inderdaad juist wat een veltdeun zijn
moet: een minne-avontuurtje van nimf en satyr, op speelse wijze verteld en in de
laatste regels ondeugend naar het erotische stoutigheidje gevoerd. Om zich daarvan
te overtuigen legge men deze strofe bijv. naast het eerste van de beide veltdeuntjes
Verrassing, dat eveneens negen regels telt en daarenboven juist hetzelfde rijmschema
bezit:
Spytig klaartje sou haar baden
Moedernaakt in eene beek,
Die langs klavere boorden streek,
Overschaaut van wilge-bladen;
Grage Reynoudt sat en keek,
Watertandend door de rietjes;
En hy riep eens soet met een:
Noch wat dieper, tot de knietjes;
Daer mee droop sy schaamroot heen.
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Blijkbaar ongevoelig voor het feit, dat hij door toevoeging van een tweede,
moraliserende strofe het veltdeuntje om hals bracht, offerde Luyken de poëtische
kwaliteit van het afzonderlijk stuk aan de compositie van de bundel. Met deze tweede
strofe preludeerde hij nu op de volgende verdeling, waar het huwelijksbedje gespreid
staat, de lof gezongen wordt van de echtvereniging en, in het bijschrift bij de prent,
het geluk van man en vrouw wordt vergeleken met room1).
Wij zien dus, dat Luyken terwille van de overgang van de ene verdeling naar de
andere op een drietal plaatsen een velddicht inlaste, toen hij zijn verdelingen ging
voegen in een nieuw verband: aan het slot van de derde, de zevende en de achtste
verdeling. Langs deze weg komen wij derhalve uit in dezelfde verdeling als welke
wij bereikten langs de weg van het anacreontisch motief van wijn en liefde, maar nu
juist aan het slot daarvan. De beide gedichtjes Verrassing wijzen daar bovendien
reeds vooruit naar het ijdele vermaak dat in het motto der negende verdeling aan de
orde komt.
Er is tenslotte nog een derde aanwijzing voor het oorspronkelijk plan van de bundel.
Wanneer wij de beide opdrachten van de Duytse Lier met elkaar vergelijken, dan
kan er, gezien de verinnerlijking welke Luykens ontwikkeling vertoont, geen twijfel
over bestaan, of de opdracht Aan de Juffrouws is van beide de oudste. Wel spreekt
de dichter ook tot Antonides over min en liefde, maar van een voluptuositeit als
waarvan de opdracht Aan de Juffrouws blijk geeft, is daar geen sprake. Terwijl Luyken
in zijn opdracht aan Van der Goes met waardering spreekt over de heldendaden van
degenen die hun leven veil hebben voor het vaderland, laat hij zich in zijn opdracht
Aan de Juffrouws - in verband met Antonides nog wel! - over zulk soort verdiensten
uitermate critisch uit. Van het begin tot het einde is dit prozastuk karakteristiek voor
de toegewijde vrouwendienaar. ‘Vergeef het bidde ik my’, aldus Luyken, ‘dat ik UE.
zoo vryborstig derf toe spreken, op verzekeringe dat het als op mijn rechter knie voor
het geweyde Altaar uwer schoot zittende, met de grootste ootmoedigheyt des weerelts
geschiet’. En aan het slot komt de satyr in de dichter te voorschijn, het lot beklagende
van wie hij door zijn lied tot liefde zal weten te verleiden. ‘Laat het u genoeg zijn,
de vrolike Amstel-Nimphjes een Lier-dicht toe te zingen: hachelijk wie van haar
allen, door uw klagende minne-zangen bewogen, u de bloem haarer jeugt op-offert’.
Is het niet evident, dat de negende verdeling in de ons bekende vorm oor-

1) Uit de toevoeging van deze strofe met het oog op het bijschrift van verdeling V blijkt nog
eens ten overvloede, dat de encadrering door middel van prent en bijschrift van later tijd
dateert.
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spronkelijk onmogelijk begrepen kan zijn geweest in een conceptie als waartoe zulk
een opdracht had in te leiden? Daarmee staat de ervaring van het leven als ijdelheid
en niets dan ijdelheid in het tweede lied dier verdeling in volkomen tegenstelling,
zij is daar zelfs lijnrecht mee in strijd. Het is uitgesloten, dat het Air behoord heeft
tot de ‘liefde en min-lovende Zangen’ die de jonge dichter in deze opdracht aan de
meisjes van de Amstel beloofde. Men kan het zich onmogelijk gezongen denken
door zó frivole mondjes. De jeugdige dichter die vergezeld van Van Rozendaal met
welbehagen in het riet gedoken vrijend of dichtend zijn dagen sleet, was ook wel de
laatste om zijn liederen uiteindelijk naar de ijdelheid des levens en de duisternis van
de dood te voeren! Zien wij even af van de liederen der laatste verdeling, dan is het
aanvangslied van de negende het laatste dat binnen de door de opdracht Aan de
Juffrouws bepaalde conceptie valt. Met zijn verbeelding van Laura die lieflijk en
moedernaakt vóór de slaapkoets van haar minnaar treedt, past dit stuk geheel in de
hedonistische sfeer dier conceptie1). Met de opdracht Aan de Juffrouws als vertrekpunt
van onze speurtocht naar het oorspronkelijk plan van de Duytse Lier komen wij
derhalve weer iets verder uit: midden in de negende verdeling vlak vóór het Air.
Bezien wij nu de poëzie door Luyken onmiddellijk ná het Air bijeengebracht in
de tiende verdeling, die van prent noch bijschrift is voorzien.
Wij kunnen hier dadelijk beginnen met het isoleren van de eerste zeven stukken.
Waar immers uit de opdracht Aan de Juffrouws blijkt dat de Duytse Lier
oorspronkelijk was opgezet als een liederenbundel, is het duidelijk, dat deze zeven
gedichten (waaronder zes gelegenheidsgedichten) aanvankelijk niet tot de bundel
behoord hebben. Ook het onderwerp trouwens van deze gedichten valt buiten het
kader van de erotiek. Het zijn immers alle gedichten met betrekking tot kunst of
kunstenaar2) en bovendien valt de bezinning op de onsterfelijkheid in verscheidene
van deze gedichten onmogelijk te rijmen met de hedonistische opzet van de bundel
zoals die blijkt uit de opdracht Aan de Juffrouws.
Behalve deze gedichten bevat de laatste verdeling nog drie andere stukken, die
wij nu nader moeten bezien: het moraliserende lied Schijn bedriegt, de

1) Om verwarring te voorkomen wijzen wij er op, dat dit lied niet precies dezelfde voorstelling
geeft als de aan Vaenius ontleende prent. Daar verschijnt de vrouw niet vóór de slaapkoets
van haar minnaar, maar van Amor die zelf door de pijl der liefde getroffen werd. In het
bijschrift ontbreekt bij Vaenius ook het ontwaken uit de minnedroom in het duister van de
nacht.
2) Zie voor het aanvangsgedicht en het vers Op het Af-beeldzel van Juffrouw Barbera Wiggers
wat hiervóór werd opgemerkt op p. 113-116, passim.
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pathetische, didactische vertelling Van Dooraltus en het zeer sensuele slotlied van
de bundel Schoonheyd is bekoorelijk1).
Van het eerstgenoemde, Schijn Bedriegt, kunnen wij vaststellen, dat het
aanvankelijk niet in deze laatste, maar in de zevende verdeling thuis hoorde. Daarop
wijst alleen reeds het feit dat de titel het thema bevat van de liederen dezer verdeling:
‘Onkuisse min doet rede en nabedenking wijken; / Vertoont zich schoon, maar laat
berouw zijn hielen kijken’. De geschiedenis in dit lied verhaald levert een
voortreffelijke illustratie van deze waarheid. Toen Kleenardes in de bloei zijner jaren
op een vroege morgen een blanke waternimf aan de oever zag opduiken, liet hij de
kudde van zijn vader in de steek om met ‘de dart'le Schoone schijne’ het spel der
liefde te spelen. Lichtvaardig vertrouwend op het woord van de verleidster, die
beloofde hem op haar armen over het water heen te zullen dragen, liet hij zich
verlokken in het water af te dalen:
Het water vond sijn aam-gat open,
En quam ten lichaam ingeslopen,
Dies sloot de doot sijn bleke mont.
O Harders! die uws Vaders schapen,
Langs d'Oever weyd, ô jonge knapen,
Wanneer gy Schoone-schijn[e] ziet,
Dan sluyt uw oogen en uw zinnen,
Of geef u vaardig boswaart inne,
Betrouw, betrouw u zelven niet.

Hoe dit treurig avontuur van de herder met de ‘Schoone schijne’ eigenlijk thuishoort
in de zevende verdeling, blijkt wel uit de zinspeling op de naam van het nimfje in
de aanhef van het bijschrift:
De donkre nacht schuild in den dag,
Hoe schoon hy immer schijnen mag....

En als Kleenardes' broeder in zijn wanhoop vermanend uitroept:
Keer weer, keer weer, waar zijn u sinne!
Waar dwaalt gy door verdoolde minne!
Wat ziet gy dese schoonheyt aan?
Haar monster-deel schuyld in de baren:
Zo gy dat zaagt, ik weet de haren
Die zouden u te berge staan.,

1) Aanvangsregels resp.: Een knaap, in 't bloejen zijner jaren; Dooralt, ô roem der Jongelingen
en Indien 'er dan een Venus zey.
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dan blijkt duidelijk, hoe deze waternimf een verschijningsvorm is van de Cupido die
in het bijschrift der zevende verdeling wordt getekend:
.... dit schoone naakte kind,
Dat jeugd haar lod're oogen blind,
Dekt met zijn schoone leden,
Een overloze en boze geest,
Wel waardig om te zijn gevreest....

Er valt daarnaast nog op een tweetal details te wijzen, die aantonen hoe nauwkeurig
het lied van Kleenardes in thematisch opzicht in de zevende verdeling past.
Onkuisse min doet rede en nabedenking wijken;

heet het in de eerste regel van het motto. In de vijfde strofe van Schijn bedriegt leest
men:
Daar lach de deugt, daar lach de reden....

Het berouw waarvan de tweede regel van het motto spreekt:
.... maar laat berouw zijn hielen kijken.,

verschijnt in de zevende strofe van het lied als Kleenardes' broeder uitroept:
Keer weer, of anders zal 't u rouwen,
Gy brout, ik sweer 't by myner trouwen,
Gy [b]rout uw eygen leed en smart.

Maar niet slechts met motto en bijschrift ook met de liederen dezer verdeling vertoont
Schijn bedriegt in thematisch opzicht duidelijke samenhang.
Daar legt meyneedigheyd, dien Eet en Trouw vergeter;

luidt de voorlaatste regel van O ASTOR! wilt gij nu voor LEONTINE vluchten. In Schijn
bedriegt heet het in de vijfde strofe:
Daar lach sijn plicht en trouwigheden....

Kan een dergelijke overeenstemming desnoods nog voor rekening van het toeval
komen, dat is uitgesloten bij een overeenkomst als ál deze liederen vertonen wat het
oever-motief betreft. Men treft het aan in de voorlaatste strofe van Emilia so kuis,
als schoon van wesen, het eerste lied van de zevende verdeling:
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Nu sloeg zy noch, op d'oever van het leven,
Haare oogen op, en opende den mond,
En zuchte, en sprak: ach woud gy 't my vergeven,
'k Getroosten 't my, te sterven aan deez' wond....

En aan het slot van het volgende lied, als Leontine in razernij ontstoken de ontrouwe
Astor doorsteekt:
.... daar rentze grimmig in,
Gelijk een Leeuw, die op zijn tergers aan komt schieten;
Geen grooter razerny, als omgekeerde min.
Dien aanval lukt niet, maar de tweede zo veel beter,
Het zwaart gaat door, dat haar zijn bloed in 't aansicht spat;
Daar legt meyneedigheyd, dien Eet en Trouw vergeter;
Zo was de troost, die hy op 's levens oever hat.

In Schijn bedriegt is er weliswaar van een werkelijke oever sprake, maar wordt deze
voor de ongelukkige Kleenardes niet tevens de oever des levens?
Zy liet haar tot de navel kijken,
En quam langs d'Oever heene strijken;
Noch schoonder dan de trotze Swaan,
Bekleed met hagel witte pluymen....,

heet het in de derde strofe, en nogmaals keert de oever terug in het vermanend
slotcouplet:
O Harders! die Uw Vaders schapen,
Langs d'Oever weyd, ô jonge knapen,
Wanneer gy Schoone-schijn[e] ziet,
Dan sluyt uw oogen en uw zinnen....

Daarmee staat wel onomstotelijk vast, dat het lied van Kleenardes oorspronkelijk als
derde lied thuis hoorde in de zevende verdeling. Vandaar overgebracht naar de laatste
verdeling werd het in de zevende klaarblijkelijk vervangen door Het Wout heeft
ooren, het frivole velddicht over Dariede en Melarkus, dat daar eigenlijk uit de toon
valt1).
De vertelling Van Dooraltus, vervolgens, hoort duidelijk bij de liederen van de
zesde verdeling. Men kan dit opmaken uit de aanhef, waar de dichter te kennen geeft
waarom het hem begonnen is. Hij wil de jonge knapen aan de Amstelkust op de
hoogte brengen van de voorbeeldige trouw door Dooraltus betoond tegenover zijn
Leliana. Als zodanig is de vertelling een illustratie van wat in het bijschrift der zesde
verdeling wordt gezegd:

1) Zie hiervóór p. 103-104.
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Hier spiegel zich de weereld in,
En leer, hoe vrundschap, liefde en min
Best g[r]oeit, en bloeit, in volle waelden;
Hier ziet een yder zich verbeelden,
Na volle wensch, hoe Man en Vrouw
Aan een gesnoert, door vaste trouw,
Om t'zaam door zoet en wrang te streven,
In vrede, en vreugde kunnen leven....

Met dit bijschrift stemt wel heel duidelijk de laatste strofe van de vertelling overeen.
Als verhaald is hoe Dooraltus erin slagen mocht zijn Leliana, van wie hij bij een
schipbreuk jammerlijk gescheiden werd, te bevrijden uit de klauwen van een ‘eys'lijk’
wijf, dan besluit het vers:
Hy voerden haar door Lande en Steden,
Zo wijd, zo ver, tot in haar Vaderland.
Daar wierden zy met gonst ontfangen;
De grijze Vader baade in vreugd,
De Moeder kreeg een nieuwe jeugd,
En beter verwe op haare wangen:
De heylige Echt schiep haar tot Man en Vrouw,
Zy sleeten al hun levens dagen,
In lust, en rust, en welbehagen,
Men week 'er nooyt van d'eerst gegronde trouw.

Evenals bij Schijn bedriegt valt ook hier tot in details de thematische samenhang met
de liederen van de verdeling aan te tonen. In het tweede lied van verdeling VI heet
het van Ar'mants geliefde Amiel, dat zij was:
Geknevelt van den Arabier,
Om als een duyfjen wech te voeren,
Voor d' oogen van een wrede gier.

In het derde lied verschijnt het motief van het duifje opnieuw, in de vorm nu van het
ringelduifje:
De beesten zonder schroom, voldoen hun wil en wenschen,
Het Ringel-duifjen, en al 't Pluim-gedierte vrijd,
En trekkebekt en blust
Haar minne als 't hun lust....

Het daarop volgende heft aan met de opwekking:
Ay tortelduifjen, staak uw treuren,
Schoon nijd ons poogt van een te scheuren....

Van het schip nu waarmee Dooraltus en zijn geliefde heimelijk hof en vaderland
ontvluchtten, heet het:
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.... de ronde zeylen
Gespannen door een koele wind,
Die deden 't logge Schip geswint,
Gelijk een Duyf door 't water eylen....

Als men menen mocht, dat hier eigenlijk van geen overeenstemming gesproken kan
worden, omdat het beeld van het duifje opgeroepen wordt door het over de wateren
voortijlende schip, dan is er tenslotte nog het motief van het noodlot waarop wij
kunnen wijzen. ‘O wrede schik Goddinnen!’, heet het in het laatste lied van de zesde
verdeling:
Wat moogt, wat moogt gy spinnen
Voor my so lang een draad,
Van rouw, van ramp, van quaad?
Wie blies u so vol haat,
Toen gy mijn noodlod schikten,
Dat van sich self verschrikten?

In Zo zach Ar'mant zijn lief Amiel zucht de met harde snoeren gebonden Amiela, met
traantjes op de bleke wangen en gebogen hoofd,
en riep ter krop uyt bange;
Balstuurig lot, wat zijt gy vals!

In de vertelling Van Dooraltus vindt men dit ‘balstuurig lot’ letterlijk terug in de
strofe die wij reeds noemden met het oog op het motief van de duif. Dat de
bewijskracht van dit thema hierdoor in aanzienlijke mate wordt vergroot, spreekt
vanzelf.
.... de ronde zeylen
Gespannen door een koele wind,
Die deden 't logge Schip geswint,
Gelijk een Duyf door 't water eylen:
Maar och! 't geluk dat word ons maar geleent!
't Balstuurig lot, te wuft in 't wenden,
Herschept de vr[e]ugden in elenden,
En zend de dood, wanneer men 't niet en meent.

Waar deze vertelling in strekking, pathos en motieven zo treffend met de liederen
van de zesde verdeling overeenstemt, mag men veilig aannemen, dat zij oorspronkelijk
ook van die verdeling deel heeft uitgemaakt1).

1) Bij de vertelling wordt geen zangwijze opgegeven. De innige samenhang echter met de
liederen van de zesde verdeling maakt het wel zeer waarschijnlijk, dat zij oorspronkelijk als
lied geschreven werd. Misschien wijst daar ook in de aanhef op: ‘'t lust / My van uw trouw,
aan d'Amstelkust, / De jonge knapen toe te zingen’.
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Ook het slotlied Schoonheyd is bekoorelijk behoorde oorspronkelijk, naar wij menen,
thuis in een van de voorgaande verdelingen, met name in de achtste of negende. Wij
vestigen ten bewijze daarvan de aandacht op een tweetal preluderende strofen in de
dialoog waarmee de achtste verdeling opent. In de ene kondigt de herder Bloemert
het schone zingen aan van juffer Appelona Pynbergs aan het einde van die verdeling:
Al 't kleyne pluym-gediert, gewoon in 't groen te springen,
Swijgt met de Nachtegaal, die met zijn kleyne tong,
Ze menig deuntjen zong,
Heel stil, en luystert toe, als zy begint te zingen.

Het andere couplet preludeert op de slaapkoets, waarvan de minnaar spreekt in het
eerste droomlied van verdeling IX:
Mocht ik de slaapkoets van mijn Nimphjen eens genaken,
Een blooten krop, een arm zo blank, zo schoon, zo bol,
Zo zacht gelijk een mol,
Deede u bezeffen, wat daar schuylden onder 't laaken.

De voorstelling stemt wel niet precies met die van het droomlied overeen. Terwijl
Bloemert spreekt over een bezoek aan het slaapvertrek van zijn liefste, droomt de
andere minnaar, dat zijn liefste 's nachts in zijn ‘slaapzaal’ voor zijn ‘koets’ treedt.
Maar het droomlied brengt toch datgene waar Bloemert reeds op zinspeelt: de
verschijning van de naakte vrouwenfiguur:
Mijn Laura dien ik min, quam in mijn Slaapzaal treden,
Met lieffelijk gelaat, en moedernaakte leên,
Een kleetje alleen bedekte haar heupe naar beneden,
't Hing al van melk en bloed, en Maagdenwas aan een.

Maar er is meer. Aan het slot van dit couplet wordt de figuur van Laura gekoppeld
aan die van Venus, en nu is het interessant te zien, hoe de achtste verdeling ook op
dit thema preludeert. De godin verschijnt ons in de tweede strofe van het lied Op de
schoone oogen van Juffer Lea Steylvlied:
Als de Goden Nektar dronken,
Strooyden 't albeheersend wicht
Dartel twee geweyde voncken,
Van zijn eeuwig brandend licht:
Venus vingse strakx in eenen
Kruyk van helder Kristallijn,
Daar zy flikkerden en schenen,
Onverdronken in de Wijn.
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Zij verschijnt moedernaakt in het lied Een ander zing van krijg en moort:
Al wat my op de weereld haagt,
Dat is een schoone Maagt,
Alle and're dingen acht ik niet,
Die harts-tocht trekt my meest;
Die voert de Scepter en gebied,
De tochten van mijn geest.
'k Zie Venus, die de geest vermaakt,
Veel liever moeder naakt,
Ontbroost, ontgord, ontslinger kleed,
Met alle deelen blood,
Als Mars in 't blanke staal besmeed,
Bespad met dierbaar rood.

Hierbij vergeleken betekent het eerste droomlied van de negende verdeling duidelijk
een climax in de ontwikkeling van het Venusmotief. Daar immers wordt - in de
voorlaatste regel van de tweede strofe - vrijmoedig op de vrouwelijke schaamdelen
gezinspeeld:
Een windje op haar verlieft,
Ten veynster ingeslopen,
Bedreef een stoute dieft,
En spreyden 't kleetjen open,
Daar zach men dat een mensch, hoe koud, sette in een vlam.
Men segt, dat Venus so wel eer ten oordeel quam.

Met zijn nóg vrijmoediger aanduiding van de schaamdelen der vrouw sluit Schoonheyd
is bekoorelijk daarbij onmiddellijk aan; het voert de climax ten top:
Natuur boetseerde nooyt soo braaf,
Nu teekent sy met eene stip de Naaf,
En buygt zo zoet allengsjes sachjes neer,
En haalt een streep half ront, en puyld dan weer.
Hier hoogt zy flaauw aan elke zy,
En trekt in schaauw, een diepsel tussen by;
Ter rechter en ter slinker buygt de las.
Nu raak ik weer van daar 't op 't heetste was.
Nu schept mijn long, mijn ziel weer aam,
Nu stromen al mijn geesten weder t'saam.
Het swoegend hart begeeft zich weer tot rust,
Haast waar ik dood gestikt in diepe lust.
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In een ander opzicht nog sluit Schoonheyd is bekoorelijk aan bij het eerste droomlied
van verdeling IX. Argivina's minnaar spreekt nl. onmiddellijk reeds in de aanhef van
zijn lied het oordeel uit, waarop door Laura's minnaar wordt gezinspeeld (‘Men segt,
dat Venus so wel eer ten oordeel quam’):
Indien 'er dan een Venus zey,
De schoonste van de schoone goden rey,
Zo is 't Argivina, die ik bemin;
Want in haar wezenstrek speelt een Goddin.

En ook op dit thema van het oordeel preludeert de achtste verdeling. Aan het slot
immers van de dialoog tussen Bloemert en Eelhart wordt de herder Melker tot het
oordeel uitgenodigd:
Nu Melker, oordeel, wie de kroon strijkt van ons beyden.

Nu doet zich het feit voor, dat deze Melker nergens in de achtste of negende verdeling
aan het woord komt. In een thematisch zo nauwkeurig samengesteld geheel als de
Duytse Lier zeker een opvallend verschijnsel. Men zou nog even kunnen
veronderstellen, dat Luyken in deze pastorale figuur de lezer opvoert en aan hém
dus het oordeel overlaat. Een dergelijke wending komt echter in de bundel nergens
voor en bovendien wordt het oordeel van Melker aangekondigd in het onmiddellijk
voorafgaande gedichtje, getiteld Elk om 't schoonst:
Twee beminnende gezellen,
Roemden van haar Vrysters schoon:
Melleker zou het oordeel vellen,
Die, of deze spant de kroon:
Hofrijk zou 'er onder fluyten,
Op het besten dat hy kon:
De Echo teeg terstont aan 't stuyten
Met als Bloemert dus begon...

Wat het ontbreken van Melkers oordeel des te sterker doet opvallen, is het feit, dat
de dichter het programma van Elk om 't schoonst voor al het overige woordelijk
uitvoert! De herder Hofrijk kómt inderdaad - tezamen met Tymema - aan het woord
in de onmiddellijk volgende dialoog Verschil en de echo's stuiten inderdaad ‘op 's
Harders fluyten’ in het lied Ruyssende winden uit dezelfde verdeling. In de dialoog
zelf gaat de reeks van ‘preludes’ nog verder, zoals wij zagen: het schone zingen van
Appelona wordt er aan-
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gekondigd in de elfde strofe en de vijftiende zinspeelt op het motief van de naakte
vrouwenfiguur. Het kan wel niet anders of het lied Schoonheyd is bekoorelijk moet
gezien worden in het verband van de achtste en negende verdeling. Volgende op het
aan Laura gewijde droomlied gaf het daar het oordeel van Melker, in wie de pastorale
poëet van de Duytse Lier zelve schuil gaat. Hij weigert het dilemma te aanvaarden,
waarvoor hem de herders Bloemert en Eelhart stellen. Hij kiest niet tussen Gloroos
en Gaardelijne, maar geeft de voorkeur aan Argivina, in wie hij zowel het zinnelijk
als goddelijk schoon van de liefde belichaamd ziet. Want in haar wezenstrekken
speelt iets van een godin, zegt de minnaar, die Argivina als Venus aanbidt. Het
eindoordeel dat hij daarmee uitspreekt, is met andere woorden een Paris-oordeel.
Dat wij hier op het Paris-oordeel stuiten, moet in een thematisch geheel als de
Duytse Lier zijn betekenis hebben, en deze valt ook niet moeilijk te achterhalen.
Reeds eerder in de bundel immers treft men het thema aan, in het slotlied van de
eerste verdeling. Met zijn Venus die ‘cieraden, voor moedernaakt doet wijken’, zijn
schildering van het melk- en bloedachtige ‘poezelnaakt’, is het duidelijk op het lied
voor Argivina afgestemd:
Loddere oogen vol lonken,
By poezel-naakt, gebootst, van melk en bloede,
Doen ysere gemoede,
Ja 't koutste hart, met killig staal beklonken,
In Vrouw-min ontvonken,
En lokken Pares, vol toegestraalde branden,
't Gulde twist ooft, 't gulde twist ooft, 't gulde
twist ooft uyt de handen.

En als de minnaar in de aanhef van dit Paris-lied de vraagt stelt:
Wie spant de kroon der schoone,
Van 't Godendom, om hoog in 's hemels zalen,
Daar duyzend schoone pralen?

is deze formulering dan niet afgesteld op het gedichtje Elk om 't schoonst, waar
Melker oordelen zal:
Die, of deze spant de kroon,

en evenzeer op de dialoog tussen Bloemert en Eelhart, waar Melker tot het oordeel
wordt uitgenodigd met de woorden:
Nu Melker, oordeel, wie de kroon strijkt van ons beyden.?
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Dit zorgvuldig afstemmen geschiedde waarlijk niet zonder reden. Want als de minnaar
uit Schoonheyd is bekoorelijk, naar wij mogen aannemen in de figuur van Melker,
met voorbijgaan van Gloroos en Gaardelijne vaststelt, dat zijn Argivina de prijs der
schoonheid wegdraagt:
Indien 'er dan een Venus zey,
De schoonste van de schoone goden rey,
Zo is 't Argivina, die ik bemin;
Want in haar wezenstrek speelt een Goddin,

dan doet hij precies, maar dan ook precies hetzelfde als de minnaar die in het slotlied
der eerste verdeling, als Paris, met voorbijgaan van Iuno en Bellone uitroept:
Groote Venus, ô schoone!
Gy spant de kroon om hoog, in 's hemels zalen,
Daar duyzent schoone pralen....

Het lied voor Argivina moet ook oorspronkelijk, maar dan aansluitend bij het eerste
droomlied der negende verdeling, het slotstuk van de bundel gevormd hebben. Met
het Paris-oordeel markeerde Luyken het begin en einde van zijn bundel. Aan het slot
kende hij, de op vrouwenschoon verliefde dichter, als een andere Paris, aan Argivina,
als een andere Venus, de gouden appel der schoonheid toe!
Daarmee bezitten wij een vrij duidelijk beeld van het oorspronkelijk plan van de
Duytse Lier als een geheel van minneliederen die thematisch op elkaar waren
afgestemd, in verdeling gegroepeerd, en van motto's voorzien. Uit de compositie
dezer verdelingen bleek Luykens opvatting van de liefde: man en vrouw worden
onweerstaanbaar naar elkander toegedreven omdat zij - wát de vrouw ook veinzen
moge - beide voor het liefdesspel geschapen zijn; de liefde is een kracht die de ganse
kosmos beheerst en als huwelijksliefde deze kosmos in stand houdt; de liefde dient
onderhouden en kan slechts op straffe van de grootste rampzaligheden aan ontrouw
worden blootgesteld; wijze raad noch ernstige waarschuwing kunnen er de mens
evenwel van weerhouden, zich door de kracht van de zinnelijke eros te laten verrukken
en betoveren. Behalve doormiddel van motto's waren deze verdelingen ‘structureel’
verbonden door het anacreontisch motief van wijn en liefde: aan het slot van de
tweede, de vijfde en tegen het einde van de achtste verdeling. Zij werden tevens
samengebonden door het thema van het Paris-oordeel uit het slotlied van de eerste
verdeling, dat via Elk om 't schoonst, de daarop volgende dialoog tussen Bloemert
en Eelhart en het eerste droomlied der negende
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verdeling zijn climax bereikte in Schoonheyd is bekoorelijk. Zij werden daarenboven
samengehouden door het verwante motief van de naakte Venusfiguur in het slotlied
van de eerste verdeling en aan het einde van de bundel in: Een ander zing van krijg
en moort, Op 't hoogste van de nacht en het daarbij aansluitende slotlied Schoonheyd
is bekoorelijk. Met deze evocatie van de ten oordeel komende, moedernaakte Venus
greep Luyken tevens terug op het overmoedig hedonisme van zijn opdracht aan de
meisjes voor wie zijn liederen waren bestemd! ‘Wat waant gy nu, dwaze?’, fluistert
de ‘achterdocht’ de jonge dichter toe, ‘dat het zierelijker zy, Mars den bepluymden
helm op te zetten, als de schone Venus, met een geschakeerde rozekrans te kronen?
Acht gy dat het bloed op 't gladde harnas gespat aangenamer te beschouwen is, als
daar het op der Graatsien wangen, zoo flaautjes door het blanke vel heene gloeit,
niet anders, als wanneer de Zon, door het roode kerk-glas schijnende, de witte muur
bepurpert? Meent gy dat het uw gedachten vermaakelijker zoude zijn, dat zy door
krijg en moort gingen weyden, als dat zy haar achter de gordijnen der liefde
verlustigen?’ In deze toonaard ving de jonge Luyken zijn ‘structureel’ zo typisch
anacreontisch geïnspireerde bundel aan, in deze toonaard ook besloot hij haar. Hoe
zuiver sloot daarmee oorspronkelijk de tovercirkel der liefde in de Duytse Lier! Zij
ving aan met het liefdesspel in de vroege morgen als ‘de goude Zon verquikt’, 's
ochtends, ‘als het haantje kraayt, / Onder 't klappen van zijn wieken, / Als den dag
begint te krieken’. Zij eindigde ‘naar 't sinken, en voor 't krieken / Des dageraats’ in
de duisternis van de nacht, waaruit Laura en Argivina als een moedernaakte Venus
stralend te voorschijn traden. In de meest letterlijke zin des woords was het voor de
jonge lierespeler van 's morgens vroeg tot 's avonds laat Venus vóór en Venus na.
Ook dus wanneer wij achter in de bundel onze speurtocht beginnen naar de
oorspronkelijke conceptie van de Duytse Lier, blijkt daarin geen plaats voor het Air
met zijn weemoedige aanhef: ‘Droom is 't leven, anders niet’. Nu komt echter het
droom-motief, zoals wij hiervóór al zagen, niet slechts in de negende, maar ook in
de achtste verdeling herhaaldelijk aan de orde. Als de dichter Appelona 's morgens
vroeg de luit hoort bespelen, stelt hij in de aanhef van zijn lied dadelijk vast: ‘'t Zijn
my geen dromen’. Het vrijen van een jonge herderin aan ‘een stroom, / Begroeit
langs haren soom / Met d'Else boom’, verklaart de minnaar in Ruyssende winden,
‘Dat dunkt my is een beter minne, / Dat is een soeter levens droom’. En in Vervager
der dagen, so stadig in 't jagen klaagt hij erover, hoe Chronos de uurtjes van het
mingenot
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doet heensnellen: ‘Dan tart gy de stromen, die langs hare zomen / Als pijlen, als
pijlen af komen. / De kusjes, de lusjes, van heden, van flusjes, / Die maakt gy, die
maakt gy tot dromen’. Ook in het eerste droomlied der negende verdeling verschijnt
de droom tezamen met de stroom. Toen de dromen in het nachtelijk uur door de
wereld vlogen om de mens met schaduwbeelden te bedriegen, ‘met list te domp'len
in een treur, of vreugde-stroom’, viel Laura's minnaar te beurt ‘dese allerschoonste
droom’. Het daarop volgende Air nu sluit bij deze droommotieven wel zéér
nauwkeurig aan. Men vindt er zowel de droom als de bedrieglijke schaduw, zowel
de stroom als de duisternis! Zou het Air dan toch - zo aarzelt men even - tot de
oorspronkelijke conceptie van de bundel hebben behoord? Zou het lied voor Argivina
dan tóch niet bij het eerste droomlied der negende verdeling hebben aangesloten?
Na wat wij hiervóór zeiden over het anacreontisch karakter der oorspronkelijke
conceptie kan er, naar wij menen, voor zulk een aarzeling geen reden zijn. Maar toch
willen wij ter versterking van onze bewijsvoering nog de ontwikkeling nagaan van
het motief van de slaapkoets in samenhang met dat van nacht en droom. Op de
slaapkoets zinspeelt reeds ‘de achterdocht’ als zij in de opdracht aan de juffers de
verliefde dichter vraagt, of het zijn gedachten ‘vermaakelijker zoude zijn, dat zy door
krijg en moort gingen weyden, als dat zy haar achter de gordijnen der liefde
verlustigen?’1). In het tweede lied der tweede verdeling verschijnt dan de slaapkoets
tezamen met de donkere nacht:
Kom weste windtje, dat de bladertjes doet beven,
En zieltjes zuchten helpt, als gy zoo naar en zacht,
Door duyzend telgjes heen, komt fluysterende sweven,
En zoeltjes gonzen, in het donk're bos by nacht,
Kom, neem mijn zuchten op uwe uytgespreyde wicken,
En tuytze in Felaas oor, (ô Fela! schoon van aart,
En wit van deugde) en zech hoe Pooles, voor het kricken,
Des Rooden dageraats, om hare hof-stee waart.
Zech, hoe de liefde hem zijn harsenen doet dwalen;
Hoe hy Natura noemt, den oorzaak van zijn pijn,
Wijl hy niet vliegen kan; hoe dat hy menig malen
Met Philomela wenscht, een Nachtegaal te zijn.
Een Nachtegaal om, op den Ypenboom gevlogen,
Die met zijn blad'ren voor haar slaapkoets uytzicht speelt,
Haar lof te zingen, en een bloote krop te beoogen,
Of schoer, of arm, terwijl de slaap hare oogen streelt.

1) Cursivering, ook in de volgende citaten, van ons.
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In het vierde lied van deze zelfde groep klaagt Greomandus hoe hij zo vaak vergeefs
voor de vensters waarde, waarachter zijn beminde Appelona lag te slapen:
Hoe dikmaal zach my de Maan,
Voor uw vensteren waaren gaan;
In het diepste der nacht,
En aanhoorden mijn minne-klacht:
Dan lacht1) gy zacht en sliep,
Terwijl Greomandus riep:
O Tralien! zoo wreet, als uw Meest'resse,
Waarom belet gy my mijn dorst te lesse.

Nadat in het aanvangslied der vierde verdeling Veldenrijk ‘Ter middernacht, by soete
somertijt’ zijn liedje heeft gezongen, wordt dan in de zesde verdeling de nacht
verbonden met de droom. Het meisje antwoordt er blijkbaar op de klacht van
Greomandus:
Wie wekt my uit den slaap? wie roept my uit mijn dromen?
In 't midden van de nacht. Zijt gy 't, ô zuide wind?
Zijt gy 't die suist en ruist, door hoge Beukebomen?
Neen sluimerende ziel; 't is 't knaapjen dat u mind.
Hy klaagt de nacht zijn leed,
En noemt u dikmaal wreed,
Hy roemt zijn trouwe minne,
Met beweegelijk een toon,
En hy noemt u dikmaal schoon.
O brave jongeling! uw trouheid in het minnen,
Maakt dat mijn groots[.]e ziel in wederliefde blaakt;
Kon ik de rode schaamt', en bleke schroom verwinnen,
Dorst ik het wagen, daar het hartje wel na haakt,
Daar my de lust toe troont;
Gy zaagt u haast beloont,
Voor al uw trouwe diensten,
Daarom noem my niet meer wreed,
Als gy vaak voor hene deed.

Als Bloemert in het aanvangslied van verdeling VIII over de slaapkoets van zijn
nimfje spreekt, hervat hij daarmee het thema van: Kom weste windtje, dat de bladertjes
doet beven (verdeling II). Evenals Pooles hunkert Bloemert er naar, de ‘blooten krop’
en de blanke armen van het slapend meisje te aanschouwen. Alleen is hij overmoediger
door onverbloemd te zinspelen op de schoonheid van het onder het laken schuilgaand
naakt:

1) lacht: laagt.
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Mocht ik de slaapkoets van mijn Nimphjen eens genaken,
Een blooten krop, een arm zo blank, zo schoon, zo bol,
Zo zacht gelijk een mol,
Deede u bezeffen, wat daar schuylden onder 't laaken.

In het aanvangslied der negende verdeling wordt dit verlangen van de minnaar - van
Pooles, Greomandus, Bloemert - in de droom op het schoonst bevredigd! Het lied
vat de thema's der vorige liederen op boeiende wijze samen. ‘Op 't hoogste van de
nacht’ treedt de schone, naakte Laura lachend voor de slaapkoets van haar dromende
minnaar:
Zy naderden mijn koets; wat hart was niet bewogen
Geworden, door soo schoone en goddelijk een swier?
De liefde blixemde uyt haar bruyne en drayende oogen,
En setten al de Zaal in lichte vlam en vier,
Zy lachte, en greep mijn hand,
Mijn boesem sloeg aan 't beven;
't Hart swoegde door de brand;
Ik swijmde, en blies het leven
Op roose lippen uyt; maar och! hoe onverwacht,
Vond ik my toen gewaakt, in eene donk're nacht.

Met het motief van de donkere nacht, de droom, de slaapkoets en het naakte
vrouwenschoon vloeien in dit lied de motieven samen van de naakte Venus en het
Paris-oordeel, die wij eveneens door de gehele bundel heen kunnen volgen. Het lied
voor Argivina sluit daarbij aan in de vorm van een climax, zoals wij zagen. Worden
de vrouwelijke schaamdelen in Laura's lied slechts aangeduid, hier worden zij
getekend. Het Paris-oordeel in het eerste droomlied genoemd, wordt in het lied voor
Argivina geveld. Wordt Laura met Venus vergeleken, Argivina wordt met de godin
vereenzelvigd. De liederen behoren bovendien in een ander opzicht bij elkaar. Als
men de minnaar aan het slot hoort zeggen:
Men dichte een Venus zo men wil,
'k Spot met haar grootsheyt niet, maar hou my stil
Het zy hoe 't ook mach wezen, waar, of waan,
Ik bidde Argivina voor Venus aan,

dan blijkt uit deze aarzeling tussen ‘waar, of waan’ dezelfde spanning tussen
werkelijkheid en verbeelding als er in het droomlied bestaat. Dan blijkt ook hier de
climax! Want wordt Laura in de droom aan de werkelijkheid onttrokken, Argivina
wordt als werkelijkheid tot droom verheven. En waar zich de droomverbeelding van
Laura als een naakte Venus in de donkere nacht
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der werkelijkheid oplost, wordt de verbeelding van de naakte Argivina als een Venus
triumfans, hoe dan ook - waar of waan - in de werkelijkheid gehandhaafd! Neen, er
kan niet aan getwijfeld, of Schoonheyd is bekoorelijk sloot, als slotlied, oorspronkelijk
bij het eerste droomlied der negende verdeling aan.
Doch ook wanneer wij letten op het Air, is er voor twijfel geen plaats. Want hoe
nauwkeurig het in thematisch opzicht ook bij Laura's droomlied moge aansluiten,
het onderscheidt zich daarvan toch essentiëel, doordat het in generlei opzicht een
minnelied is. Het is uitgerekend het enige lied in de gehele bundel, dat geen betrekking
heeft op de eros! Als men het tóch in relatie met de eros wil zien - en daar is in de
Duytse Lier wel reden toe! -, dan geeft het met ondubbelzinnige duidelijkheid te
verstaan, hoe de dichter de zinnelijke eros doorzag als een ijdelheid waarmee het
leven wordt ‘verguygelt’ in de wind! Daarmee was de eerste stap gezet op de weg
der vergeestelijking die uiteindelijk voeren zou tot 's dichters bekering. Zij vond
plaats, deze vergeestelijking, in die typisch barokke sfeer waar de mens leeft tussen
duisternis en dageraad, tussen droom en werkelijkheid, tussen schijn en wezen.
Luyken ging het anacreontisch motief van zijn droomlied in zijn diepste zin verstaan
en de ontstellende ernst begrijpen van dit ontwaken uit de wulpse droom der liefde
in de duisternis van de nacht. Hij ging beseffen, om met Vondel te spreken, ‘hoe wy
hier beneden warren / In schaduwen, verbystert en verblint / Van aerdtscheit, daer
men troost noch heil by vint’1). Doordrongen van dit besef der vergankelijkheid moet
Luyken toen het Air geschreven hebben om daar de motieven van het droomlied in
extremum te voeren. Buiten het erotisch kader, op een algemeen en zedelijk plan,
trok hij daar de laatste en beslissende conclusie. Want het Air veralgemeent de droom
van de minne tot de droom des levens en de duisternis van de nacht waarin de minnaar
ontwaakt, veralgemeent het tot de duisternis van de dood, waarin de mens staart met
droeve ogen. Met deze vervanging van de overmoedige Venusevocatie bracht Luyken
in de ontwikkeling zijner verdelingen een wel zéér ingrijpende, essentiële wijziging.
Hij liet de erotische ontwikkeling welke zijn bundel te zien gaf, in de meest letterlijke
zin des woords dood lopen:
't Huys van vel, en vlees, en been,
Slaat aan 't kraaken,
d'Oogen waaken,
Met de dood in duysterheen.

