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Inleiding. Leven en werk
Uitgangspunt
Poot - altijd als ik aan iemand vertel dat ik met Poot bezig ben, komt als
standaardreactie het epigram van Gerrit van de Linde, alias de Schoolmeester:
Hier ligt Poot.
Hij is dood.

De kracht van dit genadeloos-geestige grafschrift ligt in de door het rijm opgeroepen
overbodigheid ervan - natuurlijk is iemand die op het kerkhof ligt dood. Maar vaak
wordt er een tweede betekenis aan gegeven, alsof de Schoolmeester zou bedoelen:
Poot-als-dichter is dood. Die interpretatie spiegelt de waarheid niet. In de negentiende
eeuw, toen de Schoolmeester zijn dood-doener opschreef, was Poot een graag
geciteerd dichter. Wie bijvoorbeeld de cd-rom van honderd jaar De Gids doorzoekt
op ‘Poot’, krijgt als resultaat heel wat plaatsen waar hij zomaar in het discours wordt
genoemd en wordt aangehaald, net zoals tegenwoordig Vasalis vaak goed is voor
een citaat. En wat te denken van nr. 173 van het Prenten-magazijn voor de jeugd
van omstreeks 1850 waarin Poots leven in een viertal houtsneden met ondertiteling
wordt verbeeld als rolmodel voor de lieve jeugd:
Zodra de kleine knaap wat schrijven kon en lezen,
moest hij tot 's vaders hulp, mede op de akker wezen.
Maar Hubert zat niet stil, o nee, zijn vrije tijd
werd staag aan oefening en leren toegewijd.
Daardoor kon Hubert dra vrij vaardig lezen, reek'nen.
Toen leerde hij muziek, kreeg daarna lust tot teek'nen,
tot hij in 't eind zich aan de dichtkunst overgaf
en die beoefend heeft totdat hij daalde in 't graf.
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Poots bekendheid is nu grotendeels voorbij, al kun je toch wel eens een ironisch
geciteerd ‘Hoe genoeglijk vliedt het leven/ eens gerusten landmans heen’ opvangen
en kennen mensen uit hun schooltijd nog wel het begin van ‘Op de dood van mijn
dochtertje’: ‘Jacoba trad met tegenzin/ ter snode wereld in’. Die losse aanhalingen
passen trouwens bij zijn soort dichterschap. Een echte lyricus die zangerige en
gemakkelijk te onthouden zinnen schrijft.
Behalve als dichter uit het verleden heeft hij zijn belang als een icoon voor de
moderne auteur die schrijvend het hoofd boven water probeert te houden en zich
moet verdedigen tegen een uitgever die hem zo zuinig mogelijk probeert te
behandelen. Poot was de eerste die zich hiertegen krachtig teweerstelde.
En ten slotte hoort hij ook tot het Nederlandse cultuurgoed vanwege zijn levensloop,
die letterlijk beperkt was maar in zijn kleine tragiek toch sterk tot de verbeelding
heeft gesproken. Hij was een boerenzoon, werd in 1689 geboren in een klein plaatsje
onder de rook van Delft, Abtswoude, en voor zover valt na te gaan is hij zelden of
nooit verder geweest dan Den Haag en Rotterdam. Zonder noemenswaardige scholing
bleek hij zomaar uit het niets een groot dichterlijk talent te zijn en met zijn debuut
Mengeldichten veroverde hij stormenderhand letterlievend Nederland, ‘Holland en
elders’ vertelt de dichter later. Als hij dan, gesterkt door dat succes, probeert als
eerste schrijver werkelijk van zijn pen te leven, en naar Delft verhuist, redt hij het
niet, gaat bijna ten onder aan de drank en keert binnen een jaar naar zijn geboortedorp
terug. Daar moet hij om den brode blijven doordichten aan stapels gelegenheidspoëzie
voor de notabelen uit de omgeving. De poëzie die hem eerst zo bezielde en al zijn
geluk uitmaakte, wordt een ijzeren verplichting. Toch schept hij zelfs dan met een
hele reeks Dichtbrieven een dichterlijke uitweg voor zichzelf door zijn eigen leven
met alle bijbehorende teleurstellingen en misgrepen in soms pijnlijke openhartigheid
tot onderwerp van zijn poëzie te maken.
Alsof drank en dwang al niet erg genoeg waren, heeft hij ook nog geleden onder
een jarenlange - sociaal te hoog gegrepen - verliefdheid op een burgemeestersdochter
met wie hij eindelijk in 1732 in het huwelijk kan treden. Hij verhuist dan opnieuw
naar Delft waar hij, o gruwel, een tabakshandeltje drijft. In 1733 wordt een dochtertje
geboren dat na acht dagen overlijdt en nog weer enkele maanden later sterft de dichter
zelf, op oudejaarsdag 1733, nog geen 45 jaar oud. Hij lijkt een kunstenaar die aan
de confrontatie tussen kunst en harde realiteit ten onder is gegaan. En dat is allemaal
nog extra pijnlijk doordat zijn kunst juist zo idealise-