1) Jeptha, W.B., dl. VIII, p. 832, vs. 1448-1450.

Karel Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier

222
Eenmaal tot deze vergeestelijking gekomen ging de dichter zijn verdelingen
encadreren door middel van prent en bijschrift, waarbij hij tevens enige nieuwe
motto's invoerde. In dit emblematisch kader en enige daarmee nauw samenhangende
liederen der eerste verdelingen legde hij toen zijn uiteindelijke visie neer op de
ontwikkeling van de eros. De liefde - aldus het motto van de 1e verdeling - verdrinkt
het smeulend vuur der droefenis. Behalve een verkoelend water is de liefde ook een
vuur, dat het in rouw verdronken hart gloeiend van liefdesvreugd kan maken
(aanvangslied van de 1e verdeling). Een van liefde brandend hart dat niet gedoofd
wordt, moet tenslotte versmachten en verteren (bijschrift van de 2e verdeling). In
het beurtelings aangeblazen en gedoofd, het afwisselend verhit en verkoeld worden
bestaat de zaligheid der liefde (aanvangslied van de 2e verdeling). Het vuur van de
liefde ontsteekt het vuur der wederliefde (bijschrift van de 3e verdeling). Zoet en
zuur in de harten vermengende baart de liefde een vuur, dat aangroeiende op zijn
beurt de zo gewenste smarten baart, waardoor man en vrouw, tot éne klomp
versmolten, zwemmen in een zee van het weelderigst geluk (bijschrift van de 4e
verdeling). De liefde is een bron van vruchtbaarheid (bijschrift van de 5e verdeling).
Het geluk van liefdes ‘volle waelden’ wordt onderhouden door het wederzijdse
dienstbetoon van man en vrouw (bijschrift van de 6e verdeling). Zoals de nacht schuil
gaat in de dag, zo schuilt de boze geest van wulpsheid en ontrouw in de schone schijn
van Amor, gevoed, gevormd en uitgedijd van wellust en weelderigheid (bijschrift
van de 7e verdeling). Voor geen enkele zedeles ontvankelijk gaat de min tenslotte
dartel haar eigen gang (bijschrift van de 8e verdeling). Wij brengen deze ontwikkeling
van Luykens liefdeleer hier nogmaals in herinnering om te laten zien, hoe innig zij
verbonden is met het Air. Om wille dáárvan voegde de dichter aan zijn liefdeleer het
motto toe van de negende verdeling, waarvan de prent geen bijschrift bezit: ‘Het
ydele vermaak verdrijft gelijk een stroom: / Nu is 't: nu is 't geweest; het leven is een
droom’. Met de formulering van deze algemene levenswijsheid wordt immers in
laatste instantie niet gezinspeeld op het wufte droomlied van Laura, maar op de
aanhef van het Air: ‘Droom is 't leven, anders niet.’ Luyken liet zijn liefdeleer echter
niet alleen uitmonden in het Air, hij bereidde het daarin ook voor. Hij deed dat
doormiddel van het bijschrift der zevende verdeling, waar Amors schoonheid
geschilderd wordt met een reeks van aan de natuur ontleende beelden. Zij werd de
dichter voorgeschreven, deze beeldspraak, door de eveneens aan de natuur ontleende
voorstelling in de aanhef van het bijschrift: ‘De donkre nacht schuild in den dag, /
Hoe
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schoon hy immer schijnen mag’. Zo verbergt zich achter de welgevormde leden van
het schone minnegodje een verraderlijke geest, waarvoor de mens op zijn hoede dient
te wezen. De figuren uit de liederen van de zevende verdeling zijn er om dat te
bewijzen! De met Dialarkus op overspel betrapte Emilia, Astor die Leontine bedroog,
Dariede die zich door Melarkus zo lichtzinnig liet verleiden. Ofschoon bijna overal
in de Duytse Lier de beelden van het bijschrift in de liederen terugkeren, is er in geen
enkel lied van de zevende verdeling sprake van een donkere nacht, wat des te
opvallender mag heten, omdat het beeld zo duidelijk van essentiële betekenis is. Ook
in de achtste vindt men het niet. De dichter werpt daar alle ethische bekommernissen
over boord om de dartele gangen van de speelse Amor op het vurigst te bezingen.
Het beeld keert pas terug, als Luyken in het eerste droomlied van verdeling IX het
bij uitstek anacreontisch motief uitwerkt van de minnaar die uit een van licht vervulde
minnedroom ontwaakt in de duisternis van de nacht. Maar het kan niet met het oog
dáárop geweest zijn, dat de dichter het beeld invoerde. Aan het begin van een zo
sterk moraliserende verdeling als de zevende kan deze Böhmistische voorstelling
immers onmogelijk anders dan in volstrekt geestelijke zin worden verstaan. Luyken
kan dat slechts gedaan hebben om daarmee, óver het eerste droomlied heen, het Air
voor te bereiden, waar de duisternis inderdaad tot haar diepste, geestelijke zin wordt
herleid. Aangekondigd in verdeling VII betekent het Air aan het slot van verdeling
IX principiëel het eindpunt der ontwikkeling zoals deze door de dichter in zijn
liefdeleer werd vastgelegd.
Nadat Luyken deze leer had uitgedrukt in motto, prent en bijschrift en zijn liederen
op sommige plaatsen daarbij aangepast, zorgde hij voor een vlotter overgang van de
verdelingen, die nu een veel nauwer sluitend geheel vormden. Hij voegde daartoe
een viertal velddichten toe. Aan het slot van verdeling III plaatste hij een veltdeuntje
dat hij met het oog op het bijschrift van de volgende verdeling met één couplet
uitbreidde en dat hij de titel gaf van Licht aan Brand. Om in de zwaartillende zevende
verdeling reeds te preluderen op de dartelheid der volgende, plaatste hij aan het slot
daarvan Melarkus had zijn ad'ren volgepeepen. Aan het einde van de achtste plaatste
hij de beide veltdeuntjes Verrassing om daarmee na de extatische verrukking van
het lied op Appelona Pynbergs te preluderen op ‘het ydele vermaak’ in het motto
der negende verdeling. En tenslotte bracht Luyken de liederen die hij na deze revisie
van de Duytse Lier overhield, naar een nieuwe verdeling: de vermoedelijk als lied
geschreven vertelling Van Dooraltus, het lied Schijn bedriegt en het slotlied
Schoonheyd is bekoorelijk. In deze ver-
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deling nam hij tevens op een zevental gedichten die alle betrekking hebben op de
kunst, het kunstwerk of de kunstenaar en waarvan sommige duidelijk aantonen, hoe
de dichter zich niet alleen in artistieke maar ook in spirituele zin op de onsterfelijkheid
bezon. Volkomen in overeenstemming met de vergeestelijking waarvan de bundel
nu getuigde, plaatste hij boven deze tiende verdeling een motto dat evenals het vorige
geheel los staat van de eros en waarvan de verinnerlijking eveneens zéér evident is:
Die d'onrust niet in 't hart en heeft,
Leeft zalig, als hy buyten leeft.

De enige moeilijkheid die zich voordoet, is de beantwoording van de hiervóór reeds
gestelde vraag: waarom besloot Luyken zijn bundel ondanks de vergeestelijking
waarvan zij uiteindelijk blijk geeft, toch met een zo genotziek lied als Schoonheyd
is bekoorelijk? Men zou kunnen opmerken, dat de dichter niet slechts de zinnelijke,
maar ook de ‘goddelijke’ schoonheid van zijn, als Venus verbeelde, Argivina
verheerlijken wil. In haar immers smelten de ‘zoete vrind'lijkheen’ samen met haar
majesteitelijke ‘grootsheyd’. Maar overtuigend is zulks allerminst. Het lied voor
Argivina blijft met dat al een van de meest sensuele liederen van de bundel. Heeft
Luyken misschien zo iets gevoeld als een terugslag op zijn streven naar
vergeestelijking en wilde hij toen, over deze vergeestelijking heen, met
kwajongensachtige bravour zijn zinnelijke eros in dit slotlied tóch laten triomferen?
Een dergelijk bravourstuk te veronderstellen op grond van dit éne lied, lijkt ons niet
gerechtvaardigd. Daarvoor vormt het tezamen met de beide voorafgaande stukken
al te duidelijk een overschot dat na de herziening van de bundel in geestelijke zin
overbleef. Het lijkt ons wel het meest waarschijnlijk, dat compositorische redenen
van zuiver formele aard hier de doorslag gaven. Terecht kon Luyken van mening
zijn, dat hij met de negende en tiende verdeling het karakter van zijn Duytse Lier als
erotische bundel al te zeer beschadigde. Om dit karakter te redden zal hij het
oorspronkelijk slotlied opnieuw gebruikt hebben om er zijn bundel mee te besluiten.
Gelukkig kunnen wij deze oplossing bezwaarlijk noemen. Zij vermag ook niet de
tweeslachtigheid te maskeren welke de Duytse Lier als erotische bundel met haar
negende en tiende verdeling nu eenmaal kreeg. Want van een dichter die aan het slot
van de inleidende pastorale der tiende verdeling, in volkomen overeenstemming met
het motto, het leven bij het onnozel en vreedzaam vee als het schoonste prijst en in
dit verband dichters als Cats en Westerbaan wijzen roemt:
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Dit leven loofden alle wijzen:
Dit haagden KATS en WESTERBAAN,
Die prijzen 't ons met vaarzen aan;
Dit leven zal ik altijd prijzen.
O dat het lot my zulk een leven gaf?
Mijn zang-lust zou veel schoonder bloejen....,

van een dichter die zijn verjaringsvers voor Nikolaas de Vree besluit met deze wens:
Leef in vreede, leef in vreugde,
Leef zo als gy wenschen kant;
Leef in eeren, leef in deugden,
Leef i[n] wijsheyd en verstant,
Leef zo, dat u naar dit leven,
Van het al bevattende Al,
't Eeuwig leven word gegeven,
Daar men nooyt weer sterven zal,

van een dichter die Op een vraag, welk de beste kunst zy de zinnenlust als een pest
verafschuwt en de wellevenskunst de hoogste roemt:
Ga wijsheyd tot een Hemel richten:
Gaar alle kunsten tot een schat,
Die 's Weerelds wijde kring omvat,
En hangts' er aan voor starre-lichten:
Zo zal mijn kunst met held'ren straal
Alleen die and'ren altemaal
Gelijk een zon doen schaemroot swichten,

die in het daarop volgende gedicht op wijsheid en schoonheid als het hoogste ideaal
wijst:
Daar moet gy heene om op te stijgen;
Door klimmens moeyten, swoegen, hijgen,
Verdient men by de Wijzen eer....,

die het liefdesmotief hervattend, buiten het verband van een didactische of
moraliserende verdeling, twee gedichten plaatst, waarvan het ene de trouw der liefde
verheerlijkt en het ander de schone schijn der min ontmaskert:
Wanneer gy Schoone-schijn[e] ziet,
Dan sluyt uw oogen en uw zinnen,
Of geef u vaardig boswaart inne,
Betrouw, betrouw u zelven niet,

van zulk een naar wijsheid strevend dichter kan men waarlijk niet anders
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zeggen dan dat hij in beginsel de eenzijdigheid van de zinnelijke eros aan het te
boven komen was. De handhaving van het slotlied Schoonheyd is bekoorelijk om
redenen van formeel-aesthetische aard bewijst alleen, dat deze overwinning nog niet
ten volle bevochten was. Zelfs indien men aan zou willen nemen, dat Luykens
vergeestelijking door het lied op Argivina tenslotte weer te niet wordt gedaan, dan
nóg mag men zeggen, dat er omstreeks 1670 in hem een proces van verinnerlijking
begonnen was, dat, tijdelijk onderbroken, uiteindelijk tot zijn bekering voeren zou.
Voor een goed begrip van de aard dezer verinnerlijking moeten wij er tenslotte nog
op wijzen, dat het Air wordt voorbereid in laatste instantie door de gehele ontwikkeling
van de liefdeleer waarmee Luyken zijn liederen encadreerde. Zij voltrekt zich in drie
duidelijk te onderscheiden fasen: 1e: die waarin de eros wordt voorgesteld als een
vuur, dat beurtelings verkoeld en aangeblazen moet worden; 2e: de fase aanvangend
in het bijschrift van verdeling IV, waar de voorstelling van de liefde als een vuur
verbonden wordt met die van het ontstaan der liefde als een geboorteproces van vuur;
uit dit vuur ontstaat de weelde van de eros, die in de volgende bijschriften te vinden
is tot in de zevende verdeling toe; daar begint de 3e fase met de verbeelding van eros'
weelderigheid als de schoonheid van het heldere daglicht, waarin het duister van de
nacht verraderlijk verborgen is. In deze liefdeleer is de voorstelling van de donkere
nacht dus principiëel met die van de liefde als vuur en licht verbonden. Het licht van
liefde's vuur verdwijnt in de duisternis van de nacht, uiteindelijk in de duisternis van
de dood, want in het bijschrift van verdeling VII ligt het Air reeds besloten. Deze
visie nu op de ontwikkeling van de aardse eros roept onweerstaanbaar de leer van
Böhme in herinnering. Ook bij hem behoren vuur en duisternis en dood principiëel
bij elkander. In deze ‘äuszere, sichtbare Welt mit Sternen und vier Elementen’1) kent
de onbekeerde mens slechts ‘das Feuer in der Finsternisz’. Het is een ‘Angstfeuer’,
het is ‘peinlich, feindlich und in der Essenz widerwärtig’2) en dientengevolge voor
de mens ‘eine Ursache der Traurigkeit’3). De tot verinnerlijking gekomen Luyken
was wel zéér zuiver in de Böhmistische leer, toen hij aan zijn liederen het motto der
eerste verdeling toevoegde en in aan-

1) Der Weg zu Christo, Das 5. Büchlein (De Regeneratione. Das ist von der neuen
Wiedergeburt), Das I. Kapitel, § 13, ed. Schiebler, dl. I, p. 102.
2) id., § 20, ed. Sch., dl. I, p. 104.
3) id., § 18, ed. Sch., p. 104.
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sluiting daarbij het eerste lied van zijn bundel met één strofe uitbreidde! Want voordat
het liefdesspel een aanvang neemt, brandt in de Duytse Lier het ‘smeulend vuur’ der
droefenis, en als bij Böhme laat zich deze droefheid verbinden met de duisternis. Zij
vindt immers haar oorzaak in die onzalige eenzaamheid, waarvan de dichter vol
afschuw zegt: ‘Uyt u donker weesen, / Kan yder leezen, / Dat gy alle vreugden vliet’1).
Als de aardse mens zocht Luyken dit smeulend vuur der droefenis - de droefenis van
het naar liefde hunkerend hart2) - te blussen met het water ener aardse liefde. Hij deed
precies wat Johann Gichtel bedoelde, toen hij sarcastisch uitriep: ‘Geeft dan den
mensch een bandelooze vrouw aan den hals, opdat de groote vuurbrand met aardsch
water worde gedoofd en het omhoog vliegen onmogelijk worde’3). Zo schijnt in de
aanvang van de Duytse Lier de droefenis te verkeren in vreugde en de duisternis te
verdwijnen in een dageraad van het zoetste mingenot. Maar zolang de mens vanuit
deze uiterlijke wereld niet doorgedrongen is in Gods heilig lichtrijk, blijft de ziel
volgens Böhme ‘eine grosze Finsternisz und eine peinliche, ängstliche Feuerqual’4).
De aardse liefde immers is ‘nur kaltes Wasser und kein rechtes Feuer’5). Alleen met
het water der goddelijke liefde kan het zielevuur gelaafd worden, alleen met goddelijk
licht doorschenen vindt de ziel haar ware vreugde. Vuur en duisternis mogen dan al
niet openbaar worden in 's werelds lichte schijn, verdwenen zijn zij daarom geenszins.
De goddeloze mens leeft met zijn diepste wortel in het rijk der ‘ewige Natur’ als in
en ‘Finster- und Feuerwelt’. Want vuur en duisternis mogen niet in een hel
gelocaliseerd worden, zij zijn overal in het gemoed van de onbekeerde mens. In deze
uiterlijke wereld heerst ‘die Finsternisz, worin sowohl König Lucifer mit seinen
Engeln, als auch alle fleischlichen gottlosen Menschen noch mit lebendigen Leibe
gefangen liegen’...6). De mens voelt het vuur en de duisternis wel door zijn kwaad
geweten, ‘aber er verstehet das nicht; denn er hat noch die irdische Eitelkeit, mit der
er sich beliebet, daran er Freude und Wollust hat. Auch hat das äuszere Leben noch
das Licht der äuszern Natur, darinnen sich die Seele belustiget, dasz also das Peinen
nicht mag offenbar werden.

1) In Onzalige eenzaamheyt! (1e verdeling).
2) Cf. ‘'t Smeulend vuur, dat in uw hart, / Al te naauw beslooten ward, / Dat heeft al lang / Uw
bleeke wang / Doen gloeien...’, Allerschoonste Maagdelijn (3e verdeling).
3) Hylkema, Reformateurs, dl. II, p. 449.
4) Der Weg zu Christo, Das 6. Büchlein, § 38, ed. Sch., dl. I, p. 142.
5) Aurora oder Morgenröthe im Aufgang, Das 9. Kapitel, handelend Von der holdseligen,
freundlichen und barmherzigen Liebe Gottes, das grosze himmlische und göttliche Geheimnisz,
ed. Sch., dl. II, p. 88.
6) id., Das 20. Kapitel, ed. Sch., dl. II, p. 233.
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Wann aber der Leib stirbet: so kann die Seele solcher zeitlichen Wollust nicht mehr
genieszen und ist ihr auch das Licht der äuszern Welt verloschen’1). Luyken zou dit
proces later zelf beschrijven in zijn Voncken der Liefde Iesu: ‘Nu wordt het duyster
openbaar, / Dat flus in 't licht verholen waar; / Zy komt van 't Noorden, noch van 't
Suyden, / Maar haar verborgentheyt die blykt, / Om dat het licht der Sonne wykt’.
En dit ‘wonder’ verklarend vervolgt hij:
O Ewige Ziel! die uw gesicht,
Ontleent van 't tyd'lijk Sonnelicht,
En leeft in werelse vermaaken,
Van allerhande eydelheydt,
En valse lust van desen tydt,
Bestaande in veelderleye saaken;
Als eyndeling den Avond naakt,
En van den Dach een eynde maakt,
Door 't luyken van des levens Oogen;
Dan wordt u 's werels schone dach,
Met al het soet dat in haar lach,
Als afgesneeden en onttoogen.
Het licht dat al uw leven scheen,
Tot uw verquicking, gaat dan heen,
En haaldt syn lichte stralen onder,
Wat blijft' er dan? Een naare nacht....2)

Hoe zuiver Böhmistisch dacht Luyken reeds toen hij, tot vergeestelijking gekomen,
in het bijschrift der zevende verdeling de aardse eros identificeerde met het licht van
de uiterlijke wereld! Uit dit heldere licht liet hij de duisternis verschijnen van de
nacht om deze in het Air tenslotte te herleiden tot de duisternis van de dood! Daarmee
erkende hij hoe het vuur niet met aards water kan geblust, hoe zijn vreugde opnieuw
was verkeerd in droefenis: ‘d'Arme mensch vergaapt sijn tijt, / Aan het schoon der
ydelheyd, / Maar een schaduw die hem vlijt, / Droevig! wie kan 't weeren?’ Uit de
liefdeleer waarmee hij zijn liederen encadreerde en die hij liet uitmonden in het Air,
blijkt wel overduidelijk, dat Luykens verinnerlijking in de ware zin des woords een
Böhmistisch ‘Prozesz’ was3). Het blijkt ten overvloede uit de aanvang van Der Weg
zu Christo, waar het besef van de vergankelijkheid des vleses wordt

1) Der Weg zu Christo, Das 6. Büchlein, § 39, ed. Sch., dl. I, p. 142-143.
2) Voncken der Liefde Iesu, in één band met Jezus en de Ziel, A'dam 1714, fol. 207-208.
3) Böhme spreekt van het ‘Prozesz der Busze’ in Der Weg zu Christo, Das 1. Büchlein, § 12,
ed. Sch., p. 4.
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voorgesteld als het begin van 's mensen bekering. ‘Wenn der Mensch zur Busze
schreiten und sich mit seinem Gebet zu Gott wenden will: so soll er vor allem Gebet
sein Gemüth betrachten, wie dasselbe so ganz und gar von Gott abgewandt stehe;
wie es an Gott treulos worden sei; wie es in das zeitliche zerbrechliche, irdische
Leben gerichtet sei und keine rechte Liebe gegen Gott und seinen Nächsten führe,
und wie es also ganz wider Gottes Gebot lästere und walle, und nur sich selber in
zeitlicher, vergänglicher Fleischeslust suche’1). Van de drie ketenen waarmee de ziel
gebonden is aan het aardse leven, is de derde de allerschadelijkste: ‘das verderbte
und ganz eitle, irdische, sterbliche Fleisch und Blut, voll böser Begierde und
Neiglichkeit’2). Voortdurend is er in dit geschrift sprake van de ijdelheid des levens,
waarvan Luyken spreekt in het Air. Onder Gods ogen belijdt de ziel: ‘Ich bin mir in
der Eitelkeit also todt worden, dasz ich auch in dieser Eitelkeit meine Augen nicht
zu dir aufheben kann’3), en even later roept zij smekend uit: ‘O du Durchbrecher des
Todes, komm mir doch zu Hülfe! Ich kann und vermag nichts; ich bin mir todt worden
und habe keine Kraft vor dir, und darf auch meine Augen vor groszer Schande vor
dir nicht aufheben; denn ich bin der besudelte Säuhirte und habe mein Erbe mit der
falschen buhlerischen Hure der Eitelkeit in Fleischeslust verthan’4). Men vindt bij
Böhme ook de voorstelling van het lichaam als het ‘huis van vel, en vlees, en been’,
waarin de mens waakt in de duisternis des doods. In deze ijdele wereld is de aarde
‘ein Haus der Finsternisz und des Todes geworden’5). Volkomen parallel daarmee
wordt het lichaam ‘ein Fleischhaus’ genoemd: ‘so ist auch das Fleischhaus des
Menschen ein finsteres Thal’6) en elders: ‘Dieweil sich aber das Herz der Gottheit in
dem Leibe dieser Welt in der äuszersten Geburt, welches die Leiblichkeit ist, verbirget,
so ist die Leiblichkeit ein finstres Haus....’7). Van het Böhmistisch proces dat zich in
de dichter voltrok, maakt het Air zoals men ziet, een integrerend deel uit.
Kan het ons nog verwonderen, dat de ontwikkeling van de lierespeler in dit
overgangsstadium blijkt aan te sluiten bij de aanvang van het mystieke leven zoals
hij dat bezong en uiteenzette in Jezus en de Ziel? De aanhef van het

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

Das 1. Büchlein, § 1, ed. Sch., dl. I, p. 1.
id., § 3, ed. Sch., dl. I, p. 1.
id., § 19, ed. Sch., dl. I, p. 7.
Ibidem.
Aurora, Das 25. Kapitel, ed. Sch., dl. II, p. 292.
id., Das 26. Kapitel, ed. Sch., dl. II, p. 311. In Een Otter in 't Bolwerck spreekt ook Vondel
van ‘Vleeshuys’, W.B., dl. III, p. 336, vs. 39.
7) id., Das 26. Kapitel, ed. Sch., dl. II, p. 310.
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eerste vers uit deze Böhmistische bundel hervat als het ware de voorstelling van de
aardse liefde als een vuur:
Al geeft zich hier zo mild in deezen lande,
Voor 't uiterlyke levensvier,
Een overvloed om zorgeloos te branden,
En vlees en bloed, dat groove dier,
Zyn aardse lust, den vollen toom te geeven1)...

Het gedicht bij het tweede zinnebeeld verbindt het vuur met de duisternis. De ziel
herinnert het verleidelijke vlees aan het uur des doods:
Schynt dan Gods licht niet in myn Zielenvuur;
Zo moet ik wel in 't eeuwig duister waaren,
Wyl ik ontspringe uit d'eeuwige natuur2).

In het prozacommentaar op het derde zinnebeeld treft men de voorstelling aan van
het duister dat schuilgaat in het daglicht. ‘Deeze zichtbaare wereld is niet anders als
een uitgeboorte van de inwendige wereld; al wat wy hier zien dat is ook inwendig
in 't onzichtbaare. Gelyk als wy hier vinden licht en duisternis, zo is inwendig ook
een eeuwig licht en een eeuwige duisternis, doch niet veranderlyk gelyk als dag en
nacht; maar die duisternis is eeuwig in het licht verborgen, gelyk ook deeze uitterlyke
duisternis, buiten de plaats der Aarde, altyd in het licht der Zonne verslonden of
verborgen is, en blyft doch wezentlyk duisternis, gelyk wy dat aan de nacht zien, die
niet anders is als een schaduw van de grove Aardkloot, die de straalen der Zonne
ophoud, en dewyl dan het licht daar niet heen reiken kan, zo word de verborgen
duisternis aan ons openbaar’3). In het prozacommentaar bij het eerste zinnebeeld
hoort men ook duidelijk de echo van het Air als de dichter verzucht: ‘Wat is doch
de weelde en wellust deezer wereld? als een schaduw gaat ze voorby, als een rook
en damp verdwynt zy’4). En ook later, veel later nog klinkt het thema van de ijdele
droom des levens, als om te bevestigen van hoe essentiële betekenis het Air in Luykens
ontwikkeling is geweest. Zo in het gedicht Wat is 't Leven, waarmee de bundel
Voncken der Liefde Iesu begint:
Dit ogenblik of Punt, terug gekeeken;
Weg is de tyt, van dartig veertig jaar,
Gelyk een Pyl, of windt voorby gestreken,

1)
2)
3)
4)

Jezus en de Ziel, ed. 1714, p. 10.
id., p. 14.
id., p. 20.
id., p. 13.
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En als een droom, of 't nooyt geweest en waar.
Soo is 't, tot nuw; En even sal 't ook wesen,
Aan 's levens Eynd, in 't uurtje van de doot;
Heeft dan de Ziel geen rykdom, uytgelesen,
Van hemels goet, dan is het jammer groot:
Uyt is de droom, van alle aartse dingen.
De bit're doot snyt, al het sichtbare af;
Weg gaat de geest, en laat de wereltlingen,
Het vlees en bloet, dat vaart in 't duyster graf.
Waar is de weelde en vreugt, van 't lange leven?
Soo swelt een Bel van water, cierlijk uyt,
Maar, in een blick, is alles weg gebleven,
De goude tyt, is slecht, vereydeltuyt1).

Nog treffender misschien is het gedicht Dromen is bedroch, dat niet slechts aan het
Air, maar ook aan het eerste droomlied der voorlaatste verdeling herinnert:
Ghy wereld'ling komt hier te kerck,
Of ghy uyt uwen droom mocht raaken;
Daar in ghy diep versluymert leydt,
En maaldt en dwaaldt in eydelheydt,
Eer u gebeurdt, een droevig waaken.
Want siet; al slaapt men noch soo vast,
En gaat in eydelheydt te gast,
En droomt van alle moye dingen,
Die 't oog begeerdt, en 't harte lust.
Zeer mack'lyk, vrolyk en gerust,
Daar alle weelden 't hart omringen;
De starcke doodtstem roept soo luyt;
De Geest ontwaakt; de Droom is uyt:
Men leydt ontbloot, van alle deugden:
O noodt! o overnaare noodt,
Wat is uw armoed swaar en groot!
Wat helpt een eyd'le droom, van vreugde?
Wordt wacker. al die slaap'rig syt,
En waakt in dese gulden tydt,
Van opgeslooten hemels deuren.
Een droom, van weelde, is wynig waardt:
Wie sich een Hemel maakt, op aardt,
Die moetse, eyndeling, verliesen.
Al wat voorby gaat en vervliedt,
Dat is het waare wesen niet:

1) Voncken der Liefde Iesu, fol. 3.
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Ach Jesus! heylig Zielen licht,
Schynt ons gestaadig in 't gesicht,
Opdat wy wacker zyn, en waaken,
En niet in 't logge vlees, en bloedt,
Bedomt, en duyster van gemoedt,
In slaap noch sluymering geraaken1).

Maar keren wij terug tot Böhme's beschrijving van het proces der verinnerlijking.
Das Erste Büchlein van Der Weg zu Christo vertelt hoe de eenmaal tot inkeer
gekomen ziel ‘das edle Ritterkränzlein’ zal ontvangen uit handen van de edele
jonkvrouwe Sophia. ‘In gar groszer züchtiger Demuth’ moet de ziel voor de
jonkvrouwe der wijsheid verschijnen, ‘nicht als ein brünstiger Stier oder geile Venus’2).
Alleen wie vastbesloten is niet meer ‘in die alten Fuszstappen der Eitelkeit’3) te treden,
zal de kroon ontvangen van de Goddelijke wijsheid. In zijn beschouwing over Die
ritterliche Pforte der armen Seele stelt Böhme de vleselijke mens voor als het wilde
dier, dat de ziel van haar inkeer tracht af te houden. ‘Siehe, du arme Seele in deinem
Dornenbade, wo bist du daheim? Bist du in dieser Welt daheim? Warum suchest du
nicht der Welt Gunst und Freundschaft? Warum trachtest du nicht nach zeitlichen
Ehren, nach Wollust und Reichthum, auf dasz dir's in dieser Welt wohlgehe?4) Luyken
nam deze passage over in zijn commentaar bij het tweede zinnebeeld van Jezus en
de Ziel en ook in zijn gedicht daarbij vindt men de voorstelling terug. ‘Zoud gy my
dan zo gants en gaêr begeeven, / Mijn halsvriendin? ô Ziel,’ - roept het dier uit - ‘en
rooven my / Myn hoogste goed, myn weelig speelend leven?’5) Maar de edele
jonkvrouwe Sophia, de Goddelijke Wijsheid, zoals Luyken vertaalt, spreekt tot de
ziel: ‘Gy myn lieve Ziele die ik uitverkooren heb, gaat met my, ik ben niet van deeze
weerld, ik wil u uit deeze wereld voeren in myn ryk, daar is louter zachte ruste en
welvaaren....’6). Deze bezinning nu op de wijsheid wezen wij ook in de Duytse Lier
reeds aan, met name in Luykens antwoord Op een vraag, welk de beste kunst zy.
Daar toch wordt in de wellevenskunst ‘den rechten wijsheyds steen’ gevonden en
deze wijsheid is van goddelijke aard, want de mens

1)
2)
3)
4)

id., fol. 108-109.
ed. Sch., dl. I, p. 11.
Der Weg zu Christo, Das 1. Büchlein, § 28, ed. Sch., dl. I, p. 12.
Beschreibung der drei Principien göttlichen Wesens, Das 21. Kapitel § 62, ed. Sch., dl. III,
p. 287.
5) Jezus en de Ziel, p. 14.
6) Het citaat is een vertaling van Die Beschreibung der drei Principien göttlichen Wesens, Das
21. Kapitel, § 64, ed. Sch., dl. III, p. 287-288.
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vindt daarin ‘God, in 's Hemels Zalen’. In dit antwoord wordt ook de strijd
aangebonden met de vleselijke mens. De reden immers waarom de wellevenskunst
zo zelden op de juiste manier wordt geleerd, is ‘de wellust met haar pesten’. ‘Maar
slaat dien vyand’ - aldus de dichter - ‘uyt het veld, / Gelijk een wakker Oorlogsheld;
/ Zo houd gy licht wel-levens vesten’. Zo stelt ook Böhme de vleselijke lust voor als
een vijand die bestreden en overwonnen moet worden. ‘....So setze Feindschaft wider
das wollüstige irdische Fleisch.... Achte des Fleisches Willen für deinen Feind’1).
Natuurlijk behoeft een afwijzing van de wellust op zich zelf nog niet Böhmistisch
te heten, maar er zijn verschillende details die het Böhmistisch karakter van Luykens
antwoord-gedicht buiten twijfel stellen. Worden alle aardse kunsten er niet meer dan
wind genoemd, Böhme zegt van de kunst dezer wereld: ‘Die Kunst ist aus dem
Gestirn geboren und wecket Keinen auf, der im Tode verschlossen lieget’2). En zonder
daaraan nu een al te grote waarde toe te kennen, mag men er toch op wijzen, dat ook
Luyken de aardse kunsten in verband brengt met de sterren: ‘Gaar alle kunsten tot
een schat, / Die 's Weerelds wijde kring omvat, / En hangts' er aan voor
starre-lichten....’. Gewaagt Luyken van ‘den rechten wijsheyds steen’, sprekend van
de mens die in zich zelf het rijk der hemelen vindt, zegt Böhme: ‘Alsdann kennest
du erst den Stein der Weisen’3). Met deze steen der wijzen preludeert de dichter van
de Duytse Lier op de alchemie in de tweede strofe van zijn gedicht: ‘Schoon
d'Algemist zijn doelwit raakt, / En klink klaar goud van yzer maakt, / En poiren
schept voor alle qualen....’. Het kan geen toeval zijn, dat onder de aardse kunsten
hier de alchemie als de meest waardevolle wordt genoemd. De kunst van het goud
maken was namelijk in theosofisch georiënteerde milieu's een voorwerp van
nauwgezette studie. Hylkema achtte het waarschijnlijk, dat de alchemie juist bij de
aanhangers van Böhme, met name in de kring van Gichtel, druk werd beoefend en
met zekerheid wist hij mee te delen, dat de in verband met Luykens bekering vermelde
Abraham Galenus een ijverig beoefenaar van deze kunst is geweest4).
Ook het gedicht Aan N.N. - onmiddellijk volgend op de verheerlijking

1) Der Weg zu Christo, Das 4. Büchlein, Das andere Kapitel, § 30, ed. Sch., dl. I, p. 92.
2) Anti Stiefelius I oder Bedenken über Esaia Stiefel's Büchlein: Von Dreierlei Zustand des
Menschen und dessen neuen Geburt, § 101, ed. Sch., dl. VII, p. 156. Böhme zegt het in
verband met de prediking: ‘Darum ist's ein eitel Betrug, aus Kunst predigen’.
3) De triplici vita hominis oder hohe und tiefe Grunde vom dreifachen Leben des Menschen
durch die drei Pincipia, Das 7. Kaptel, § 16, ed. Sch., dl. IV, p. 103. In de aanhef van § 17
leest men: ‘So wir wollen von dem edlen Steine reden...’.
4) Reformateurs, dl. II, p. 33.
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van de wellevenskunst - doet in verschillende opzichten aan Böhme denken. Wij
vinden in diens theosofie een bevestiging van ons vermoeden, dat Luyken opzettelijk
bij de aanvang der bergbeklimming van ‘geest’ gewaagde om aan het slot het woord
‘ziel’ te gebruiken1). Met de onderscheiding der drie principen van goddelijke
openbaring correspondeert namelijk bij Böhme de neo-platonische onderscheiding
van drieërlei lichaam in de mens: ‘der grobe Mensch’ van vlees en bloed, ‘der
geistliche Leib’ en ‘der Seelische Grund’2). De microcosmos is ‘ein Ebenbild aller
drei Principien, nach der Seele, der Feuerwelt; nach dem Geiste, der Lichtwelt; nach
dem Leibe, der Luftwelt’3). En spreekt Luyken van een ziel ‘die eyndeloos poogt te
leven’, Böhme leert ‘dasz des Menschen Geist und Seele keinen Anfang und Ende
hat’4). Böhmistisch is verder het beeld van de ster die op het voorhoofd straalt van
de ‘beleefde’ jongeling. Zij is het symbool van de wijsheid. De stralen immers van
deze ster brengen Luyken ertoe de jongeling aan te zetten tot het verwerven van het
heil ener gouden onsterfelijkheid, waardoor men bij de Wijzen eer verdient. Zo heeft
bij Böhme ‘der Seele Geist’ zijn woonplaats ‘im Kopfe im Hirn’5), en ‘das Gehirn
[ist] wohl recht, wovon die Sinne und die Vernunft geboren werden, auch alle
Sanftmuth und Weisheit’6). Ook hier is het natuurlijke verstand verbonden met het
licht. Böhme noemt het ‘das äuszere Vernunftlicht’7) en als hij er de mens voor
waarschuwt, dat het natuurlijke verstand ‘nur das äuszere Gestirn nach seiner
Constellation [ist]’8), dan verbindt ook hij het verstand met de sterren. Gichtel, die
van Böhme's leer der drie principia een korte samenvatting gaf, spreekt van ‘[das
Gestirn] / als der Vernunft / welches mit den Sternen angedeutet

1) Zie hiervóór p. 120.
2) Von Christi Testament des h. Abendmahls, Das 3. Kapitel, § 18-19, ed. Sch., dl. VI, p. 555:
cursivering van ons. Plotinus onderscheidt in de mens drie onafhankelijke substanties: de
geest (νο ς), de ziel (ψυχ ) en het lichaam (σ μα), die als nabeelding van de goddelijke
Triade deel hebben aan elkaar, zodat het lichaam bezield, en de ziel geestelijk is, en de drie
samen één geheel vormen; Dr. Ferd. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken
en Romeinen, 1928, p. 157.
3) Zie de Tafeln von den drei Principien götlicher Offenbarung, nebst deren Erklärung, ed.
Sch., dl. VI, p. 653; cursivering van ons.
4) De triplici vita hominis oder hohe und tiefe Gründe vom dreifachen Leben des Menschen
durch die drei Principia, Das 6. Kapitel, § 44, ed. Sch., dl. IV, p. 91.
5) Psychologia vera oder Vierzig Fragen von der Seele, Die 8, Frage, § 7, ed. Sch., dl. VI, p.
64.
6) Aurora, Das 25. Kapitel, ed. Sch., dl. II, p. 302.
7) Der Weg zu Christo, Das 4. Büchlein, § 35, ed. Sch., dl. I. p. 84
8) Schlüssel, Das ist: eine Erklärung der vornehmsten Punkte und Wörter, welche in diesen
Schriften gebraucht werden, Nr. XI, § 116, ed. Sch., dl. VI, p. 684.
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wird’1), Op de prenten waarmee hij zijn Eröfnung und Anweisung der dreyen
Principien und Welten im Menschen illustreerde, ziet men dan ook de mens zowel
in zijn aardse als geestelijke gestalte afgebeeld met het stralend licht op het
voorhoofd2). Wel zonneklaar blijkt hier, hoe Luyken door Böhme geïnspireerd werd,
toen hij in het gedicht Aan N.N. schoonheid, wijsheid en religieus verlangen tot een
bezielde en bezielende synthese verbond.
Van welke zijde ook benaderd, de Duytse Lier blijkt typisch het product ener
overgangsfase. Nadat de Muze van Anacreon had uitgediend, herzag en hervatte
Luyken zijn bundel in Böhmistische geest. Hij stelde haar andersgezegd retrospectief
samen, en niets tekent misschien zo zuiver het overgangsstadium waarin hij zich
toen bevond, als dít feit: dat zijn eerste mystieke bundel werd samengesteld als een
projectie! Aan het definitieve begin zijner tweede periode stelde Luyken in het
voorwoord tot Jezus en de Ziel immers uitdrukkelijk vast: ‘....indien gy hier wat
hoogs vind, gelyk 'er in der waarheid aan sommige plaatsen wat hoogs is, zo en
meend niet dat ik het zelve ervaaren heb. O neen! Maar ik neem het met vreugde
voor dierbaare waarheid aan, en begeere dat het in my, en in alle Menschen wezentlyk
mag volbragt worden’3). Wat hij wél ervaren had, was het rampzalige tekort van de
aardse liefde en het aardse leven. Staat de aanvang van de Duytse Lier als erotische
conceptie in het teken van Aurora, haar einde vindt zij in het droeve duister van nacht
en dood. Vanuit deze duisternis echter was voor hem in Böhme's Aurora oder
Morgenröthe im Aufgang reeds een nieuwe dag begonnen! Bij het verschijnen van
de Duytse Lier - mogen wij zeggen - was voor Luyken de via erotica ten einde en
had hij de eerste stappen op de via mystica reeds gezet. Het is eigenlijk alleen de
handhaving van Schoonheyd is bekoorelijk als slotlied, die ons ervan weerhoudt in
1671 reeds van een bekering te spreken.

1) Eine kurtze Eröfnung und Anweisung der dreyen Principien und Welten im Menschen, In
unterschiedlichen Figuren vorgestellet... Durch Johan Georg Grabern von Ringehausen (und)
Johan Georg Gichteln von Regensburg, Zum Druck befordert im Jahr 1723, p. 86.
2) id., p. 28 en 64. Ook bij Paracelsus vindt men het verband tussen het onstoffelijke
(‘Sinnlichkeit’), dat wezenlijk onderscheiden is van de samenstellende elementen der aardse
werkelijkheid, én de sterrenwereld. Daarmee zette hij een traditie voort uit het neo-platonisme
en de Arabische filosofie door vrijwel alle middeleeuwse denkers min of meer overgenomen;
Dr. Ferd. Sassen, Geschiedenis v.d. nieuwere wijsbegeerte tot Kant, Nijmegen-Utrecht 1933,
p. 40.
3) Kort Bericht aan den Leezer, p. A3 verso.
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VII Jan Luyken en Jan Zoet
Het gedicht over de wellevenskunst
Heeft bij de hier geschetste ontwikkeling van Luyken als dichter van de Duytse Lier
ook de herbergier van De Zoete Rust een rol gespeeld? Dat Luyken met Zoet en diens
gezelschap bekend is geweest, noemden wij reeds waarschijnlijk op grond van de
weinige historische gegevens welke ons ter beschikking staan1), maar daarmee weten
wij nog niets over de aard van deze relatie. Natuurlijk, men kan zich daarvan wel
zoals Dr. J. Karsemeijer op eigen gelegenheid een voorstelling vormen en deze dan
laten doorgaan als de weergave ener historische werkelijkheid. ‘Als hij klaar was
met zijn schildersbezigheden bij Martinus Saeghmolen trok hij naar de herberg van
Jan Zoet,’ deelt Karsemeijer mee, alsof hij er zelf bij is geweest. ‘Daar vergaarde de
“kunstenaarskring” de Wijngaardranken, daar werd Wijntje en Trijntje eer aan gedaan,
daar voelde de jonge Luyken zich geheel thuis’2). Maar zulk een voorstelling berust
slechts op de reputatie welke Zoet zich verwierf als schrijver van nogal zinnelijk
werk zoals de populaire novellenbundel 'T Leven en Bedrijf van Clement Marot
(1655). Voor Luykens ontwikkeling kan echter alleen maar van belang zijn de
activiteit door Zoet ontplooid in het laatste deel van zijn leven. En nu kan men van
's mans bedrijvigheid in deze jaren alles zeggen behalve dat zij aan de frivole kant
was3). Zoet trad toen namelijk op als een reformateur wie het met zijn overtuiging
bittere ernst was, terwijl hij zich bovendien beschouwde als een uitverkoren heraut
van het duizendjarig rijk. Van weinig frivole aard was óók zijn optreden als leider
van de dichterkring die in zijn etablissement bijeenkwam en waarvan de geestelijke
atmosfeer bij ons weten nimmer aan een grondig onderzoek werd onderworpen.
Vooraleer wij ons echter onder deze merkwaardige parnassiens gaan mengen, geven
wij een korte schets van Zoets reformateurse en chiliastische activiteit om daarmee
de achtergrond te tekenen waartegen zijn Parnassus aan het IJ dient gezien te worden.