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

12
rend was begonnen en hij het contrast tussen het boerse leven en zijn artisticiteit zelf
zo sterk had aangezet. Toch: met dat ‘ten onder gaan’ is net te veel gezegd. Poot zelf
zou ertegen inbrengen dat zijn geloof in God hem door alles heen heeft geholpen en
hem nu juist voor ondergang heeft behoed. En ook poëzieliefhebbers moeten erkennen
dat hij door alles heen juist in zijn laatste jaren weer nieuwe inspiratie heeft gevonden
en een nieuw soort poëzie heeft geschreven.
Vaak heeft hij gefaald, ook in de kunst, maar toch heeft hij de Nederlandse poëzie
een aantal prachtige gedichten geschonken en daarnaast een aantal aangrijpende
mislukkingen. Hij had een uitzonderlijk succes met de liefdesgedichten uit zijn vroege
jaren waarin hij zo enthousiast putte uit het arsenaal van (vertaalde) Latijnse poëzie
en Nederlandse modellen als Hooft. Maar ook zijn hoogstpersoonlijke briefdichten
waarin hij teleurgesteld, neerslachtig maar ook met ironie op zijn eigen leven
terugblikt, zijn soms treffende poëzie. Ook de niet meer literairgekleurde maar
doorleefde manier waarop hij soms in wanhoop aan zijn geliefde Neeltje 't Hart
schrijft, kan nog steeds de aandacht gevangen houden en datzelfde geldt voor de
manier waarop hij de natuur heeft beleefd. Toen hij nog op de boerderij werkte,
kleurde hij de natuur literair in en schiep zo afstand tot zijn omgeving. Later heeft
hij haar geëvoceerd als geen Nederlandse dichter dat vóór hem had gedaan. En zelfs
zijn gelegenheidsgedichten hebben soms nog iets boeiends, juist wanneer hij daarin
laat doorschemeren dat hij dit soort werk eigenlijk niet meer kan opbrengen.

Jeugd tot debuut in 1716
De Mengeldichten; een literaire droomwereld
In 1716 verscheen een debuut dat de naam van de dichter, Hubert Korneliszoon Poot,
in één klap bekend maakte. In het decennium 1716-1726 verschenen er van het boekje
Mengeldichten zes drukken in de een of andere vorm en het was de inzet van
voortgaand gekibbel tussen de auteur en zijn uitgever en later een conflict tussen zijn
eerste en zijn tweede uitgever. Men zag kennelijk brood in dit werk.
Een literair wonder. De schrijver was een boerenzoon die was opgegroeid in een
redelijk welgesteld gezin waar hem blijkbaar wel enige ruimte werd geschonken,
bijvoorbeeld in de vorm van een ‘schrijfvertrekje’. Zijn scholing had hij gekregen
op de plaatselijke dorpsschool van
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De gravure van Adriaan van der Burg toont de dichter met aan zijn voeten landbouwwerktuigen. Hij
wordt omgeven door Apollo, god van de dichtkunst, Athene, godin van de wijsheid, en Hermes, god
van de herders. Titelpagina Mengeldichten 1716. UB Amsterdam
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Schipluiden, tot hij die moest verlaten om mee te werken op de boerderij. Hij moet
een kunstzinnige jongen geweest zijn die ook aanleg had voor tekenen en muziek
(hij had zelfs een viool gekregen), maar de literatuur heeft hem veroverd. Eerst zocht
hij zijn heil bij rederijkers uit omliggende dorpen, maar onder de hoede van een van
hen, een zekere Jan Guldeleeu, zocht hij andere inspiratie. De dichtkunst van de
Gouden Eeuw heeft hij ingedronken. Het begon met de Rotterdamse dichter Antonides
van der Goes, een leerling van Vondel die zijn meester in barokke woordkunst nog
overtrof. Sporen van die lectuur zijn vooral in Poots oudste gedichten te vinden.
Maar algauw leerde hij Hooft kennen en ook Vondel zelf. Vooral via diens vertalingen
van Vergilius, Ovidius en Horatius maakte hij bovendien kennis met de klassieke
Latijnse literatuur.
Zo leidde hij een merkwaardig dubbelleven. Zoals hij zelf in ‘Opdracht aan de
heer Mr. Adriaen Swalmius' vertelt, bedacht hij gedichten tijdens het werk op veld
en akker, en 's avonds, tot in de late uren, werkte hij zijn vondsten uit en las hij de
bewonderde dichters. Hij werd dan in een andere wereld verplaatst. In de
Mengeldichten speelt het boerenbestaan geen enkele rol behalve dan als tegenhanger
van het ware leven, dat van de literatuur. De kern van de bundel wordt gevormd door
liefdesgedichten. Een paar ervan zijn opgedragen aan plaatselijke schonen, zonder
dat daarin veel betrokkenheid van de schrijver spreekt, maar het merendeel is gericht
tot niet genoemde of met een schuilnaam aangeduide meisjes als Kloris of Rozemont.
Centraal staat niet de verliefde man maar de dichter.
Dat was al duidelijk geworden in de drie gedichten waarmee de bundel opent,
‘Zucht tot de poëzie’, ‘Aan de begunstigers van mijn dichtkunst’ en ‘Tot mijn
gedichten’. Daar spreekt een auteur die, onder het mom van bescheidenheid, blaakt
van zelfvertrouwen en ambitie. Het eerste gedicht is een navolging van het gedicht
waarmee Horatius het eerste boek van zijn Oden aan het publiek presenteerde. De
een wil politieke macht, een ander militaire roem of bestuursfuncties of geld, en er
zijn zelfs mensen die alleen maar rust willen en zich niet aan het gevaar van welke
ambitie dan ook blootstellen. Maar ik, ik verlang naar de poëzie en met steun van
Apollo en de muzen zal ik mij roem vergaren:
Zo zal ik nooit mijn zalig lot verwensen.
De kunst maakt goôn van sterfelijke mensen.