1) Zie hiervóór p. 32 vlg.
2) Panorama der Nederlandse Letteren, A'dam 1948, p. 223. Voor de aanduiding van Zoets
gezelschap als De Wijngaardranken zie hiervóór p. 31 en 32, resp. noot 4 en 1.
3) Waarschijnlijk heeft Zoet zich dan ook later over 'T Leven en Bedrijf van Clement Marot
geschaamd en zijn naam van het titelblad doen schrappen, Kalff, Gesch. d. Ned. Letterk., dl.
V, p. 46. Zie voor zijn eerste periode bijlage II.
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Als reformateur verkondigde Zoet geen andere opvattingen dan die men algemeen
onder de reformateurs dier dagen aantreft, maar de zonderlinge, eigenzinnige,
knoestige1) herbergier deed het op zijn wijze! Uiterst grof en hatelijk kon deze man,
die zijn mede-christenen voortdurend hun gebrek aan liefde verweet, te keer gaan
tegen het goddeloos Babel der kerken en hun bedienaren. Als in de kring zijner naaste
geestverwanten gevraagd wordt wat ‘het kwaadste kwaad, en 't allergoedste goed
[is], / Dat ooit bezitten kan, het menschelik gemoed’, dan antwoordt hij op het eerste
deel dier vraag plompverloren, dat zulks het ‘schriklik liegen [is], dat men, in de
Kerken, doet’2). Sinds men er weer tegen de uitdrukkelijke wil van God zelf het
priesterlijke gezag had binnengehaald, waren de Kerken onrein. Broedplaatsen des
duivels waren het, waar men ‘vuil stinkend waater’ verkocht voor pure wijn. In zijn
satyre Het Groote Vischnet ontwierp hij van dit ‘warziek Babel’ zijner dagen een
beeld dat aan duidelijkheid zeker niets te wensen overlaat3). De vele vissen in het
Godsrijk, door Christus zelf eens met een ‘regtschaapen Visschers net’ vergeleken,
passeren er de revue. ‘De Snoeken, daar 't al voor moet wijken, / Zijn 't beeld der
Roomsse Katholijken’, met wier excommunicatie en vagevuur de herbergier, fel
anti-papist als hij was, op volksaardig platte en onbeschaamde wijze de spot drijft.
Maar ook van de Calvinisten, de ‘baarzen’ in het grote net, is hij afkerig. Hij acht
de leer van deze Christenen ‘die Goed, en Kwaad noodzaaklik noemen’, in strijd met
de rede en bovendien stuit hem het heerszuchtige, militante van het toenmalig
Calvinisme tegen de borst. Over hun slachtoffers, de Arminianen, is hij echter al
evenmin te spreken. Want al zijn deze ‘Grundeltjens’ dan sinds de Nationale Synode
vrijwel van macht beroofd, in wezen zijn zij zeker niet beter dan de Gomaristen.
Streefden ook zij immers niet naar heerschappij? De puriteinen ‘de blanke Blaaijen’4)
beschouwt hij als huichelaars en de Lutherse ‘Ruivoorens’5) als drinkebroers en
smulpapen. De Doopsgezinden, deze ‘gladde Zeelten, die nooit bijten’ wordt verweten,
dat zij behalve de

1) Zo werd hij gekarakteriseerd door Prof. Dr. P. Geyl in zijn Gesch. v.d. Nederl. Stam, dl. II
(1934), p. 685.
2) d'Uitsteekenste Digtkunstige Werken Door Jan Zoet, Amsterdammer, A'dam 1714, p. 281
en 282; verder geciteerd als D.W.
3) id., 154-160. Een enigszins verwante voorstelling in de schilderkunst vindt men in De
Zielenvisscherij van Adriaen van de Venne (1589-1662), een allegorische verbeelding van
de ijverzucht der verschillende religies. Het stuk, gedateerd 1614, bevindt zich in het
Rijksmuseum, cat. nr. 2486.
4) Blaaij: blei, een karperachtig zoetwatervisje.
5) ‘Ruivoorens’ is klaarblijkelijk een drukfout; bedoeld zijn ruisvorens, ook wel rietvorens
genaamd.
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goddelijke ook nog andere wetten onderhouden, met betrekking tot eten en drinken.
‘Om d'allerkleinste leurery’ laten zij bovendien hun huwelijk ontbinden en het grieft
hem, dat zij onder de gelovigen zo hevig het twistvuur aanblazen. Als rechtgeaard
reformateur was Zoet van mening, dat er volmaakte gelijkheid en vrijheid behoorden
te heersen in het godsdienstig leven. Er mocht geen andere geloofsregel gesteld
worden dan die van de H. Schrift alléén. Daarom veroordeelde hij ook het preken,
dat slechts aanzette tot haat en laster. Daarom wenste hij met een typisch reformateurse
afkeer van ceremoniën doop, avondmaal en huwelijksinzegening te zien verdwijnen.
Dát was naar zijn mening de weg om tot de eenheid van het oorspronkelijk
christendom terug te keren. Het enige wat nog waarde had in zijn oog was: de liefde
onderhouden, zich onthechten aan de wereld en leven in de vrome verwachting van
de éne grote schaapstal. Het verlangen naar de terugkeer van het apostolisch
christendom viel ook bij hem samen met de verwachting van het komend Godsrijk
op deze wereld. Zoet getuigde ervan in zijn gedicht De Kristelikke Kruis-poort1),
waarmee hij evenals Casper Luyken de oude en Petrus Serarius tijdens de befaamde
lammerenkrijg de partij opnam voor Galenus, de gevierde reformateurse voorganger
van de Doopsgezinden in Amsterdam. Om een verder binnendringen van de
vrijzinnigheid in de kerk tegen te gaan waren de leiders van de conservatieven onder
de Mennisten in overleg getreden met enige gereformeerde predikanten. Zij hadden
een twaalftal vragen geformuleerd en wel zo, dat zij door een rechtzinnig
doopsgezinde slechts met ja, door een volgeling van Galenus alleen maar met neen
beantwoord konden worden. Met deze vragen, in 1655 opgesteld en enige jaren later
opgenomen in het z.g. Leidse besluit, wendden zich de gereformeerde colleges toen
tot de wereldlijke overheid van stad en gewest met het verzoek aan de hand daarvan
de doopsgezinde leraren aan een onderzoek te onderwerpen. In Utrecht werd op deze
wijze - door het drijven vooral van een zekere Boenes, zoals uit een van Zoets
gedichten blijkt2) - een viertal doopsgezinde voorgangers, volgelingen van Galenus,
in hun ambt geschorst3). Tegen dit besluit nu, tegen de actie van hen die er zelfs niet
tegen op zagen via de gereformeerden de wereldlijke overheid in de zaken van de
kerk te betrekken, richt Zoet zich in De Kristelikke Kruis-poort. Hij tekent er Galenus
als een

1) De Kristelikke Kruis-poort, Aan de verheerde Doopsgezinden tot Uitregt. Beneeven De
Pauszelikke Doolweg der Mennonytze Zynodisten van Leiden. Uit liefde, onder verbeetering,
voorgesteld., D.W., p. 170-174.
2) TOEGIFT, Aan de Boenisten, D.W., p. 174-175.
3) Gegevens ontleend aan Hylkema, Reformateurs, dl. I, p. 187-188.
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... die geen mensch, aan zijn verstand, wil binden,
En d'onvolmaaktheid, van zijn zelf, zeer graag belijd.
Die geen Apostelkerk, in deeze tijd, kan vinden,
Die is de wakk're Haan, daar 't onverstand op bijt.
Hy overkraaid het al, in 't straffen van de zonden.
De Nijd word allermeest, omtrent de deugd, gevonden.
Nooit zogt hy twist of haat, in iemands hart, te voeden,
Maar wel om d'oude wond, van 't doolend Kristendom,
Te heelen, zo hy kon: door liefde 't volk te hoeden,
En niet door heerschappy. Nooit sloeg hy d'oorlogstrom;
Maar bliez de Vreêbazuin, om zoo d'Olijf te planten,
De V[r]eedelievendheid is 't merg van Godsgezanten.

En dan zich richtend tot de Leidse synodisten wijst hij aan het slot van zijn gedicht,
met gebruikmaking o.a. van de Apocalyps, op het Godsrijk dat eenmaal komen zal:
Doet als Galenus doet, en help de zwakke draagen.
Voed liefde, en oeffen deugd, en lijdzaamheid, en trouw.
Verbind, en heel de wond, door 't onverstand geslaagen.
Laat uwe woorden zyn, gelijk een vrugtb're douw
Op 't kwynende gebloemte; in elk verslaagen harte.
't Is best het volk, door deugd, tot weldoen, uit te tarte.
Dat dan de meeste altyd de minste zoek te dienen.
Dat niemand meester zy, wijl een uw Meester is.
Gevoel niet al te hoog. En is 'er een, van tienen,
Die meer, dan gy, bevat, zoo denk, het is gewis
Al eene zelve geest, maar veelerhande gaaven.
In eene aarde is lood, en tin, en goud begraaven.
Elk zoeke dan zijn ziel op 't nauwste te bewaaren.
De Slang schuild onder 't gras: heur loosheid is heel groot.
Men struikeld eer men 't waand. Ons schip drijft op de baaren
Van een beroerde zee, niet wijd van hel en dood.
Hier is voorzigtigheid, en naarstigheid, van nooden.
Wie 't beste bergen wil, die houde Gods gebooden.
Bevorder Kristi rijk, dat eenmaal hier zal komen.
Ziet dat gy Koningen, en Priesters worden meugd.
Bedwing uw tong, en wilt uw kwaade lusten toomen.
Doe niemand lijden: Zijt, in 't lijden, zelf verheugd.
Wilt aan de wereld nooit, met uw gedagten, kleeven,
Wie door de Kruispoort dringt, die vind het eeuwig leeven.
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Van zijn chiliastische heilsverwachting getuigde Zoet vooral in de zestiger jaren,
toen de pestilentie een vruchtbare voedingsbodem was voor allerlei extreme religieuze
overtuigingen. In 1664 liep het sterftecijfer in Amsterdam op tot meer dan duizend
doden per week. Niet minder dan 24.000 mensen sleepte de ziekte dat jaar ten grave1).
Een pamflet uit die jaren schildert in sobere bewoordingen deze algemene sterfte als
een ontzagwekkende straf Gods. ‘Het is buyten twyffel noch niet uyt de ghedachten
van veele hoe dat Godt Almachtigh, in het Jaer 1663 dese Stadt van Amsterdam
besocht heeft met de droeve siekte der Pestilentie; en ons een geruymen tydt, doch
seer ghenadigh, met derselver roede ghekastijt: en dat het vuur van die verdervende
sieckte, in 't voornoemde jaer 9752 menschen door de doot weghgenomen hebbende,
met het uyt-eynde des selven jaers niet t'eenemael en is uytghebluscht; maer als onder
de asse leggende te smeulen, in het beginsel van dit jaar 1664 door de rechtvaerdighe
toorn Godts, wederom aengegaen en lichterlaey gebrant heeft, sulcks dat het ghetal
der siecken en Dooden daghelycks toenemende, een schrick in de menschen heeft
gebracht, soo dat veele der Inwoonderen de Stadt een geruymen tydt zijn ontweken,
en de Koopmanschappen, Scheepvaerdt, Neeringe en Handtwercken hier door in
groote verslappinge syn gekomen’2). Zoet vond in deze ramp aanleiding zijn
stadgenoten Rom. 6:23 in herinnering te brengen: dat de dood de bezoldiging is van
de zonde. Hij koos de tekst als motto voor een gedicht waarin hij de pest personifiëert
en haar laat spreken tot de in wanhoop vluchtenden:
Het Volk wierd, van mijn vuur, zoo schielik niet gewond,
Indien men, by hen, 't vuur van Kristi liefde vond.
Wat poogt gy dan, uit d'een, in d'ander Stad, te vlugten?
Voerd gy de zonde meê, zoo volgen ook heur vrugten.
Een wijze Zoon die loopt naar zijn Heer Vader toe,
En vliegt hem om den hals, en kust de slaande roê.
Blijft dan vry daar gy zijt, en wilt tot God u keeren:
Want, wie zijn gonst verwerft, die kan geen onheil deeren3).

Sarcastisch vroeg hij zijn medeburgers in de hierbij aansluitende Kranke Kranke
Troost waarom zij, die toch zeiden te geloven in de heerlijkheid van het eeuwig leven,
eigenlijk zo bang waren voor de dood. ‘Waarom staat gy dan staâg te schudden, en
te beeven, / Wanneer die Boode zig, om u te haalen,

1) K.O. Meinsma, Spinoza en zijn kring, 's Gravenhage 1896, p. 213.
2) Geciteerd bij Meinsma, ibidem.
3) D.W., p. 69.
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haast?’1). Voor hem was de algemene ellende zoveel als een toetssteen des geloofs.
Met een levend geloof zou men de dood kunnen overwinnen. Onbevreesd stond hij
temidden van het woeden van de pestilentie om hem heen. Toen het gerucht de ronde
deed, dat ook de herbergier bezweken was en een van zijn kennissen een knecht naar
de waarheid van dit gerucht liet informeren, dichtte hij het volgende rijmpje:
Gist'ren kwam u knegt hier vraagen,
Of de dood my had verrast,
Of ik meê al was verslaagen
Van dien maag'ren Hangebast.
't Antwoord dat hy heeft gekreegen,
Was, ô neen! hy heeft geen nood;
Want hy leeft nog door Gods zeegen,
En hy mag nog wijn en brood.
Of ik meê in 't graf zal duiken,
Weet die geen die alles weet:
Ik kan nog de lont niet ruiken:
Als hy wil, ik ben gereed;
Dogh wil hy my 't leeven schenken,
Uit genaaden voor altijd,
Ik zal om geen sterven denken,
't Eeuwig Leeven my verblijd2).

Tegen de achtergrond van deze catastrofale pestepidemie belijdt Zoet in de vier
laatste regels van dit gedichtje zijn geloof in de mogelijkheid, dat hij zelf aangedaan
met het kleed der onsterfelijkheid, de dood mee zou helpen overwinnen en nog op
aarde het eeuwig leven zou beërven3). Veel positiever nog sprak hij zich in dit opzicht
uit in zijn gedicht voor Adam Boreel, de mede-oprichter van het z.g. Rijnsburger
college te Amsterdam4). Zoet bezat niet slechts een grote bewondering voor de
geleerdheid van deze reformateur,

1) Ibidem.
2) Getiteld: Aan T.D., id., p. 64.
3) Volgens Koopmans formulering naar I Cor. XV:50-55 in zijn art. over Jan Zoet. NTg, jrg.
XI (1917), p. 245.
4) Aen den Spraakgeleerden Adam Boreel, D.W., p. 56-58. Boreel werd op 2 Nov. 1603 te
Middelburg geboren als zoon van Jacob Boreel, heer van Duinbeke en Maria Gremminck.
Zijn levensdoel was de oprichting van een nieuwe Christenkerk, geheel los van de bestaande
genootschappen. Zijn ideeën over de terugkeer van het christendom tot de eenvoud der
apostolische tijden zette hij uiteen in een verhandeling Ad legem et ad testimonium (1645).
Boreel overleed in 1666 te Amsterdam, waar hij zich omstreeks 1645 had gevestigd. Zie
over hem W. Schneider, Adam Boreel, Sein Leben und seine Schriften, Bonn 1911; De la
Rue, Geletterd Zeeland, 2e dr., Middelburg 1742, p. 27-29; Meinsma, l.c., passim; Hylkema,
l.c., passim.
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die een bekwaam Graecus, Latinist en Hebraïcus was, hij bewonderde hem vooral
om zijn religieuze geaardheid, als schrijver van de Tractatio de fraterna religione:
De Maar die blies al overlang,
Al keek Atheen, en Roma bang,
U Lof bazuin, aan zeeven Stroomen;
Elk boog zig voor u groot verstand,
En gaf u wetenschap de hand,
Om met 'er, over 't Meer1), te koomen.
Manasse staat terstond verzet2),
En schrikt, als hy u van de Wet,
Met Mozi tong, zoo rond hoord spreeken:
Geen Taal, hoe konstig in ons land,
Geen weetenschap, of u verstand,
Heeft hier af eenig taal, of teeken:
De liefde huppeld op u tong3),
En poogd de tweedragt kort van sprong,
(Waar 't moog'lijk) uit 'er steê te drijven.
Hoeft Peter4) iet, men heeld de wond,
Dat Jan niet vat, men laat terstond
Een ieder by het zijne blijven5);
Zoo dat men ziet een groot getal
Van Distelvinken, zonder gal,
In 't vreedig rijk van duizend jaaren,
Daar niet als klaare waarheid woond.
Geregtigheid de hoofden kroond,
Gods volk die zig hier openbaaren:
De Waarheid is, ô Godlijk Pand,
Een Oly daar het pit in brand.
Een heerlijk ligt aan alle zyën:
Die daar zijn lampe meê verziet,
Zal, schoon het wagten hem verdriet,
Zig, met de Bruidegom, verblyën.

Door het voorgaan van Boreel was het Godsrijk reeds aan het zichtbaar worden in
deze wereld, met name in Zoets onmiddellijke omgeving! Want

1) over de Zeeuwse stromen?
2) Manasse: Menasseh ben Israël, bekend rabbijn van de Amsterdamse synagoge; zie over hem
Meinsma, l.c., passim.
3) Daarvan spreekt Boreel in zijn Tractatio de fraterna religione, inchoata in presentia
Amicorum. Amstel die 8 Sept. 1644; Meinsma, l.c., p. 97.
4) Wellicht wordt hier met Peter, Pieter Rixtel bedoeld, die aanvankelijk deel uitmaakte van
Zoets gezelschap.
5) Is Jan de herbergier zelf? De betekenis van dit zinnetje is ons niet duidelijk.
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met ‘Distelvinken’ moet hij wel doelen op het eigen milieu, waartoe ook zijn vriend
Steendam behoorde, de dichter van de in 1649 verschenen bundel Den Distelvink1).
Van deze opvatting van het Milennium wilde Boreel echter niet horen. De herbergier
immers vervolgt:
Hier sprak ik u, wel eer van aan,
Maar gy bleef op uw wijsheid staan.
Mijn leer, scheen dwaasheid in uw ooren;

en dan met een duidelijke waarschuwing:
Doch voor den dag de nagt verdwijnt,
Als eenmaal 't ligt op 't heerlijkst schijnt,
Dan zal men Jakobs stem eens hooren.
Maar veel tot pijn, en herten weê.
Verlaat dan 't kwaad, en kiez de Vreê.

Koopmans merkte reeds op, dat zich hier de scheiding openbaart tussen Boreels
‘substantieloze lijdelijkheid’ en de ‘concrete’ zienswijze van Jan Zoet. Boreel was
de apostel ener algehele passiviteit; alleen door het uitbannen van de tweedracht,
door het uit de weg gaan van theologische en schriftuurlijke geschilpunten wilde hij
in spirituele zin de terugkeer van het apostolisch christendom bevorderen. Zoet
daarentegen, de primitieve volksman, wilde in deze kwestie boter bij de vis, hij
wenste ‘de concrete vorm, waarin aan de rechtvaardigen het rijk van Liefde en Vrede
was toegezegd’2) geenszins prijs te geven. Amsterdam was de plaats waar God binnen
weinig tijds het nieuw Jeruzalem zou vestigen en hij zelf zou er, gezeten aan de
rechterhand van de Messias, heersen het gehele Milennium lang.
Volkomen in deze lijn lag de concrete, om zo te zeggen ‘munsterse’
heilsverwachting van de veenboer Jakob Klaasz, op wie Zoet met ‘Jakobs stem’
vermoedelijk zinspeelt aan het slot van zijn gedicht voor Boreel. In Het Groote
Vischnet spreekt hij uitvoerig over deze Aalsmeerse ‘veenpuit’, die ‘met
voorgeevingen van dat God hem met zijn leevendig woord heeft begaaft, om Israëls
rijk nu weederom op te regten, alle Schattingen en Impositien [weigerde] tot
onderhoud van 't Oorlog ingesteld’3). Hij doet het op een wijze welke kennelijk zijn
grote sympathie voor hem verraadt:

1) Den Distelvink .. door J.J. Steendam, t'Amsterdam, By Gerrit van Goedesbergh,
Boek-verkooper, op het Water over de Nieuwe-brugh, in de Delfsche Bybel. 1649. Voor
Steendam zie bijlage II.
2) Koopmans l.c., p. 249.
3) D.W., p. 159, noot k. Het woord veenpuit gebruikt H.D. Graaf in zijn grafschrift op Zoet,
id., p. 391.
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Een Puit Aal1) in het Veen gevangen,
Puur doof, met ongeschooren wangen.
En met een groove Py bekleed:
Een smaad, en spot van veel Doktooren,
Laat zijne stem, al staam'rend, hooren,
En zegt dat hy veel Wijsheid weet.
Veel Wijsheid: niet uit hooge Schoolen,
Daar in nu elk, met lust, gaat doolen;
Maar uit Gods hoogen troon gehaald.
Hy toond ons Kristi Rijk op aarde:
En hoe het lijdzaam volk, vol waarde,
Daar in, met Kroon en Scepter, praald.
Doch weinig lieden hem gelooven.
Hy schijnt met zotterny bestooven;
Elk stoot dien rijkdom met de voet.
Dat zigtbaar is, dat moet verbranden,
En 't godloos volk (ô misverstanden!)
Steeds kermen in dien helschen gloed.
Dit klinkt uit allerhande monden;
En nauwliks word 'er een gevonden,
Die 't ooge, op Noägs Arke, slaat.
Zy kunnen, aan 't vernuft niet meeten,
Wat Kristus WERELD heeft geheeten,
En dat het booze alleen vergaat2).

Waar het om religieuze zaken gaat, is hem de ervaring van het eenvoudige gelovige
hart meer waard dan de wijsheid der theologen. Zeer positief, wenst hij - misschien
wel tegenover Boreel - het toekomstig Godsrijk te verdedigen als een rijk van deze
wereld, of beter: van deze aarde. Zoet, de realist, geeft het zichtbare niet prijs! De
aarde zal niet vergaan, omdat zij uit stof gemaakt is, want ten onrechte meent men,
dat al het zichtbare verbranden moet. De aarde zal slechts vergaan inzoverre zij door
Christus ‘Wereld’ werd geheten, dat wil dus zeggen: omdat en inzoverre zij het boze
is toegedaan. Voorzover zij echter het goede verkiest, zal deze zichtbare, stoffelijke
wereld voortbestaan. Evenals in zijn gedicht voor Boreel is de herbergier er ook hier
van overtuigd, dat op een enkele plaats van deze wereld het Godsrijk reeds
verwezenlijkt is: in die kleine vergadering van waarachtig gelovigen, die ware

1) Puit Aal: Klaasz was immers een veenpuit uit Aalsmeer!
2) D.W., p. 159-160.
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‘arke Noägs’ waarop de wereld nauwelijks acht slaat. De vestiging van het Milennium
is reeds begonnen, niet onder de geleerde theologen, maar onder het eenvoudige volk
dat door deze volksman zo nadrukkelijk in bescherming genomen wordt tegen de
beschuldiging van goddeloosheid. Ongeschoren en ongeletterd, zullen het juist de
eenvoudigen zijn, de lijdzamen, die als koningen en heiligen met kroon en scepter
zullen pralen in het nieuw Jeruzalem.
Intussen zal men bemerkt hebben, dat deze volksman de dichtergave zeker niet
onthouden werd. Hij cultiveerde haar echter weinig, omdat hij - indien men ons de
moderne terminologie veroorlooft - de vent belangrijker vond dan de vorm.
Vroomheid en deugdzaamheid gingen hem in de eerste plaats ter harte. Vroomheid
en deugdzaamheid wel te verstaan in de onkerkelijke zin des woords, want zij
berustten bij hem, de reformateur, niet zonder meer op de traditionele kerkelijke
geloofs- en zedeleer, maar op eigen inzicht. Zijn streven naar deugdzaamheid ging
gepaard met een zelfstandig redelijk onderzoek op basis van de H. Schrift. Zoet
mocht dan al afkerig zijn van de officiële wetenschap der theologen, de beoefening
van de ‘ware’ wetenschap achtte hij daarom toch geenszins uit den boze. Integendeel,
ook deze dilettant onderging de invloed van de wijsbegeerte der redelijkheid, die bij
zovele reformateurs - anders dan bij Descartes! - in conflict geraakte met de officiële
theologie1). Hij had ‘een klokje van wijsbegeerte hooren luiden’, zoals Zuidema reeds
opmerkte2). Zo vindt men onder zijn gedichten een Vraag aan eenige Godgeleerden,
waarin hij op zijn manier de onredelijkheid tracht aan te tonen van de schoolse
definitie der theologen, die God als ‘een wezen’ omschreven:
Is God een Weezen, zoo de Schoolgeleerdheid zeid,
Van welk een stoffe is dit Weezen dan bereid,
Want Weezen is een ding, dat stof, en forme heeft;
Is God dan zulk een ding, daar stoffe, en forme, aan kleeft3).

Zoet bezat daarnaast ook een levendige belangstelling voor de natuurwetenschappen.
Op oudere leeftijd stapte hij ‘weêr in de kindsheid’ om toe te treden tot de
Konst-schoole van Mr. Klaas Hendriksz. Gietermaaker, waar hij onder-

1) Hylkema, l.c., dl. II, p. 471.
2) Oud-Holland, 23e jrg. (1905), p. 84, noot 3.
3) D.W., p. 308.
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richt ontving in de ‘Sterre en Zeevaarts-konst’1). Ook hier weer blijkt de herbergier
een kind van zijn tijd. Het was met een godsdienstige intentie, dat de oude baas zich
aan deze studie zette. Het gedicht bij zijn intrede in de Konst-Schoole van Mr.
Gietermaaker houdt vanuit de verte verband met de belangstelling voor het
natuurwetenschappelijk onderzoek dier dagen, zo vaak gepaard gaande met het
verlangen de Schepper te leren kennen uit Zijn schepping. De mens, dat ‘eêlste
Schepzel’, gekroond met ‘wijsheid, en vernuft’, heeft naar Zoets mening de plicht
zijn verstand op het scherpste te slijpen en al vorsend dóór te dringen tot de
verborgenheid van Gods schepping. Hij heeft de plicht van al het geschapene ‘Maat,
en Tal, en Wigt’ volkomen te leren kennen,
De grootheid van de Zon, en al heur doen begrijpen:
De loop der Sterren zien. De werking van de Maan,
In Eb, in Vloed, in Mensch, in alle dingen leeren,
Zoo naakt, zoo klaar, zoo waar, zoo wis, zoo bloot, zoo vast,
Zoo zuiver, zoo volmaakt, dat wy de zeeven Spheeren,
Voor eeuwig, op 'er spil, doen draaijen zonder last....2)

In 1665 dichtte Zoet een antwoord op een door De Witte Angieren te Haarlem
uitgegeven vraag, of het de mens onder de nieuwe bedeling toegestaan was alle
spijzen te gebruiken óf dat hij ‘zig voor bloed, en voor 't verstikte [te] wagten [had]’3).
Zoets antwoord op die vraag doet hier niet ter zake, de aanhef van zijn vers is echter
van belang, omdat eruit blijkt hoe gaarne hij ook het dichterschap zag als een zaak
van ‘weetenschap’ en deugd. De Muze van zijn eigen dichterschool was geen andere
dan de ‘Eerwaarde Maagd’ van het Spaarne, die hij voorstelt als een
wiens deugd, en weetenschap
Den Amstel hoond, als gy uw luit laat hooren,
En praald, en pronkt, op d'allerhoogste trap,
Van 't steil Parnas, tot zang, en spel, verkooren:

1) Klaas Hendriksz. Gietermaaker (geb. te Medemblik in 1621) voer enige tijd op zee en werd
toen te Amsterdam onderwijzer in schrijf- en cijferkunst, boekhouden en geometrie. Hij gaf
o.a. een Almanach uit na den nieuwen stijl van een-en-dartigh achtereen volgende jaren; dit
is van het jaer 1669 tot het jaer 1700, gestelt op den Meridiaen deser Stadt Amsterdam.
Zijnde geheel dienstigh voor alle Schippers, Stuer-lieden en andere Curieuse Personen,
A'dam 1662. Gietermaaker noemt zich daarin: Leermeester der navigatie, in dienste van de
Ed. Heeren bewindhebbers van de geoctrooijeerde Oost-Indische Company ter Kamer van
Amsterdam en examinateur over de Stuerlieden. Zijn zinspreuk luidde: Niet sonder moeite;
V.d. Aa, Biogr. Wdbk, dl. VII (1869), p. 178, waar nog drie andere werkjes van hem worden
vermeld.
2) D.W., p. 148.
3) id., p. 269.
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Daar Liefde in Trouw1), heur pligt altijd vertoond.
En uw Paruik, met Witte Angieren, kroond.
Gy voed het Spaar[n], met raadzels, rijk van zin.
Om, tot de deugd, een veile weg te wijzen....

Van wanneer de oprichting van Zoets eigen Parnas van deugd en wetenschap dateert,
is niet met zekerheid bekend, maar in ieder geval van vóór 1663. In dat jaar toch
werden onder de titel Parnassus aan 't Y, of Konst-Schoole ter Deugd de eerste
pennevruchten gebundeld van de zede- en dichtkundige werkzaamheid der leden die
in Zoets etablissement De Zoete Rust bijeenkwamen2).
Een van hen, Pieter Verhoek, verhaalt in een inleidend gedicht met de gewenste
mythologische opschik de Inwyding van 't Bendt der Dighteren, Onder den Hooft-Poët
Jan Zoet. De rijke IJ-god, aldus de dichter, nodigde zijn broeder, de eenvoudige
Amstel-god, uit om te komen delen in zijn grote vreugde. Want onder zijn gevolg
bevinden zich ‘Homeeren en Vergielen’ die het Amsterdamse IJ een eeuwig leven
schenken, zoals de grote Griek en grote Romein het eens de Simoys en Xanthus
deden3). Aan de oever van het IJ nemen zij als in een nieuw Delphi deel aan de
Pythische kampspelen,
Wijl ZOET een yeder noot op sijn Pytische speelen,
Van schrand're vragen lokt hy al wat Geest heeft saam,
Een lust ontsteekt hun, om eens rustig uyt te queelen.

En Verhoek laat dan de namen volgen dezer parnassiens of althans de zinspreuken
waarmee zij hun gedichten tekenen: Frederijk van den Heuvel, Jacob Steendam,
Karel Verloove, Pieter Rixtel, Fidem Spiro, Lieft Stantvastig, J. Staats, Soutman, In
Verbo Spero, A. Leeuw, H. Bruno, T.A. van der Laan, Beeldthouwer, A. van den
Bosch, F. Verloo4). Deze allen en vele anderen nog ‘stappen / Roemruchtig op PARNAS,
in schauw van lauw're blaân’. Als de IJ-God dan hun lof zingt, willen nimfen en
tritons hun schelpen en kinkhorens aanbieden als drinkbekers, want ‘het vocht der
Druyven kan de

1) In Liefde Getrouw was de zinspreuk van De Witte Angieren.
2) Parnassus aan 't Y, of Konst-Schoole ter Deugd, Ontslooten en gëopent door voorstellinge
van vijf-tien zinrijkke, en ziel voedende Vraagen, beneeven deszelfs Beantwoordingen,
Gedaan by verscheiden Liefhebbers der eedelle Poëzie, ten Huyse, en door beleyd van Jan
Zoet, Amsterdammer. T'Amsteldam, By Jacob Benjamin, Boeck-verkooper, in de
Warmoes-straet, in de Druckery. Anno 1663.
3) De Simoys: een kleine zijrivier van de Xanthus (Scamander) in Troas.
4) Zie voor de hier genoemde en andere parnassiens bijlage II.
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eed'le Dicht-konst wekken’. Maar de Amstel-god toont hun een andere beker, waarop
Proteus in zuiver parelmoer op bloedkoraal met profetische blik had laten afbeelden
wat eenmaal in het zeventiende-eeuwse Holland plaats zou vinden. De ene zijde van
de bokaal vertoont de Helikon met alle zanggodinnen geschaard om de wieg van Jan
Zoet, aan de andere kant staat het grootste moment uit diens leven afgebeeld: het
bezoek op 14 Sept. 1656 gebracht aan het Hof te 's-Gravenhage, waar hij in
tegenwoordigheid van de prins, de beide prinsessen, enige edelen en godgeleerden
zijn grote gedicht op het Geboorte-Feest Van zijne Doorlugtige Hoogheid Wilhem
Henrik mocht voordragen1).
De Stroom-goôn sien verbaast het puyk der Meester-stukken,
En worden meê hun selfs, op 't konstelikx gewaar,
Daar sy de Lauweren, vast van haare stammen plukken,
En kransen vleghten om 's Poëten hooft en hayr,
Sy zijn verwondert om d'aloude Professijen,
Soo liet AENEAS 't oogh op sijne wapens wijen.
Nu riep de God van 't Y, door blijtschap opgetoogen,
Hier is het beelt van hem, die ons voor 't sterven vrijt,
Dees Amsterdammer heeft der Musen borst gesoogen,
Sijn Lauw'ren sullen noyt verwelken door de tijt,
Soo moet Parnas, aan 't Y, en d'Amstel, weelig groeyen,
En vrede, en welvaart, doe de duytsche Dight-konst bloeyen.
Hier op wort 't Rijnsche voght, nu rustig ingeschonken,
De wensch met hantgeklap, en soet gejuyg begroet,
APOLLO doe door Geest en Konst, het hart ontvonken,
Der Dighteren in 't bendt, op 't vraagen van JAN ZOET,
Soo songh een gantsche rey van groot' en kleyne vlieten,
Des Godtheyts zeegen-wensch, baart 't vreugdige genieten.

Van dit vreugdevol genot bevat de aan Abba2) opgedragen bundel het weinig
animerend resultaat: de antwoorden van de parnassiens op vijftien, voor het merendeel
door Zoet gestelde vragen, waarop telkens in de vorm van korte gedichtjes de
prijsuitreiking volgt door de hoofdpoëet. De eerste vraag - een programmatische is dadelijk reeds karakteristiek voor de herbergier, omdat zij zo duidelijk 's mans
gebondenheid aan het aardse leven verraadt: Hoe zal 't den armen mensch, op deese
weereld, maaken, / Om, uit zijn onrust,

1) D.W., p. 95-96, waaraan toegevoegd een Kroon-zang en Toe-zang, id. p. 107-108. Bij deze
gelegenheid werd Zoet door Huygens ‘het goude Princenbeeld’ omgehangen. Over dit bezoek
leze men De Hollandtze Mercurius, Nov. 1668.
2) Voor Bartholomeus Abba zie bijlage II.
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in de zoete rust te raaken?1). Ook hier heeft Zoets verlangen naar zaligheid niet slechts
betrekking op het hiernamaals, maar evenzeer op het ‘diesseitig’ lot van de mens.
Karel Verloove, die blijkbaar met zijn antwoord te laat kwam om nog voor een
bekroning in aanmerking te kunnen komen, vestigt daar in zijn antwoord-gedicht
ook de aandacht op:
Schoon dat mijn Muza komt nu d'Eer-krans is begeeven:
De Lust, de Rijm-lust is 't, die haar heeft aangedreeven.
Verschoon haar dan, ô Zoet! dat zy de Reeden-maagd
Dit verz uyt liefde schenckt; wijl dat ghy hebt gevraagd:
Wat zaak ons dienstig zy, om Zoete-rust t'aanvaarden.
Geen Rust alleen hier naa, maar zelfs hier op der aarden2).

In zijn Rechtmatig Oordeel, waarin hij de prijs aan Tewis Dircxsz. Blok toekent, legt
Zoet er zelf eveneens de nadruk op, dat zijn vraag niet alleen betrekking had ‘Op 't
geen de Vroome ziel geniet, / Wanneer zy uit het lichaam scheid, / En rust geniet in
eeuwigheid’. Zij doelde ook op de wijze waarop ‘den Mensch hier op de aardt, / Als
lijf en ziel noch is gepaart’ tot rust kan komen3). Het is echter niet het aanstaande
Milennium waarop Tewis Blok in zijn door Zoet bekroonde antwoorden wijst, zijn
verzen dragen een uitgesproken ethisch karakter:
Bemint uw Eenig God, voldoet zijn woord, en wetten.
Snijt alle zonden af. Wilt 's Duyvels list verpletten.
Uw even-naasten mint, Leef naar Gods woord met lust,
Zo gaet uw ziel, van hier, by hem in waare rust.

Zijn tweede antwoord luidt:
Leert van uw Eenig God Ootmoedigheyd te winnen,
Sachtmoedigheyd in 't hart, uw ziel zal ruste vinnen.

En het derde:
Acht Staat-lust voor geen goed, maer drek en vuyligheid.
Zijt tot uw Gods Ootmoed, en Neederigheid bereid.
Draag Christi Jok, en wilt uw tong en lusten tomen,
Zo zult ghy, hier, en ook hier na, de rust bekomen4).

1)
2)
3)
4)

Parnassus, p. 1.
id., p. 4.
id., p. 6.
Alle drie de verzen van T.D. Blok in Parnassus, p. 1. Over hem is ons verder niets bekend.
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Het heeft er alles van, dat zulke verzen geschreven werden vanuit de sfeer der
humanistische moraalfilosofie, zoals men deze in de zestiende eeuw aantreft bij
figuren als Coornhert en Spiegel. Men denkt bij Bloks verzen over de door ootmoed
en zachtmoedigheid te verkrijgen lust en rust aan wat de Zedekunst leert: ‘Deze rust
zoeckt de ootmoed. Die vint zy altyd int laaghste; zo bemint zy het laaghste. O
rustighe ende ghelyckmoedighe ootmoed, hoe wel is hem die u heeft tot een
Koninginne zynre zielen. Want dalende int diepste rysdy int hooghste, dats inden
Hemele, inde zalicheyd ende inde lustighe ruste uyt deze aardsche onrustighe moeyten,
werringhen ende twisterijen’1). En wordt die indruk ook niet gewekt door Zoets
gedichtje dat mogelijk wel in het etablissement aan de muur hing? Met een zinspeling
op de naam van de herberg geeft het te verstaan, dat ‘wie Zoete Rust, en Vreede’
mint, de onkuisheid verafschuwt en nimmer ‘ongaalijk’ probeert te zijn, bij Zoet
terecht kan. Wie echter ‘de dolle pijpen stelt’, doet het best zijn deur voorbij te gaan:
‘Wijl ik geen ander volk verwagt, / Dan dat by vreugd de deugd betragt’2). Mag de
slotregel van dit versje in verband gebracht worden met Spiegels bekende zinspreuk
‘Dueghd verhuecht’? Het lijkt ons inderdaad wel zeer waarschijnlijk, want het
ethisch-humanisme valt behalve bij Tewis Dircxsz. Blok nog bij verschillende andere
poëten van de Parnassus aan 't Y aan te wijzen.
Zo in het werk van de reeds genoemde Pieter Verhoek, die alvorens in de bent van
Zoet verzeild te raken, in Haarlem deel had uitgemaakt van de Kamer De
Wijngaardranken met de zinspreuk Liefde boven al. Hij dichtte o.m. een antwoord
op de twaalfde vraag, door Verlove gesteld: Soo d'Ouders haat (door waan) gansch
onversett'lijk fel ‘brand, / Wat staat een Soon te doen, tot Ziel en Lichaams
wel-stand?3).
In zijn antwoord zegt Verhoek, dat hij op uitnodiging van zijn vriend als een wijze
zal spreken. In alle bescheidenheid overigens, want hij komt zijn vrinden slechts
bloemen bieden uit eens anders tuin. Maar al verdient hij dan zélf niet een wijze
genoemd te worden, wijs toch mag hij heten voorzover hij zich door wijzen laat
leiden. En hij vertelt dan, deze Abraham, waar hij de mosterd vandaan heeft: enerzijds
noemt hij Salomon en de Psalmist, anderzijds Marcus Aurelius en Epictetus4). Het
is karakteristiek niet slechts voor

1) D.V. Coornhert, Zedekunst dat is Wellevenskunste, Boeck VI, Hoofdstuck VIII, § 29, ed.
Prof. Dr. B. Becker, Leiden 1942, p. 434.
2) Aan de Beschouwers van de Zoete Rust, D.W., p. 62. Ongaalijk: onwelvoegelijk.
3) Parnassus, p. 102.
4) Verhoeks antwoord op pag. 110-111.
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Verhoek, doch ook voor verscheidene van zijn vrienden op deze Parnassus aan het
IJ. Uit de bronvermeldingen in de marge blijkt herhaaldelijk, dat de parnassiens van
De Zoete Rust niet alléén uit christelijke en oud-testamentische bronnen hun wijsheid
putten. Behalve een zeer groot aantal Bijbelteksten vindt men er ook auteurs vermeld
als Herodotus, Cicero en Valerius Maximus. En naast deze klassieke schrijvers wordt
bijv. nog genoemd de zestiende-eeuwse humanist en Leuvense hoogleraar Valerius,
wiens Brevis et perspicua totius Ethicae seu de moribus philosophiae descriptio
blijkens de vele herdrukken aan het einde der zestiende eeuw een populair geschriftje
geweest moet zijn1). In hoeverre Zoet en zijn mede-parnassiens hun opvattingen over
bepaalde zedekundige kwesties en de historische voorbeelden waarmee zij hun betoog
vaak illustreren, rechtstreeks ontleenden aan auteurs als de hier genoemde, valt
moeilijk uit te maken. Het is ook niet van belang voor het doel dat wij hier beogen:
het aantonen van het ethisch-humanistisch karakter van verschillende leden van Zoets
kring. Als wij daartoe enige van hun antwoordgedichten vergelijken met Coornherts
Zedekunst, dit meesterwerk van het ethisch-humanisme in het Nederland der zestiende
eeuw, dan wil zulks dus geenszins zeggen, dat de dichters van De Zoete Rust geen
andere bronnen ter beschikking stonden2). Al is de overeenkomst met de Zedekunst
zeer groot, toch wijkt het standpunt dezer parnassiens wel eens van dat van Coornhert
af, zoals wij zullen zien.
Maar keren wij terug naar Verhoeks antwoord op de twaalfde vraag. De mens,
aldus de dichter, is door waan verblind, indien hij zijn eigen wil voor redelijk houdt.
Alleen wanneer hij deze aan Gods wil en wetten toetst, is hij in staat een onderscheid
te maken tussen ‘reên of waen’. Wat nu staat een zoon te doen, als zijn ouders, door
waan verblind, hun eigen wil voor redelijk houden?
't Gebrek, der Ouden wordt ('t is wijsselijk) geleeden:
't Gedult, en weldoen, kan dees huys-pest ondergaan:
't Geen onversett'lik scheen door reedenen versetten.
Men vangh de stijve waen best in haar eygen netten.

Verhoek betrekt hier, zoals men bemerkt, de lijdzaamheid in zijn beschouwing en
het is tegen de achtergrond van deze deugd, dat hij het door Verlove

1) Zedekunst, ed. Becker, inl., p. XXI, noot 64. Voor Valerius en diens ethiek zie men G. Kuiper,
Orbis artium en Renaissance I. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als
bronnen van Coornhert, Harderwijk 1941.
2) Ook latijnse bronnen, want er bevonden zich onder de leden verscheidenen zoals
Beelathouwer, Bruno en Rixtel die de klassieke talen machtig waren.
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gestelde probleem behandelt. ‘Weldaat en lijdsaamheyt, g'lijkmoedig te betoonen’,
luidt zijn raad, want: ‘Die lijdt en mijdt, de tijdt en waarheyt vlecht hem kroonen’.
Al heel duidelijk komt hier Epictetus' invloed aan het licht in de toepassing van diens
‘patere en abstine’, een spreuk ook door Coornhert herhaaldelijk gehanteerd. Zij
vormt het onderwerp van zijn ‘Zaligh leeft hy byden menschen’1), van een zijner
verzen op den A.B.C. (‘Mijt ende lyd, dit leert een Heyden’2) en ook in de Zedekunst
treft men haar meermalen aan. Men behoeft daarvoor slechts de hoofdstukken op te
slaan over de gelijkmoedigheid en de lijdzaamheid, twee deugden die ook bij
Coornhert optreden in nauw verband met elkaar. Op de vraag wat lijdzaamheid
inhoudt, antwoordt hij daar met Epictetus: ‘zy lydt en mydt’3). Volgens hem dient de
mens lijdzaam te zijn om wille van de deugd alléén: ‘.... by eenighe vande gheleertsten
ouden [wordt de lijdzaamheid] beschreven te wezen een willigh ende langduyrigh
ghedoghen van teghenspoedighe ende zware zaken, om der eeren of des nuts willen.
Maar want de dueghde zelf eelder is dan haar navolghende loon, te weten de eere,
zulx dat het behoorlycker gheschiet 't ghene ter liefden van de dueghde zelf dan om
huer loons willen werdt ghedaan of gheleden, zo houde ick lydzaamheyd te wezen
een sterckmoedigh, willigh ende behoorlyck ghedoghen van teghenheyd’4). Hierin
nu verschilt Verhoek met Coornhert van mening. De parnassien van De Zoete Rust
houdt het meer met de ouden, de ideële belangeloosheid van de Zedekunst op dit
punt kent hij niet. Hij meent dat de zoon ‘'t nut met deugd en Gods vrees [moet]
t'samen paren’ en omschrijft dan datgene waar naar zijn mening het nut in dient te
bestaan als: ‘eer en trou, aan 't menschelijk geslagt’. Met de Zedekunst stemt hij
echter weer overeen in de opvatting, dat met de lijdzaamheid het weldoen moet samen
gaan. De zoon dient immers ‘weldaat en lijdsaamheyt, g'lijkmoedig te betoonen’.
Ook Coornhert laat dit duidelijk uitkomen, als hij zegt, dat de ware lijdzaamheid
omwille van de deugd wordt aangetroffen ‘inden ghenen die het lyden hadden moghen
myden, zo zy het weldoen hadden willen myden; oock inden ghenen die, macht
hebbende om te wreken huer gheleden verdriet, gheen quaad met quaad, maar met
ghoed verghelden’5).
Op vraag XII werd ook een antwoord gedicht door Pieter Rixtel, die als

1) Nr. LV van het Lied-Boeck. Dieryck Volkertsz. Coornherts Wercken, Amsterdam 1630 bij
Jacob Aertsz, dl. I, fol. 497 verso. Het lied wordt abusievelijk opgegeven als nr. XV.
2) id., dl. III, fol. 502, recto.
3) Zedekunst, Boeck V, Hoofdstuck VII, § 59, ed. Becker p. 372.
4) id., § 12, ed. Becker, p. 364.
5) id., § 15, ed. Becker, p. 365.
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leerling van de Latijnse school van Dr. Franciscus van den Enden reeds vroeg
vertrouwd was met het streven om door wetenschap tot deugd te geraken1). Rector
van den Enden schreef zelfs een zinnespel, Philedonius ofte Lusthart, om zijn
leerlingen te onderrichten in de kunst van wel-leven. In een Zinerinneringh2) aan dit
stuk gaf Rixtel er de strekking van aan:
Hoe los het wulpz' en jongh Verstant,
De toghten van de Jeught doet draeijen,
Haer wil met alle Winden waeijen,
Soo reden haer niet hout aen bant,
Wert hier vertoont in Zin-Toneelen:
Voorzightigheydt leyt met haer Hant,
De Jeught, onkundigh, tot verstant,
En leert wel-leven, door 't wel-speelen.

Nog duidelijker verraadt zijn lofdicht Aen den hoogh-geleerden Heer Franciscus
van den Enden, Medicinen Doctor de geest waarin hij bij Spinoza's leermeester was
opgevoed:
Godts Wesen, dat sigh selfs geheel in 't al besluyt,
Begrypt ghy in uw Geest, en leert het ons bekennen.
Wat heyl uyt wetenschap, wat ramp uyt dwaesheydt spruyt,
Vertoontge, om ons tot deught, door waerheydt te gewennen3).

In zijn antwoord op de twaalfde vraag uit de Parnassus aan 't Y4) stelt Rixtel
dienovereenkomstig de redelijkheid voorop als het middel om de waan te
ontmaskeren:
Geen hertstoght, die, op waan gegrontvest, onse zinnen,
Gebuygsaam door 't verstant, doet haaten of beminnen,
Is onversettelik. De weerelt keert, en wendt,
En niets staat hier soo vast, of 't wisselt door sijn endt.
Indien de liefd' in 't hart des Ouders tot haer Kind'ren,
Die onversett'lik schijnt, door tranen kan vermind'ren.
Of, tegens de Natuer, verwisselen in haat,
Soo volght, dat ook haar haat, niet onversett'lik staat,
De reden kan de waan ontdekken, aen onz' oogen.

Maar wát, als de zoon niet in staat blijkt zijn ouders hun waan te laten inzien?

1) Voor Van den Enden zie Meinsma, l.c. passim.
2) P. Rixtels Mengel-Rymen. Gedrukt tot Haerlem, By Vincent Casteleyn, Boekdrukker en
Boekverkooper, in de korte Bagijne-straet, 1669, p. 23-24.
3) id., p. 40.
4) Parnassus. p. 113-114.
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Als hij herstel van vriendschap nastrevende juist groter vijandschap verwekt? Dan
dient hij allereerst God om bijstand te bidden, en wanneer ook dat niet baten mag,
bedenke hij, dat God het geloof der vromen vaak beproeven wil: ‘dat hem God, niet
om sijn ziel te quellen, / Maar om hem ons ten baak van lijdsaamheyt te stellen, / In
d'Ouders haat laat zijn, en eynd'lik door 't geduld. / Behaaght hy God, wiens reght,
hem oordeelt sonder schuld.’ Evenals Coornhert merkt Rixtel daarbij op, dat als God
een mens op zijn lijdzaamheid beproeft, zulks geenszins zeggen wil, dat Hij niet van
eeuwigheid af zou weten, of die mens al dan niet lijdzaam is: ‘als of hy oogh-blik
sou behoeven, / Daar zijn alweetentheyt, voor 't toetsen van 't gemoed, / Elks
vastigheyd wel weet’. In zijn Zedekunst schrijft Coornhert daarover: ‘Als dan iemand
door anderluyder mesdoen gheterght wordt, zo behoort hy te dencken dat God hem
laat verzocht worden op dat hy zelf (niet God, die kan ons al zien eer wy zijn) magh
weten uyt ondervinden of hy oock is grootmoedigh ende lydzaam dan niet’1). In
Coornhertiaanse geest besluit Rixtel zijn antwoord met de spreuk van Epictetus die
wij reeds bij Verhoek aantroffen: ‘Hy vlie sijn eygen toorn, voor-oordeel, wraak, en
nijt, / En, hout haar haat nogh stant; hy bid, hy lijd, en mijd.’
Merkwaardige bewijzen van belangstelling voor de humanistische moraalfilosofie
vinden wij verder bij Jacob Steendam. In 1615 geboren, behoorde de dichter van
Den Distelvink tot de oudste leden van Zoets gezelschap, waar hij zich onderscheidde
door zijn grote activiteit en strijdbaarheid. Naar alle waarschijnlijkheid mag men in
hem zelfs de man zien, wiens opvattingen de dichterlijke werkzaamheid van de
herbergier en zijn vrienden hebben beïnvloed. Reeds in het tweede deel van Den
Distelvink, ‘Ge-eygend an alle Nederlandse Deugd- en Konst-lievende Iongmans’,
omschreef hij de opvatting van de poëzie zoals wij die door de parnassiens van De
Zoete Rust in practijk gebracht vinden2). ‘Hoe veel luyster de ware Dicht-Konst (tot
allen tijden, en plaatsen) by alle volkeren gehad heeft, leerd ons (neffens het vaste
eenstemmig getuygenis aller schrijveren) ook de dadelijke-onder-vinding: niet

1) Zedekunst, Boeck V, Hoofdstuck VII, § 72, ed. Becker, p. 374.
2) De bundel bestaat uit drie delen: Minne-sang, Zegen-zang en Hemel-sang. Dit laatste wordt
voorafgegaan door een klinkdicht van Hendrick Bruno, die wij later ook in de kring van Zoet
aantreffen. Evenals de herbergier wordt ook hij wel aangeduid als ‘Hooft van 't Bendt’, met
name door Rixtel in zijn gedicht Op d'aenkomst van den Poet Hendrick Bruno, in de
Dight-School op geregt door Ian Zoet, Aen de Y-stroom (Mengel-Rymen, p. 31-34).
Vermoedelijk moet dit zo verstaan worden, dat Bruno, wiens plaats ‘aen 't hoogher Eynt’
van de tafel was, als voorzitter fungeerde, terwijl aan Zoet de supervisie en het eindoordeel
toekwam. Zie voor Bruno verder bijlage II.
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alleen by de géne die met een uyt-stekende wijsheyt begaafd zijnde, over Godsvolck
tot Vorsten, Heyr-voerders, en Leeraren gesteld waren: en ons de heylige Onfeylb'reSchriftuur (uyt den monde Gods beschreven) hebben na-gelaten: niet alleen by de
géne die als heldre-lichten onder de Weet-gierige-Grieken, en
Heersch-suchtige-Romeynen hebben geschenen, maar ook self by d'alder
onredelijkste-volkeren: Die den Schepper aller dingen heeft in-gestort eenige vonken
van d'ondervelijkste-wetenschappen: namelijk de Schriftuurlijke God-geleerdheyt,
de natuurlijke Wijs-geerte, en de redelijke-Dicht-Konst: Waardoor sy weten datter
een God, of iet Goddelijks is, van wien haar alles goeds toe-komt: en die sy
(dies-volgens) plichtig zijn eere te bewijsen. Maar om den roem van de Dichtkonst
(als Goddelijk) bequamer voor te stellen: is t'anmerken dat sy heeft een
on-scheydelijke-gemeenschap niet alleen met de Wijs-geerte, maar ook met de
God-geleerdheyt: so dat sy hoe-wel-se in haar delen daar buyten kan an-gemerkt
worden, nochtans in haar geheel daar onder is begrepen: want gelijk de
God-geleerdheyt (voornamelijk) bestaat in een gevoegelijk (toe-passende) gevolgelijk
bewijs, uyt de heylige schriften door 't in-geven van d'alvervullende-Geest, de mensche
voor-geschreven: sprékende van God, sijn eygenschappen, willen, en werken: Gelijk
de Wijsgeerte bestaat in een (noodsakelijk waarachtig) besluyt (na-reden-kaveling)
uyt den aart en toe-val aller geschapen dingen: bewijsende datter een God is, dat die
genoegsaam in sich selven is, dat die alle dingen geschapen heeft, en dat de schepsels
gedurig van hem noch geregeerd en onderhouden worden, en wy hem derhalven
schuldig zijn te eeren, en te gehoorsamen: also bestaat ook de Dicht-konst in een
eygen on-eygendlijke maniere van voorstel, bewijs, en wijsselijke an-lokkende
onderwijsing: uyt een reden-rijke-afbeelding aller Goddelijke, en menschelijke
saken’1). Nauwkeuriger omschrijving van het dichterlijke ideaal van de Parnassus
aan het IJ is moeilijk te geven, dunkt ons2).
Steendam schreef o.a. een antwoord op de XIIIe vraag: Wat is de Hoovaardy, die
't vleesch soo lekker smaakt, / En welk is 't merk, waar door

1) Den Distelvink, p. (*)2, vlg.
2) Evenals in Parnassus aan 't Y vindt men in het tweede deel van de bundel allerlei vragen en
antwoorden in dichtvorm, bijv. de Sin-ryke Vragen. Voorgesteld den weet-gierigen longman
Joannes Foullon, gevolgd door een Eygen-andwoordende Weer-galm: Op de voorgestelde
sin-rijke vragen, p. 204-205. Op pag. 206-207 vindt men Vriendschaps-Vragen, An Joannes
Foullon met een Eygen-na-galmende antwoord, op de vriendschaps-vragen; op p. 195-204
niet minder dan twaalf vragen onder de titel: Mercuri Redenryke-Vragen. An den
snel-geoeffende, en wel-geslepene Rijmer: Lodewyk Willemsz. Masman, gevolgd door een
Eygen-Antwoordende Weer-galm Op Mercuri Redenryke Vragen en een Uyt-breyding' Van
d'ant-woordende Weer-galm: Over Mercuri Redenryke-Vragen. Onder de gestelde vragen
treft men de volgende aan (p. 195):
Waar in bestaat de konst van Rijmen, en van Dichten?
Waar in bestaat het Rijm dat Leeren sal, en Stichten?
Waar in bestaat de Reên, en redens-Reed'lijkheyt?
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sy kenbaar wort gemaakt?1). Hij begint zijn gedicht met een verklaring van het woord
hovaardij om daarna van deze ondeugd een definitie te geven:
De Hoovaardy na 't Hof, verheffing, of verhooging,
Of hoogheyts-vaardigheyt genoemd: in duydsche spraak:
Is een beweeging, en vermeetele be-ooging
Van 't menschelik gemoed: tot eenig ding, of saak,
Daar hy geen eygendom an heeft: nogh an kan krijgen.
Een opgeblasentheyt, die wijken kan, noch swijgen.

Dan worden de eigenschappen van de hoogmoed genoemd in hun werking en met
hun onderwerp:
De eygenschappen van de Hoovaardy, zijn meenig,
Waar van men drie bespeurd in d'alderschoonste schijn:
Die zijn in 't voor-werp, maar in 't onder-werp niet eenig:
Schoon, dat s'in d'oorsaak, en haar eynd, ver-eenigd zijn.
Die zijn laatdunken, en eergierig, en vermeeten
In al haar daden; en ook soo by 't volk geheeten.

Om het Coornhertiaanse karakter van de eerste strofe te herkennen vergelijke men
de aanhef van het hoofdstuk over de hovaardigheid uit de Zedekunst. De hoogmoed
(‘die opgheblazen roemzucht’) heet er ‘een onmatighe verhevinghe zyns zelfs of een
vermetele begheerte van hoogheyd, daar uyt dit ghebreck oock zynen name heeft,
te weten dat het styght int hooghe vaardigh. Want hoogheyd ist eynde daar toe het
streckt, int hooghe wilt wezen, ja dalderhooghste, daarwert spoed het zich vaardigh’2).
Evenals bij Steendam (in de tweede strofe van zijn gedicht) worden in de Zedekunst
de ‘verwaantheyd’, de ‘eerzuchticheyd’ en de vermetelheid als uitwerkingen van de
hovaardigheid genoemd3) en ook voor wat de oorzaak van deze ondeugd

1) Parnassus, p. 118. Steendams antwoord op p. 121-122.
2) Zedekunst, Boeck VI, Hoofdstuck IX, § 2, ed. Becker, p. 437.
3) ‘Want haar verwaantheyd en lydt gheen onderwyzinghe, haar blindheyd en sluyt gheen
boosheyden buyten, ende haar eerzuchticheyd verantwoord ende verschoont alle zonden die
zy heeft, toont een ghelaat van dueghden die zy niet en heeft, ende acht haar zelf zo hoogh,
dat zy vermetelyck den alderhooghsten veracht’, Zedekunst, Boeck VI, Hoofdstuck IX, § 6,
ed. Becker, p. 438. Cf. daarmee ook Steendams opmerking: ‘Sy sal den SCHEPPER, noch de
schepselen verschoonen. / Sy sal den Eygenaar, en Leen-heer durven hoonen.’
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aangaat stemmen beiden geheel met elkaar overeen. ‘Sy is een Dochter van den
Duyvel: eerst gebooren: / Haar Moeder was on-kun: haar Voedster valsche waan’,
zegt Steendam, en Coornhert: ‘Deze werdt veroorzaackt in den mensche door
d'onkunde zyns zelfs, door de valsche wane van zich zelf ende door die onbescheyden
liefde tot zich zelfs’1). In het voetspoor van zijn grote voorganger wijst Steendam
erop, hoe de hovaardij vaak schuilgaat in het kleed der nederigheid of schijnheiligheid:
Het Merk, waar an men haar, en haar geslacht, kan kennen,
Is dikwils soo bekleed, ook self met need'righeyt,
Of met schijnheyligheyt: dat d'alder-gauste pennen,
Haar kennis duyster schijnd, hoe klaarse open leyd.

‘Deze eenvuldighe dueghde [de nederigheid]’ - leest men in de Zedekunst - ‘moet
dickmaal dienen tot een deckmantel van die opgheblazen roemzucht, zo dat inder
onwijzen ooghen d'alder hovaardighste dickmaal ootmoedicheyds lof behalen. Dan
gheven deze ledighe tonnen den luydsten klancken....’2). Ook Steendam gebruikt het
spreekwoord van de holle vaten, als hij aan het slot van zijn antwoord het ‘klaar
teken’ van de hoogmoed noemt:
Doch om hier, met een woord, die sake an te roeren:
Men kend de boom, wanneer men BLAD en Vruchten siet.
't Gesicht, 't gelaat, en praat, en 't kleed ontdekt de Hoeren.
En in haar werking word de Hoovaardy bespied.
Een leedig vat, sal meer GERUCHT (als volle) uyten.
Een, die hoovaardig is, sal meest sich self loftuyten.

Zo ook herinnert de aanhef van het eerste aan zijn antwoord toegevoegde ‘sangvaars’:
O Dubbel waan-wijs Sot,
Die u, self booven God
(Elk ten spot)
Verheft, in uwen waan3).

aan het rijmpje door Coornhert bij de behandeling van de hoogmoed te pas gebracht:
D'hovaardighe zot werdt elck een te spot4).

In de geest van de Zedekunst beantwoordde Steendam ook de IXe vraag: Is Liefd'
altijd een Deugd, en Tooren altijt Zonde, / Of word nu 't eene, en

1)
2)
3)
4)

id., § 8. ‘On-kun’ bij Steendam: een drukfout voor ‘on-kund'’?
id., § 1, ed. Becker, p. 436.
Parnassus, p. 123.
Zedekunst, Boeck VI, Hoofdstuck IX, § 4, ed. Becker, p. 437.
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dan 't ander goed gevonde?1). Aan wat al geeft men niet de naam van liefde!
Onkuisheid en gierigheid, begeerte en lust tot werelds goed worden zo genoemd,
terwijl ook het streven om bij het redeloos gespuis in de pas te komen, de zorg voor
eten en drinken, de koestering van het eigen ik vormen van liefde schijnen. ‘Maar,
dits de Liefde niet. 't Is eygendlijk, 't begeeren / Van eygen nut: door waan, of weeten
uytgekeurd’. Zo ook maakt Coornhert een onderscheid tussen liefde en begeerte.
‘....liefde heeft alleen de waarheyd, maar de begheerte heeft waarheyd ende loghen
voor oghen’2), en elders: ‘Liefde zoeckt eens anders, maar begheerte haar zelfs bate’3).
Coornhert en Steendam verschillen echter van mening ten aanzien van de vraag
waaruit het begeren ontstaat. Terwijl Steendam meent, dat het begeerde nut
‘uytgekeurd’ kan zijn zowel door waan als weten, is Coornhert van oordeel, dat de
begeerte alleen uit waan ontstaat. ‘Want gheen liefde komt uyt waan, maar alleen
uyt weten, daar teghen komt gheen begheerte uyt weten, maar alleen uyt waan’, en
minder vleiend voor Steendam voegt hij daar aan toe, dat men dit zo dient te
formuleren: ‘alsmen eyghentlyck ende niet na de ghemene onbescheydenheyd wil
spreken’4). Treffend daarentegen is weer de overeenkomst die Steendams gedicht
vertoont met het gedeelte van de Zedekunst dat handelt over de toorn. ‘Nadien dan
alle toornigheyd’ - aldus Coornhert - ‘voortkomt uyt kennisse dat iemand t'onrecht
iet quaads werd ghedaan, zo maghmen de toorn oock niet t'onrecht zegghen te wezen
een verstoring des ghemoeds, om eenigh gheleden quaad of ghedaan onghelyck met
quaad te verghelden’5). En Steendam daarnaast: ‘Soo is de TOOREN, een ontsteldheyt:
die hier teegen [tegen de deugd], / 't Gemoed beroerd, door 't leed, of ongelijk
verkreegen’. Beiden ook stellen zij de vraag of er een goede toorn bestaan kan.
‘Wilmen my hier zegghen’ - aldus Coornhert - ‘dat toornigheyd teghen de zonden
ghoed is, zo datmen daar teghen wel toornigh magh werden zonder te zondighen, ja
oock dat God zelf (die immers 't opperste ghoed is) op de zonden vertoornt, ende dat
daaromme het vertoornen op den zonde niet quaad is, maar goed; Ick zal niet
ontkennen dat zulcken toorn (maghmens toorn eygentlyck noemen) niet quaad en is
maar ghoed, maar daar by zal ick

Parnassus, p. 79. Steendams antwoord op p. 82-86.
Zedekunst, Boeck I, Hoofdstuck VII, § 2, ed. Becker, p. 35.
id., Boeck I, Hoofdstuck IX, § 6, ed. Becker, p. 47.
id., § 1, ed. Becker, p. 46. Coornhert schijnt hier in tegenspraak met zich zelf (vgl. het hiervóór
geciteerde uit Boeck I, Hoofdstuck VII, § 2). Zie echter Boeck I, Hoofdstuck VIII, § 4, ed.
Becker, p. 43: ‘Waan maghmen oock hebben van 'tghene warachtigh is, te weten dat is zoot
schynt, ende dan ooght waan op waarheyd, maar buyten haar weten’.
5) id., Boeck I, Hoofdstuck XV, § 5, ed. Becker, p. 86-87.
1)
2)
3)
4)
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ontkennen dat dit eyghentlyck toorn magh heeten’1). Steendam beantwoordde de
vraag zonder meer bevestigd. Men kan, meent hij, ‘verstoord’ zijn om de smaad die
God wordt aangedaan en hij herinnert daarbij aan Mozes en Phineas, aan Christus
en de apostelen2). Blijkbaar voelde hij weinig voor Coornherts redenering, die hem
wellicht al te subtiel zal zijn voorgekomen en sprak hij liever ‘na de ghemene
onbescheydenheyd’ van het eenvoudige volk!
Het probleem in de XIe vraag aan de orde gesteld betreft de vriendschap. Wat
moet men doen, als een vriend ons de schuld wil laten aanvaarden voor een daad die
wij niet verricht hebben? Moet men dan de rechtschapenheid verkiezen of zich
omwille van de vriendschap met een ‘vreemde schuld’ bezwaren? Steendam begint
zijn antwoord met een onderscheid te maken tussen bloedvriend en boezemvriend3):
Een Bloed-vriend, is een Vriend, al was hy dol, of sot,
Om, dat de Teeling hem u toevoegd, als een lot.
Een Boesem-vriend, word self gekeurd: door 't kundig kiesen,
Met voor-bedachten Raad: om nimmer te verliesen.

Dezelfde distinctie maakt ook Coornhert in de Zedekunst, als hij over de vriendschap
handelt. ‘Bloedmaghen werden oock ghemeenlyck, maar oneyghelyck, vrienden
ghenoemt. Van deze zeytmen:
Dat Vrienden moghen kyven,
Maar moeten vrienden blyven.

Tis wel zo dat deze moeten maghen blyven ende dat die behoren vrienden te wezen
ende te blyven, maar men ziet gheen dinghen minder gheschieden dan die meest
behoren te gheschieden. Zo bevint zich mede dat tusschen ghebroederen zelve de
vriendschap zelden is. Dit en derft ook gheen redene. Want maghen werden ons
angheboren, maar vrienden werden by ons verkoren’4). Aan het slot van hetzelfde
hoofdstuk brengt Coornhert een soortgelijke kwestie ter sprake als waar de dichterbent
van Zoet zich het hoofd over brak. ‘Zo ghevallet oock by wylen dat een vriend, of
uyt onbedachtheyd, of uyt onverstandicheyd wat begheert van zynen vriend, dat niet
behoorlyck noch eerlyck en is. Daar inne en moetmen den vriend gheenssins
bewillighen, maar zegghen:

1)
2)
3)
4)

id., § 28 en 29, ed. Becker, p. 91.
Phineas: hogepriester, zoon van Eleazar.
Parnassus, p. 95. Steendams antwoord op p. 95-97.
Zedekunst, Boeck IV, Hoofdstuck XIII, § 1, ed. Becker, p. 294-295.

Karel Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier

260
Ick ben u vriend, maar Godes meer,
Ghebied myn macht, in dueghd en eer.’1)

Steendams antwoord komt op hetzelfde neer. Zijn antwoord is om zo te zeggen nog
Coornhertiaanser dan dat van Coornhert zelf! Behalve dat hij zich beroept op Gods
wet voert hij nog drie andere, natuurlijke, argumenten aan: de vriendschap, wier
wezen oprechtheid eist, de natuur, die ‘aan haar self een LIEFD, en wel gevallen’
heeft2) en de rede, die ware en valse vriendschap weet te onderscheiden. Hoe kan nu
iemand die bemerkt zich in de keus van een vriend vergist te hebben, het best de
vriendschap verbreken? Coornhert zegt daaromtrent: ‘....maar wilt eyndlyck zo grof
worden dat het met eeren niet en magh zyn gheleden, zo zal een verstandigh mensche
die vriendschappe met zulcken een allenxkens afternen, maar niet haastelyck
afscheuren, ende alzo door dien oock wat min ontdecken zyn zelfs oneere vant
onvoorzichtelyck annemen eens vriends’3). In treffende overeenstemming hiermee
is wat Steendam in zijn antwoord adviseert:
Indien hy buyten 't spoor van deesen Regel gaat,
't Is dan u beurt, dat gy hem ernstig tegenstaat.
Soo hy de Reeden plaatst, hy sal sich daar na buygen:
Maar, komt hy uyt u deugd, een bitt'ren haat te suygen,
In stee van gonst (schoon gy hem vriend'lijk onderrecht,
Waar door u kans ontbreekt, dat gy de tweedracht slecht)
Poogd noyt, de vaste naad van Vriendschap, op te scheuren,
Maar torndse liever los: wijl het u mach ghebeuren.

Het sterk ethisch-humanistische, Coornhertiaanse karakter van de Parnassus aan 't
Y is, zoals men ziet, onmiskenbaar. De naam van Zoets herberg. De Zoete Rust, had
blijkbaar een dieper fond dan men tot dusver vermoedde. Zij hield ten nauwste
verband met de ‘soete Rust’ door Coornhert in zijn geschriften als het doel der
wellevenskunst aangewezen4). ‘O soete Rust / begheerlijck verlanghen aller
vermoeyden. Die u kennen moeten prijsen al d'oude wijsen / die u boven al datmen
mach wenschen voor menschen / hoogh hebben ghepresen’5).

1)
2)
3)
4)

id., § 68, ed. Becker, p. 308.
De natuur immers leert, dat de liefde van de mens bij hem zelf begint.
Zedekunst, Boeck IV, Hoofdstuck XIII, § 72, ed. Becker, p. 309.
Zoets zinspreuk ‘niet soeter dan de rust’ is ook van later datum! Aanvankelijk luidde deze
‘Niet soeter’; Zuidema in Oud-Holland, 23e jrg. (1905), p. 85.
5) Opperste goedts Nasporinghe. Het tweede ghespreck, Dieryck Volkertsz. Coornherts Wercken,
Amsterdam 1630, dl. I, fol. 341 verso. Cf. ook de Vertroostingh der Wijsheydt, 3e boek:
‘Neemt wegh den damp van 't snoode lijfs besorghen, / Dijn glants verschijn van dijn
oneyntlijck morghen. / Want ghy zijt klaar, de soete en stilte ruste, / Der zielen reyn, ghy
zijt alleen haer luste’ (Wercken, dl. I, fol. 533 verso). Verder het eerste van de Liedekens des
Lieds: ‘Vermoeytheydt mat verlanght na zoete ruste. / Des drucx verdriet / bejaaght de blyde
luste / Dees rust en lust zijn zaligheyds ghenot. / Dat vint elck wis / die zich verliest in God’
(id., fol. 498 recto). Ook nr. XVIII van deze liedekens: ‘Uut alle 't geen datmen tijdlick mach
peysen / Moet elck hier treen / met waarheyd sonder veysen / Diens hert vermoeyt na soete
ruste spoedt / Want in dees Wereldt vindt niemand ruste goed’ (id., fol. 501 verso). Cursivering
van ons.
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Bij de behandeling van de kwestie of Luyken al dan niet tot Zoets gezelschap heeft
behoord, beperkte men zich, zoals wij reeds zagen, vrijwel uitsluitend tot het
onderzoek van de gelegenheidsgedichten1). Veel belangrijker echter dan de kwestie
welke betekenis wij moeten toekennen aan het feit dat Luyken een verjaardicht
schreef voor Nikolaas de Vree of een grafschrift voor Rixtel of een lofdicht op
Verlove, is tenslotte de vraag of er in de Duytse Lier een geestelijke affiniteit met
de kring van Zoet valt aan te wijzen. Het is wel zeer vreemd, dat geen
Luyken-onderzoeker er toe gekomen is, zich af te vragen in welk verband het gedicht
over de wellevenskunst uit de laatste verdeling dient geplaatst te worden. Alleen Van
der Does heeft op dit gedicht even gewezen om aan te tonen, dat ook Luyken meedeed
aan het beantwoorden van vragen in poëtische vorm. Naar zijn mening echter liggen
de vragen bij Luyken in een geheel andere sfeer dan bij Zoet. Ten bewijze daarvan
citeerde hij de regels: ‘Is 't Maagdenhartjen, meer dan 's Iongelings van steen. / Of
staal? Wie oordeel heeft, die zegge met my neen’. Het is echter duidelijk, dat dit
motto van de derde verdeling geen antwoord-gedicht is in de hier bedoelde zin. Men
kan het niet op één lijn stellen met een gedicht als Op een vraag, welk de beste kunst
zy, het enige echte antwoord-gedicht dat bij Luyken valt aan te wijzen. Van dit vers
gaf Van der Does toe, dat het ‘nog enigszins’ in de sfeer van Zoet thuishoort2). Voor
de rest deed hij er het zwijgen toe; geen enkele aanduiding waaróm het enigermate
binnen die sfeer valt, geen enkele poging ook om dit contact te verklaren. Hoe innig
dit contact was, ontdekten wij, toen ons Coornherts humanistische moraalfilosofie
in de Parnassus aan 't Y schering en inslag bleek. Wij lazen Zoets Digtkunstige
Werken nog eens door in de hoop daar een verklaring te vinden van het
Coornhertiaanse element in de Duytse Lier. Tot onze verrassing vonden wij er de
vraag ‘welk de beste kunst zy’ terug in zijn volledige vorm:
Wat is de beste konst, by ieder meest begeerd,
En die, daar booven, nog het moeilikst word geleerd?3)

1) Zie hiervóór p. 31 vlg.
2) Stemmen des Tijds, 20e jrg. (1931), p. 641-642.
3) D.W., p. 278.
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Als men zich het slot van Luykens gedicht herinnert:
Zie hier mijn Vriend den allerbesten;
Zy is van vele wel begeert,
Maar weynig word sy recht geleert,

dan is het duidelijk, dat de dichter met deze regels tot de bij Zoet gestelde vraag
terugkeerde als tot zijn punt van uitgang. Natuurlijk, men kan nog veronderstellen,
dat hij de gestelde vraag buiten het milieu van de herbergier om, door bemiddeling
bijv. van Verlove, heeft leren kennen en dus als buitenstaander zijn antwoord heeft
geschreven. Maar een dergelijke veronderstelling heeft vrijwel geen reden van bestaan,
omdat Luykens antwoord op verschillende punten zo duidelijk met dat van Zoet
blijkt overeen te stemmen. In zijn antwoord-gedicht omschrijft ook de herbergier de
hoogste en beste kunst, volkomen in de geest van Coornherts perfectisme, als een
‘wellevenskonst’:
Een konst, die elk, met regt, de springbron noemen moet,
Daar uit al 't noodige, en het nutte, voort kan koomen;
Die beide ziel, en lijf, met Hemels Manna, voed,
En alle kwaade lust, met kragt, weet in te toomen.
Dat is: Welleevenskonst, die zelden word volleerd,
Schoon God, aan ons, voorleend een groot getal van jaaren.
Dat zy een Konst is, die de reedlikheid begeerd,
En staâg vol moeiten steekt, zal 't ligt ons openbaaren.
Welleeven is een Konst, die, door 't geboorteregt,
Aan ons, als zien, en gaan, en spreeken, drinken, eeten,
En wasdom, en wat meer zig, in dat kabel, vlegt,
Niet zonder arbeid, tijd, en vlijt word toe gemeeten.
't Voormoogen om daar toe te koomen, heeft elk mensch,
Uit Gods genaadenbron, in zijn geboorte, ontfangen:1)
De midlen geeft hy meê, naar ieders wil en wensch,
Indien men willens niet blijft aan het kwaade hangen.
Zoo is Welleeven dan een Konst, die leerbaar is;
En die, door tijd, en vlijt, volkoomen is te leeren.
Die deeze Konst niet kend, die wandeld by de gis.
Dat zy de beste ook is, kan ik heel ligt beweeren.
Dat, aan de menschen, niet dan vreede, en vreugde geeft.

1) Men vergelijke hiermee in Boeck I van de Zedekunst: ‘Deze kunste van wel leven werdt
niemanden angheboren, maar vanden ghenen dieze leren, vrywillichlyck vercoren. Het leven
werdt allen menschen angheboren (twelck wy ghemeen hebben met allen dieren), maar
wellevens moghelyckheyd is niet den dieren, maar alleen den menschen angheboren’ (§ 4,
ed. Becker, p. 7). De hulpmiddelen die de mens ter beschikking staan om de wellevenskunst
te leren zijn volgens Coornhert: ‘redens ghebruyck, oeffening, tyd, onderwys ende opmercken’
(§ 17, ed. Becker, p. 9).
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Dat ons, voor arremoede, en onheil kan bevrijden:
Daar alle zeegen, tot in eeuwigheid, door leeft;
Dat al het kwaad verwint, en zelf nooit kwaad kan lijden,
Dat is het beste dat ik op de Wereld weet.
Wat reedlik Mensch zal dan dien rijkdom niet begeeren?
Wie vind zig niet geparst, niet willig en gereed,
Om aller Konsten konst, Welleevenskonst, te leeren?1)

Beschouwt Zoet zijn Kunst als een die ‘beide ziel, en lijf, met Hemels Manna, voed’,
ook Luyken vestigt de aandacht op de betekenis van het wel-leven zowel voor het
geestelijk als lichamelijk leven van de mens. Het is immers volgens hem een kunst
die ‘lijf en ziel genezen [kan]’. Het unieke van de wellevenskunst in het licht stellend,
zegt hij in de derde strofe van zijn gedicht:
Gaar alle kunsten tot een schat,
Die 's Weerelds wijde kring omvat,
En hangts' er aan voor starre-lichten:
Zo zal mijn kunst met held'ren straal
Alleen die and'ren altemaal
Gelijk een zon doen schaemroot swichten.

Aan het slot van zijn antwoord roept Zoet uit: ‘Maar deeze Hoofdkonst gaat alle
and're konst te booven’, en in het laatste couplet van zijn Toe-zang:
Duizend konsten vind ik hier, die geen zier
Waard zijn om, daarvan, te bóógen.
Des ik stâag 't welleeven roem, en ik noem
Dit een konst van groot vermoogen2).

Beiden wijzen zij ook op de wijsheid als het hoogste doel van de wellevenskunstenaar.
‘Wie deze kunst recht leeren kan, / Is rijk, en een gelukkig man: / Hy is op wijsheyds
top gerezen’, zegt Luyken, en Zoet aan het slot van zijn gedicht:
Maar als, door naarstigheid, den leerling het volkoomen,
Eenmaal verkreegen heeft, dan leefd hy naar zijn lust.
Dan laaft hy staâg zijn ziel aan Goddelikke stroomen.
Dan is hy waarelik een wijs, en zaalig man3).

Neen, er is werkelijk geen reden om met Dr. van der Does zo stellig de mening te
verwerpen dat Luyken tot de kring van Zoet behoord heeft, indien

1) D.W., p. 279.
2) id., p. 281.
3) id., p. 280.
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men het woord ‘kring’ maar verstaan wil in de wat ruimere zin van ‘milieu’. Naar
Van der Does meent, is de kring waarschijnlijk voordat Steendam in 1667 naar
Batavia vertrok, uiteengespat. Ongetwijfeld had Steendam een belangrijk aandeel in
de werkzaamheden van de kring, maar waarom zijn vertrek naar de Oost of bijv. zijn
onenigheid met Zoet over de polygamie ook het uiteenvallen van het gezelschap
betekend zou hebben, is zonder meer niet duidelijk1). Wat ligt er méér voor de hand
dan dat parnassiens die wij in 1663 in de Parnassus aan 't Y aantreffen, vier, vijf jaar
later, om welke reden dan ook, De Zoete Rust niet meer bezochten? Uit een van
Rixtels gedichtjes vernemen wij bijv. hoe Zoet erover klaagt, dat Bartholomeus Abba
zijn beloften niet nakwam2). Uit zijn Mengel-Rymen blijkt, dat ook Rixtel zelf met
de herbergier gebrouilleerd raakte. Het bundeltje dateert van 1669, maar als men
weet, hoe Rixtel de deuren van allerlei uitgevers plat heeft gelopen vooraleer hij het
tenslotte bij Vincent Casteleyn te Haarlem gedrukt kreeg3), dan mag men gerust
aannemen, dat hij al veel eerder met de herbergier en zijn vrienden overhoop lag.
Van die onenigheid valt trouwens in de Parnassus aan 't Y reeds het een en ander te
bespeuren! ‘Want veel' aan 't oogh, alleen mijn vrienden schijnen’, zegt Rixtel in
zijn antwoord op de twaalfde, door Verlove gestelde vraag. Hij voegt deze
mede-parnassien daarin toe:
Hy die dit vraaght, hoe 't haten is t'ontgaan,
Benijd my selfs; want 't is de Dighters eygen,
Dat sy, uyt haat, die in haar vaarsen raan,
Met laster-schrift, in 't light of heymlik dreigen4).

En met een duidelijke, hatelijke toespeling óók op Jacob Steendam besluit hij zijn
antwoord:
Daarom hoe 't loopt; of elk my haat, en vloekt,
Ik wil mijn haat VERLOOVEN, en niet treuren.
Mijn dight-lust, die, de beste voorgangh soekt,
Sal VASTER STAAN, en al wat mank gaat steuren5).

Jan Zoet voegt daar dan weer het zijne aan toe, als hij ondanks Rixtels

1)
2)
3)
4)
5)

Deze polemiek in D.W., p. 380-384. Zie daarover Hylkema, l.c. dl. II, p. 103 vlg.
Mengel-Rymen, p. 109.
Aen de Kunst-kundige en onkundige Lesers, voorafgaande aan de Mengel-Rymen.
Parnassus, p. 114.
Ibidem. ‘Noch vaster’ was Steendams zinspreuk.
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hatelijkheden aan Steendam de eerste prijs toekent voor diens antwoord. Aan Zoets
gevoelens ten opzichte van Rixtel laat het versje Aan Jakob Steendam, Op de XII.
Vraag weinig twijfel over:
Een ander scheld, en smaad uyt nijd en spijt, met laster,
De prijs komt STEEN-DAM toe; want wat een ander zeidt,
Dat stelt hy, lid voor lid, op goede grond noch vaster,
Dan sijne hater doet, door waan te licht verleidt1).