Het tweede gedicht is iets minder uitbundig. Poot dankt er zijn mecenassen voor hun
steun en daaruit blijkt dat hij al vóór zijn debuut enkele
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mensen om zich heen had die in hem geloofden en hem moed inspraken, bijvoorbeeld
de Delftse arts Kornelis van Gyzen en de verder onbekende advocaat Kornelis van
Zwieten. Beide heren krijgen verderop in de bundel nog een persoonlijk bedankje.
In ‘Aan de begunstigers van mijn dichtkunst’ komt even het boerenbestaan voor
de dag, maar hoe literair vermomd!

[Uw steun]
houdt mijne luit gesnaard
en doet mij op de harp mijn grove vingren zetten,
hetzij ik van de akker keer
waar Ceres' kouter ploegijzer door de voren wordt gedreven,
en voel mijn zuchten al van veer
gezwind vooruit naar mijn eng schrijfvertrekje zweven;
hetzij ik uit de klaverwei
waar Pales' koe en schaap roomzwangre jadders uiers dragen,
met volle mellekemmers schei
en korte pozen vind in lange zomerdagen.

Poots boerderij is bevolkt met klassieke goden, de godin Ceres van de akkerbouw
en god Pales voor de veeteelt. Dat is de enige manier waarop hij het op het land kan
uithouden want eigenlijk doet hij niets anders dan de hele dag verlangen naar het
‘schrijfvertrekje’. In dat studeerkamertje had hij ook geleerd dat er al vanouds een
verband bestond tussen landbouw en dichters. Ook daarop wijst het gedicht: zongen
herders niet hun pastorale liederen, zorgden Apollo en Pan niet voor landelijke
muziek? Dan mag ook hij er als dichtende boer wezen. Al beseft hij de top nog lang
niet bereikt te hebben, alleen al zijn streven verdient lof.
Het derde openingsgedicht heet ‘Tot mijn gedichten’. Alweer naar klassiek model
spreekt hij de ‘teedre wichtjes van zijn brein’ toe, die hem mogelijk zullen overleven,
ja wellicht tot aan de grote wereldbrand aan het eind der tijden toe. Ze moeten zijn
naam bij het nageslacht bekendmaken: zijn naam is Poot, en hij is de eerste van alle
Nederlandse boeren die de muzen wist te veroveren. Ook dit gedicht eindigt vol
zelfvertrouwen. Zijn gedichten verdienen ‘onverderfelijke’ lauwerkransen.
De hoofdmoot van de bundel wordt gevormd door de minnezangen. Meestal telt
men er negentien, duidelijk afgesloten door ‘Dankdicht aan Erato’. Maar in dezelfde
sfeer van verliefdheid horen ook nog wel enkele andere gedichten thuis. Zelfs in een
troostdicht voor Sara van Elzen over
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de dood van haar vader speelt Cupido, ‘Venus' dartle jongen’, een belangrijke rol.
Hetzelfde geldt voor verjaarsgedichten voor enkele met name genoemde vriendinnen
en zelfs ook nog wel voor een huwelijksdicht voor een van hen. Geen wonder dat
Poot het bundeltje de titel Minnezangen had willen geven, terwijl de uitgever meer
zag in Mengeldichten. Ik kom daarop later terug. Nu dus eerst die minnedichten. Het
gaat daarin niet zozeer om de verliefdheden van Hubert Poot als wel om de kunstenaar.
De gedichten zijn als het ware een staalkaart van erotische poëzie: klachten over de
hardheid van de geliefde, een droom over haar onverwachte toeschietelijkheid en de
teleurstelling bij het ontwaken, haar betoverende macht, het wachten op een te laat
komende beminde, een herinnering aan een heerlijk samenzijn, een geestige klacht
over haar afkerigheid die uitloopt op een waarschuwing dat ze haar tijd voorbij laat
gaan.
Onderzoek heeft laten zien dat Poot met aandacht Horatius, waarschijnlijk in
Vondels vertaling, maar ook Hooft heeft gelezen en verwerkt. De beminden krijgen