Wat is er vanzelfsprekender dan dat een dergelijk gezelschap, met zo heftige
temperamenten als Rixtel, Steendam en de herbergier zelf, met zo felle onenigheden
als de twist tussen Zoet en Steendam over de polygamie, weinig stabiliteit vertoonde?
Het is niet onmogelijk, zelfs zeer waarschijnlijk, dat de kring van Zoet reeds geruime
tijd vóór 1667 het organisatorisch verband en officiële cachet verloren had, dat hij
omstreeks 1662/1663 bezat. Het bundeltje van '63, het eerste, bleef immers ook het
enige wat de leden aan ‘kringwerk’ gezamenlijk in het licht gaven.
Kunnen wij bepalen, hoe lang de activiteit van deze niet officiële kring, het milieu
van Zoet, voortduurde?
Van na 1662 dateren sommige evident in het gezelschap van De Zoete Rust ontstane
antwoord-gedichten opgenomen in Zoets Digtkunstige Werken. Daartoe behoren de
felle gedichten van Zoet en Steendam over de vraag, of een christenmens polygamie
geoorloofd is: Steendam was nl. eerst in 1662 in patria weergekeerd en blijkens de
Parnassus aan 't Y (1663) was zijn verhouding tot Zoet aanvankelijk uitstekend. Tot
die latere gedichten behoort ook de Poëtize Lauwerkroon, door de herbergier dankbaar
opgedragen aan de ‘Konstlievende Rijmer’ T.R. voor diens ‘Zinrijke Antwoord,
gedaan op de Vraag:
Hoe koomt het, dat den mensch het oude jaar verlaat,
En, in het Nieuwe, staâg den ouden slender gaat?’2).

Het gedicht moet wel van ná de uitgave van 1663 dateren, omdat bij de jaarwisseling
van 1662/1663 in de kring een andere vraag was gesteld, die men als No. 15 aantreft
in de Parnassus aan 't Y3). De door Zoet en Steendam gevoerde polemiek kan niet
later dan omstreeks 1667 geschreven zijn, omdat

1) Parnassus, p. 118.
2) D.W., p. 288-284; citaat p. 283.
3) Nl.: Op welk een wijze zal men 't oude-jaar volenden? / Dat God sijn zeegen ons in 't nieuwe
toe mag senden, p. 153.
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Steendam toen naar de Oost vertrok. Er is echter geen enkele reden waarom wij dit
óók zouden moeten aannemen voor het antwoord-gedicht van de kunstminnende
rijmer T.R. en de Poëtize Lauwerkroon hem deswege door de herbergier toegekend.
Niets verhindert ons te geloven, dat deze beide gedichten, laat ons zeggen, omstreeks
1669/1670 in het milieu van De Zoete Rust zijn ontstaan. De dateringen evenwel
ontbreken en het is derhalve niet mogelijk om op grond van deze verzen met
voldoende zekerheid de terminus ad quem te bepalen van de activiteit van Zoets
milieu. Het enige gedicht dat ons daarbij houvast biedt, is de in de Digtkunstige
Werken voorkomende vraag met betrekking tot de beste kunst. Blijkens het antwoord
van Luyken daarop moet die vraag wel van omstreeks 1669/1670 dateren. Men kan
immers bezwaarlijk veronderstellen, dat Luyken daarvóór, in zijn eerste amoureuze
jongelingsjaren, tot het schrijven van een dergelijke, streng-programmatische
verloochening van zijn eigen erotische poëzie zou zijn gekomen! Als men de door
Van der Does opgegeven terminus ad quem (1666/1667) zou willen aanhouden, ziet
men zich gedwongen aan te nemen, dat Luyken omstreeks 1670 voor zijn gedicht
over de wellevenskunst teruggreep op een wellicht niet gepubliceerde vraag van drie,
vier jaar vroeger; dat hij die vraag en Zoets antwoord daarop van de herbergier of
een van diens vrienden te lezen kreeg; en dat hij toen in de geest van Zoets
wellevenskunst op zijn eentje een antwoord op die vraag ging dichten, zich daarbij
richtend tot iemand voor wie dit alles reeds oude kost was. Een dergelijke voorstelling
lijkt ons heel wat onwaarschijnlijker dan de opvatting, dat Luyken zijn gedicht
omstreeks 1669/1670 schreef in de vermoedelijk reeds lang te voren uit zijn
oorspronkelijk organisatorisch verband losgeraakte kring van Jan Zoet, die men wel
het best aanduidt als het milieu van Zoet.
Wij zijn ook in staat ons van dat milieu, waarin Luyken omstreeks 1670 vertoefde,
althans enig idee te vormen. Toen Pieter Rixtel in 1673 overleed, behoorde hij al
lang niet meer - mogen wij aannemen - tot de vaste bezoekers van De Zoete Rust.
Nochtans schreef Zoet een grafschrift op hem, en behalve de herbergier deden dat
ook: J.M. de Vry, Jacob Fransz, G. Blaupot, M. Koomans de Jonge, T.A. van der
Laan, T. Rippertsz, Joan Luyken en K. Verloove1). Was zulks voor Dr. Hylkema
zonder meer een reden om aan te nemen, dat Luyken tot de kring van Zoet behoord
heeft, Van der Does merkte daartegen op, dat van slechts twee der negen
grafschriftschrijvers met absolute zekerheid vast staat, dat zij lid waren van die kring,
nl. van Zoet zelf en van Karel Verlove2). Deze opmerking nu is

1) D.W., p. 384-386.
2) Stemmen des Tijds, 20e jrg. (1931), p. 641.
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onjuist, want ook van T.A. van der Laan weten wij dat met stelligheid. Van der Laan
komt reeds voor in de inhoudsopgave van de Parnassus aan 't Y (1663), het bundeltje
dat door Van der Does als maatstaf werd gebruikt. Van der Does vergiste zich dus
bij het hanteren van dit criterium, maar bovendien: zijn criterium was onjuist. Met
zekerheid weten wij inderdaad van slechts drie der grafschrift-dichters, dat zij tot de
kring behoord hebben, zoals die omstreeks 1662/1663 bestond. Maar daarom heeft
men nog niet het recht de mogelijkheid of de waarschijnlijkheid te verwerpen, dat
figuren die niet voorkomen in de inhoudspogave van 1663, enige jaren later tot de
kring of het milieu van Zoet behoord hebben. Ook toen stond het leven niet stil,
hetgeen zelfs valt aan te tonen! Bij de dood van Pieter Rixtel treffen wij nl. behalve
‘veteranen’ als Zoet, Van der Laan en Verlove ook een zekere T. Rippertsz aan als
schrijver van een grafschrift. Het lijkt ons weinig vermetel te veronderstellen, dat
het deze Rippertsz is, die schuilgaat onder de initialen T.R., waarmee Zoet in de
Poëtize Lauwerkroon de schrijver van een antwoord op een zijner oudejaars-vragen
aanduidt. Zulks is in het geheel niet vermetel, als men bedenkt, dat deze Rippertsz
- één jaar na het overlijden van Rixtel - ook bij de dood van Zoet als epitaaf-dichter
optrad. Hij schreef bij die gelegenheid zelfs drie gedichten en al is hij niet zonder
critische reserve, zijn epitaphia getuigen tenslotte van een zeker sympathiek begrip
voor de zonderlinge man:
Hier leid het leeven uitgeblust,
Van die Niet zoeter dan de Rust,
En vreede dorst vertoonen;
Was hy hier meede aangedaan
In zijn gemoed, het kon bestaan,
't Werk zal zijn meester kroonen.
Heeft hy die beide zoo bemind,
Ik wensch dat hy die Eeuwig vind1).

Ook Rippertsz, kan men veilig aannemen, behoorde tot de bezoekers van De Zoete
Rust2).
Van J.M. de Vry mag hetzelfde gezegd worden, want men kan onmogelijk het feit
negeren, dat De Vry behalve voor Rixtel, ook voor Zoet een grafschrift dichtte. Een
grafschrift dat duidelijk aantoont welk een verering deze blijkbaar sterk reformateurse
De Vry voor de herbergier bezat:

1) D.W., p. 391-392.
2) Over deze figuur zijn ons geen nadere gegevens bekend.
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Hier rust Jan Zoet, die Vreê, en Zoete Rust, beminden,
Die d'eendragt heeft geliefd, en 't oorlogsbeest gehaat.
Daarom wou hy hem aan geen Kerklijk regt verbinden;
Want die eenzijdig treed, niet regt door zee en gaat1).

En tenslotte kan men evenmin voorbij aan het feit, dat Jacob Fransz en de
reformateurse M. Komans - de graveur van de titelplaat der Duytse Lier! - ook bij
Zoets overlijden met een epitaaf present waren, Komans junior zelfs met twee2).
Zeker, noch hij noch Fransz geven in hun grafschriften blijk van een bewondering
zoals De Vry bezat. Maar hun versjes getuigen evenmin van een volstrekte afkeer,
zoals bijv. het grafschriftje van De Vree. Jacob Fransz bepaalt zich tot het maken
van een grapje, terwijl Komans zich in zijn beide gedichtjes niet fel of scherp uitlaat,
maar evenals Rippertsz een zeker welwillend begrip voor de excentrieke herbergier
aan de dag legt. Het minste wat men uit deze epitaphia mag besluiten, is toch wel,
dat Jacob Fransz en Komans zich interesseerden voor deze sector van het
reformateurse leven en er geen onbekenden waren.
Van de ‘dichters’ derhalve die bij de dood van Rixtel, een der oudste parnassiens
van De Zoete Rust, met een grafschrift voor de dag kwamen, is er slechts één, nl. G.
Blaupot, die voorzover wij weten niet op de een of andere wijze met Zoet in verband
is te brengen3). Bij Rixtels dood treffen wij Luyken dus aan in gezelschap van 1e.
Jacob Fransz en M. Komans junior, van wie vast staat, dat zij althans een zekere
critische belangstelling voor Zoet bezaten, 2e. J.M. de Vry, van wie wel niet vaststaat,
dat hij deel uitmaakte van Zoets gezelschap, maar die in elk geval tot de bewonderaars
van Zoet behoorde, 3e. T. Rippertsz, van wie wij zo goed als zeker weten, dat hij
deel uitmaakte van het milieu van Jan Zoet, 4e. T.A. Verlaan, die reeds in 1663 als
lid van de kring wordt vermeld, 5e. Karel Verloove, eveneens kringlid en bovendien
boezemvriend van de herbergier, 6e. Jan Zoet in hoogst

1) D.W., p. 388. Is deze De Vry misschien de auteur van de Kleine Lusthof, vermeld in het Nw.
B., A., en Kr. Wdbk v. Ned. Dichters, 3e dl. (1864), p. 328?
2) id., resp. p. 387 en 392. Evenals zijn vader was Komans Jr. een trouw bezoeker van het
college en behoorde hij later tot de leiders van de Amsterdamse collegianten; Meinsma l.c.,
p. 323. Dat hij ontvankelijk was voor het ethisch-humanisme bewijst zijn berijmde vertaling
van D. Erasmus, van Rotterdam, van de burgerlijke Wellevendheid der kinderlijke zeden,
A'dam 1693.
Over Jakob Fransz. geen nadere gegevens. Misschien was hij een verwant van de Goudse
rederijker van wie verschillende gedichten voorkomen in Der Wit Angieren Eeren-Krans,
getekend met de zinspreuk: Ic prijs goede vruchten? Zie over deze Fransz.: Nw. Ned. Biogr.
Wdbk., Dl. V, p. 193.
3) Maar over deze Blaupot is ook niets bekend.

Karel Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier

269
eigen persoon. Beschikten wij over geen andere gegevens, dan zou dit alles rijkelijk
voldoende zijn om het op zijn minst zeer waarschijnlijk te maken, dat Luyken deel
heeft uitgemaakt van het milieu van De Zoete Rust, daarbij buiten beschouwing
gelaten, of hij al dan niet met dat milieu sympathiseerde. Deze laatste vraag
beantwoordde hij zélf, toen hij in zijn antwoord Op een vraag, welke de beste kunst
zy volkomen in overeenstemming met de ethisch-humanistische opvattingen van dat
milieu de wellevenskunst als de hoogste prees. Die vraag beantwoordde hij óok, toen
hij boven de laatste verdeling van zijn bundel het motto plaatste: ‘Die d'onrust niet
in 't hart en heeft, / Leeft zalig, als hy buyten leeft’. Want het is niet in de eerste plaats
de zoetheid ener pastorale rust, die hij in deze regels zalig prijst, maar de innerlijke
rust des harten, waarom het ook de parnassiens van De Zoete Rust begonnen was.
Wie deze toenadering tot Zoet begrijpen wil, mag niet vergeten, hoe Luyken zich na
zijn bewustwording van de vergankelijkheid der aardse dingen in het Air telkens
weer bezig houdt met het thema der onsterfelijkheid. Het lofdicht voor Verloove
brengt de eeuwigheid in artistieke, het verjaardicht voor De Vree in
pantheïstisch-religieuze zin: opgevat als de eeuwigheid welke de mens geschonken
wordt door ‘het al bevattende Al’1). In het gedicht Aan N.N. verschijnt zelfs het heil
ener ‘goude onsterflijkheid’ weggelegd voor hem die als dichter naar
schoonheid-in-wijsheid streeft2). Wordt het vanuit deze bezinning op de
onsterfelijkheid niet volkomen begrijpelijk, dat Luyken in de sfeer van Zoet tot het
schrijven kwam van zijn gedicht over de wellevenskunst? Eenmaal aangegrepen
door het doodsbesef en zinnend op middelen om dat te overwinnen móést hij zich
wel aangetrokken voelen tot die merkwaardige chiliast die nu eindelijk in een
christelijk begrepen ethisch-humanisme een spiritueler middel had ontdekt om zijn
verlangen naar eeuwig leven te bevredigen. Dat dit ethische humanisme - evenals in
de Zedekunst van de met de Theologia Deutsch vertrouwde Coornhert!3) - een mystieke
inslag vertoonde, kon het voor de jonge Luyken met zijn groeiende Böhmisti-

1) resp. Laat Kaizer Karel, trots te paard en Vyfmaal zag het bosch haar bomen, beide in de
laatste verdeling van de Duytse Lier.
2) Een geest die ydeloos poogt te leven, eveneens uit de laatste verdeling.
3) B. Becker, De ‘Theologia Deutsch’ in de Nederlanden der 16e eeuw in Ned. Arch. Kerkgesch.
Nieuwe Serie XXIe jrg. (1928), p. 149 vlg. Dr. A. Zijderveld noemt Coornhert een
geestverwant van Tauler, Schwenkfeld en Sebastiaan Franck; Het laatste werk van Prof.
Kalff in Tijdschr. voor Gesch., 41e jrg. (1926), p. 278.
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sche overtuiging slechts des te aantrekkelijker maken!1) Men herkent in Zoets opvatting
de zienswijze van de door Hylkema genoemde pantheïstische mystici onder de
reformateurs, die van mening waren, dat de opstanding uit de doden en de eeuwige
zaligheid door de gelovige in het aardse lichaam reeds volmaakt genoten worden.
‘Ik weet,’ zegt een van hen, ‘dat wij een d u y z e n d j a a r e n v r e e d e noch zijn
verwachtende, en dan zal de gemeente zonder vlek of rimpel zijn en de Christus zal
in zijn K o n i n g r i j k met vreede heerschen en geen vijand zal haar weerstand bieden.
Doch dit alles dunkt u zal geschieden n a a u w d o o d . Gijl. wenscht dat gij die
daagen moogt beleeven. En zoo ook wanneer gij bid “uw K o n i n g r i j k komen,
uwen wille geschiede” - ul. dunkt dat dit zal geschieden in die daagen van vreede,
of anders als gij legt te zieltoogen. Maar dàn is het Koningrijk Gods gekoomen, dàn
isGodswilgeschied,z o o w a n n e e r C h r i s t u s i n u w v l e e s c h g e k o o m e n
i s , dat hij in u leeft en over u heerscht, dat gij in al uw werken en daaden uwen
heyland navolgt’2). Zo wist Zoet zich in de beoefening van zijn wellevenskunst gelaafd
aan stromen van Goddelijk leven, want in deze kunst der kunsten werd hem ‘'t Rijke
Gods [geschonken], en zijn gerechtigheid, / dat Jezus ons beveeld, voor alle ding, te
zoeken’3). Zo zag ook Luyken de zaligheid als een geluk dat de mens reeds op aarde
ten deel valt. Zijn omschrijving daarvan is wel niet zo duidelijk als de door Zoet
gebruikte uitdrukking van het koninkrijk Gods, maar wanneer hij vaststelt, dat
wellevens kracht de mens zowel naar ziel als lichaam kan genezen, is zulks toch
duidelijk genoeg. Wie op de top der wijsheid zetelt - zo mogen wij de dichter verstaan
- vindt daar de goddelijke zaligheid reeds in het tijdelijke leven. Hoe begrijpelijk
tenslotte wordt Luykens verkeer in Zoets omgeving, als men bedenkt, dat het
verlangen naar ‘soete rust’ - het programmatisch uitgangspunt van deze Parnassus
aan het IJ - hem als Böhmist van huis uit vertrouwd was4). Hoe vond ook de door
Böhme

1) In hoeverre Zoets milieu Böhmistisch gekleurd was, valt niet meer uit te maken. Noch in de
Parnassus aan 't Y noch in de D.W. vindt men daarvoor een duidelijke aanwijzing.
2) John Everhard in zijn Schatkamer des Evangeliums, geciteerd bij Hylkema l.c., dl. II, p. 372.
3) D.W., p. 279.
4) Wij herinneren nogmaals aan het prozacommentaar op het tweede zinnebeeld van Jezus en
de Ziel: ‘....ik ben niet van deeze wereld, ik wil u uit deeze wereld voeren in myn ryk, daar
is louter zachte ruste en welvaaren’ (vertaling van Böhme's Drei Principen göttlichen Wesens,
Das 21. Kap., § 64, ed. Sch., dl. III, p. 287-288). Zie verder bijv. Der Weg zu Christo, Das
zweite Büchlein, o.a. §§ 48, 51, 52, 54, ed. Sch., dl. I, resp. p. 58-61 en p. 68. Cf. ook de
prozacommentaren op het XXIIIe en XXXVIe zinnebeeld van Jezus en de Ziel, resp. getiteld:
Van de eenige rustplaats der Ziele, welke die is en Van de waare ruste. In zijn gedicht bij
zinnebeeld I geeft Luyken er zich rekenschap van, hoe het vlees de Geest ‘in valse rust’ zet.
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zo scherp veroordeelde wellust in de ouder geworden herbergier een felle tegenstander.
Zijn bijschrift bij een ons onbekende prent, getiteld Vlees-lust, spreekt in dit opzicht
wel zeer duidelijke taal1). Aan het gedichtje valt bovendien te demonstreren, hoe
Luyken nog bij Zoet aansloot, toen hij Jezus en de Ziel samenstelde. Het eerste
zinnebeeld van deze bundel stelt de aardse mens voor als een ezel die, onder een
dakje aan een rijk voorziene dis gezeten, zich verlustigt aan het vette der aarde. Buiten
het dakje op een bank zit een jonge vrouw, die met hemelse ogen het schransend
beest haar wijsheid voorhoudt. De aanduiding van het vleselijk lichaam als een dier
is Böhmistisch2), maar de voorstelling van dit lichaam speciaal als een ezel komt
voorzover wij weten bij Böhme niet voor. Men vindt haar echter wel in het genoemde
bijschrift van Jan Zoet. Luyken moet de ons onbekende prent waarbij de herbergier
dit bijschrift dichtte, wel voor ogen hebben gestaan, toen hij het eerste zinnebeeld
van Jezus en de Ziel ontwierp. Zijn voorstelling is zakelijk geheel in overeenstemming
met de volgende strofen uit Vlees-lust:
Men poogt 'et Lompe Vleesch geduurig op te pronken,
En d'Eed'le Ziel, ô ramp! blijft ondertusschen naakt.
De doolende Ezel is, in yd'le eer, smoor-dronken:
De prijsselikke Deugd word, van 'et Beest gelaakt.
Hier zit 'et pragtig Dier, en vuld, met lekk're beeten,
En kostelikke drank zijn onverzaadb're zak:
Maar d'arme Ziel, helaas! word, van 'et Vleesch, vergeeten.
En vind nog spijs, nog drank, nog zeetel onder t' dak.

In Jezus en de Ziel vindt men deze ‘Zoetiaanse’ voorstelling terug, op Böhmistische
wijze geïnterpreteerd. De vrouwenfiguur is voor Luyken niet de deugdzame ziel,
maar de edele jonkvrouwe Sophia. Zij wordt hier dan ook niet door de ezel ‘vergeten’,
maar leert deze haar hemelse wijsheden. De ezel zelf tenslotte werd door Luyken
getekend met het sterre-teken stralend boven het hoofd, wat in Böhme's symboliek
wil zeggen, dat zulk een wezen behoort tot de uiterlijke, vergankelijke en bedorven
wereld van sterren en elementen. De dichter ging hier om zo te zeggen assimilerend
te werk en het lijkt wel zeer waarschijnlijk, dat met dit woord tevens gekarakteriseerd
is de wijze waarop hij als Böhmistisch gevormde jongeman in het milieu van De
Zoete Rust verkeerde.

1) D.W., p. 79-80; het hierna volgend citaat op p. 79.
2) Zie hiervóór p. 232.
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VIII Jan Luyken en Antonides van der Goes
Het gedicht aan N.N.
Een duidelijke aanwijzing dat Antonides en Luyken elkaar persoonlijk hebben gekend,
werd ons niet overgeleverd en het is dan ook niet zonder reden, dat men zich heeft
afgevraagd waarom, de Duytse Lier eigenlijk juist aan deze dichter is opgedragen.
Wilde de jonge debutant de gevestigde reputatie van zijn iets oudere kunstbroeder
doen dienen als een schild tegen de eventuele aanmatiging van Nil Volentibus Arduum,
dat door zijn dictatoriaal optreden tegenover de dichter van De Ystroom in 1671
zoveel gemoederen in beweging bracht? H. Italie ging voor deze veronderstelling
uit van de opdracht zelf, waar Luyken verklaart zijn bundel vrijmoedig aan Antonides
op te dragen ‘opdat zy onder de bescherminge uwer name, daar de wrijtende Nijt
voor schrikt, meer gezags en aanziens hebbe’1). Het ligt inderdaad wel zeer voor de
hand deze passage in verband te brengen met de vijandschap die er tussen de dichter
en de mannen van Nil in dat jaar ontstond. Maar daarmee is over de verhouding
tussen beide dichters toch geenszins het laatste woord gezegd, want tegenover de
onderdanige houding door Luyken aangenomen in zijn opdracht aan Antonides staat
het nogal critische standpunt dat hij als erotisch dichter tegenover hem inneemt in
zijn opdracht Aan de Juffrouws. Als aanbidder van Vrouw Venus distanciëert hij
zich daar wel heel duidelijk van zijn confrater, in wie hij voornamelijk een dienaar
ziet van Mars. In verband met deze tegenstelling tussen liefde en oorlog verwees de
heer Koch ter verklaring van de opdracht aan Antonides weer naar het bundeltje
waarin hij meende het vermoedelijk voorbeeld van de Duytse Lier ontdekt te hebben.
Die tegenstelling tussen krijg en min - redeneerde hij - is het hoofdthema in de
liederen van Die Geharnschte Venus en omdat Luyken zelf als poëet geen krijgsman
was, kon hij die tegenstelling niet zó maar aanwenden. Daarom haalde hij er de
dichter bij, die in 1667 bij de Bredase vrede zijn Bellone aen Bant had geschreven,
waarop in de opdracht Aan de Juffrouws zo duidelijk wordt gedoeld2). Een dergelijke
redenering kan echter moeilijk bevredigen, dunkt ons. Men pleegt een bundel niet
op te dragen aan iemand van wie men zich in die bundel zelf zo duidelijk wenst te
distanciëren en men doet dat zeker niet, als men hem bovendien nog in het

1) Oud-Holland, 6e jrg. (1888), p. 15.
2) NTg, 24e jrg. (1930), p. 245.
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openbaar als zijn patronus voorstelt! In de opdracht aan Antonides zélf valt van zulk
een critische houding ook niets meer te bespeuren, integendeel, Luyken beseft hoe
zijn ‘liefde en min-lovende Zangen’ de gevierde leeftijdgenoot eigenlijk onwaardig
zijn! Wie de beide opdrachten van de Duytse Lier vergelijkt, stuit m.a.w. op een
innerlijke tegenstrijdigheid welke slechts dan verklaarbaar wordt, indien men
aanneemt wat wij hiervóór reeds opmerkten: dat de opdracht aan Antonides van
latere datum is als de zo sterk anacreontisch gekleurde opdracht Aan de Juffrouws1).
Ook de dubbele opdracht van de Duytse Lier markeert treffend de tweeslachtigheid
welke de bundel in zijn geheel eigen is.
Nochtans is voor wie de psychische verhouding wil bepalen, die er tussen beide
dichters aanvankelijk bestond, de tegenstelling tussen liefde en krijg van groot
gewicht, al mag men zich zeker niet uitsluitend daartoe beperken2). Er komen zowel
bij Luyken als Antonides nog andere, duidelijk verwante tegenstellingen voor, die
wij zeker niet over het hoofd mogen zien, omdat juist dit gehele complex ons zo
gemakkelijk in staat stelt de psychische oriëntatie te bepalen van de dichter die ze
hanteerde. Daar is bijv. in de Duytse Lier de tegenstelling tussen liefde en staatzucht,
als de minnares haar wrede vader aanklaagt, omdat hij door staatzucht verblind
Palmaart, haar minnaar, liet onthoofden3). In Dooralt, ô roem der Jongelingen
ontmoeten wij hetzelfde thema als Leliana verhaalt, hoe haar lief ‘wrevel voor het
hooft’ gestoten werd door haar staatzuchtige vader en het paar toen maar besloot uit
afkeer van het hofleven naar een ander land de wijk te nemen4). In Mijn schone droog
uw tranen af hanteert de minnaar een soortgelijk motief, als hij verklaart een lonkje
van zijn liefste waardevoller te achten dan een ‘Rijksstaf’5). Duidelijk verwante
tegenstellingen vinden wij verder ook in het afscheidsvers voor Joan van Rozendaal,
waar Luyken het woedend oorlogsbeest en de vredigheid van het leven in de natuur
zo nadrukkelijk tegenover elkander plaatst6) en in het lofdicht voor Verlove, dat de
tegenstelling uitwerkt tussen

1) Zie hiervóór p. 205.
2) Wij herinneren voor deze tegenstelling aan Wie spant de kroon der schoone (1e verdeling),
Een ander zing van krijg en moort en Ruyssende winden, beide uit de 8e verdeling.
3) Wrede Vader (3e verdeling).
4) 10e verdeling.
5) 6e verdeling.
6) Spits-broeder, als gy naar uw wenschen (10e verdeling). Ook in het aanvangslied van de
laatste verdeling vinden wij een verwante tegenstelling nl. die tussen het hofleven en het
leven des gerusten landmans. Wij laten dit vers hier echter buiten beschouwing, omdat het
zo duidelijk in het overgangsstadium van de dichter thuishoort.
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de roem van de veldheer en de faam van de dichter wiens hoofd tot aan de
onvergankelijke sterren reikt1). Wat geven ons al deze nauw verwante thema's anders
te verstaan dan dat Luyken een dichter was die van nature de zijde koos van wat men
wel de zachte krachten des levens noemt? Hij haatte niet slechts de oorlog, maar ook
de oorzaak daarvan in zovele gevallen: de staatzucht, en de besognes van de staatsman
vermochten hem in generlei opzicht ook maar enig belang in te boezemen. In laatste
instantie wenste deze dichter vreemd te blijven aan het burgerlijk bedrijf van de
wereld, geboeid als hij werd door al wat verrukt en vervoert: de eros, de poëzie en
het leven ver van het heilloos staatsgewoel in de vrede der natuur.
Mogen wij nu tegenover deze Luyken zijn kunstbroeder Antonides voorstellen als
een dichter die boven liefde en vrede zonder meer de krijg prefereert, zoals de heer
Koch eigenlijk suggereerde? Zeker niet aan de hand van het door hem genoemde
Bellone aen Bant, waarop Luyken in zijn opdracht Aan de Juffrouws doelt. Want
laat dit stuk uitvoerig het verloop van de tweede engelse oorlog schilderen, het is
toch allereerst, zoals de titel reeds te verstaan geeft, een vredesdicht2). Het mondt uit
in een verheerlijking van de pais, terwijl er bovendien tussen de krijgsbedrijven door
een pastorale is gevlochten om de weldaden van de vrede te bezingen: ‘Nu is het lant
geschuimt van ontugt en gewelt. / Op Melker; laet uw fluit op dezen driesprong
hooren’3). Wil men Van der Goes als ‘krijgsman’ karakteriseren, dan kan er waarlijk
beter gewezen worden op andere stukken uit het oeuvre van deze typische
gelegenheidsdichter. Voor de soldaat in hem is bijv. veel karakteristieker zijn
verheerlijking van de Venetiaanse overwinning op de Turken4) of De Teems in Brant,
ontstaan onder de indruk van De Ruyters vermetele tocht naar Chattam:
De Teems kroop opwaerts naer zijn bron,
Beducht of weder Faëton,
Ten zonnewagen opgestegen,

1) Laat Kaizer Karel, trots te paard (10e verdeling).
2) Ook Luyken stelt de dichter van Bellona aen Bant niet zonder meer als een krijgsman voor.
Cf: ‘Toen ik, naar 't slissen des fellen Oorelogs, van BRIT en BATAVIER, den grooten Poët,
J. ANTONIDES, de Vrede zoo loffelijk hoorden trompetten....’.
3) Alle de Gedichten van J. Antonides van der Goes, bij Salomon en Petrus Schouten, A'dam
1748, p. 149.
4) Zeetriomf der Venetianen over de Turken in Alle de Gedichten, p. 165-168.
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In zulk een onverwachten stont
Hem blakerde op zijn eigen gront.
De Teemsnimf, schreiende en verlegen,
Versmagt op haer gewone reê,
En dompelt haer paruik in zee.
Zoo beefden eertijts d'Italjanen,
Toen Hannibal zijn legermagt
Voor Romen over d'Alpen bragt
Met uitgevouwen standertvanen.
Dat heet de zeeslang, trots en dol,
Verwurgen in haer eigen hol,
Die buiten recht gespat en banden,
Als of de Leeuw van Hollant sliep,
Nog flus door al de werrelt riep:
WY HEBBEN 'T ZEEGEWELT IN HANDEN1).

Op grond van een dergelijk vers kan men Van der Goes inderdaad een krijgsman
noemen, al vindt men zelfs in deze zegezang geen verheerlijking van de strijd zonder
meer. Verblind door de oorlogsroem werd deze doopsgezinde dichter zeker niet. Hij
houdt het doel van de bloedige strijd voor ogen, die tenslotte gevoerd wordt om
vredes wil. Van der Goes verheerlijkte de krijgsman slechts, omdat deze in bloed en
tranen de vrede voorbereidt en de welvaart veilig stelt. Door het levensgevaar waarin
hij zich begeeft, verplicht de soldaat het gehele volk en Antonides betaalde hem om
deze verdiensten voor de samenleving gaarne de tol van zijn verering en dankbaarheid:
Maer Gy, die in den lichten brant
Uw leven waegt voor 't Vaderlant,
En 's vyants magten durft besnoejen,
Als gy hem in den boezem boort,
En op zijn eigen strant versmoort,
Om vrede uit oorlog te doen groejen,
Hoe maektge met uw halsgevaer
Den heelen Staet uw schuldenaer!2)

Een soortgelijke verhouding der polen geeft ons ook de tegenstelling tussen liefde
en oorlog bij Antonides te zien.
Omstreeks 1666 schreef de nog niet twintigjarige dichter zijn treurspel Trazil of
Overrompelt Sina, dat dezelfde historie tot onderwerp heeft als Vondel vrijwel
tegelijkertijd in zijn Zungchin op het toneel bracht: de geschiedenis van

1) id., p. 171.
2) ibidem.
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vorst Trazil, die na zijn moord op Zunchin tot keizer uitgeroepen alle vorsten vervolgt
die de zijde van Zunchins zoon, de erfkeizer Namolizont houden; te midden van de
heersende verdeeldheid wordt de door hoogmoed verblinde Trazil echter op zijn
beurt zelf overrompeld door Xunchi, de keizer der Tartaren ‘tot een eeuwig schandael
der vorstenschenderen’. In het tweede bedrijf nu wordt de tegenstelling tussen liefde
en krijg in den brede uitgewerkt, met name in de dialoog tussen Xunchi en Nojoza,
de keizerlijke bruid. ‘Wat krijgsman zult gy niet ontleeuwen door uwe oogen!’, roept
de eerste uit:
De vrouweschoonheit hout ook Goden opgetogen.
Wat wilde Mexikaen wierd niet gelijk een lam,
Indien hy opzicht op uw heerlijk wezen nam?
Heel Sina is te licht om tegen u te wegen.
Nojoza:
Wat soudenier verneemt den roem van uwen degen,
Diens middelrif niet blaekt in loflijk oorlogsvier?
Xunchi:
Een oorlogsman trotsere op palmtak en laurier,
Behaelt op 't bloedig velt met moorden en vernielen,
Ik kieze een nachtgevecht van twee verliefde zielen.
Nojoza:
'T Sineesche hooftpaleis schokt door uw taje speer.
Gants Barbarie stort voor uwe voeten neêr.
Zoo worde uw grote naem vermaert aen alle kusten,
Zoo lang de werrelt in den arm der zee zal rusten.
Xunchi:
Uw oogen, die te pronk in 't sneeuwit voorhooft staen,
Zijn als twee zonnen die des nachts niet ondergaen,
Maer flikkren vol van gloet.
Nojoza:
Die eer betreft de Goden.
Xunchi:
Indien gy waert bestuwt met vlugge minneboden,
En naest de Minvoogdes op 't smookend kooraltaer,
Met vroolijk hantgeklap, festoen en kerkgebaer,
Bewierookt wierd, zy zou haer rozenhoet vertreden.
En kiezen voor 't albast uw overschone leden.
Nojoza:
Als 't goude borstpantzier uw strijdbre schoften dekt,
De purpere pluimaedje uw helmkam overtrekt,
En gy aldus de Mingodinne[..] quamt ontmoeten,
Zy zoude u voor geen mensch, maar oorlogsgod begroeten.
Xunchi:
Zoo dra de zon nog eens haer daghkaros beklimt,
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En aen d'onmeetbre kreits der hemeltransen glimt,
Zult gy, uit zacht robijn een leenig elp gesneden,
De koningin zijn van de koningin der steden.
Ga heen besneden Moor, verzel de Ryxvorstin.
Haer schoonheit heeft mijn ziel geketent aen de min1).

In het derde bedrijf verschijnt het thema opnieuw in de dialoog tussen Trazil en
Celione. Verontwaardigd omdat deze hem met Namolizont bedrogen heeft, verlustigt
Trazil zich in de droom van een wereldheerschappij die hij zal vestigen. De
machtswellusteling wijst de minnares aanvankelijk af:
Een ander streele een Vrou, haer willende believen,
Of die haer weêrzin vreest; wy zijn het minnen wars,
En voor die tokkeling verkiezen wy 't geknars
Van zwaerden op helmet, helmet op stael geklonken:
'T gekraek van speer en knots, geknakte menschenschonken
Voor 't poeslig lelivel, voor 't zachte zwanenwit,
Voor armen, die een maegt, door minnebrant verhit,
My strengele om den hals. myn oor' heeft meer verlangen
Naer 't yslijk dreunen van metale donderslangen,
Die uit haer holle maeg uitbraken vuur en moort,
Als naer de minnetael uit maegdenmont gehoort2).

Maar de staatzuchtige bezwijkt tenslotte tóch voor de aandrang van Celione, die hem
belooft zijn vijand zó door het lokaas van haar min te betoveren, dat deze zich uit
eigen beweging aan zijn tegenstander zal overgeven. ‘Ach! hemelschrager weent,’
roept Trazil uit:
De Krijgsgod laet zich van de schoonheit ringelooren.
De werreltwinner moet naer Celione hooren.
Hoe qualijk evenaert de krijgsdeugt en de min!
Ik die den hemel wil doen luistren naer mijn zin,
Verzuim my zelf3).

Van een dichter die zulke dialogen schreef, kan men waarlijk niet beweren, dat hij
Venus te kort deed om wille van Mars. Vóór alles echter wilde Van der Goes de rede
niet te kort doen! Aan het einde van het tweede bedrijf wordt de tegenstelling tussen
liefde en krijg uitvoerig door de Tartarische

1) id., p. 499-500.
2) id., p. 513.
3) id., p. 515.
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priesters in zang en tegenzang bespiegeld. Enerzijds loven zij er de bosgod, die de
zielen in minnevuur versmelt en wiens minnelust in hemelse tongval over de landen
galmt; anderzijds zingen zij een hymne aan de krijgsgod die het al daarboven regeert
en - gelijk Xunchi op aarde - alles vertreedt wat zijn luister zou kunnen doven. Maar
een keuze doen zij niet! Zij plaatsen Mars en Venus tegenover elkaar om tot de
slotsom te komen, dat zowel de dienst van de een als die van de ander vormen zijn
van slavendienst:
(zang)
Wie kan 't verschil met reden wikken,
Dat krijg en min gescheiden hout?
De krijg, die niet als gruwel brout,
Verschrikt het al met wreede blikken,
Verhit op wraek en moort en bloet:
De liefde, vreedzaem van gemoet,
Heeft lust in smeeken, vleyen, streelen;
Haer wapenhuis zijn d'oogescheelen,
De tranen haer geweer,
De tong haer scherpste speer.

(tegenzang)
Die d'oorlog of de maegden minnen,
Zijn beide slaven zonder wil.
Dies trachtmen te vergeefs 't geschil
Te vinden met geslepe zinnen.
Een krijgshelt boort om soldeny
En legereere, door een ry
Van vyanden, ter doot verbolgen.
De minnaer moet zijn schoone volgen.
'T geen d'een om d'eere waegt,
Doet d'andere om een maegt1).

Wat een zeldzaam verstandig man was Antonides als het om liefdeszaken ging! ‘Hy
blijft in zijne keur vernoegt, / Die, als hy in den echt wil treden, / Voorzichtiglijk
zijn zinnen voegt, / En luistert naer 't gebod der reeden’2). Hij had een hartgrondige
afkeer van ‘Vrou Venus, met haer halve mannen’ en ‘wulpze minnezoon’3) en koos
in deze ook duidelijk partij. Hij bond de strijd aan tegen wat men de ‘Venusjanckers’
noemde, de zangers van de zinnelijke, ontuchtige liefde. Tegenover hun opvatting
van de eros legde hij de zijne neer in zijn lied over De Ware Schoonheit.

1) id., p. 504.
2) Ter Bruilofte van Vincent Peterse, en Elisabet van Veen, id., p. 232.
3) Ter Bruilofte van Antonis Timmerman, en Anna Timmerman, id., p. 252.
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De schoonheit van een zacht gemoed,
Dat opgescherpt in puik van eedle zeden,
Ten doel heeft wijs beleit en reden,
Van Hemelspijs, die zielen sterkt, gevoed;
Is waerder dan het mild korael
Van rozelippen, zoet op minnetael,
Of poeslig leliwit, of wondende oogen.
Waer door het hart
Blijft opgetogen
In de minnesmart.
Die heerlijkheit is zonder duur.
Een nevel kan haer gloeientheén bederven,
Gelijk de lucht de waterverven;
Maer 't zieleschoon is godlijk van natuur.
Die luister volgt in 't ondergaen
De Zomerzonne om schooner op te staen,
Die zich van geene schaduw laet bevlekken.
Zoo zal de deugt
Ter glori strekken
Aen de schoone jeugt1).

En met een bij deze zachtaardige man slechts zelden voorkomende felheid keerde
hij zich tegen de bordeel-poëten in zijn lofdicht Op de Geestelyke Gedichten van
Hieronimus Zweerts:
Geweldenaers, die kuische zanggodinnen
Zoo onbesuist mishandelt en onteert,
En haer, in 't oog van yder geschoffeert,
Noch vergt om hulp in uw ontuchtig minnen;
Als haddenze, in bordeelen opgevoet,
Een druppel van dat geil en eerloos bloet:
Koomt, leert van Zweerts, door eedler geest gedreven,
Geen oren meer te schenden door uw dicht.
Noemt geen vermaek als 't geen ons t'evens sticht,
En onderwyst de plichten van het leven.
Wie anders in de dichtkonst zich gewent
Heeft noit het wit dier hemelgaef gekent2).

1) id., p. 425.
2) id., p. 358. Deze boekhandelaar schreef overigens ook wel anderssoortige poëzie! ‘Zijn
verzen zijn kluchtig, leelijk of vies, al naarmate zij in het komische, stichtelijke of amoureuze
genre zijn’, aldus Kalff, Gesch. d. Ned. Letterk., dl. IV, p. 563.
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De tegenstelling waardoor aanvankelijk de psychische verhouding tussen beide jonge
dichters werd bepaald, was wel deze, dat Antonides - de plichten des levens
onderwijzend! - een dichter was van burgerlijke dimensies, terwijl de lierespeler
deze dimensies overschrijdend zich in volslagen passiviteit gewonnen gaf aan al wat
hem sensueel bekoorde en betoverde. Bij hem was de tegenstelling tussen Mars en
Venus volkomen, ongeacht of deze laatste nu meer de liefde dan wel de min
vertegenwoordigt. Ongeacht ook of Mars de woeste krijg aanduidt dan wel de oorlog
om het welzijn van de staat gevoerd. Hém ware het ten enen male onmogelijk geweest
als Van der Goes in Trazil de min en de krijg over één kam te scheren. Het had in
zijn hoofd eenvoudigweg niet kúnnen opkomen de vrouwendienaar, zelfs niet de
meest op zinnelijk genot bedachte, voor te stellen als een slaaf en hem als zodanig
even gelukkig of ongelukkig te achten als de krijgsman die de slaaf is van zijn
soldateneer. Daarvoor was zijn afschuw van de krijg te groot, zijn waardering van
het zinnenleven te onbekrompen, zijn waardering van het lichamelijk schoon te
extatisch. De opdracht Aan de Juffrouws, waar Luyken zijn verhouding tot Antonides
vooral bepaald ziet door de tegenstelling tussen bloedige krijg en zinnelijke liefde,
is in dit opzicht duidelijk genoeg! Immers, nadat hij het plan had opgevat zich naar
het voorbeeld van de grote en gevierde kunstbroeder ook aan het heldenlied te wagen,
keerde hij gewaarschuwd door de ‘achterdocht’ om zo te zeggen tot zijn ware wezen
in, om dan voluit te bekennen, dat het geenszins zoveel fraaier was, Mars de gevederde
helm op het hoofd te drukken dan Venus te kronen ‘met een geschakeerde rozekrans’.
Veel liever dan ‘door krijg en moort’ te weiden willen zijn gedachten zich verlustigen
achter de gordijnen der liefde. ‘Maar de achterdocht trok my zachjes by de mou’! Is
zij niet uiterst karakteristiek, deze prachtige wending, voor het door en door musische
wezen van deze dichter? Maar ook, hoe weinig vleiend was zij voor Van der Goes!
Men moet in dit verband wel denken aan het lied Een ander zing van krijg en moort
uit de achtste verdeling, dat zo wonderlijk goed bij deze passage aansluit. Niet slechts
het bedrijf van de veldheer, zegt Luyken, doch ook de heldenzang van de poëet die
dit krijgsbedrijf verheerlijkt, moet onderdoen voor het lied van wie liefde en min
bezingen. De strekking is geheel dezelfde als die van de opdracht Aan de Juffrouws,
men vindt er bovendien het beeld van het met bloed bespatte metaal terug. Of de
dichter in de aanhef van dit lied speciaal Antonides op het oog had? De genoemde
opdracht bewijst in alle geval, dat het ook naar zijn mening op Van der Goes kon en
mocht worden toegepast.
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Een ander zing van krijg en moort,
Hoe datmen menschen smoort,
In 't laauwe bloed, door 't swaart geplengt,
En roep hem uyt voor vroom,
Die 't meeste volk, om 't leven brengt,
En verft, of velt, of stroom.
Ik zing met aangenaam vermaak,
Van Liefde, een schoonder zaak;
Daar stort men bloed, maar niet langs 't velt
Ten kosten van den man;
Maar bloed waar uyt het leven swelt,
Dat staat my beter aan.
Is 't leven schoonder dan de dood,
Die 't alles 't hart afstoot?
Wat roemt men dan op moordery?
Men zing het schoonste lof,
Indien het leven 't schoonste zy,
De min is 's levens stof.
Al wat my op de weereld haagt,
Dat is een schoone Maagt,
Alle and're dingen acht ik niet,
Die harts-tocht trekt my meest;
Die voert de Scepter en gebied,
De tochten van mijn geest.
'k Zie Venus, die de geest vermaakt,
Veel liever moeder naakt,
Ontbroost, ontgord, ontslinger kleed,
Met alle deelen blood,
Als Mars in 't blanke staal besmeed,
Bespad met dierbaar rood.

In welk een geheel andere houding treffen wij Luyken aan in zijn opdracht aan de
dichter zelf. Lijkt het niet, of hij zich om zo te zeggen wat geneert Antonides zijn
bundeltje toe te wijden? ‘Het is zeker dat UE. geest zich meer in het horen der Toneel
en Krijgs-trompet verlustige, als in zulke laffigheden, maar ik vermete my niet die
aen te roeren; wiesender schoonder bloemen in mijn gaarden, ik zou 'er UE. schoonder
opdragen.’ Zelfs de overweging dat Antonides zich mét hem in de bloei des levens
bevindt, volstaat niet om de opdracht van de bundel aan deze ‘Groote Geest’ te
motiveren. Dat deed de verzekering van ‘zeeker een bevallige Juffrouw’ (met
Antonides blijkbaar niet onbekend), dat zijn liederen ‘zose van haars gelijk UE.
werden
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toe gezongen... niet alleen UE. staag gespannen geest zouden strelen, maar zoo
bewegen, dat zy, als betovert, de dapp're stem der klinkende krijgs Trompet... zoude
versmaden, om haar dikmaal in het horen van zulk een hartrovende zang te gaan
vermeyden’. Hoe blijkt Luyken in deze opdracht zelfs oog gekregen te hebben voor
de ethische kwaliteiten van Antonides' dichterschap! Weliswaar wordt de nobele
krijgsman niet door hem verheerlijkt, maar als hij gewaagt van ‘de namen, en
lof-daden der dapp're mannen, die hun leven ten dienste van 't Vaderlant besteeden’,
dan laat hij de ethische kant van de krijg toch zeker enig recht wedervaren. En
daarenboven stelt hij in deze opdracht de betekenis in het licht van Antonides' activiteit
inzake het toneel voorzover deze de ‘aanwas der burgerlijke zeeden’ bevordert! Men
mag dit alles, geloven wij, geen gelegenheidsfrasen noemen, want de wijziging in
Luykens houding tegenover Van der Goes is volkomen in overeenstemming met de
verinnerlijking van zijn eigen dichterschap, waarin het ethisch element allengs van
groter betekenis werd. Hoe maakt in zijn antwoord Op een vraag, welk de beste kunst
zy de passiviteit van de eroticus plaats voor de activiteit van de wellevenskunstenaar!
Het beeld van de oorlogsheld, zo lang gehaat, wordt er met waar enthousiasme
gebruikt in spirituele zin. Niet minder scherp dan Antonides in zijn lofdicht op Zweerts
wees Luyken er de ‘wellust met haar pesten’ af: ‘Maar slaat dien vyand uyt het veld,
/ Gelijk een wakker Oorlogs held; / Zo houd gy licht wel-levens vesten’. In volkomen
overeenstemming daarmee maakt ook in het onmiddellijk volgende gedicht Aan N.N.
de passiviteit van de lierespeler plaats voor een geestelijk begrepen activiteit. Het
gedicht zet immers de niet genoemde poëet aan tot de grootst mogelijke geestelijke
krachtsinspanning om ondanks alles de hoge top des heils te bereiken:
Een geest die ydeloos poogt te leven,
Van edelmoedigheyd gedreven,
Door Leerzucht stadig aangesweept;
Ontziet noch wind, noch dolle baren,
Der sware moeyten en gevaren,
Hy oogt op 't geen hier achter sleept.
Beleefde Jongeling, de stralen
Die['k] op uw voorhoofts star zie pralen,
Die hebben 't hart door 't oog gevleyd;
En porren al mijn aanspraaks krachten
Om u te manen tot het trachten,
Naar 't heyl van goude onsterflijkheid.
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In welk een verheven zin Luyken zich dit heil ener gouden onsterfelijkheid dacht,
bleek ons reeds. De stralen schitterend uit de ‘voorhoofts star’ van de edelmoedige
jongeling vinden immers hun hemelse parallel in de ogen, de ‘voorhoofts zonnen’
der Muzen, terwijl de ‘beleefdheid’ van de jongeling op aarde eveneens haar
‘goddelijke’ parallel vindt in de ‘beleefdheid’ van de Muzen als deze hem zingend
en dansend tegemoet treden. Het edelste van de menselijke natuur, de geest, wordt
hier, zoals wij zeiden, beschouwd als de kiem waarin het goddelijke potentiëel
besloten ligt1). Op wel zeer treffende wijze nu wordt ons de juistheid van deze
interpretatie bevestigd door een vergelijking met de opdracht aan Antonides, in wier
aanhef wij dezelfde begrippen aantreffen als in het gedicht: de edelmoedigheid, de
beleefdheid en het verlangen naar wijsheid2). Over de onderlinge samenhang van
deze begrippen verschaft dit prozastuk ons inlichtingen welke men zich moeilijk
beter wensen kan. De wijsheid die haar oorsprong heeft in het menselijk verstand aldus Luyken - is op haar beurt de bron van de beleefdheid. Met deze beleefdheid
gaat noodzakelijkerwijze samen de edelmoedigheid en het is deze deugd die het
bewijs levert, dat de mens ‘een vonkjen van zijn Schepper, den Allerhoogsten heeft’,
dat het goddelijke, anders gezegd, als principe in de mens aanwezig is!
Omdat men nu genoemde begrippen nergens anders in de Duytse Lier aantreft dan
uitgerekend op juist deze twee plaatsen, ligt het vermoeden voor de hand, dat er
tussen de opdracht en het gedicht Aan N.N. een nauwe relatie bestaat. Dat vermoeden
wordt versterkt als men ziet, dat Luyken zich in zijn gedicht niet slechts tot een
dichter, maar zeer bepaald tot een jong dichter richt. Dit vermoeden wordt een aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, als wij bovendien nog opmerken, dat de
(Böhmistische) voorstelling van de jongeling in het gedicht treffende overeenkomst
vertoont met het portret van Antonides, door Luyken in zijn opdracht getekend. Men
vergelijke de hierboven geciteerde aanvangsstrofen van het vers met de aanhef van
het prozastuk: ‘Groote Geest, De wijsheydt, die uyt het eedel verstand stralende, op
uw voorhooft flikkert, verzekert, dewijl zy van ouds een moeder der beleeftheydt is,
my van UE. edelmoedigen aart. Een edelmoedige ziel, de geringste verdiensten en
gaven zoo wel en zoo hoog, als d'allergrootste in dank aan nemende, laat zien dat hy
een vonkjen van zijn Schepper, den

1) Zie hiervóór p. 119-121.
2) De jongeling wordt immers ‘door Leerzucht stadig aangesweept’ en verdient ‘by de Wijzen
eer’, indien hij zijn hoge roeping vervult.
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Allerhoogsten heeft...’1). Het kan wel niet anders, of het gedicht Aan N.N. geeft ons,
in nauwe samenhang met de opdracht, de tweede fase te zien in Luykens verhouding
tot Antonides. Nadat hij zich als anacreontisch poëet aanvankelijk zeer duidelijk van
hem had gedistanciëerd, kwam hij hem in de periode zijner verinnerlijking veel nader.
Edelmoedigheid, beleefdheid en verlangen naar wijsheid! Het waren deze
eigenschappen die hem in de doperse dichter gingen aantrekken en waarin hij voor
de gevierde jongeling de mogelijkheid gegeven zag van een verinnerlijking zijner
poëzie. Want Luyken bleef ook in dit stadium zijn diepste wezen trouw, waar hij
Antonides zo dringend smeekte zijn - sterk burgerlijk gebonden - dichterschap niet
zozeer in aesthetische als wel in ethisch-religieuze zin tot zijn hoogste ontwikkeling
te brengen.
Maar waarom - zal men vragen - hield Luyken dan de opdracht van een zo belangrijk
gedicht anoniem? De reden van dit inderdaad opmerkelijk feit kan geen ander zijn
geweest dan Antonides' verhouding tot het dichtgenootschap Nil Volentibus Arduum,
waartoe deze op uitnodiging van de mannen van ‘Nil’ was toegetreden. In de korte
spanne tijds in deze kring doorgebracht, had Van der Goes geen gering aandeel gehad
in de werkzaamheden van het genootschap. De opdracht van het door Nil uitgegeven
(uit het Latijn vertaalde) blijspel Gelyke Tweelingen was mede door hem ondertekend.
Voor een deel had hij ook de vertaling en berijming van Quinaults treurspel Agrippa
of koning van Alba en Magnons Orondates en Statira voor zijn rekening genomen,
terwijl hij bovendien nog behulpzaam was geweest bij de bewerking van het blijspel
Het Spokend Weeutje2). Vrij spoedig echter ontstond er onenigheid tussen hem en
zijn medeleden. Hoogstwaarschijnlijk weigerde Antonides zijn Ystroom aan een
revisie door de heren te onderwerpen3): ‘...hy scheidde... door eenig ongenoegen van
hun af, latende zich met een voorstaen dat zy uit afgunst hem geen goet hart
toedroegen. Want dat gedrocht verzelt toch alle de genen, die boven het gemeen door
hunne gaven styven. eene waarheit, die voor duizenden van jaren bekragtigt is, waer
door my het zeggen van eenen der oude schryveren te binnen komt: dat een gemeen
gebrek is in groote en vrye steden, dat de nydt

1) Cursivering van ons.
2) Zie voor deze gegevens betreffende Antonides' activiteit als lid van Nil: Het Leven van
Joannes Antonides van der Goes in Alle de gedichten, gedeeltelijk ook bij A.J. Kronenberg,
Het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, Deventer 1875, p. 107.
3) Kronenberg l.c, p. 103-104. De auteur acht het ook niet onwaarschijnlijk, dat Antonides'
breuk met Nil ontstond, omdat zijn medeleden De Ystroom als een gemeenschappelijk werk
wilden uitgeven, l.c. p. 104.
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den roem verzelt en gaerne den lof beknabbelt der genen, dieze boven anderen ziet
uitsteken, welke woorden hier zoo toepasselyk zyn dat men 'er geen beter zou kunnen
bybrengen. Hy hadde ook onder zynen Marsyas eenige woorden uit Apulejus ontleent,
en te pas gebragt in den zelven zin. Dus van deze meenigte afgezondert zynde bragt
hy sedert, wat hy op het papier stelde, onder zynen eigen naem aen den dagh’1). Van
der Goes gaf zijn Ystroom op eigen gelegenheid uit en nam vervolgens in het
genoemde Marsyas zijn bedillers onder handen onder het Ovidiaanse motto: Provocat
et Phoebum: Phoebo superante pependit. Caesa recesserunt à cute membra sua’2). De
satyre werd door de dichter opgedragen aan Joan Pluimer, ‘van wiens vrientschap
hy veel werk maekte, en wiens poëetschen geest hy met eenen agting toedroeg’3).
Pluimer, die van yver blaekt,
Om den zangberg op te streven,
En reets, loflijk voortgedreven,
Zijt tot zulk een top geraekt,
Dat gy, als een Adelaer,
Op uw pennen voort gaet strijken,
En, ontziende geen gevaer,
Andre vogels na laet kijken:
'K durf my vleien dat mijn dicht
U niet zal geheel mishagen,
Schoon 't den toets niet kon verdragen
Van uw oordeel en gezicht.
Al wat aen de konst ontbreekt
Zal de vrientschap licht volmaken,
Die altijt ten beste spreekt,
Schuw van lasteren en laken.
'T was mijn tijtverdrijf op 't lant,
'K stel het nu in uwe hant4).

Het gedichtje is niet slechts karakteristiek voor Van der Goes' volslagen gebrek aan
critisch inzicht, het typeert bovendien uitstekend zijn karakter. Antonides toonde
liever zijn bewondering dan zijn critiek en hoopte dat men ten opzichte van hem zelf
evenzo zou doen. Haat en afgunst waren hem vreemd, en hij veronderstelde ze ook
niet gemakkelijk bij anderen. Overtuigd, dat Pluimer in alle geval de goede bedoeling
voor lief zal nemen, hoopt hij

1) Het Leven van Joannes Antonides van der Goes. De passage wordt gedeeltelijk ook geciteerd
bij Kronenberg, l.c., p. 108. Zie voor het gecursiveerde citaat: C. Nepos, Chabrias, cap. 3.
2) Marsyas, satyr, in Alle de Gedichten, p. 405-410.
3) Zoals Van Hoogstraten in zijn levensbeschrijving meedeelt.
4) id., p. 404.
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dat diens vriendschap zal aanvullen wat er nog aan het gedicht ontbreekt! Niet omdat
hij er zich te groot voor achtte, verliet hij het dichtgenootschap: ‘d'onverganklijkheit
gaet boven ons verwachten: / Die blijft alleen verpant aen Vondels heldenschachten’,
dichtte hij, en er is geen reden, geloven we, om de waarachtigheid van deze modestia
in twijfel te trekken1). Antonides zei het gezelschap evenmin vaarwel, omdat hij
meende de top van het steil Parnas reeds bereikt te hebben. Integendeel, hij was ervan
overtuigd, dat er meer vereist werd dan te weten ‘dat men maer moet willen, om te
streven / Ten steilte van een konst, daer zoo veel lof aen leeft’, zoals hij in zijn
Marsyas zei, met een duidelijke toespeling op het bekende blazoen van het
genootschap2). Het was de eigengereidheid van de dichtgenootschappen, de ‘nijd’
waarvan zij z.i. blijk gaven, die een zo gemoedsvol man wel tegen de borst moest
stuiten. ‘De Zwaenen, zoet van zang, vereischen zachte nesten’, schreef Pieter
Verhoek, doelend op het ‘onbeleeft onthael’ dat Antonides, deze kwetsbare man, bij
zijn kunstbroeders had gevonden3).
Het beeld van de Nijd wordt in onze zeventiende-eeuwse poëzie zo vaak gebruikt
in verband met het dichterschap, dat men er doorgaans niet meer dan een ornamentele
functie aan mag toekennen. Wanneer Luyken echter in zijn opdracht aan Antonides
in 1671 van Nijd gewaagt, dan heeft deze een wel zeer reële betekenis. ‘Op deze
kopere gront steunende, offer ik UE. mijne DUYTZE LIER vryborstig op, opdat zy
onder de bescherminge uwer name, daar de wrijtende Nijt voor schrikt, meer gezags
en aanziens hebbe’4). Met H. Italie mogen wij er een toespeling in zien op Van der
Goes' conflict met Nil Volentibus Arduum. Dat Luyken in zijn opdracht niet spreekt
van het gedicht tengevolge waarvan het conflict ontstond, behoeft ons daarbij niet
te verwonderen. Het conflict met Nil ging immers de nodige tijd aan het verschijnen
van de Ystroom vooraf. In een brief aan Oudaen van 28 September 1671 spreekt
Antonides over zijn uittreden uit het genootschap als iets wat enige maanden tevoren
- omstreeks Mei/Juni dus - had plaats gegrepen5). Als men bedenkt, dat Luykens
verjaardicht voor De Vree van December 1670 dateert, dan is het duidelijk, dat de
breuk met Nil en de strubbelingen die eraan voorafgingen plaats vonden, toen Luyken
zijn Duytse Lier persklaar

1) Geciteerd door Prinsen, Handboek tot de Ned. Letterk. Gesch., 3e herz. dr., 's-Gravenhage
1928, p. 337.
2) Alle de Gedichten, p. 406.
3) Pieter Verhoeks Poëzy, bij W. Barents, A'dam 1726, p. 159.
4) Cursivering van ons.
5) Kronenberg l.c., p. 103.
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maakte1). Dan is tevens duidelijk, in wat voor moeilijk parket zich de jonge debutant
toen bevond, die in het ‘berggedicht’ uit de tiende verdeling Antonides opriep als
dichter naar het hoogste dichterschap te streven. Want hij tekende Van der Goes
daarin als dichter van Nil! Wel heel duidelijk had hij het bekende blazoen van het
dichtgenootschap voor ogen, toen hij zijn gedicht op de voorstelling bouwde van de
jonge poëet die met bovenmenselijke krachtsinspanning de top van de Parnassus
tracht te bereiken, ontziende ‘noch wind, noch dolle baren, / Der sware moeyten en
gevaren’! Het gedicht is tenslotte van begin tot eind niets anders dan één aansporing
tot de dichter om diens wil te richten op het bereiken van de hoge en steile top van
het ideale dichterschap. Nil Volentibus Arduum! Hoe duidelijk klinkt ook dit devies
in het gedicht, als Luyken de jonge dichter aanmoedigend toeroept:
Verschrik niet, schoonse hoog en steyl is:
Denk wat 'er op dien top al heyl is;
Kijk al na hooge en nimmer neer.

Wat moest Luyken doen, toen hij bij het persklaar maken of tijdens het drukken van
zijn bundel vernam van Antonides' breuk met het dichtgenootschap of althans van
de incidenten die eraan voorafgingen? Het zou inderdaad wel hoogst pijnlijk zijn
geweest, als hij tijdens de strijd die er tussen Antonides en diens vroegere vrienden
gaande was, de dichter als lid van het dichtgenootschap had voorgesteld! Als hij Van
der Goes (aan wie hij nota bene zijn eersteling opdroeg) op zijn hoogste roeping als
dichter had gewezen met een duidelijke zinspeling zowel op het blazoen als de
zinspreuk van Nil! Wat bleef hem anders over dan dit ook voor zijn eigen hogere
opvatting van het dichterschap zo karakteristieke gedicht te voorzien van een
anonieme opdracht?
Hoe begrijpelijk ook wordt deze toenadering tot Antonides, wanneer wij bedenken,
dat het streven van Nil Volentibus Arduum wel weerklank moést vinden bij een figuur
die zich in het milieu van De Zoete Rust bezon op de betekenis van het ethische in
de kunst. Immers niet alleen ten aanzien van de aesthetische vormgeving, maar ook
in zedelijk opzicht trad het genootschap als wetgever en rechter op. Overtuigd dat
het hun roeping was ‘'t goed

1) Voor dit verjaardicht Vytmaal zag het bosch haar bomen en zijn datering zie hiervóór p. 24,
noot 6.
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te kweeken, 't kwaad te hind'ren’ wensten de mannen van Nil al die stukken van het
toneel te weren, die ‘door geen and're drift, als geilheid, zyn beschreven’1). Het is
geen gelegenheidsrhetoriek, zeiden we, dat Luyken in zijn opdracht aan Antonides
juist op diens verdiensten wijst voor ‘het hooge Treur-toneel, ten aanwas der
burgerlijke zeeden’. De passage kan bezwaarlijk betrekking hebben op het reeds van
circa 1666 daterende jeugdwerk Trazil, zij doelt omstreeks 1670 wel heel duidelijk
op Antonides' werkzaamheden als toneeldichter binnen het kader van Nil Volentibus
Arduum. Nog begrijpelijker wordt Luykens toenadering tot Antonides, indien men
bedenkt, dat de aanvankelijke opzet van het genootschap sterk overeenkwam met
die van de Parnassus aan het IJ, waar de dichters zich onder leiding van de
reformateurse herbergier bezig hielden met het beschouwen van allerlei problemen
van wijsgerig-ethische aard2). Zo kwamen oorspronkelijk ook in Nil allerlei
algemeenwijsgerige of ethische vraagstukken aan de orde zoals de oorlog, de
heelkunde, het misbruik van de mode e.d.3) en dat aan dit gefilosofeer geenszins een
reformateurs element ontbrak, daarvoor behoeven wij slechts de naam te noemen
van Lodewijk Meyer, de auteur van de Philosophia S. Scripturae Interpres, die een
verhandeling hield over ‘de natuur der goedheid en quaadheid der dingen’4). En Meyer
was zeker niet de enige aanvoerder van Nil, die de ‘Atheisterye’ van Spinoza was
toegedaan, ook Bouwmeester wordt daarvan in de pamfletten beschuldigd en het
beruchte woordenboek van de Duitse spinozist Koerbagh werd voor een deel althans
op rekening van het genootschap gesteld5). Wat lag er inderdaad meer voor de hand
dan dat Luyken in het ‘wetenschappelijke’, reformateurs-gezinde poëtenmilieu van
De Zoete Rust nader kwam tot een figuur uit een in vele opzichten zó gelijksoortige
omgeving?
Zij wordt des te begrijpelijker, deze toenadering, als men Antonides ook buiten
de kring van Nil meermalen in contact ziet met reformateurse figuren uit de omgeving
der Luykens! Van huis uit doopsgezind, wars van theologische controversen was
Antonides een bewonderaar van Abraham Galenus, die de

1) Citaten bij Kronenberg l.c., p. 49.
2) Ook Kalff stelde de ‘Dight-Schoole’ van Zoet voor als een voorloper van de Parnas die enige
jaren later door zoveel aanzienlijker mannen dan de herbergier en diens vrienden werd
opgericht, l.c., dl. IV, p. 547-548. Kalff had echter weinig kijk op het karakter van De Zoete
Rust en zag derhalve ook niet, dat de overeenkomst met Nil vooral in de aanvankelijke opzet
van dit genootschap is gelegen.
3) id., p. 549.
4) ibidem.
5) id., p. 552.
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harten deed ‘blaken met een toorts van heilig vier’ en in wie ‘deugd en kracht van
reden’ volmaakt samengaan1). In de Kroon voor de Verwinnaren, waarop naar wij
menen nog nimmer de aandacht werd gevestigd, gaf Antonides uitdrukking aan een
gevoelen, dat in de richting van het chiliasme schijnt te wijzen. Aan de hand van
Openb. 2 en 3 (een Bijbel-gedeelte waarmee in de zeventiger jaren uiteraard druk
geopereerd werd door de vijfde-rijk-beogers) gewaagt hij in dit gedicht van het nieuw
Jeruzalem, dat van de hemel zal ‘afgelaten’ worden op aarde:
De Kristenhelden die op 't kruisspoor triomferen.
Zal God des levens vrucht in 't paradijs vereeren.
De duistere Afgront zal, in zijn vervloekten schoot,
Hun niet beschadigen met zijne tweede doot.
Het hemels hofbanket en manne is hun geschonken,
Daar zy verheerlijkt met een keurgesteente pronken,
Zoo wit als sneeu, gemerkt met eenen nieuwen naem.
Men zal de Heidenen zien schrikken voor hun faem,
En met een' yzren staf op 't bekkeneel getroffen.
Als van een donderslag ter aerde nederploffen.
De morgenstar zal zelf bezwijken voor hun glans.
Zy zullen blinken in des Hemels hoogsten trans,
Met witte zy gekleet. hun naem, noit uit te wissen,
Staet blank in 't parkement van Gods geheimenissen.
'K zie hun verheven tot pilaren, die getrouw
Gods tempel schragen, dat oneindelijk gebouw.
Het nieuw Jeruzalem, ten hemel afgelaten,
Zal hun in zegeprael onthalen op zijn straten,
En zien braveren met een rijk gestarnde kroon,
Als overwinners, op den goddelijken troon2).

Weliswaar mag men uit dit gedicht nog niet opmaken, dat Van der Goes een actief
chiliast is geweest - het vers volgt vrijwel letterlijk de Bijbeltekst - maar het bewijst
toch hoe aan de religiositeit van deze doperse dichter de visionnaire verwachting van
het komend heil niet vreemd was. Dat blijkt ook uit zijn gedicht bij het huwelijk van
Elizabeth van der Maersch en de reformateur Michiel Komans, die in 1646 ongeveer
gelijktijdig met Galenus was toegetreden tot het Rijnsburger college onder leiding
van Adam Boreel

1) Op de afbeelding van den hooggeleerden, godvruchtigen Galenus Abrahamsz. Ervaren Arts,
en Predikant der weerlooze Kristenen te Amsterdam (motto: micat inter omnes). Alle de
Gedichten. p. 442.
2) id., p. 429-430.
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en Daniël van Breen1). Welk een oprechte bewondering spreekt er uit zijn voorstelling
van deze collegiant als een die ‘van hooger geest verlicht, / Het aerds versmaet met
een Sokratisch aengezicht, / En zoo veel hooger vliegt in ernstige gedachten...’! Met
welk een geestdrift verplaatst Antonides zich hier in 's mans verwachting van het
komend heil:
Wat zultge2) een vier in hem zien groeien met de jaeren,
Om 's werrelts onweêr en gevaeren, doorgevaren3),
Terwijl een wilde zee van oorlog woelt en barnt,
'T eerwaerdig aengezicht te heffen naer 't gestarnt.
Bedrieg ik my? of word ik reets om hoog getogen,
En schijnt een schooner dagh voor mijn verwonderde oogen,
En zijn mijn voeten vlug? uw yver voert my aen,
O Bruigom, boven zon en wisselbaere maen.
Wy treden op uw' trant de wolken met de voeten.

Dat Van der Goes met de Komansen meer dan oppervlakkig bekend was, blijkt wel
uit het feit, dat hij ook als bruiloftszanger optrad bij het huwelijk van Michiel de
Jonge, evenals zijn vader een welbekende figuur op het college. Het vers voor deze
jonge schrijfmeester (de vervaardiger van de titelprent voor de Duytse Lier!) is daarom
van zo groot belang, omdat wij Antonides hier in contact zien met iemand, die, zoals
wij zagen, gerekend mag worden tot het latere milieu van De Zoete Rust.
'T is Komans niet genoeg door weêrgaêloos geschrift
Al wat de schrijfpen voert de kroon van 't hooft te strijken4)
Hy voelt zich zelven nu genoopt van andre drift,
En wil in kuische liefde ook voor geen minnaers wijken.
De letters, die hy zaeit op 't velt van zijn papier,
Die d'eeuwigheit alree zijn fenixschacht beloven,
Wanneerze konstig weid met een volmaekten zwier,
Gaen zoo verre in sieraet al ander schrift te boven;

1) Ter Bruilofte van Michiel Komans, en Elizabeth van der Maersch (motto: pariles in amoribus
ambo), id., p. 258-259; de hierna volgende citaten op p. 259. Het huwelijk vond plaats op
16 Maart 1668; Meinsma, Spinoza en zijn kring, p. 97, noot 3. Meinsma vermeldt het huwelijk
met El. van der Maersch als Komans' tweede huwelijk. Van der Goes spreekt echter in zijn
huwelijksvers van een ‘derde Bruiloftsbed’.
2) De dichter richt zich hier tot de bruid.
3) Dezelfde woordspeling in H.K. Poots befaamde Akkerleven: ‘....Daer de witte zeilen vaeren,
/ Vaeren, maer met groot gevaer’. Vindt zij wellicht haar oorsprong in Huygens' ‘'T gevaer
is voll gevaers’ (ed. Worp, dl. V, p. 223)? Prof. Dr. W.A.P. Smit was zo vriendelijk ons op
deze plaats bij Huygens attent te maken.
4) De Inleiding tot de Schrijfkonst ‘van zekeren M. Komans’, vermeld bij v.d. Aa, Biogr. Wdbk,
dl. X (1869), p. 305 moet wel van de hand van déze Komans zijn.
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Als zijne kuische Bruit de kroon der maegden spant:
Die heerscht met volle magt alleen in zijn gedachten.
Gelukt hem alles nu zoo wel, als zijne hant,
Zoo magmen binnen 't jaer een jongen Zoon verwachten1).

Maar ook met figuren uit de oude kring van Zoet valt er contact aan te wijzen, en
dat niet alleen: telkens blijkt ook, hoe Antonides' ontwikkeling door de parnassiens
met grote aandacht werd gevolgd!
Bij Antonides' dood in 1684 dichtte Karel Verlove een lijkzang, waarin hij het
sterven van de dichter als de neergang tekende van de grote bloeiperiode onzer
zeventiende-eeuwse poëzie: ‘Zo gaan vast een voor een de heldre lichten onder...’2).
Uit het vers valt weliswaar niet af te leiden, of er een persoonlijke relatie tussen beide
dichters heeft bestaan, maar wat wel zo belangrijk is: Verlove herinnert hier aan zijn
eigen verwachting ten aanzien van Antonides' verdere ontwikkeling als dichter, toen
in 1671 De Ystroom was verschenen:
Wy zagen uwen glans al vroeg ten kimme uytrijzen,
Wijl ge uwe vaerzen schoeide op een Virgielsche leest:
Dit tuige de Ystroom, door uw wakkre pen beschreven,
Wiens hoogverheven stijl, op 't kunstigst toebereid,
Ons groote Gysbrechtstad verheerlijkt heeft doen leven:
Want ge hebt heur hoofd gekroont met eene onsterflijkheid.
Dus quam uw Lentetijd een rijken oogst beloven
Aan 't heir der dichtren, dat in scha'uw der bladren leeft3).

Waarschijnlijk vinden wij in deze laatste regels zelfs speciaal de verwachting
beschreven van de dichterbent van Zoet. Met ‘'t heir der dichtren, dat in scha'uw der
bladren leeft’ kan Verlove immers, gelet op Antonides' conflict met Nil, moeilijk de
dichters in het algemeen bedoelen. Hij moet hier wel speciaal doelen, dunkt ons, op
de Parnassus aan het IJ, waar een ieder thuis hoort, die met Klaas Seep het zoet
vermaak bemint en ‘in de blaad'ren, zoekt, te leeven’4).

1) Ter Bruilofte van Michiel Komans, en Katharina Ritzert, in Alle de Gedichten, p. 246. De
ondertrouw vond plaats op 28 Juli 1674, Oud-Holland. 3e jrg. (1885), p. 79.
2) Op de Dood van den Uitmuntenden Dichter Joannes Antonides van der Goes in Alle de
Gedichten, p. 41-43.
3) id., p. 42.
4) Aan de Lief-hebbers van de Zoete Rust en eedle Rym-konst, een van de inleidende gedichten
in Parnassus aan 't Y of Konst-Schoole ter Deugd. Het gedicht is van de hand van Jan Zoet.
De zinspreuk van Klaas Seep luidde: ‘Ick leef in de bladeren’. Hij ondertekende er zijn
Antwoord mee op de eerste vraag in Parnassus aan 't Y, p. 3. Voor K. Seep zie verder bijlage
II.
Ook in de slotregels van Verlove's lijkzang herkent men de oud-parnassien van De Zoete
Rust: ‘Rust dan, ö ee[e]le ziele, in 't rijk der Eeuwigheden. / Wie deeze rust geniet, is vry
van alles quaads’. Hoe vanzelfsprekend dergelijke regels in een lijkzang ook mogen schijnen,
geen der overige dichters, zelfs Oudaen niet, heeft de eeuwige rust in zijn lijkdicht op
Antonides betrokken.
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Een andere parnassien die in dit verband onze aandacht verdient, is Pieter Rixtel,
schrijver van een lofdichtje op Antonides. Al kan men niet met absolute zekerheid
zeggen, of beide dichters met elkaar persoonlijk bekend zijn geweest, er is toch wel
gegronde reden zulks te veronderstellen. Hiervóór reeds merkten wij op, dat Rixtel
leerling was van Dr. Franciscus van den Enden, wiens Latijnse school aan de Singel
te Amsterdam in korte tijd een gerenommeerd instituut werd1). Als zodanig nam hij
wellicht deel aan de opvoering van het door de rector geschreven Philedonius ofte
Lusthart in de Amsterdamse schouwburg op de 13e of de 27e Januari 16572), terwijl
hij bij die gelegenheid of later bij een heropvoering van dit zinspel een Zin-erinneringh
schreef, waarop wij reeds wezen in verband met Rixtels ethisch-humanistische
belangstelling3). Alleen al op grond van de toenmalige verhouding van leerling en
leermeester mag men het voor zeker houden, dat Rixtel met het gezin van de rector
vertrouwd is geweest. Het blijkt bovendien uit het feit dat hij voor twee van des
rectors dochters, voor Klara Maria en Margareta Aldegondis, een epigrammatisch
lofdicht schreef4). Antonides nu genoot wel geen onderricht van Van den Enden (hij
bezocht de Latijnse school onder Hadrianus Junius5)), maar hij moet toch vrij intiem
in het gezin van de rector verkeerd hebben. Bij Van den Endens benoeming tot
raadsheer en lijfarts van de Franse koning in 1671 vereerde hij hem met een uitvoerig
lofdicht, waarin hij zich in uiterst roemende bewoordingen verheugt over de
uiteindelijke erkenning van 's mans grote gaven en verdiensten6). Het gedicht bewijst,
dat Van der

1) Zie hiervóór p. 253.
2) Meinsma l.c., p. 134.
3) Zie hiervóór p. 253. Meinsma heeft er de aandacht op gevestigd, dat ook Vondel bij de
opvoering van dit spel tegenwoordig is geweest, l.c., p. 134-135. De dichter schreef bij die
gelegenheid zijn Tooneelkrans Voor den Edelen Jongkheere, Nikolaes van Vlooswyck. Toen
hy de rol van Filedonius of Lusthart, by Doct. Franciscus van den Enden, op 's Wijzemans
spreuk, door zijne Latijnisten ten tooneele gevoert, zoo loflijk en stichtig uitbeelde, W.B., dl.
VIII, p. 570-571.
4) Mengel-Rymen, p. 57-58.
5) Nw. Ned. Biogr. Wdbk., dl. IV, kol. 54.
6) Alle de Gedichten, p. 388-390. Van den Enden had te Leuven behalve letteren en wijsbegeerte
ook medicijnen gestudeerd.
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Goes op de hoogte was van enige politieke bijzonderheden uit Van den Endens leven
waarover men geen enkel bescheid heeft gevonden en die de dichter dan ook wel uit
's mans eigen mond vernomen zal hebben1). Dat hun relatie inderdaad van vrij intieme
aard was, wordt ons ook te verstaan gegeven door Antonides' gedicht bij het huwelijk
van Klara Maria van den Enden met een van haar vaders leerlingen, Theodoor
Kerkring, de later vermaard geworden arts2). Uit het niet voltooide, althans niet
volledig overgeleverde vers blijkt nl. duidelijk, dat Van der Goes bekend was met
de ietwat langdradige voorgeschiedenis van dat huwelijk3). Meinsma was dan ook
de mening toegedaan, dat Antonides veel ten huize van de vrolijke dokter heeft
verkeerd; hij achtte het zelfs waarschijnlijk, dat het Van den Enden was, die, getroffen
door de begaafdheid van het Zeeuwse apothekersjongetje Jan Antonisz diens naam
in Antonides veranderde4). Veilig mogen wij aannemen, dat Van der Goes en de
slechts drie jaar oudere Rixtel elkaar in het gezin van de rector hebben leren kennen.
Men kan zulks des te gereder aannemen, omdat ook Rixtels lofdichtje op Antonides
een persoonlijke bekendheid van de dichter met het Zeeuwse wonderkind laat
vermoeden. Het versje, Aen den gadeloosen Poët Johannes Antonides, werd nl.
geschreven naar aanleiding van een nogal particulier aandoend feit: een weigering
van de ‘schrandre Goezenaer’5) om zich te laten portretteren:
Uw schrander Hooft misgunt zijn luyster aen 't Paneel,
Geen wonder, wijl uw Breyn in Taelkunde en Gedighten,
Vol Kern en Geest, eer langh al d' Aerd' sal over lighten,
En schenken aen onse Eeuw een Cebes Tafereel6).

Van der Does vroeg zich bij dit versje af, wat Rixtel met Cebes Tafereel kon bedoelen.
Hij wees daarbij op Cebes uit Thebe, leerling en vriend van Socrates, op wiens naam
een dialoog staat uit later tijd: Cebetis Tabula, een

1) Volgens Antonides zou Spanje nl. op raad van Van den Enden in 1647 besloten hebben vrede
te sluiten met de Republiek. Toen het Spaans bewind hem na het sluiten van de vrede ‘in
hare Ridderschap / Te pronk [wilde] zetten’, sloeg Van den Enden alle gunsten af. Zie hierover
Meinsma, l.c., p. 128-129.
2) Alle de Gedichten, p. 271-274. Voor deze schoonzoon van Van den Enden zie Meinsma, l.c.,
passim.
3) Meinsma, l.c., p. 330-332.
4) id., p. 143-144, noot 3.
5) Zo noemt Vondel hem in zijn gedicht op Antonides' promotie in de medicijnen (5 Juni 1674),
W.B., dl. X, p. 665.
6) Mengel-Rymen, p. 31.
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allegorisch tafereel dat de reis van de mens naar het geluk verbeeldt1). Van der Does
liet het daarbij en verzuimde zo de kans het gedichtje enige achtergrond te verschaffen.
Toch is deze vrij duidelijk, als men weet, dat Cebetis Tabula een geliefd schoolboek
was, zoals Van der Does trouwens zelf reeds meedeelde. In het begin der eeuw (1615)
was er zelfs in één band met Epictetus Handtboecxken (‘overgezet deur Marc. Ant.
Gillis’), van Cebes Tafereel een berijmde bewerking verschenen van de hand van
niemand minder dan H.L. Spiegel2). Rixtel moet het werkje wel hebben leren kennen
in de ethisch-humanistische sfeer van Van den Enden. Niet voor niets gewaagde
Vondel in verband met diens Philedonius van een Cebes Tafereel!3) Behoeft het nog
gezegd wat Rixtel bedoelde, toen hij in zijn lofdichtje van dit werkje gewaagde? Hij
hoopte op een ontwikkeling van Antonides' poëzie in ethisch-humanistische zin.
Rixtels gedichtje is niet gedateerd, maar het verscheen in de uitgave zijner
Mengel-Rymen van 1669. De mogelijkheid bestaat derhalve, dat hij het dichtte als
lid van de omstreeks 1662 opgerichte kring van Jan Zoet en dus vanuit de sfeer der
Zoete Rust deze verwachting neerschreef ten aanzien van Van der Goes, die rijzende
ster aan de Nederlandse dichtershemel. Ook in de kring van Zoet was Cebetis Tabula
geenszins onbekend. In één van zijn gedichten uit de Parnassus aan 't Y vertelt de
schilder Verhoek, hoe hij in de trekschuit gezeten in Cebes Tafereel las en over het
werkje in gesprek raakte met een aanzienlijk heerschap dat van mening was, dat
Cebes ‘het konstigste

1) Stemmen des Tijds, 20e jrg. (1931), p. 628.
2) Het werkje verscheen bij C.D. Kool te A'dam; Kalff, l.c., dl. III, p. 508, noot 6. Kalff vestigde
de aandacht op deze uitgave, toen hij op de wenselijkheid wees van een onderzoek haar de
verhouding van Spiegels werk tot Lipsius' geschriften over de Stoa. Hij vermeldde bovendien
nog een afzonderlijke uitgave van Cebetis.... Tafereel door M.A. Gillis, Antwerpen, 1564.
3)
O VLOOSWYCK, die van Bloemwijck naer 't Latijn
Uw' naem ontleent, hoe hebt ghy in den schijn
Van Filedoon, ons met Latijnsche vaerzen
Gesticht, daer 't volck in d'overoude laerzen
U heene en weêr zagh treên op 't hoogh tooneel!
Ghy toonde in 't klein wat Cebes tafereel
In 't groot elck leert met maght van personaedjen,
Gevoert in 't perck der weerelt, vol stellaedjen,
Vol aerdtsch gewoel, men zagh hoe wulpsche Jeught
Verdwaelt van 't padt en heilzaem spoor der Deught,
En endelijck, na doorgestrede elende,
Bereickt dit langgewenscht en zaligh ende,
Waertoe elck van den hemel is geschickt
W.B., dl. VIII, p. 570-571, vs. 1-13.
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penseel, / Met sijn geleerde pen, in 't minst niet had te wijcken’1). In de richting van
Zoet wijst speciaal het tweeregelig versje dat onmiddellijk op Rixtels lofdichtje voor
Antonides volgt, Nogh aen den selve:
Ik maekte eertijts dit Vaers, tot lof van Abba, maer
Onkundigh, dat uw Pen om Gout te koopen waer2).