namen uit de literair-pastorale sfeer als Rozemont, Kloris en Galathé. Kortom, het
gaat om een dichterlijk spel van een taalbegaafde jongeman die vast ook wel in het
echt op die en gene verliefd is geweest - zoals dat is verondersteld in verband met
Kornelia van Lis - maar die toch voor alles zijn muze aanbad. Soms presenteert hij
zich nadrukkelijk als een dichter, die de hulp van de muzen nodig heeft voor zijn
verzen of die op de troost van Apollo en de muzen mag rekenen als het hem bij zijn
verliefdheid tegenzit. In ‘Gestuit voornemen des dichters’ gaat het zelfs om een
conflict tussen de verheven ambities van de dichter en zijn verliefdheid. Het is ook
niet voor niets dat dit deel van de bundel wordt afgesloten met een ‘Dankoffer aan
Erato’, niet een geliefde, maar de muze van de liefdespoëzie.
Het middendeel van de minnezangen bestaat uit drie dichterlijke vertellingen uit
de klassieke sfeer: ‘Mars' en Venus' beddepraat’, ‘De verliefde Venus’ en ‘De Maan
bij Endymion’. Hier is Poot origineel. De verhalen als zodanig zijn natuurlijk uit de
klassieke mythologie bekend maar de manier waarop hij ze, soms geestig, dan weer
lyrisch-verbeeldend vertelt, is nieuw, al heeft bijvoorbeeld Vondel in zijn jonge jaren
wel eens zo'n versvertelling geschreven. Poot zelf was er heel blij mee. In zijn
dankdicht aan de muze Erato noemt hij speciaal ‘De Maan bij Endymion’, samen
met ‘Mars' en Venus' beddepraat’ als succesnummers.
In de wetenschappelijke studies over Poot hebben ze veel aandacht getrokken. Dat
kan in dit kader niet gedetailleerd besproken worden. Alleen dus maar - exemplarisch
- een enkel woord over ‘De Maan bij Endymion’, een topstuk uit Poots oeuvre. Het
vertelt het verhaal van de
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Maangodin die verliefd is op de eeuwig slapende Endymion en hem tijdens een
nachtelijk samenzijn omhelst - jaloers gadegeslagen door geile saters.
Dit gedicht is in verschillende periodes op verschillende manieren gelezen. De
moderne interpretaties beginnen in 1960 bij Asselbergs. Hij betrekt het gedicht op
Poots leven. ‘De Maen bij Endymion is de nachtdroom van een schone slaper, die
wacht op zijn prinses om dan als loon voor zoete mijmerijen een gedicht te kunnen
schrijven, dat zijn naam beroemd zal maken bij zijn medemensen.’ Een stap verder
wordt gezet door Geerars. Die interpreteert het gedicht ook autobiografisch en wel
met een onverwachte wending. De passieve houding van de slapende Endymion die
zich de kusjes van vrouw Venus laat welgevallen ziet hij als een ideaalvoorstelling
van een languissante man die liever wacht dan zelf initiatieven neemt. Hij ziet in
Poot zelfs een onbewuste homoseksueel, met een wel erg toegespitste interpretatie
van het woord ‘knaap’ (kennelijk dacht hij aan ‘knapenliefde’) dat hij in een van de
andere versvertellingen heeft gevonden waarin de ‘ik’ uitspreekt dat hij uitkijkt naar
een tijd waarin godinnen ‘knapen’ gaan vrijen.
Ikzelf heb in mijn dissertatie die interpretatie afgewezen. De luchtige toon van
deze gedichten wees er mijns inziens eerder op dat Poot hier zijn geestig vertellerschap
wilde demonstreren dan dat hij zijn zielenroerselen blootlegde. Wel hield ik in verband
met de woordgroep ‘minnaars ziel’ in de laatste strofe de mogelijkheid open dat Poot
wilde uitdrukken dat Diana niet meer heeft genoten dan geestelijk liefdesgenot:
In 't ende moest ze heen.
Ze liet haar lief alleen,
en voer, doch traag, van d'aarde.
Ik weet geen minnaars ziel
die blijdelijker paarde
waar terwijl tegelijk 't scheiden harder viel.

Een laatste interpretatie, en tegelijk de meest diepgaande en omvangrijke, was die
van Bert Paasman. Hij bracht een principiële scherpe scheiding aan tussen de verteller
en Poot en las het gedicht als een spel met ambiguïteit. Er zijn signalen die duiden
op een ‘kuise vrijerij’, maar evengoed kan men erin lezen dat de godin een seksuele
climax heeft bereikt. Zo staan in de geciteerde strofe ‘minnaars ziel’ en ‘paarde’
naast elkaar. Dergelijke ambiguïteiten zijn ook in andere liefdesgedichten van Poot
aanwezig.
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Een rijk gedicht kan een rijkdom aan interpretaties opleveren, gekleurd door de tijd
en (wetenschappelijke) uitgangspunten van de lezers. Zolang een tekst zo gelezen
wordt, is hij levend. Misschien nog wel zo aardig is dat ook dit gedicht graag losjes
werd aangehaald, een bewijs dat lezers het onthielden. ‘De vrijerij is vrij’, zo citeerde
bijvoorbeeld Betje Wolff in haar gedicht ‘Aan mijn geest’. Dat is nog steeds een
bruikbaar zinnetje.
Op verzoek van de uitgever voegde Poot nog een aantal andere gedichten aan de
minnezangen toe. Enkele daarvan zijn vruchten van zijn rederijkersperiode. In die
bijeenkomsten werd een ‘Vraag’ geformuleerd waarop de participanten dan een
antwoord in dichtvorm dienden te schrijven. Zo dichtte Poot in opdracht enkele
verzen op de doofstomme zoon van de Perzische vorst Croesus die voor het eerst
iets zei toen hij zijn vader in bescherming wilde nemen, maar hem daarmee tegelijk
verried. Zulke oefeningen hielpen natuurlijk om het dichterlijk handwerk, waarin
om regelmatige metriek en bijzondere taal werd gevraagd, goed in de vingers te
krijgen. Verder bevat de bundel nog wat gelegenheidspoëzie, zoals een gedicht op
de dood van de Schipluidense predikant Van Elzen en een lofdicht op de Delftse
organist Dirk Schol, en ook enig zedenkundig werk zoals ‘Rechte weg’ of ‘Arme
rijkdom’, waarin geldzucht wordt gehekeld - een thema waarop Poot later nog vaak
zal terugkomen. Ten slotte zijn er enkele religieuze gedichten opgenomen, zoals een
kerstgedicht en ‘Uitgang van Gods zoon’ over Jezus' kruisdood op Golgotha. Met
die gedichten over in de visie van de dichter de belangrijkste stof die de wereld te
bieden heeft, begint na de drie voorzangen de eigenlijke bundel.

Vormgeving
Jezus' kruislijden is een onderwerp dat ruimte biedt aan barokke verbeeldingskracht
en retoriek. Met woordgeweld wordt de lezer, ja zelfs de hele kosmos bezworen om
alles mee te beleven. Het gedicht lijkt wel een staalkaart van Parnastaal: allitteraties,
antithesen over dood en leven, nacht en dag, asyndeta (‘Getrapt, gefoold, gesleurd’)
en polysyndeta (‘in bloed en vuur en stof’), uitroepen, op het gemoed werkende
herhalingen, woordspelingen (‘'t wrede hart van 't hardste diamant’), sententies (‘Wie
schuldvrij bloed vergiet, wet Gods gewisse haat’) en karakteriserende
woordstapelingen op voorbeeld van zeventiende-eeuwse voorgangers. In miniem
bestek - dit spel heeft hij van Huygens en Vondel kunnen leren - worden wonderen
en tekenen van Jezus opgeroepen:
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Doônwekker, duivlenzweep, wijnschenker, ziektverdrijver,
ooroopner, ogenlicht, tongslaker, kreuplenschoor,
brooddeler, vissersluk, zeetreder, windbekijver.
De gepassioneerde retoriek in ‘Uitgang van Gods zoon’ heeft in de eerste plaats tot
doel de lezer te dwingen tot medeleven en medelijden. Dat is één kant van de klassieke
retorica, die zoveel betekend heeft voor de classicistische poëzie. Een andere kant
is dat de brenger van de boodschap bewondering wil afdwingen om de kunstvolle
manier waarop hij zijn gedachten en gevoelens onder woorden brengt. Zo ook Poot
in dit gedicht. En al heeft hij deze demonstratieve retorische krachtpatserij snel
verlaten, hij is altijd een technisch begaafd woordkunstenaar gebleven die houdt van
woord- en klankspel en graag de vele mogelijkheden van taalgebruik uitbuit om zijn
lezers te boeien.
Maar hier ligt voor moderne lezers niet de kracht van de poëzie van de
Mengeldichten. Poot is vaak simpel en melodieus, zijn teksten liggen goed in het
gehoor en prenten zich gemakkelijk in het geheugen. Zijn gedichten zijn doorzichtig
en soepel, als het ware zingbaar, al staat er bijna nooit een wijsaanduiding bij. Lyriek
in de klassieke zin van het woord. De keerzijde is dat het soms allemaal te gladjes
gaat en de stoplappen en gemeenplaatsen hem, vooral in de latere jaren, te gemakkelijk
uit de pen glippen. Maar dichters dient men te beoordelen op hun hoogtepunten en
de geslaagde gedichten van Poot zijn juwelen van vertelkunst, van dictie, van
geestigheid en (vooral later) van reflectie op eigen ervaringen en overdracht van fijn
gevoelde emoties. Lezers laten zich er gemakkelijk door meenemen en omgekeerd
dragen zij zijn gedichten gemakkelijk in hun lezersleven mee.
Het is niet eenvoudig om dichterlijke charme onder woorden te brengen. In zijn
bozige pamflet Literatuurwetenschap: het raadsel der onleesbaarheid (1978) daagde
Karel van het Reve de geleerden uit om te bewijzen dat Shakespeares ‘And jocund
day stands tiptoe on the misty mountaintops’ grote poëzie is. Dat kunnen ze niet. Er
is wel aan te geven dat het een verrassend beeld is, of dat het Latijns gekleurde
‘jocund’ contrasteert met het volkse ‘tiptoe’ en dat de regel eindigt met een mooie
allitteratie - maar er zijn vast veel andere regels waar je zoiets ook van kunt zeggen
maar die toch niet dat effect hebben dat iedereen, ook Van het Reve zelf, herkent
als: ja, dat is de essentie van poëzie. In feite bewijzen de regels zichzelf. Lezers zijn
erdoor getroffen, ze komen in citatenboeken terecht, worden als voorbeelden gebruikt
in studies.
Kunnen Poots liefdesgedichten een moderne lezer nog boeien? Eerst
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maar een negatief antwoord. De soms overvloedig aanwezige mythologie kan
afschrikwekkend zijn. Dat hoort er voor veel zeventiende- en achttiende-eeuwse
dichters nu eenmaal bij en geschoolde lezers zullen het toen gewaardeerd hebben als
knappe verwerking van het onovertroffen klassieke materiaal. Poot zal er trots op
geweest zijn dat hij, met alleen de lagere school als achtergrond, zo moeiteloos met
deze gegevens kon omspringen. Maar soms is het niet veel meer dan namenstrooierij.
Het begin van ‘Klacht’ luidt:
Een abel nimfelijn dat d'eelste schoonheid tart
(als dragende in een lijf, waarop natuur mag bogen
de fierheid van Diane en Venus' minvermogen)
houdt in de doolhof van haar schoonheid mij verward.
Zoekt iemand 't godendom, of waar het woont en mart vertoeft:
welsprekende Mercuur is in haar mond gevlogen,
Minerva in haar brein, Cupido in haar ogen,
de Strafheid in haar borst, tot mijn verdriet en smart.