Anders gezegd: Rixtel, die zich met zijn lofdichtje op Antonides de lof verwierf van
Abba, had dit versje niet geschreven, indien hem bekend ware geweest, dat Antonides
zijn dichtkunst voor goud veil zou hebben. Van der Does vermoedde, dat Rixtel hier
doelde op de hulp die Antonides van Dirck Buysero, zijn Mecenas ontving. Van
financiële steun door Buysero is echter eerst later sprake, als Antonides naar Utrecht
gaat om er medicijnen te studeren. Een ander gedichtje van Rixtel, Aen de Nijt, doet
ons hier de oplossing aan de hand. Daarin wordt Abba er nl. van beschuldigd zijn
gedichten niet zélf te schrijven, maar voor goud te kopen. In zijn Nogh aen den selve
verwijt Rixtel Antonides m.a.w., dat deze pecuniae causa verzen schreef voor
Bartholomeus Abba!3) Het belang van deze mededeling is duidelijk. Wederom treffen
wij Van der Goes hier aan in ‘gezelschap’ van iemand die met de kring van Zoet
relaties onderhield en er aanvankelijk althans hoog in aanzien stond, zoals blijkt uit
het feit dat de Parnassus aan 't Y in snorkende bewoordingen door de herbergier aan
hem werd opgedragen. Zeer waarschijnlijk dus schreef Rixtel zijn lofdichtje voor
Antonides als lid van de kring van Zoet. Rixtel en Abba - mogen wij aannemen waren het aanvankelijk met elkander volmaakt eens ten aanzien van Van der Goes'
dichterschap. In overeenstemming met de ethisch-humanistische opvattingen die in
de kring van Zoet opgeld deden, verwachtten zij, dat het door Antonides eerlang te
bereiken hoogtepunt zou bestaan in een wijsgerig-ethisch georiënteerd dichterschap4).

1)
2)
3)
4)

Parnassus aan 't Y, p. 93.
Mengel-Rymen, p. 31.
Zie bijlage III.
Ook indien men aanneemt, dat het gedichtje van vóór 1662 dateert (het jaar waarin de
Parnassus aan het IJ naar alle waarschijnlijkheid werd opgericht), doet zulks aan onze
opvatting geen afbreuk. Uit het feit immers dat Rixtel in het volgende versje meedeelt, dat
hij later zijn mening ten aanzien van Antonides (én van Abba uiteraard) wijzigde, mag
besloten worden, dat dit tweede gedichtje in alle geval wel van na 1662 dateert. In dat jaar
moet Rixtels verhouding tot Abba nl. nog goed zijn geweest. Het is ondenkbaar, dat Rixtel,
deze querulant, meegewerkt zou hebben aan een zo plechtiglijk aan Abba opgedragen uitgave,
indien hij op dat ogenblik met hem in conflict gelegen had.
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Dat er persoonlijk contact bestond tussen Van der Goes en de parnassien Verhoek,
daaraan bestaat niet de minste twijfel. Evenals Antonides werd Pieter Verhoek lid
van Nil Volentibus Arduum, een eer die hij vermoedelijk te danken had aan Vondels
bewondering voor zijn Triomferende Zee-Vlagh der Batavieren. Antonides had het
de oude dichter ter lezing gegeven, die er niet weinig opgetogen over was. Aan de
klauw kent men de leeuw, verklaarde hij, en van Verhoek viel als dichter iets groots
te verwachten1). Het had de reputatie van de aankomende poëet niet weinig versterkt
‘zoodat hy zedert voor een fraei Dichter gehouden wiert, waertoe ook merkelyk
toebragt de broederlyke vrindschap met Antonides, alzoo zylieden hunne byzondere
verlichtingen en gedachten en als werkzame Beien den Honing, uit de beste
Schryveren gehaelt, zonder eenige achterhoudentheit elkander gulhartigh
mededeelden’2). Toen Van der Goes in 1671 met Nil in conflict geraakte, koos Pieter
Verhoek diens zijde3). Men mag dat besluiten uit het feit, dat hij een lofdicht plaatste
voor De Ystroom, maar vooral toch uit zijn vers bij Antonides' huwelijk met
mejuffrouw Suzanna Bormans in 1678. Verhoek stelt er zich duidelijk aan de kant
van Apollo tegenover Marsyas en zijn saters:
Begunstigt myn gezang, gy dichters! luistert scherp.
Ik schetzte A n t o n i d e s ter eere dit ontwerp.
Heft op, laet ons van minne en zyn vryaedie zingen,
Al is een ieder zat van yd'le beuzelingen,
Het water dun en schrael gevaren, want wie weet
Van Venus noch haer zoon, die scheep komt voor Poëet?
Wy zingen echter voor geen dooven, dat is zeker.
Ik zie de Saters uit hun holen zelfs den beker
Verlaten; ieder schoolt; zy steken 't hooft te gaêr.
De geest van Marsyas, gevilt van huit en haer
Heeft hen bezeten, nu ik van Apol zal zingen4).

1) Kalff, l.c., dl. IV, p. 563-564.
2) Pieter Verhoeks Poëzy, p. 12-13.
3) ‘Of Verhoek zijn vriend gevolgd is, toen deze de mannen van “Nil” den rug toekeerde, is
ons niet bekend.’ - aldus Kalff - ‘Wel zou men dat kunnen vermoeden van een der stichters
van het Kunstgenootschap: “Dr. Moesman Dop”; in zijn lofdicht voor De IJstroom geplaatst,
schijnt hij aan de zijde van den jongen dichter te staan’, l.c., p. 564. Men mag zulks óók
aannemen, dunkt ons, voor Verhoek op grond van het bruiloftsvers dat hij voor Antonides
schreef én van zijn, hierna te bespreken, Voordeel der Dichtkonst. Deze gedichten schijnen
aan Kalffs aandacht ontsnapt te zijn. Ook Te Winkel vermoedde dat Verhoek (mét Buysero)
Nil verlaten heeft. In tegenstelling met Kalff echter meende hij, dat Moesman Dop ondanks
zijn lofdicht op De Ystroom lid van het genootschap gebleven is; De Ontwikkelingsgang, 2e
dr., dl. IV (1924), p. 382.
4) Pieter Verhoeks Poëzy, p. 90.
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In een ander gedicht nog brengt Verhoek De Ystroom en wat daar aan vastzat in
herinnering: in het aan Antonides opgedragen Voordeel der Dichtkonst1). Het werd
geschreven om de teergevoelige man over de depressie heen te helpen, waarin hij
zich na het conflict met Nil zelfs in 1674 nog bevond:
Ik zinge hoe hier eere en voordeel wort verkregen
Door Dichtkonst, schoon elx penne en alle tongen zwegen
Of morden op deeze eeuwe om 't onbeleeft onthael,
Dat schrand're geesten blust; 't vernuft, een hemelstrael
Bezwallekt; want wie kan het moeilyk padt beklimmen
Ten berge op, welkers kruin zich boven alle kimmen
Verheft en door het zwerk der aerdsche dampen breekt,
Die tot de keel benaeut in droeve zorgen steekt.
De Zwaenen, zoet van zang, vereischen zachte nesten,
En spyze die haer voed, of worden hees ten lesten.
De pronk der konsten, die met zoo veel luister blaekt,
Die de oude wyzaerts ook alleenelyk vermaekt,
Ja de ed'le wellust der beroemde wetenschappen,
Wort bleek, bezwymt en zygt ter neder onder 't stappen,
Ten zy haer de overvloet beleefdelyk verfrisch',
En op zoo lang een reis verlustige aen den disch.
ANTONIDES, gy zyt het voorwerp van myn reden.
Ik zie den nyt verbaest voor u te rugge treden2),
Terwyl de faem uwe eere en uw geluk verbreid,
Uw opgang blaest en roem van uwe waerdigheit,
Zoo ver het duitsch gedicht gelezen wort...

Verderop in zijn gedicht geeft Verhoek ons te verstaan, dat Antonides na het
Ystroom-incident zelfs zo gedeprimeerd was, dat hij van plan was het dichten er aan
te geven. Met een schat van voorbeelden ontleend aan de Griekse, Romeinse en
Italiaanse letterkunde bewijst Verhoek zijn vriend vervolgens de juistheid van de
bekende opvatting, dat de dichter aan de groten der aarde door middel van zijn vers
de onsterfelijkheid schenkt. Hij spoort hem aan, de belofte in te lossen van zijn jeugd,
de verwachting wáár te maken die vooral door De Ystroom werd gewekt:
Vaer voort, ANTONIDES. Hoe kunt gy haer verlaten,
Die nutste leermeestres van alderhande staeten?
My dunkt zy treet tot u, ik ken die schoone maegt
Aen d'edelen laurier, dien ze om den schedel draegt.

1) id., p. 159-169. Cursivering in de citaten is van ons.
2) Men vergelijke hiermee in de opdracht van de Duytse Lier aan Antonides: ‘...opdat zy onder
de bescherminge uwer name, daar de wrytende Nijt voor schrikt...’
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Hoe springt my 't hart in 't lyf om haer bevalligheden
Daer 't hemelsch blaeu, bezaeit met starren, haere leden
Verwonderlyk bedekt, en nazweeft onder 't gaen;
Zie daer, zy lacht u toe. Ik hoor 't, zy spreekt u aen.
‘Geluk, ô Jongeling, dat u de Hemel zegen'
In 't geen gy door myn hulp zoo loflyk hebt verkregen:
Had ik u niet bezint in 't uur van uw geboort,
Licht waert ge als and'ren in onwetenheit gesmoort.
Bewys my dank voor uw hoogstrevende gedachten.
Vervul door uwen geest 't begrip van myne kraghten.
't Gaet wel; ik luisterde al, en merkte uw diep verstant,
Toen ge in uw Vrede-zang Bellone leidde aen bant;
Maer toen ge ons' Y-stroom dwong zyn reukeloze baeren
Te luist'ren naer 't getint van uw geleerde maeren,
En kabbelde op den vloet, vergult door Phebus gout,
Bespeurde ik, dat gy nogh myn wensch vervullen zoudt.
De Hooge Schoole heeft, (het kan uw roem niet schaden)
Om uw Geneeskonst 't hooft bekranst met lauwerbladen.
Apollôs dubb'le Zoon, door dicht en artzeny,
Vertraeg niet, maer vervolg dien ed'len arbeit vry;
Het is wat anders hier zyn lichaem van dees aerde
Met zyde, of zynen geest, die hemelsch is van waerde,
Met goude lakenen van wysheit te bekleên.
Men kan Parnas niet dan door moeite en zweet betreên.

Zien wij hier niet een soortgelijke opvatting van de poëzie doorschemeren als in het
gedicht Aan N.N. uit de Duytse Lier? Evenals Luyken - zij het met minder bezieling
- moedigt Verhoek Antonides aan om ‘door moeite en zweet’ de top van de Parnassus
te bereiken, ‘het moeilyk pad [te] beklimmen / Ten berge op, welkers kruin zich
boven alle kimmen / Verheft en door het zwerk der aerdsche dampen breekt’. Maar
wat nog veel belangrijker is dan dat beiden gebruik maken van dezelfde, in hun tijd
geijkte beeldspraak: evenals Luyken brengt ook Verhoek de dichtkunst tot twee
malen toe in verband met de beleefdheid. De ‘pronk’ der kunsten, zo zegt hij immers,
kan niet bestaan ‘ten zy haer de overvloet beleefdelyk verfrisch'’, en in de aanhef van
zijn gedicht:
Ik zinge hoe hier eere en voordeel wort verkregen
Door Dichtkonst, schoon elx penne en alle tongen zwegen
Of morden op deeze eeuwe om 't onbeleeft onthael,
Dat schrand're geesten blust...

Ook door Verhoek wordt het poëtisch ideaal verbonden met het streven naar wijsheid:
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Vertraeg niet, maer vervolg dien ed'len arbeit vry;
Het is wat anders hier zyn lichaem van dees aerde
Met zyde, of zynen geest, die hemelsch is van waerde,
Met goude lakenen van wysheit te bekleên1).

En tenslotte vinden wij er een soortgelijke opvatting uitgedrukt als in Luykens gedicht
Aan N.N.: dat in de dichtergeest, die ‘hemelsch is van waerde’ de potentie ligt besloten
om op te stijgen tot het allerhoogste. De hemelse Poëzie zegt immers tot de dichter:
Had ik u niet bezint in 't uur van uw geboort,
Licht waert ge als and'ren in onwetenheit gesmoort.
Bewys my dank voor uw hoogstrevende gedachten.
Vervul door uwen geest 't begrip van myne kraghten.

Luykens oproep aan Antonides staat dus niet alléén. Zowel uit het lofdichtje van
Rixtel als uit Verhoeks Voordeel der Dichtkonst en Verlove's lijkzang blijkt, dat de
parnassiens van De Zoete Rust vóór en na 1671 de hoogste verwachtingen koesterden
ten aanzien van Antonides' dichterschap. Uit de verzen van Rixtel en Verhoek blijkt
bovendien van welke aard deze verwachtingen waren. Rixtel en Abba, vóór het
verschijnen van De Ystroom, hoopten op een ontwikkeling van Van der Goes' poëzie
in ethische richting (Cebes Tafereel). Verhoek, ná het verschijnen van De Ystroom,
gaf duidelijk te verstaan, dat hij ondanks zijn bewondering voor het befaamde
stroomdicht toch nog hoopte op een verhevener, van hemelse wijsheid vervulde
poëzie. Het was in dit koor van stemmen uit de school van Zoet, dat Luyken de zijne
voegde, toen hij in het gedicht Aan N.N. Antonides smeekte als dichter zijn
allerhoogste roeping te vervullen. Aansluitend bij de parnassiens van De Zoete Rust
sprak hij echter - evenals in zijn gedicht over de wellevenskunst! - ook nu weer op
zijn wijze, d.w.z. vervuld van de wijsheid der Böhmistische theosofie. Dat blijkt niet
alleen uit het door hem gemaakte onderscheid tussen ‘geest’ en ‘ziel’2), niet slechts
uit de voorstelling van de dichter met het stralend sterre-teken op het voorhoofd3),
maar ook uit de verbeelding van de edele, door leerzucht aangedreven geest als
gelijkvormig aan de geest der Muzen. Zo leert Böhme, in zuiver religieuze zin: ‘Die
Vernunft soll sich Gott ganz ergeben, auf dasz der inwendige Archäus offenbar
werde; ein solcher wird einen wahren geistlichen, ver-

1) Wij herinneren hier aan de regels uit de aanhef: ‘De pronk der konsten, die met zoo veel
luister blaekt, / Die de oude wyzaerts ook alleenelyk vermaekt’. Men vergelijke daarmee in
Luykens gedicht Aan N.N.: ‘Daar moet gy heene om op te stijgen; / Door klimmens moeyten,
swoegen, hijgen, / Verdient men by de Wijzen eer’; cursivering van ons.
2) Zie hiervóór p. 234.
3) Zie hiervóór p. 234-235.
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ständigen, Gotrförmigen Grund wirken und gebären, darinnen Gottes Geist offenbar
wird, und der den Verstand zu Gott führet...’1). Ook bij hem vinden wij de opvatting
dat in de menselijke geest het goddelijke potentiëel besloten ligt: ‘Und also ist auch
des Menschen Vernunft nur ein Gehäuse des wahren Verstandes göttlicher
Erkenntnisz’2). Kan het nog verwonderen, dat wij ook de voorstelling uit de aanhef
van de opdracht aan Antonides, zo innig met het gedicht Aan N.N. verwant, bij Böhme
terugvinden? Ook bij hem die verbinding van de uit het verstand stralende wijsheid
met de edelmoedigheid. In zijn beschouwing Vom Ebenbilde Gottes des Menschen,
als von der Gleichheit Gottes und des Menschen leert hij: ‘aber das Gemüth ist edler
als das Feuer, denn es ist die Beweglichkeit des Feuerlebens, es macht den Verstand’3).
Daar ook vinden wij de verbinding van ziel en gemoed: ‘Also ist das Gemüth das
Rad oder die rechte Kammer des Lebens, als der Seele eigen Haus, welches sie ein
Theil selbst ist’4). Wordt in de opdracht van de edelmoedige ziel gezegd, dat zij een
‘vonkjen’ van haar Schepper heeft, in Der Weg zu Christo lezen wij: ‘So nun Gottes
Feuer im Gemüthe ist, so wird's wohl hervorleuchten’5) en in Die drei Principien
göttlichen Wesens verschijnt ook bij Böhme het beeld van de vonk, met name in het
(16e) hoofdstuk Von dem edlen Gemüthe, vom Verstande, Sinnen und Gedanken:
‘Wir können auch nicht den kleinesten Funken von ihm ergreifen, es sei denn dasz
uns die Thore der Tiefe aufgethan sind in unserm Gemüthe’6). In zijn prozacommentaar
bij het vierde zinnebeeld van Jezus en de Ziel zou Luyken enige jaren later zélf het
moment der bekering beschrijven als het ogenblik waarop ‘in de Ziele den vonk der
liefde Gods openbaar word’. Met deze voorstelling van de goddelijke vonk in het
menselijk gemoed bereikte de Böhmistische verinnerlijking in de Duytse Lier wel
haar hoogtepunt. Het was tevens het punt waarop de tot inkeer gekomen Luyken
Antonides het dichtste naderde.

1) Schlüssel, Nr. XI, § 117, ed. Sch., dl. VI, p. 684.
2) id., § 116. Deze opvatting is karakteristiek voor wat W. Dilthey de transcendentale theologie,
ook wel het religieus universalisme noemt. Daartoe rekent hij alle richtingen ‘welche hinter
die gegebenen Formeln, Historien und Dogmen zurückzugehen streben auf ein immer und
überall wirkendes menschlich Göttliches in der Seele...’. Als voorbeelden noemt Dilthey o.a.
Seb. Franck, Coornhert en Jacob Böhme, Grundriss der allgemeinen Geschichte der
Philosophie, Frankfort am Main 1949, p. 109.
3) Das 4 Büchlein, Das andere Kapitel, § 40, ed. Sch., dl. I, p. 95. § 5, ed. Sch., dl. VI, p. 292.
4) ibidem.
5) Das 4 Büchlein. Das andere Kapitel, § 40, ed. Sch., dl. I, p. 95.
6) § 2, ed. Sch., dl. III, p. 171.
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Stond de anacreontische lierespeler aanvankelijk nogal critisch ten opzichte van zijn
kunstbroeder, toonde hij in de periode zijner verinnerlijking warme bewondering
voor hem, tenslotte kwamen de beide jongemannen, naar het schijnt, weer verder
van elkaar te staan. Reeds H. Italie viel het op, dat Antonides zich ondanks de opdracht
van de Duytse Lier nimmer gedrongen heeft gevoeld een lofdicht op de dichter te
schrijven en zulks in een tijd dat de lucht weergalmde van zulk soort gedichten1)!
Anderzijds noemde Dr. J.C. van der Does het opmerkelijk, dat Luyken later nooit
meer in enige betrekking tot Antonides komt te staan. Noch bij het verschijnen van
De Ystroom noch bij 's dichters dood schreef Luyken ook maar één regel poëzie. En
zulks treft des te meer, aldus Van der Does, omdat andere, minder bekende dichters
wél hun lof- of lijkzangen aan Antonides' poëzie lieten toevoegen2). Deze feiten zijn
inderdaad bevreemdend voor wie, zoals deze auteur, alleen maar acht slaat op de
opdracht van de Duytse Lier aan Antonides. Minder bevreemdend wordt dit alles,
als men bedenkt, dat Luyken in het voorwoord Aan de Juffrouws duidelijk blijk geeft
van de nodige critische reserve ten opzichte van zijn gevierde tijdgenoot. En zal ook
Antonides niet - voorbijziende aan structuur en strekking! - het bundeltje voor het
grootste deel als ‘Venusgejanck’ hebben beschouwd? Men vergete vooral ook niet,
dat het slotvers van de Duytse Lier deze nobele strijder voor de goede zeden in de
poëzie ongetwijfeld met diepe afschuw moet hebben vervuld. Ondanks de verwerping
van de louter zinnelijke eros (Op een vraag, welk de beste kunst zy), ondanks de
hogere opvatting van het dichterschap in het gedicht Aan N.N. zal hij Luykens debuut
juist om dit slotlied tenslotte toch als een dubieus geval hebben beschouwd, waar
hij, ondanks de opdracht, als achtbaar en verstandig man beter niet mee te maken
kon hebben.
En anderzijds: naarmate het proces van verinnerlijking bij Luyken voortschreed,
naarmate hij zich na zijn bekering meer en meer van de wereld afwendde, moet zijn
waardering voor Antonides wel afgenomen zijn. Het grote werk waaraan deze reeds
in 1671 werkte, zijn epos over de apostel Paulus, voltooide hij niet. Reeds in de
Voorreden van De Ystroom had hij op dit werk van ‘stichtelyke ernsthaftigheit’3)
gezinspeeld: ‘Maer gelijk wy in dezen Ystroom byzonderlijk op de verdichtselen
hebben toegeleit, zullen wy ons misschien nae dezen verder in een werkstuk van
langer adem inlaeten, 't welk onder de hant alreets begint te groeien, en waer in de
stof geen heidensche

1) l.c., p. 10.
2) l.c., p. 639-640.
3) Van Hoogstraten in Het Leven van Joannes Antonides van der Goes.
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fabelen, of andere van diergelijken aert, toelaet’. Men zou de veronderstelling kunnen
wagen, dat Luykens bewondering voor Van der Goes mede berustte op het feit dat
hij kennis droeg van diens verheven plannen. Vast staat in alle geval, dat zijn
toenadering tot Antonides plaats vond op een tijdstip dat diens dichterschap inderdaad
tekenen van verdieping begon te vertonen. Waarom de dichter dit epos niet voltooide?
De reden daarvan was niet slechts gelegen in zijn zwakke gezondheid. Van
Hoogstraten deelt nl. mee, dat Antonides ‘in het begrip van 't werk had bespeurt dat
hy niet wel zou kunnen ontgaen het behandelen eeniger punten den Godtsdienst
betreffende, waer in de Christenen, in zoo veele sekten verdeelt, onder elkander niet
eens zijn, en hem niet luste eenige schampere pennen hier over af te wachten in een
tydt, waer in men, als men met iets voor den dagh quam, aenstonts wert
aengevochten...’1). Met andere woorden: de verinnerlijking van Antonides'
dichterschap, waarop Luyken omstreeks 1670 hoopte, zette niet door, althans niet in
's mans poëzie. Wel heel duidelijk komt hier weer het verschil in aard en aanleg aan
het licht, dat er tussen hen beiden bestond. Luyken, de dichter van de musische
verrukking, bleef ook als godsdienstig dichter, in de religieuze extase van Jezus en
de Ziel, zijn diepste wezen trouw. Antonides daarentegen bleef ondanks zijn doperse
origine, ondanks zijn ethische oriëntatie een aan de wereld gebonden poëet. De latere
asceet en mysticus kan moeilijk waardering gevoeld hebben voor een dichter van
wie hij in de aanvangsperiode van zijn inkeer zulke hoge verwachtingen gekoesterd
had, die hij zo hartstochtelijk had gesmeekt naar het hoogste dichterschap te streven
en die zo kleinmoedig was blijven steken in de modieuze poëzie zijner dagen. Al is
ons dan van Luyken uit later tijd geen getuigenis over Antonides bewaard, wij mogen
aannemen, dat zijn visie op deze dichter toen niet anders is geweest als die van de
collegiant Joachim Oudaen in zijn lijkzang bij Antonides' overlijden in 1684. Oudaen
verweet Antonides zich niet bevrijd te hebben van de beslommeringen des dagelijksen
levens om zich geheel aan de hoogste poëzie te wijden, zijn scherpziende geest zag
hoe de verblindende virtuositeit van de Ystroom-dichter tenslotte een gemiste kans
moest blijken, waar zij de steun ontbeerde van toegewijde en geduldige geestesarbeid2).
Hij betreurde het, dat Antonides zijn hoogste roeping als religieus dichter verzaakte
en het ‘Godd'lijk

1) ibidem.
2) Heeft ook Vondel de dichter later op het beperkte en ondiepe van zijn dichterschap gewezen?
Men denke aan wat Brandt in zijn Leven van Vondel meedeelt: ‘Den Hartspiegel van Henrik
Laurenszoon Spiegel hieldt hy in zoo groote waarde, dat hy niet alleen weinig jaaren voor
zyn doodt den Poëet Antonides aanmaande om die te leezen, en de taalkunst en wysheit daar
uit te haalen: maar hy las ze zelfs zyn dochter overluidt voor, en in zyn eenigheit tot
tweemaalen toe geheel uit’, Het Leven van Joost van den Vondel, ed. Dr. P. Leendertz Jr.,
's-Gravenhage 1932, p. 63. In verband met wat ethisch-humanistisch georiënteerde figuren
als Abba en Rixtel, Luyken en Verhoek van Antonides verwachtten, krijgt deze mededeling
van Brandt bijzondere betekenis, naar het ons voorkomt.
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Werk’ over de Kruisheld Paulus ‘stuksgewijs’ liet liggen: ‘De Gaven uwer Ziel, zoo
heerlijk, en uytstekend', / En in verwachting van een alvolmaakt Geheel, / Ontrukten
niet genoeg haar wezentlijke deel / 't Belemmerende pak der slaafsche bezigheden,
/ Om 't aan den dierb'ren schat der Wijsheit te besteden’1). Ook tegen de achtergrond
van de latere ontwikkeling der beide dichters betekent het gedicht Aan N.N. derhalve
een wel zeer bijzonder moment: het samentreffen van de dichter die men omstreeks
1671 vrij algemeen, maar ten onrechte, voor het voornaamste talent van zijn generatie
hield en de in werkelijkheid belangrijkste, die toen reeds in de geest van het
ethischhumanisme en van Böhme's theosofie de grondslag aan het leggen was, waarop
het gebouw zijner latere godvruchtige poëzie zou worden opgetrokken. Tussen
Luykens aanvankelijke afkeer van Antonides en zijn uiteindelijk teleurgesteld worden
in hem staat het gedicht Aan N.N. als het bewijs van zijn bewondering en verwachting.
Nergens kwamen beide dichters elkaar zo na, dan voor één ogenblik slechts, in dit
gedicht.

1) Alle de Gedichten, p. 6. Het grootste gedeelte van Oudaens gedicht kan onmogelijk als
lijkzang geschreven zijn. Daarop wijzen regels als: ‘O eed'le Jongeling ('k zal 't andermaal
herhalen)’ en ‘Antonides, nog eens, begaafde Jongeling’. Het moet als Luykens gedicht Aan
N.N. oorspronkelijk een aanmaning, een dringende oproep zijn geweest aan Van der Goes
om zijn dichterschap de hoogste, religieuze bestemming te geven.
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Bijlage I:
Aantekening bij Der Verlangete Dritte Anfang der Mineralischen
Dinge
In de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage bevindt zich een Latijnse editie van Der
Verlangete Dritte Anfang der Mineralischen Dinge, die in 1658 bij Heinrich Betke
te A'dam verscheen onder de titel: Lucerna Salis Philosophorum. Hoc est: Delineatio
nuda desiderati illius Principii tertii mineralium Sendivogiani. Het titelblad vermeldt,
dat het boekje geschreven werd ‘a filio Sendivogii, anagrammatice vocato: Tuis
Ophir dono fert theca Saturni’, terwijl de praefatio besloten wordt: ‘a... I.F.H.S. filio
Sendivogii, cuius nomen dat hoc anagramma: Sit! Pischon horti Aeden tuto fruar’.
Herhaaldelijk werd Betke door lezers om inlichtingen gevraagd aangaande deze
achter initialen en in anagrammen verscholen auteur. Op p. 156-157 verzoekt hij
namelijk niet meer zoals bij de vorige editie daarover lastig gevallen te worden, want
zelf heeft hij ook geen zekerheid ‘nisi quod illud: Iosaphat Fridericus Heutnortton,
Spagiro isti esse audio, anagrammatismi etiam libri huius tale constituere videntur’.
In de twee ons bekende exemplaren van de bij Christoffel Luyken verkrijgbare
Verlangete Dritte Anfang (in de Kon. Bibliotheek en de U.B. te Amsterdam) is op
het titelblad in oud schrift de naam Josaphat Fridi Heutnorton Spagir met inkt
aangevuld.
Aan het slot van Lucerna Salis Philosophorum is opgenomen een woord van de
uitgever An die Deutsche und Niederländische Buchdrücker, waarvan wij hier de
tekst laten volgen: ‘Demnach ich auszfertiger und verleger dieses werckleins / gleich
bey endigung dessen ein exemplar zu handen bekomme / so von dem Hochdeutschen
Tractätlein / so ich vorhero Anno 1656 hier drucken lassen / genant der verlangete
dritte Anfang der mineralischen dinge / unverantwortlich nachgedruckt worden / mit
dem ansehen / als wenn solcher Druck ebener massen hier in Ambsterdam geschehen
were / da doch selbigen ein nicht recht Christlich gesinneter Mensch an einem andern
ohrt nachgedruckt / wie das nichts-würdige Papyr / so er zu den exemplaren
genommen / anzeigt / sintemahl dergleichen Papyr-lumpen hier nicht zum druck
genommen werden; Als gelanget an einen jeden von obberürter profession mein
freundliches erinnern / man wolle hinfüro meine publicirende sachen unnachgedruckt
lassen / denn es ein offenbarer Diebstahl und Schelmstuck eines geitzigen und mit
aller hand übel bewurtzelten Hertzens ist / solchen eindrang einem andern zu thun /
mit deme man selber nicht begeret angethan zu werden / hoffend ich