De lof van de beminde wordt gezongen door aan te tonen dat zij typerende
eigenschappen van allerlei goden in zich draagt: ze is trots en kuis als de maagdelijke
jachtgodin Diana, liefdeverwekkend als Venus, welsprekend als Mercurius, wijs als
Minerva en lieftallig als Cupido. Het is een wat onhandig geformuleerde demonstratie
van kennis, dit antwoord op een veronderstelde vraag die niet goed in een
liefdesgedicht past: waar zouden toch al die goden wonen? De tautologieën hebben
ook iets stoplappigs: woont en mart, verdriet en smart. Geen hoogtepunt.
Maar daar staat veel tegenover. Poots geestigheid kan ook nu nog treffen. ‘Aan
Kloris’ behandelt een al sinds de Oudheid welbekend thema en klassieke sier ontbreekt
niet in dit gedicht. Maar Poot behandelt het onderwerp grappig en origineel. Alweer
is de geliefde afwerend, zoals wordt uitgedrukt met een petrarkistische paradoxale
tegenstelling:
O Kloris, die zelf koel elks hart kunt zengen.

Met tal van argumenten probeert de minnaar haar over te halen: edelstenen en parels
worden nog mooier door gebruik. Niemand heeft iets aan overrijpe appels - dat staat
er trouwens met een sierende mythologische parafrase ‘Pomona's
boomgaardvruchten’. En vooral: de tijd kan de schoonheid overwinnen, dat geldt
zelfs voor de spreekwoordelijke
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mooie Helena (om wie de Trojaanse oorlog ontbrandde). Met een fraai woordspel:
Heleen kon in Heleen Heleen niet vinden
toen zij weleer op haren ouden dag
eens in de spiegel zag.

Pas op, Kloris. Het zal niet lang duren of al je minnaars zullen je laten zitten met een
akelig ‘vaarwel,/ mij lust geen rimpelvel’. Men zal zeggen, met een pijnlijke nadruk:
Och ja, deze is van lichaam en van geest
de schoonste nimf geweest.

Het slot van het gedicht relativeert al het klassieke gedoe met Hollandse regen en
gewoon ‘een man’:
Eer u dan al die zwarigheên bejegenen,
zo kies het dak en berg u voor het regenen;
en wilt ge aanstonds een man, kom Kloris, kom,
kies mij, ik bid erom.

Een gedicht: ‘Bedrog der dromen’
Relativering is ook in andere gedichten te vinden. In ‘'t Bedrog der dromen’ vertelt
de dichter uitvoerig van een heerlijke liefdesdroom, die ten slotte bedrog blijkt te
zijn. Nu is dit een overbekend thema. Hooft bijvoorbeeld had het al gebruikt in het
sonnet ‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief’ (1610). En vele dichters na hem hadden het
idee ook al uitgewerkt. Poot weet dus als ervaren lezer dat je op zichzelf met dit
thema je gehoor niet meer kunt verrassen. Er moet mee gespeeld worden. En dat
doet hij dan ook door steeds wisselende signalen af te geven.
De minnaar vindt Kloris bij zich op het dons, een en al verliefdheid. Dat maakt
hem trots. Zijn succes is nog groter dan dat van Jupiter die zich in allerlei gedaanten
moest vermommen om vrouwen voor zich te winnen. Maar natuurlijk was de lezer
al gewaarschuwd dat er onraad dreigde, door de titel en ook door de openingsregels
met een dubbele sententie:
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Elk maak' staat dat Morpheus zonder
trouw is. Goôn kleeft valsheid aan.

Net als de andere goden is de god van de slaap onbetrouwbaar. Zelfs de verteller
gelooft er eigenlijk nauwelijks in dat Kloris werkelijk zo toeschietelijk is. Zinnetjes
tussen haakjes als ‘zoudt ge zweren’ en een woordkeus als ‘schenen mij de reden’
verraden onzekerheid. In het waakleven staat haar ‘strafheid’ meer op de voorgrond.
Toch waren de voortekenen gunstig:
'k Was eens vroeg te bed gegaan.
Venus' ster was nog niet onder,
zij scheen klaarder dan de maan.

Met andere woorden: de minnaar had meer te maken met de godin van de liefde dan
met die van de kuisheid, de maangodin Diana. En de droom wees, zoals al aangegeven,
in dezelfde richting.
Maar midden in de erotische droom en ook precies in het midden van het gedicht
wordt het geluk plotseling onderbroken door een jankende hond die blijkbaar
‘afgunstig’ is op het liefdesgeluk. Verbijsterd blijft de dichter achter:
Slaap en lief en vreugd verdwenen
Och, hoe sloot mij 't hart van rouw!
Kloris, kunt ge dan nog henen
als ik u omarremd hou?

De hulp van droomuitleggers wordt ingeroepen: wat betekent deze droom: houdt ze
nu van me of is ze nog steeds afkerig? De dichter kon deze vraag met recht stellen:
dromen betekenen, zo verklaart al de droomtheorie uit de Oudheid, soms het
omgekeerde van wat ze lijken te beduiden. En om de zaak nog verwarrender te maken:
ochtenddromen aan het eind van de nacht hebben meer voorspellende kracht dan
dromen in de voornacht. Het was dus gunstig om van Venus te dromen, maar
daarentegen weer ongunstig dat 's avonds te doen. De dichter kiest blijkbaar voor de
gunstige uitleg. Meteen 's ochtends vroeg gaat hij hoopvol en openhartig aan Kloris
de heerlijke en wie weet voorspellende droom vertellen:
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'k Ging, gunstzeker docht me, al ronder
haar mijn nieuwe droom verslaan;
maar, ocharm, 'k moest troostloos gaan.
Acht geen droom, al vleit hij wonder,
Nimmer komt er winst van waan.

Wat te denken van zo'n woordje als ‘nieuwe’? Betekent het recente? Of mogen we
er zelfironie in lezen? Zo'n droom heeft hij vaker. Elke keer weer gaat hij die vertellen,
elke keer zonder succes.
De afsluitende regel is weer zo'n fraaie sententie waarin Poot grossiert: een wijsheid
die wel in de context past maar ook los daarvan geldigheid heeft. Het gedicht begint
en eindigt zo met absoluut geldende waarheden. Daartussenin staat het verhaal van
de minnaar die wisselende signalen opvangt, voor de meest gunstige uitleg kiest
maar ten slotte bedrogen uitkomt.
De liefdesgedichten roepen geen emoties van herkenning en medeleven op. Daar is
de dichter ook niet op uit. Hij vraagt om bewondering om de knappe taalvondsten,
de geestigheid, de manier waarop hij klassieke kennis in eigentijdse situaties weet
om te toveren, of zijn gave om levenswijsheden te combineren met luchtige verhalen.

Modellen
Poot las graag en onthield goed wat hem trof. Over Poots kennis van Hoofts en
Vondels werk schreef zijn jonge vriend en latere biograaf Jacob Spex: ‘In hun
schriften was hij zodanig bedreven dat hij terstond en op staande voet allerlei
exempelen daaruit bij te brengen wist.’ Niet alleen in gesprekken trouwens maar ook
in zijn poëzie als het zo uitkwam.
Hij verslond de gedichten van P.C. Hooft en als vanzelf kwamen flarden van diens
poëzie in de zijne terecht. Zo staat in ‘Rozemonds toverij’ de woordgroep ‘het licht
der schitterige dagen’. Die komt direct uit Hooffs Geeraerdt van Velsen (1613) en
is meer mensen opgevallen: Hella Haasse en Arie Gelderblom kozen het citaat als
titel voor hun kleine Hooft-biografie uit het herdenkingsjaar 1981. Blijkbaar werden
de achttiende-eeuwer en onze tijdgenoten door hetzelfde getroffen: de klankkleur
die de woorden licht en schitterig (iets ongebruikelijker dan schitterend) bijeenhaalt.
Maar het is niet alleen de klank waardoor Poot getroffen wordt. Ook een geserreerde
dictie wekt zijn bewonde-
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ring. Hooft had in een brief aan Tesselschade van 6 juli 1624 Montaigne gekenschetst
als ‘waanloos en oordeelvast’. Die kwalificatie neemt Poot over voor een deskundige
lezeres, Debora Blokhuizen. Er blijkt dus uit dat hij niet alleen de lyriek maar ook
de gepubliceerde brieven van Hooft intens gelezen heeft.
Ook van Vondel treffen we soms letterlijke citaten. Zoals Vondel zijn Gysbrecht
van Aemstel had beëindigd met ‘Vaarwel mijn Amstelland, verwacht een ander heer’,
zo eindigde Poot een van zijn vroegste gedichten met ‘Vaarwel, mijn Lydië, dien
enen andren heer’. Zo'n imitatie is een beetje naïef, maar het stemt toch tot nadenken
dat ook nu nog, om de een of andere reden - zou het ook weer de klank zijn? - juist
deze regel van Vondel in het Nederlandse collectieve geheugen is blijven hangen.
Maar Vondel heeft veel meer voor Poot betekend dan als toeleveraar van losse
woorden en regels. Ook hele gedichten zijn hem tot voorbeeld geweest. En van
centraal belang is ook en vooral dat hij via Vondels vertalingen het werk van de
klassieke auteurs Vergilius, Horatius en Ovidius heeft leren kennen en in Vondels
toelichtingen en inleidingen ook heel wat belangwekkende gegevens heeft kunnen
vinden. Vondel is werkelijk zijn belangrijkste leermeester geweest.
Constantijn Huygens was een bewonderaar van de poëzie van John Donne, de
Engelse ‘metaphysical poet’ die veel liefdesgedichten heeft geschreven. Zijn ‘Break
of day’ begint als volgt:
't Is true, 't is day; what though it be
O wilt thou therefore rise from me?
Why should we rise because it 's light?
Did we lay down because 't is night?