Karel Meeuwesse, Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier

305
werde fürohin damit verschonet / und nicht genötiget werden / dergleichen
unziembligkeit anderer gestalt zu begegnen / wornach sich ein jetweder zu richten’.
Het heeft er de schijn van, dat met de hier door Betke gewraakte editie van Der
Verlangete Dritte Anfang bedoeld wordt de - inderdaad op goedkoop papier gedrukte
- uitgave welke bij Christoffel verkrijgbaar was.
Het door I.F.H.S. aan Sendivogius toegeschreven Lumen Chemicum wordt in
Lewis Spence, An encyclopaedia of occultism, London 1920, vermeld als een geschrift
van Alexander Seton, na diens dood door Sendivogius als een eigenhandig geschreven
werk uitgegeven; p. 365-366. (Voor deze aantekening zijn wij dank verschuldigd
aan de heer H.v. Heerikhuizen te 's-Gravenhage, wetenschappelijk ambtenaar van
de Kon. Bibliotheek, die ons in zake de genoemde uitgaven belangrijke aanwijzingen
heeft gegeven).
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Bijlage II:
Aantekeningen bij de kring van Jan Zoet
ABBA, Bartholomeus: gedoopt op 9 Juli 1641, was de zoon van een rijke brouwer.
Hij bezocht vermoedelijk de Latijnse school en het Athenaeum te Amsterdam. Op
17 Juni 1666 werd hij als iur. cand. ingeschreven te Harderwijk, waar hij in datzelfde
jaar nog promoveerde. Abba vestigde zich vervolgens als advocaat te Amsterdam.
Na het vermogen zijner ouders verbrast te hebben schijnt hij in zijn laatste levensjaren
niet veel meer dan een verlopen dronkaard te zijn geweest. Hij overleed op 8 Maart
1684; Nw. Ned. Biogr. Wdbk., deel X, kol. 1-4; zie ook bijlage III.
BEELDTHOUWER, J.P.: werd omstreeks 1603 waarschijnlijk te Enkhuizen geboren.
Om zijn vrijzinnige opvattingen werd deze vurige collegiant in 1656 van de kerk
afgesneden en uit Enkhuizen verbannen. In Amsterdam verscheen hij herhaaldelijk
in de Portugese synagoge om met de schriftgeleerden te disputeren. Zie daarover
zijn Schildt der Christenen tegen alle on-christenen, dat omstreeks 1660 verscheen
en later opgenomen werd in zijn verzamelde werken (A'dam 1671). In zijn Antwoort
op het Boeck, genaemt d'Uytleghster der H. Schrifture (A'dam 1667) viel hij Dr.
Lod. Meyer aan op diens Philosophia S. Scripturae Interpres. Vondels opvatting van
de erfzonde bestreed hij in een korte satyre Adams Antwoordt tegen Joost van den
Vondel over Adam in Ballingschap (A'dam 1664); Nw. Ned. Biogr. Wdbk., dl. III,
kol. 78-79; Hylkema, Reformateurs, dl. I (Haarlem 1900), p. 158 en p. 180-181;
Meinsma, Spinoza en zijn kring, 's-Gravenhage 1896, passim.
BLOK, Tewis Dircxsz.: geen nadere gegevens.
BOSCH, A. van den: op p. 155 van Parnassus aan 't Y wordt achter de naam van deze
parnassien vermeld ‘tot Embden’. Verder geen gegevens.
BRUNO, Hendrik: werd in 1617 te Edam geboren als zoon van een predikant. Hij
studeerde te Leiden en was van 1638 tot 1647 gouverneur bij de vier zoons van
Huygens. Ook trad hij, voorzover het althans literaire aangelegenheden betrof, wel
op als diens secretaris. In 1650 werd Bruno conrector te Hoorn. Zoet noemt hem ‘'t
puyk der Hoorensze Poëten, / En, in den Haag, vermaard door vloeyend rijm’,
Parnassus aan 't Y, p. 89. Bruno's verzamelde gedichten verschenen posthuum onder
de titel Mengelmoes, van verscheyde gedichten, Leiden 1666. Zie over hem Te
Winkel, De Ontwikkelingsgang d. Ned. Letterk.,
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2e dr., dl. III (1923), p. 528, dl. IV (1924), p. 72, dl. V (1924), p. 136; Kalff, Gesch.
d. Ned. Letterk., dl. IV, p. 462 en 494; Nw. Ned. Biogr. Wdbk., dl. IV, kol. 336-338.
HEIN, Piet: van hem is een Antwoord opgenomen op de eerste vraag, Parnassus aan
't Y, p. 2. Verder geen gegevens. Wellicht is deze naam een schuilnaam.
HEUVEL, Frederik van den: in verband met deze figuur kunnen wij slechts wijzen
op een gedicht van Pieter Verhoek Bachus Lof. Aen den Heere Frederik van den
Heuvel, toen hy my met Bottelbier onthaelde, in Pieter Verhoeks Poëzy, A'dam 1726,
p. 181-182.
KASIUS, Tako: stelde de zevende vraag voor uit Parnassus aan 't Y (p. 55). Is deze
naam een anagram?
LAAN, Theunis Albertsz van der: over hem vonden wij geen nadere gegevens. Is hij
wellicht dezelfde als de bij v.d. Aa, Biogr. Wdbk., dl. XI (1865), p. 1 genoemde
A.v.d. Laan, dichter van het Visnet bevangende eenige geestelycke liedekens op de
Sermonen der Zon- en Feestdagen. A'dam 1684? Mogelijk verwant met Dr. Johannes
Verlaen, arts en leraar bij de Doopsgezinden, die een gedicht schreef Pligten van een
oprecht Christen (1657); zie over deze leraar: Nw. Ned. Biogr. Wdbk., dl. IX (1933),
kol. 1196-1197.
LEEUW, A.: vrijwel zeker de toneelspeler Leeuw, die ook als auteur bekend is o.a.
van de klucht Pyramus en Thisbe, een vrije bewerking van het derde bedrijf van
Gryphius' Absurda comica oder Herr Peter Squentz; zie over hem Nw. Ned. Biogr.
Wdbk., dl. V, kol. 312-313, waar o.m. verwezen wordt naar J.A. Worp, Gesch. v.h.
drama en v.h. tooneel in Ned., dl. II (Groningen 1908), passim. Zie verder Te Winkel,
l.c., dl. IV, p. 271 en verder passim. Gezien Zoets relaties met de toneelwereld behoeft
ons de aanwezigheid van een figuur als Leeuw onder de parnassiens van De Zoete
Rust niet te verwonderen. Onder degenen die bij Zoets overlijden in 1674 een
grafschrift op hem dichtten, bevond zich ook K. Krook, d'Uitsteekenste Digtkunstige
Werken, A'dam 1714, p. 388-389. In de dichter van dit onbarmhartig scherpe epitaaf
mogen wij hoogstwaarschijnlijk wel de bekende acteur Kornelis Laurensz. Krook
herkennen, de vertolker van de titelrol in Joseph in Egypten en van Vosmeer in
Gysbreght. Zie over deze Krook, die sinds 1652 aan de Amsterdamse schouwburg
verbonden was: Nw. Ned. Biogr. Wdbk., dl. V, kol. 307, waar verwezen wordt naar
Kossmann, N. Bijdr. tot de gesch. v.h. Ned. toneel in de 17e en 18e eeuw, p. 105; zie
ook Worp, l.c, dl. II, p. 32 vlg.
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MEULENHOF: blijkens Parnassus, p. 70 steller van de achtste vraag. Verder geen
gegevens.
RIXTEL, Pieter: geboren in 1644, bezocht de Latijnse school van Dr. Franciscus van
den Enden aan 't Singel te Amsterdam. Hij woonde aanvankelijk te Purmerend,
daarna te Haarlem, waar hij procureur was. In Haarlem was hij lid van de kamer De
Witte Angieren. Hij overleed te Amsterdam op 10 April 1673. Zie over hem Te
Winkel, l.c., dl. III, p. 527, dl. IV, p. 170, 437, 440; Meinsma, l.c., passim.
SCHUILERUS, Laurens: komt in de inhoudsopgave van de Parnassus aan 't Y slechts
voor onder zijn zinspreuk ‘Lieft Stantvastig’. Dat deze spreuk aan Schuilerus
toebehoorde, blijkt uit Parnassus, p. 78. Was hij wellicht een zoon van Carolus
Schuilerus, op wiens overlijden Pieter Verhoek een klinkdicht schreef: Lyk-klaghte
Over den Eerwaerdigen en Geleerden Heere Carolus Schulerus, Kerkeleeraer binnen
Amsterdam. Overleden den 17den April 1670? Het gedicht bij Verhoek, l.c., p. 130.
SEEP, Klaas: wordt door Te Winkel gehouden voor een lid van de Muziekkamer van
Jan Hermansz. Krul, l.c., dl. III, p. 430 en 527. Seep werkte behalve aan de Parnassus
aan 't Y o.a. mee aan de liedboekjes Olipodrigo, bestaande in vrolyke gezangen,
A'dam 1654 en Clioos Cytter, A'dam 1669. Ook in het Utrechts zangpriëeltje komen
een paar (minne)liederen van hem voor.
SOUTMAN, Dirck: over hem geen nadere gegevens.
SOUTMAN, J.: misschien de graveur genoemd bij Chr. Kramm, De Levens en Werken
der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, graveurs en bouwmeesters, dl. V
(A'dam 1861), p. 1545? Op J. of D. Soutman schreef Pieter Verhoek een epigram
Aen ... Zoutman, l.c., p. 243. Waren zij verwanten van de Haarlemse graveur Pieter
Soutman? Zie over deze: Kramm, l.c., p. 1545-1546.
STAATS, Jan: misschien te identificeren met de bij v.d. Aa, Biogr. Wdbk., dl. XVII
(1869), p. 939 vermelde J. Staats, van wie men een gedicht aantreft vóór de
Beschrijving van Amsterdam door M. Fokkens (1662). Deze Staats ook bij v.d. Aa,
Nw. Biogr., Anth. en Krit. Wdbk., dl. III, A'dam 1864, p. 181.
STEENDAM, Jacob: in 1615 geboren te Kniphausen, vertrok in 1640 als
‘kranckbesoecker’ naar West-Indië, werkte ook enige tijd aan de Goudkust en vestigde
zich vervolgens als voorzanger te Zaandam. Kort na het verschijnen van zijn
dichtbundel Den Distelvink (1649) vertrok hij naar Nieuw-
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Amsterdam om er zich als koopman te vestigen. Hij dichtte er zijn Klacht van
Nieuw-Amsterdam in Nieuw-Nederlandt tot haar Moeder, A'dam 1659. In 1661
verscheen zijn gedicht 't Lof van Nuw-Nederland. Steendam bevond zich toen
vermoedelijk al weer in Nederland, waar hij deel zou gaan uitmaken van De Zoete
Rust. In 1666 vertrok hij opnieuw als ‘sieckenbesoecker’ naar Batavia. Hij stierf daar
vóór 1673, als weesvader. Zie over deze eerste vertegenwoordiger van de koloniale
poëet in onze letterkunde: Te Winkel, l.c., dl. III, p. 527 en IV, p. 266; Kalff, l.c., dl.
IV, o.a. p. 465-457. Op Steendams vertrek naar Batavia schreef Verhoek een tweetal
gedichten: Goede Reis aen Jakob Steendam, Naer Batavia en Goede Reize Aen een
vrint Naer Batavia, l.c., p. 156-158 en p. 150-152. Naar aanleiding van dit vertrek
richtte Verhoek zich bovendien tot de parnassiens van De Zoete Rust in een klinkdicht
Op de zelve reize aen myne Konstgenoten, l.c., p. 158.
VERHOEK, Pieter: werd in 1633 te Bodegraven geboren, alwaar de liefde tot de poëzie
al vroeg in hem aangewakkerd werd ‘zoo door het leezen van Romans en oude
Hollantsche Poëten, als door het gezicht van het zwieren en snorren der Rederykers,
die op de Boeren Dorpen in dien tyt Vorstelyke Perzonen nabootsten en op hunne
wyze met Purpere Broozen traden’. Te Gorcum bekwaamde hij zich bij Jacob van
der Ulft in de teken- en schilderkunst, maar hield zich later toch ook weer bezig met
het schrijven van poëzie, al achtte hij de schilderkunst hoger, zoals op te maken valt
uit het gedicht Heliodorus de Kerkroover, door Gerard de Lairesse geschildert, l.c.,
p. 154. In Haarlem werd deze ‘schilderachtigh[e] dichter’ lid van de kamer De
Wijngaardranken. Hij schreef er een antwoord-gedicht op de volgende door de kamer
voorgestelde vraag: Indien men niet en magh den quaden wederstaen, / Hoe zal men
dan gewelt en tiranny ontgaen?, l.c., p. 203. In Amsterdam behoorde Verhoek behalve
tot de kring van Zoet ook tot Nil Volentibus Arduum, waar hij o.a. een deel van de
berijming van Agrippa of de Gewaende Tiberinus voor zijn rekening nam. Hij bleef
vooral bekend om zijn historisch drama Karel de Stoute, dat van 1689 dateert. Verhoek
stierf in 1702. Zie over hem zijn neef Joannes Verhoek in diens voorwoord De
Uitgever Tot den Dichtlievenden Nederlander, voorafgaande aan Pieter Verhoeks
Poëzy, waaraan wij bovenstaande gegevens ontleenden; verder o.a. Te Winkel, l.c.,
dl. III, p. 527 en IV, vooral p. 497.
VERLOO, Frederik: is behalve als parnassien van De Zoete Rust ook bekend als auteur
van de bundel d'Amsteldamschen zang-goddin... mitsgaders een
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Droom in proza, A'dam 1660. Zijn zinspreuk luidde: ‘Constantia in Foelix’; Nw.
Ned. Biogr. Wdbk., dl. V, kol. 1004.
VERLOVE, Karel: geboren op 4 Aug. 1633, bracht zijn jeugd door te Haarlem en
woonde later te Amsterdam. Deze aanspreker was een der dichters die een bijdrage
leverden voor de bekende Lauwerstryt tusschen Cath. Questiers en Corn. van der
Veer, A'dam 1665 (p. 109). Hij schreef verder een bundel berijmde geschiedenissen
uit het O. en N. Testament, in 1686 te Amsterdam verschenen onder de titel
Uytbreyding over de Heylige Lofzangen in 200 gezangen op psalmwijzen gestelt.
Ook schreef hij een Bijbels treurspel Stefanus, eerste Kristen Bloedgetuyge (A'dam
1688), voor de uitgave waarvan Luyken een titelprent vervaardigde. Omgekeerd
schreef Verlove een dichterlijke verklaring bij de titelprent door Luyken vervaardigd
voor Opkomst, Geboorte, Leven en Dood van Maria Stuart Koningin van Groot
Brittanje, A'dam 1695; Nw. Ned. Biogr. Wdbk., dl. IV, kol. 1380-1381. Zie verder
Kalff, l.c., dl. IV, passim; Hylkema, l.c., dl. II, p. 103; Oud-Holland, jrg. I (1883),
p. 199.
VISSCHER, L.: door J. Alberdingk Thijm beschouwd als een zijner voorvaders, nl.
als de tabakshandelaar Lambert Visscher, wonende op de Haarlemmerdijk. Deze
Visscher was de vader van Christina Lambertsdr. Visscher die in 1666 het leven
schonk aan Joan Thijm. Volgens Wijnman in het Nw. Ned. Biogr. Wdbk. is het echter
mogelijk, dat de parnassien van De Zoete Rust geïdentificeerd moet worden met de
graveur Lambert Visscher, die omstreeks 1631 waarschijnlijk te Haarlem geboren
werd. Misschien was deze ook de dichter van de katholieke bundel Het Evangelische
visnet, bevangende eenige geestelijke liedekens passende op alle de sermonen, A'dam
1676; Nw. Ned. Biogr. Wdbk., dl. X, kol. 1118-1119. Zie voor de graveur ook Kramm,
l.c., dl. V, p. 1775. In verband met de aanwezigheid van een tweetal Soutmans in De
Zoete Rust verdient Wijnmans veronderstelling dat de graveur Visscher een leerling
was van P. Soutman, bijzondere aandacht.
ZOET, Jan: zijn geboortejaar is niet met zekerheid bekend. Op grond van het gedicht
Hedensdaagsche Mantel-eer, Voorstellende De groote Geldzugt deezer bedorven
Eeuwen - een van zijn oudste verzen - rekent Kalff hem tot het tweede geslacht van
Gouden-eeuwers, dat ongeveer in het eerste decennium der eeuw geboren werd. Vóór
1650 was Zoet vooral werkzaam als toneeldichter. In de trant van Jan Vos schreef
hij o.a. het treurspel Olimpias, dat in 1640 in de Amsterdamse schouwburg werd
opgevoerd. In datzelfde jaar ging ook zijn ‘Blij-Eynd Spel’ Clorinde en Dambise.
Van 1648 dateert zijn
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Zabynaja of vermomde loosheid (voor de stof in deze spelen bewerkt zie men Te
Winkel, l.c., dl. IV, passim). Zoet schreef ook de zeer platte klucht Jochem Jool ofte
Jalourschen Pekelharingh. Behalve als reformateur en chiliast (zie hiervóór p. 237
vlg.) was de herbergier van De Zoete Rust na 1650 ook zeer actief als bestrijder van
het bewind der staatsgezinden. Zie daarvoor zijn Morgen-Wekker, een oproep aan
Vondel om de heren regenten opnieuw in een Roskam de waarheid te zeggen, Aan
de verkofte Hollander, waarin hij de onthoofding van Jan de Witt ziet als een middel
om ‘d'aâloude Vryheid’ te herwinnen, en vooral ook d'Ydele Vlugt, Vertoond in de
schielikke Dood van Kornelis en Jan de Wit in d'Uitsteekenste Digtkunstige Werken,
A'dam 1714, resp. p. 80-81; 263 en 263-265. Voor deze man-uit-het-volk was de
raadspensionaris niets anders dan de verpersoonlijking van het kwade, zoals de
Oranjetelg voor hem een Godsgeschenk was, een onderpand van Gods trouw aan
het in een poel van ongerechtigheid verzonken vaderland. Zoets verlangen naar het
herstel van Oranje was ook doortrokken van zijn chiliastische heilsverwachting zoals
blijkt uit zijn Geboorte-feest Van zijne Doorlugtige Hoogheid Wilhem Henrik,
Gebooren Prince van Oranje, D.W., p. 95 vlg. Meer dan een mythe was het Orangisme
voor hem een mystiek geworden. Na de dood van zijn eerste vrouw, Machtelt Klaas,
met wie hij in het huwelijk trad toen hij reeds als kastelein gevestigd was in de herberg
Niet soeter, hertrouwde hij met de 23 jaar jongere Annetje Conings van Nahuys. Hij
stierf in 1674. Voor de naam van zijn herberg: zie hiervóór p. 260, ook noot 4. Zie
voor Zoet o.a: Zuidema, Oud-Holland, jrg. XXIII (1905), p. 82 vlg.; Koopmans,
NTg., XIe jrg. (1917), p. 231 vlg.; Hylkema, l.c., dl. I en II, passim; Nw. Ned. Biogr.
Wdbk., dl. I, kol. 1477-1478; Te Winkel, l.c., dl. III, p. 525-527, dl. IV, passim; Kalff,
l.c., dl. IV, passim, dl. V, passim.
Bovenstaande figuren worden allen in Parnassus aan 't Y bij name genoemd.
Naamloos komen in de bundel voor: Fred. Schuleris (verwant met L. Schuilerus?)
en J. van Speck, resp. schuilgaande achter de zinspreuken ‘Fidem Spiro’ en ‘In Verbo
Spero’; zie resp. A. de Kempenaer, Vervolg op Vermomde Ned. en Vl. schr., Leiden
1928 en J.v. Doorninck, Vermomde en Naamlooze schr., Leiden 1883-1885.
Niet te identificeren waren voor ons de dichters die aan Parnassus meewerkten
onder de zinspreuken: ‘Schout Haat en Nijd’, ‘Namaals volkomen’, ‘Ick leer eerst’
en ‘Ludentio Studio’.
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Bijlage III:
Aantekening bij Rixtels versje Nogh aen den selve (Antonides van
der Goes)
In Stemmen des Tijds (20e jrg., p. 627-629) heeft Dr. J.C. van der Does wel zeer
vreemd en verwarrend over het gedichtje Nogh aen den selve geschreven. Nadat hij
eerst waarschijnlijk heeft trachten te maken, dat Abba met Antonides geïdentificeerd
moet worden, deelt hij op dezelfde bladzijde mee, dat de historiciteit van Abba
vaststaat blijkens een tweeetal verzen in Jeremias de Deckers Rijmoeffeningen, dl.
II, p. 158 en 242. (Ook Vondel trouwens wijdde Abba een lofdichtje, W.B., dl. X, p.
659.) Is Van der Does aanvankelijk van mening, dat de tweede regel van Nogh aen
den selve betrekking heeft op de steun die Antonides van Buysero genoot, later zegt
hij, dat die regel ook wel op Abba zelf zou kunnen slaan. Deze immers had de Muzen,
bij wie niets anders valt te winnen ‘als een' berooide beurs, als een' verzuften kop’,
vaarwel gezegd en was iurist geworden (zie Rijmoeffeningen, p. 158). Maar ook deze
laatste veronderstelling is onhoudbaar. Men zou daarvoor moeten aannemen, dat het
gedichtje in zijn geheel op Abba slaat en dan een vroeger voor hem geschreven
lofdicht(je) vervangt. Dit nu is geheel uitgesloten zoals de plaatsing van Nogh aen
den selve onmiddellijk onder het lofdichtje op Antonides bewijst. Er valt hier niet te
denken aan een vergissing van bijv. een latere uitgever, want het bundeltje werd door
Rixtel zelf samengesteld. Dat bewijst vervolgens het gebruik van de tweede persoon
(‘uw Pen’), terwijl de dichter van Abba spreekt in de derde persoon. De oplossing
wordt ons geboden door het gedichtje Aen de Nijt, waarvan de laatste regel de tweede
van Nogh aen den selve volkomen verduidelijkt:
O Nijt! waer-om misgunt ghy A.B. Phaebus Schoolen,
En roept, hy heeft zijn konst, gelijk een Raef gestoolen?
Hy is geen Vaersen-dief, ô Neen, ghy raest, en dwaelt;
Hy heeftze om Gout gekoght, en dier-genoegh betaelt.
Mengel-Rymen, p. 113.
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Kanttekeningen
Kenmerkend voor de in deze studie toegepaste methode is vooral de gerichtheid van
het onderzoek op de tekst. Ik wijs hierop niet omdat ik veronderstel dat de lezer dit
anders zou ontgaan, maar in verband met de aanduiding van deze methode in het
voorwoord van mijn proefschrift. Ik omschreef er mijn werkwijze als een
psychologisch-esthetische analyse onder voortdurende toetsing van de uitkomsten
aan de historische gegevens. Alleen al om het misverstand te vermijden, dat het
woord esthetisch zo gemakkelijk oproept, zou ik het onderzoek van de Duytse Lier
nu eenvoudig ergocentrisch noemen.
Zoals de titel van het boek aangeeft interesseerden de uitkomsten van dit onderzoek
mij vooral om het licht dat zij werpen op de persoonlijkheid van de dichter in de
jaren vóór zijn bekering. Met het oog daarop gebruikte ik bij de omschrijving van
mijn werkwijze het woord psychologisch. Zoals de lezer intussen zal hebben gemerkt,
wordt daarmee niet gedoeld op toepassing van een wetenschappelijke psychologie
als hulpdiscipline bij een letterkundig onderzoek. Nagegaan werd alleen wat het
onderzoek van de Duytse Lier en meer in het bijzonder van de wijze waarop de bundel
is samengesteld, de lezer (niet de psycholoog) over de persoonlijkheid van de dichter
en zijn ontwikkeling te verstaan geeft.
Wat het belang van de in de omschrijving genoemde historische gegevens betreft
ben ik er nog steeds van overtuigd dat in een studie als deze het onderzoeksobject
beschouwd moet worden in de historische kaders waarin het is gegeven en dat men
om het gevaar van subjectiviteit zoveel mogelijk in te perken de uitkomsten van een
ergocentrisch onderzoek als het enigszins kan aan het historisch gegeven dient te
toetsen.
Bij de herdruk van de handelseditie van mijn proefschrift bied ik de lezer een
aantal verbeteringen, aanvullingen en verduidelijkingen aan, die ik in de loop der
jaren om zo te zeggen in de marge van het boek heb aangebracht.
Om wat meer zicht te krijgen op het milieu waarin de jonge Luyken buiten de
ouderlijke woning verkeerde, ging ik op pag. 25 vlg. nader in op de biografische
achtergronden van het gedicht Aan Joan van Rozendaal. Op zijn vertrek na Pruysen
uit de laatste verdeling van de Duytse Lier. Zoals gezegd lukte het mij destijds niet
in Duitsland een genealogisch onderzoek naar de Pruisische Von Rosenthals te laten
instellen, dat ons direct of indirect misschien wat meer gegevens had kunnen
verschaffen over de dichterlijke jonge Duitser met wie Luyken zo vriendschappelijk
omging in de periode die aan het verschijnen van zijn eerste bundel voorafging. Een
enkele jaren later door dr. P.J. Buijnsters tijdens zijn verblijf aan de
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universiteit van Tübingen ondernomen poging had evenmin resultaat. Het enige wat
ik hieraan nog kan toevoegen is dat de heer J.J. Duijves te Amsterdam in een voor
zijn onderwijzersexamen in 1965 geschreven scriptie over Luyken melding maakt
van een uit Kopenhagen afkomstige soldaat Jan Rosendael, die op 30 juli 1661 te
Amsterdam op 24 jarige leeftijd in ondertrouw ging met de 28 jarige Anne Marie
Mars uit Bohnin1). Maar alleen al omdat Luykens jeugdvriend uit het ‘vette en
vruchtbaar Pruisen-lant’ afkomstig was, kan deze Johannes Roszendal (zoals hij
tekende) niet de man zijn, die we zoeken. De aanwezigheid van deze soldaat op
Hollandse bodem zal wel verband hebben gehouden met de krijgsverrichtingen tegen
het einde van de Noordse oorlog, toen de Nederlandse vloot onder De Ruyter de
Zweden van het Deense eiland Fünen hielp verdrijven, kort voordat de dood van
Karel X het laatste beletsel wegnam voor de totstandkoming van de vrede van
Kopenhagen in 1660. Het enige wat soldaat Roszendal met Luykens jeugdvriend
gemeen heeft, is dat ook deze tengevolge van de Noordse oorlog naar Holland kwam,
maar dan als vluchteling voor het Zweedse oorlogsgeweld op de kuststrook van
Oost-Pruisen.
Op pag. 36 wordt erop gewezen dat Luyken niet via Petrus Serarius in aanraking
kwam met de theosofie van Jacob Böhme, maar daarmee bekend moet zijn geweest
van huis uit. Een bewijs daarvoor vond ik in het feit dat Der Verlangete Dritte Anfang
der Mineralischen Dinge in 1656 bij Jans oudste broer Christoffel Luyken verkrijgbaar
was. In verband daarmee wees ik in bijlage I op pag. 304 en 305 op de Latijnse
vertaling van dit geschrift, die onder de titel Lucerna Salis Philosophorum bij Heinrich
Betke (Beets) in 1658 te Amsterdam verscheen en op het door Betke aan deze
vertaling toegevoegde nawoord An die Deutsche und Niederländische Buchdrücker.
De grote Böhme-uitgever protesteerde hierin tegen het nadrukken van het geschrift.
Ik meende destijds dat hij daarbij doelde op de in 1656 bij Christoffel Luyken
verkrijgbare Duitse uitgave, wat uiteraard een weinig vriendschappelijke verhouding
tussen hen beiden impliceerde. In oktober 1970 deelde de heer W. Heyting mij echter
mee, dat hem bij zijn onderzoek voor een scriptie op het terrein van de wetenschap
van het boek aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam gebleken was, dat
zowel vader Casper Luyken als diens zoon Christoffel vriendschappelijke relaties
met Betke onderhield. Dit blijkt uit een in 1665 opgemaakt testament van Betke
waarin hij Casper 150 guldens vermaakt en Christoffel tot plaatsvervangend voogd
en boedelbeheerder aanstelt. Betkes protest tegen het nadrukken van Der Verlangete
Dritte Anfang der Mineralischen Dinge gold dan ook niet Christoffel Luyken, maar
de drukker van een in 1657 verschenen uitgave waarvan het titelblad ten onrechte
Christoffels adres vermeldde. De heer
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Heyting deelde me verder mee over aanwijzingen te beschikken dat Betke en
Christoffel Luyken sinds 1656 op zakelijk gebied hebben samengewerkt. De
vertrouwdheid van de familie Luyken met Böhmes theosofie was dus nog veel groter
dan ik al vermoedde.
Dank zij een archiefonderzoek van de heer J.J. Duijves weten wij intussen het een
en ander over het huwelijk van W. van der Keeren, bij gelegenheid waarvan Luyken
de drie liederen dichtte, die hij een plaats gaf aan het einde van de vijfde verdeling
van de Duytse Lier (vgl. pag. 96 vlg.). Blijkens het huwelijks-intekeningregister der
pui, berustend in het Amsterdamse Gemeente-Archief2), ging Willem van der Keeren
uit Amsterdam, koopman van beroep, op 13 mei 1671 in ondertrouw met Geertruij
Sijen uit Alkmaar; de bruidegom was toen 21, zijn bruid 18 jaar oud.
In het laatste van de drie bruiloftsliederen wendt de dichter zich tot de schone Min
met deze woorden: ‘Wy plengen u dees wijn ter eeren,/ Op dat gy ons gunstig wart.
//Gunstig als den helt verkeeren, /Die gesterkt door uwe hand, /'t Nimphjen 't pratten
kan verleeren, /En verkeeren ys in brand, /En staal in vuur’. Door de naam van de
bruidegom tot verkeeren te verkorten schept de dichter de mogelijkheid van een
naamspeling als hij drie verzen verder het werkwoord verkeeren gebruikt. Nu het
nimfje Geertruij Sijen blijkt te heten, blijkt tevens dat deze naamspeling overgaat in
een vernuftig gevonden letterkeer ter ere van de bruid. Uit de laatste twee letters van
‘verkeeren’ en de twee die er direct op volgen (ys) laat zich haar achternaam formeren.
Belangrijker voor de literatuurhistoricus intussen is de datum van dit huwelijk.
Omdat het gedicht voor Nikolaas de Vree uit de laatste verdeling van de Duytse
Lier voor De Vrees verjaardag op 3 december 1670 werd geschreven, nam ik aan
dat de bundel zo goed als gereed was, toen Luyken vernam van de moeilijkheden
van Antonides van der Goes met Nil Volentibus Arduum, die in mei of juni 1671
leidden tot diens uittreden uit het dichtgenootschap. De datum van het huwelijk van
Willem van der Keeren verschaft nu zekerheid. De Duytse Lier verscheen op zijn
vroegst medio 1671, toen Antonides openlijk met Nil in conflict lag. Toen Luyken
in zijn opdracht schreef dat voor Antonides' naam de ‘wrijtende Nijt’ terugschrok,
was het beeld van de Nijt meer dan alleen maar een in dedicaties geliefde topos. Hij
bedoelde dat de nijd van dichtgenootschappers als Pels, Meyer, Blaauw en
Bouwmeester de roem van de jonge dichter niet had kunnen aantasten. En zo was
het ook. Toen in de herfst De Ystroom verscheen, over de verbetering waarvan het
conflict met Nil was ontstaan, maakte het gedicht een overweldigende indruk3).
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Schrijvend over Antonides' afkeer van de Venusjankers noemde ik deze heren ‘zangers
van de zinnelijke, ontuchtige liefde’ (pag. 278). Bij mijn promotie op 11 januari 1952
te Utrecht opponeerde de mediaevist D.Th. Enklaar tegen het gebruik van het woord
in deze betekenis. Venusjankers waren naar zijn mening manspersonen die in het
nachtelijk duister de vrouwen bezoeken, door Busken Huet wel aangeduid als de
vrouwen des gemenen levens. In zijn artikel Venusjankerij, I, (NTg. 47, 1954, p. 326
vlg.) kwam hij op deze mening terug en omschreef hij de liefhebberij van de
Venusjankers toen als liefdesavonturen met een luchtje eraan. In Venusjankerij, II
(NTg. 47, p. 328 vlg.) gaf C.M. Geerars een reeks voorbeelden van de betekenis die
het woord had in de zeventiende eeuw, namelijk die van vrouwenjager of dichter
van vuilaardige poëzie. Mijn antwoord aan beiden vindt men in Nogmaals
Venusjankerij (NTg. 48, 1955, p. 99 vlg.) samen met enkele aanvullingen van Enklaar
en Geerars op hun vorige publikatie. Aan dit onderhoudend discours in jaargang 48
van De Nieuwe Taalgids namen verder deel de biograaf van Justus de Harduyn O.
Dambre (Nog ‘Venusjankerij’, p. 102) J.J. Mak (De oudste betekenis van Venusjanker,
p. 138 vlg.) en J. de Kruys (Venusjanker en Venusboef, p. 263 vlg.), terwijl C.
Kruiskamp in de bundel Opstellen, door vrienden en collega's aangeboden aan dr.
F.K.H. Kossmann in 1958 onder de titel Venusjankers een bijdrage publiceerde over
Tghevecht van minnen, een rederijkerswerkje uit 1516, handelend ‘van Venus lanckers
ende haer bedrijven’.
Voor de betekenis waarin ik het woord gebruikte kan ik nu het best verwijzen naar
de bijdrage van Dambre. Daarin herinnert de schr. eraan hoezeer Justus de Harduyn,
eenmaal priester geworden, het betreurde dat hij als dichter van de bundel Weerliicke
Liefden tot Roose-mond (1613) ‘inden eersten aenvanck sijnder Jonckheydt’ een
Venusjanker was geweest. ‘Gods lof te singhen’, schreef hij zeven jaar later in de
voorrede tot zijn Goddelicke Lof-Sanghen, ‘sal wesen een oirsaecke dat voortaen sal
verschuyven alle windvol ende siel-quetsende Venus ghejancksel / dat een broose
schoonigheydt ghevrocht heeft in een oncuysch / ledigh en dertel ghemoedt’. Bij
‘Venus ghejancksel’ behoeven we volgens Dambre niet eens aan zwoele, ontuchtige
poëzie te denken. Ik had bij mijn omschrijving het woord ontuchtig trouwens ook al
kunnen vermijden, omdat er toch altijd wel moralisten bij de hand zijn om bij zinnelijk
meteen van ontuchtig te spreken. Zo een moralist was Antonides en was ook Luyken
zelf, toen hij eenmaal bekeerd over de minneliederen van zijn jeugd niet anders
oordeelde dan Justus de Harduyn over de zijne.
Uit de Mengel-Rymen van Pieter Rixtel wordt op pag. 293 het vierregelig lofdichtje
Aen den gadeloosen Poët Johannes Antonides geciteerd en op pag. 295 het daar
direct op volgende distichon Nogh aen den selve: ‘Ik maekte
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eertijts dit Vaers, tot lof van Abba, maer / Onkundigh, dat uw Pen om Gout te koopen
waer’. Mijn opvatting van de bepaling ‘tot lof van Abba’ berustte op een vergissing.
Rixtel bedoelt te zeggen dat hij het voorafgaand vierregelig lofdichtje oorspronkelijk
voor Bartholomeus Abba schreef onwetend dat deze in de kring van Zoet zo hoog
geëerde jurist zijn gedichten niet zelf schreef, maar van Antonides kocht. Het feit
dat de gedichten die Rixtels bewondering gaande maakten niet door Abba, maar door
Antonides werden geschreven onderstreept misschien nog eens de verwantschap van
de ‘schrandre Goezenaer’ met de dichters van de Parnassus aan 't Y. Maar het
lofdichtje werd van dit naschrift voorzien wel een hatelijkheid!
Tenslotte enkele wat uitvoeriger kanttekeningen bij mijn beschouwing over Luykens
verhouding tot Antonides en over Schoonheyd is bekoorelijk, het lied voor Argivina,
waarmee de Duytse Lier besluit.
In de opdracht van zijn bundel Aan de Juffrouws ziet Luyken zijn verhouding tot
Antonides vrijwel uitsluitend bepaald door de tegenstelling tussen bloedige oorlog
en zinnelijke erotiek. Weliswaar zegt hij onder de indruk van Antonides' Bellone aen
Bant (1667) overwogen te hebben of ook hijzelf als dichter niet eens het heldenspoor
zou kunnen opdraven, maar dat wordt dan onmiddellijk het uitgangspunt voor die
prachtige tirade waarin ‘de achterdocht’ hem zachtjes bij de mouw trekkend zegt:
‘Wat waant gy nu, dwaze? dat het zierelijker zy, Mars den bepluymden helm op te
zetten, als de schone Venus, met een geschakeerde roze-krans te kronen? Acht gy
dat het bloed op 't gladde harnas gespat aangenamer te beschouwen is, als daar het
op der Graatsien wangen, zoo flaautjes door het blanke vel heene gloeit, niet anders,
als wanneer de Zon, door het roode kerk-glas schijnende, de witte muur bepurpert?
Meent gy dat het uw gedachten vermaakelyker zoude zijn, dat zy door krijg en moort
gingen weyden, als dat zy haar achter de gordijnen der liefde verlustigen?’
Op grond van deze opdracht Aan de Juffrouws en het lied voor Argivina acht S.J.
Lenselink het in Joan Luyken en Joannes Antonides (NTg. 67, 1974, p. 281 vlg.)
uitgesloten dat de opdracht aan Antonides een serieus stuk zou zijn. Zelf meende ik
dat Luyken er blijk geeft van een zekere waardering voor de ethische kwaliteiten
van Antonides' vaderlandse poëzie en voor wat de aktieve jongeman als
treurspeldichter allemaal ‘ten aanwas der burgerlijke zeeden’ had verricht. Volgens
Lenselink staat echter bijna elk woord en zeker elke gedachte in deze opdracht bol
van ironie. Het stuk was zijns inziens alleen maar bedoeld om de verwaande poëet
in het openbaar op de korrel te nemen. Omdat ik aan de ironie in deze opdracht
destijds geen aandacht besteedde, maak ik van de gelegenheid gebruik dit alsnog te
doen.
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Onmiskenbaar is er van ironie sprake als Luyken na de eigenlijke opdracht van de
bundel zijn minneliederen vergeleken bij de stoere taal van Antonides maar laffe
praat noemt. ‘Het is zeker dat UE. geest zich meer in het horen der Toneel en
Krijgs-trompet verlustige, als in zulke laffigheden, maar ik vermete my niet die aen
te roeren; wiesender schoonder bloemen in mijn gaarden, ik zou 'er UE. schoonder
opdragen’. Ironisch klinkt vervolgens de opmerking dat het zingen van liefde en min
de dichter Antonides, die als Luyken zelf ‘in het fierste (zijner) jeugt’ is, niet geheel
onaangenaam kan zijn. Maar zulke ironische wendingen leiden toch niet tot een zo
aperte distanciëring als in de opdracht Aan de Juffrouws en daarvan is zeker geen
sprake als Luyken vervolgens de aandacht afleidt naar de melodieën waarop zijn
liederen gezongen worden. Hij durft Antonides zijn lierdichten opdragen, omdat hij
ervan overtuigd is, dat ze gezongen door een zangeres zoals hij er een kent: ‘niet
alleen UE. staag gespannen geest zouden strelen, maar zoo bewegen, dat zy, als
betovert, de dapp're stem der klinkende krijgs Trompet, op welks geluydt den
brysenden Oorlogs-hengst, vuur en vlam ter neuze uit snorrekende, met zijn ysere
klaauwen het stof in de wint schrapt, voor den berenden Burgt, wiens hooge en
vierkante Tooren de galm weer omkaatst, dat 'er al het landtschap van gewaagt, zoude
versmaden, om haar dikmaal in het horen van zulk een hart-rovende zang te gaan
vermeyden.’ Natuurlijk getuigt ook de schildering van deze woeste oorlogshengst
in een zo fraaie klassieke omhaal van woorden weer van de nodige ironie tegenover
de dichter van de heldenzang. Maar dat neemt niet weg dat de passage uiteindelijk
dient om des te sterker de alles overtreffende betoverende schoonheid uit te laten
komen, niet van een moedernaakte Venus ditmaal, maar van een zingende ‘meer als
menschelijke’ vrouwenstem. Luyken preludeert hier als het ware op het betoverend
schone zingen van Juffer Appelona Pynbergs, door hemzelf zo verrukkelijk bezongen
in de achtste verdeling van de bundel. Hij vestigt anders gezegd Antonides' aandacht
op het muzikale en musische aspect van de Duytse Lier.
Nee, wanneer we de motivering van de opdracht onbevangen volgen, is er geen
reden waarom we aan een farce zouden moeten denken. De lichte ironie waarvan
Luyken tegenover Antonides blijk geeft vermindert zijn geloofwaardigheid nog niet
en doet verder niets af aan het feit dat hij de ook naar zijn mening weinig voor de
hand liggende opdracht van de bundel tenslotte motiveert zo dichterlijk en tegelijk
zo eerbaar als maar mogelijk was. Zoals ik zei (pag. 301) zal de eerbare Antonides
met de opdracht van de Duytse Lier bepaald niet vereerd zijn geweest, maar Luyken
had wel gedaan wat hij kon om die opdracht voor hem zo acceptabel mogelijk te
maken.
Wanneer wij rekening houden met het tijdstip waarop de Duytse Lier
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verscheen, wordt het helemaal ondenkbaar dat Luyken Antonides op de korrel wilde
nemen toen hij hem in de stijl waarin zulke dedicaties geschreven werden en met de
onderdanigheid die daarbij paste zijn eerste bundel opdroeg. ‘Groote Geest ,De
wijsheydt, die uyt het eedel verstand stralende, op uw voorhooft flikkert, verzekert,
dewijl zy van ouds een moeder der beleeftheydt is, my van UE. edelmoedigen aart.
Een edelmoedige ziel, de geringste verdiensten en gaven, zoo wel en zoo hoog, als
d'allergrootste, in dank aan nemende, laat zien dat hy een vonkjen van zijn Schepper,
den Allerhoogsten heeft; wien den offer des armsten mensch zoo behagelijk is, als
die van den grootsten Monarch der aerden. // Op deze kopere gront steunende, offer
ik UE. mijne DUYTZE LIER vrijborstig op, op dat zy onder de bescherminge uwer
name, daar de wrijtende Nijt voor schrikt, meer gezags en aanziens hebbe.’ Voordat
men aanneemt dat Luyken de dichter hier op grootscheepse wijze beduvelde, realisere
men zich dat dit verscheen kort nadat het conflict van Antonides met Nil Volentibus
Arduum in de openbaarheid was gekomen. Wie als debuterend dichter de vermaarde
Antonides toen als schutspatroon koos, schaarde zich daarmee openlijk aan diens
zijde. Als Luyken werkelijk in hem had gezien wat Lenselink meent (een verwaande
kwast, een kwiebus, een strebertje, een droogkloot, een zak), dan zou hij in deze
situatie zelfs ook maar de schijn vermeden hebben zijn debuut onder de bescherming
van zo een non-valeur te stellen. Hij zou het in dat geval wijselijk gelaten hebben
bij de opdracht Aan de Juffrouws, waarin hij zich zo prachtig van hem distancieerde.
Maar dat deed hij niet. Ondanks alle verschil in aard en aanleg tussen hen beiden
stelde hij zich door de opdracht van zijn bundel aan Antonides openlijk aan diens
zijde in het conflict waarop hij in die opdracht niet onduidelijk doelt. Als men weet
dat Antonides in dit conflict tegenover Pels en de zijnen het gezag van de Klassieken
en van Vondel verdedigde, is het ook volkomen begrijpelijk dat een aankomend
dichter uit deze traditie als Luyken diens partij koos.
Voor een goed begrip van Luykens verhouding tot de ‘Goezenaer’ is verder het
gedicht Aan N.N. uit de tiende verdeling van belang. Zoals ik op pag. 282 vgl.
aantoonde richtte hij zich hierin tot Antonides als lid van Nil Volentibus Arduum.
Op grond van dezelfde eigenschappen die hij hem ook in de opdracht van de bundel
toeschrijft, spoort hij hem hier aan in een geest van wijsheid naar het hoogste
dichterschap te streven. Omdat hij hem hier zo evident als een dichter van Nil had
voorgesteld, zag Luyken zich wel genoodzaakt zijn naam uit de opdracht van het
gedicht te schrappen, toen hij medio 1671 had vernomen, dat Antonides met het
dichtgenootschap had gebroken.
Voor wie meent dat de opdracht aan Antonides bol staat van ironie, kan
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natuurlijk ook Aan N.N. geen serieus gedicht meer zijn. Wat Luyken blijkens dit
gedicht in Antonides zag, was volgens Lenselink op zijn zachtst gezegd het volgende:
‘een strebertje, dat door zijn poëzie de onsterfelijkheid wil verwerven, dat klimt en
zwoegt en hijgt om bij de Wijzen van Nil eer te verdienen, stadig door Leerzucht
wordt aangezweept om hogerop te komen, en Jan zegt: ‘Doe je best maar, jongen,
de top is wel hoog en steil, maar jij zult er wel komen; kijk maar aldoor naar boven
en nooit naar de gewone dingen van het leven.’ Als dit werkelijk de strekking van
het gedicht was, zou er voor Luyken niet de minste reden zijn geweest te verzwijgen
dat hij hier op Antonides mikte. Maar hij deed dat volgens Lenselink niet, omdat hij
bang was dat sommigen wel eens hadden kunnen menen dat hij het met Antonides
toch goed bedoelde. Een wat vreemde veronderstelling als men ervan uitgaat dat
Luyken de man in de opdracht van de Duytse Lier openlijk op de hak neemt.
Hoe ernstig Aan N.N. gemeend was blijkt alleen al uit het feit dat het thema van
de wijsheid in diverse gedichten van verdeling 10 aan de orde is en wel in de meest
serieuze zin van het woord. ‘Dit leven loofden alle wijzen: / Dit haagden, KATS, en
WESTERBAAN, / Die prijzen 't ons met vaarzen aan; / Dit leven zal ik altijd prijzen.’
(Gelukkig mensch, wien 't is gegeven); ‘Leef in eeren, leef in deugden, / Leef in
wijsheyd en verstant, / Leef zo, dat u naar dit leven, / Van het al bevattend Al, / 't
Eeuwig leven word gegeven, / Daar men nooyt weer sterven zal.’ (Op het verjaren
van Nikolaas de Vree); ‘Wel-levens kunst word noyt volprezen, / Zy vind den rechten
wijsheyds steen, / En strijkt met groote schatten heen: / Haar kracht kan lijf en ziel
genezen; / Wie deze kunst recht leeren kan, / Is rijk, en een gelukkig man: / Hy is op
wijsheyds top gerezen’. Zo begint Op een vraag welk de beste kunst zy, dat direct
aan het gedicht Aan N.N. voorafgaat en waar ‘de wellust met haar pesten’ wordt
aangewezen als oorzaak van het droevig feit dat wellevenskunst zo weinig recht
geleerd wordt. ‘Maar slaat dien vyand uyt het veld, / Gelijk een wakker Oorlogs held;
/ Zoo houd gy licht wel - levens vesten’. Nee, hier helpt geen lieve vrijster aan: dit
had Antonides hem niet kunnen verbeteren. Toen Luyken Aan N.N. schreef behoorde
hij kennelijk tot degenen die onder de indruk van Antonides' talent, maar niet verblind
door zijn virtuositeit hem aanspoorden zijn dichterschap in een geest van wijsheid
tot hogere ontwikkeling te brengen. Het gedicht over de wellevenskunst laat er geen
twijfel over bestaan, dat Luyken hierbij dacht aan de wijsheid van het ethisch
humanisme, dat hij in het milieu van Zoet had leren kennen.
Op pag. 224 stelde ik de vraag waarom de dichter na de verinnerlijking waarvan
verdeling 9 en de vergeestelijking waarvan verschillende gedichten van verdeling
10 zo duidelijk getuigen, de Duytse Lier toch besloot met de
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triomfantelijke schildering van de naakte Venus in het lied voor Argivina. Voelde
hij - overwoog ik onder meer - zo iets als een terugslag op zijn streven naar
vergeestelijking en wilde hij toen als het ware daarover heen de zinnelijke eros toch
laten zegevieren? Op deze door mij verworpen veronderstelling ging Jan Engelman
nader in aan het slot van zijn bespreking van mijn proefschrift in het weekblad De
Nieuwe Eeuw van 16 augustus 1952. De dichter van de Tuin van Eros vond die
veronderstelling nog zo verwerpelijk niet. ‘Toch kan er ook sprake zijn’, schreef hij,
‘van een zeker verzet tegen een verandering van besef, dat heeft ingezet en
voortschrijdende is. Niemand kan dit meer geheel achterhalen in het geval van Luyken
of er zouden sprekende documenten gevonden moeten worden. Er is echter een geval
uit de jongste literaire geschiedenis, dat aan het merkwaardige slotlied van Luyken
doet denken. Toen Marsman in 1927 zijn “Paradise Regained” uitgaf bleek, dat hij
de laatste, diep ernstige afdeling van zijn bundel, begonnen met “Crucifix”, eindigde
met het vers dat dezelfde naam had als de titel van de ganse bundel. Het was eerder
geschreven dan de andere gedichten van de laatste afdeling, het stond met zijn
panische geluksstemming tot die verzen in sterk contrast. In een opstel in “De
Gemeenschap” heb ik toen op het “baldadig paganisme” van die handelwijze gewezen;
dit stuk is later opgenomen in “Parnassus en Empyreum” (Leiter-Nypels, Maastricht,
1931). Toen hij het essay gelezen had zei de dichter, dat ik gelijk had’. Een
interessante illustratie inderdaad van wat ik voor Luyken even overwogen had! Maar
liever toch dan bij een zeventiende-eeuwer al zo een modern bravourstuk te
veronderstellen blijf ik het erop houden dat de dichter om redenen van meer formele
aard zijn bundel met het lied voor Argivina besloot. Hij kon ook nauwelijks anders,
toen hij zijn liederen over liefde en min emblematisch geëncadreerd had in een
liefdeleer die haar eindpunt vindt in het dodelijk ernstige vergankelijkheidsbesef van
het Air uit verdeling 9 en aan dit afgerond geheel vervolgens een nieuwe verdeling
wilde toevoegen met gedichten, vrijwel uitsluitend gelegenheidsgedichten, ernstige
stukken voor het merendeel, sommige zelfs getuigend van een opvatting van het
dichterschap diametraal tegenovergesteld aan die van de vervoerde minnezanger.
Als men bedenkt dat de Duytse Lier blijkens de ondertitel (‘Drayende veel van de
Nieuwste, deftige, en dartelende Toonen'....) als een liedboek werd geconcipieerd en
dat de opdracht Aan de Juffrouws de bundel als een amoureus liedboek presenteert,
dan begrijpt men hoe ver Luyken alleen al door het opnemen van zoveel gedichten
in de tiende verdeling van zijn oorspronkelijke opzet was afgeweken. Er zat voor de
liereman weinig anders op dan door toevoeging van enkele stukken het verband met
de liefde en min der vorige verdelingen enigszins te herstellen.
Volgens Lenselink zou het lied voor Argivina een soort bladvulling zijn,
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waarom de drukker de dichter op het laatste nippertje zou hebben gevraagd, omdat
hij nog een paar bladzijden over had gehouden. Dit is alleen hierom al
ongeloofwaardig omdat het lied zo evident van de aanvang bestemd moet zijn geweest
om er de ‘liefde en min-lovende Zangen’ voor ‘de vrolike Amstel-Nimphjes’ mee
te besluiten. Het voert immers als in een apotheose het motief van het Paris-oordeel
in deze zangen tot een climax. Het sluit als zodanig aan bij het lied Op 't hoogste van
de nacht uit verdeling 9, dat in zijn tweede strofe ook op het verschijnen van de
naakte Venus preludeert: ‘Men segt, dat Venus so wel eer ten oordeel quam’.
Bovendien, het lied voor Argivina is niet het enige stuk dat Luyken aan de tiende
verdeling toevoegde. Het onmiddellijk voorafgaande Van Dooraltus komt blijkens
het motief van deze vertelling uit verdeling 6, het motief van het dááraan voorafgaande
lied Schijn bedriegt verraadt dat dit uit verdeling 7 afkomstig is. Door deze drie
stukken te verplaatsen naar het slot van de tiende verdeling, die anders uitsluitend
uit gedichten zou hebben bestaan, redde Luyken althans iets van de opzet van de
Duytse Lier als een liedboek over liefde en min.
Alleen het feit dat Luyken zijn bundel zij het om redenen van formele aard toch
met het lied voor Argivina besloot, weerhield mij om al in 1671 van een bekering te
spreken. Ik zou dat zo niet meer willen zeggen. Als men weet hoe de dichter zich
later beijverd heeft de exemplaren van de Duytse Lier op te kopen om ‘deze ydelheden
uit de werrelt te helpen en te vernietigen’ (Arnold Houbraken), dan kan men maar
beter aannemen dat een bekeerde Luyken de bundel ook zónder dat slotlied niet meer
zou hebben uitgegeven. Maar dit vooropgesteld dienen we ons wel te realiseren dat
het slotlied ons alleen maar verrast omdat we het niet meer verwachten na de
verinnerlijking waarvan de emblematische structuur van de verdelingen 1 tot en met
9 en na de vergeestelijking waarvan verschillende gedichten uit verdeling 10 zo
ondubbelzinnig getuigen. Meer nog dan het ethisch humanisme uit het milieu van
Zoet trekt hierbij de aandacht het böhmistisch karakter van de liefdeleer zoals Luyken
die uiteenzette in de emblematische gedichten die hij als een band om zijn liederen
heen legde. Met deze wending naar Böhmes theosofie, hem van huis bekend, begon
een proces dat al dan niet onderbroken, vier jaar later tot zijn bekering leidde.

Eindnoten:
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3) A. van Mourik, De lofdichten op Antonides' Ystroom, NTg. 68, 1975, p. 377.
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