Huygens maakt daarvan:
't Is waar, de dag is op; wat is eraan bedreven?
Wilt gij daar ook om op, en 't bed en mij begeven verlaten?
Wat hebben wij alleen om 's lichts wil op te staan
die om het donker niet te bedde zijn gegaan?

En Poot is met zijn bewerking van die regels in zijn gedicht ‘Ochtendstond’ met zijn
puntigheid weer dichter bij het oorspronkelijke model gekomen - ongeweten, want
hij kende geen Engels:
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Die om geen nacht te bedde ging,
hoeft om geen dag te rijzen.

Voor ‘Uitgang van Gods zoon’ was het zeer bewonderde en enkele malen herdrukte
gedicht ‘Kruistriomf’ van de Haagse predikant Joannes Vollenhove een belangrijke
inspiratiebron. De vernuftige woordkoppelingen echter zijn weer gemodelleerd naar
Huygens en ook Vondel. Natuurlijk bleef ‘vader Cats’, Nederlands bestverkochte
auteur niet ongelezen. Zo is een anekdote aan diens Sinne- en minnebeelden ontleend.
Voor de Mengeldichten heeft Poot echter ook en vooral inspiratie gevonden bij
klassieke auteurs, zoals hij die via vertalingen had leren kennen. Vondel speelde
hierbij een hoofdrol maar ook in het werk van Poots vroegere model Antonides van
der Goes was heel wat van Horatius te vinden. En het kon ook nog anders. Er bestaat
een aardig tafereel van Poot die met zijn klassiek gevormde vriend Gerard Schröder
aan de haard zit, waarbij Schröder voor de vuist weg de Griekse auteurs Theocritus
en Callimachus voor hem vertaalt - Schröder vertelt dat in een gedicht bij de dood
van zijn vriend, afgedrukt in Poots postume bundel Vervolg der gedichten. Zo doet
zich het wonderlijke verschijnsel voor dat sommige gedichten van deze niet klassiek
geschoolde auteur wel mozaieken lijken van klassieke flarden uit de meest
uiteenlopende bronnen.
Meteen al het eerste gedicht van de bundel is, zoals hierboven al beschreven, een
directe imitatie van het gedicht waarmee Horatius zijn eerste boek Oden presenteerde.
Door dat te wagen zet Poot hoog in. Iedere literair geschoolde kende dat gedicht en
begreep dus ook met wie Poot zich durfde te meten. Maar ook het eerder besproken
gedicht aan de afwerende Kloris is qua opzet en gedeeltelijk qua formulering aan
Horatius ontleend. En hetzelfde geldt voor ‘Dankoffer aan Erato’ waarmee de
minnezangen worden afgesloten (Horatius Ode IV, 3). Ovidius' Metamorfosen destijds een onmisbaar boek voor iedere dichter - leverde hem de benodigde kennis
van de oude mythologische verhalen. Maar ook zijn ballingschapsgedichten, de
Tristia, heeft Poot aandachtig gelezen en vanzelfsprekend had hij ook zijn
liefdesgedichten, drie boeken Amores, verslonden. Het openingsgedicht van het eerste
boek daarvan was het model voor Poots eigen voorzang ‘Tot mijn gedichten’. De
bundel herdersdichten, Eclogae, van Vergilius leverde Poot het model voor zijn
herdersklacht ‘Dafnis’, een gedicht op een jonggestorven vriend uit 1711, dat hij
overigens geen plaats in de Mengeldichten heeft gegeven. Maar in later tijd leverden
de Eclogae hem de mogelijkheden de stof van zijn vele gelegenheidsgedichten te
variëren door er herderszangen van te
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maken. In die gelegenheidspoëzie komen ook los hiervan eindeloos veel klassieke
verwijzingen voor. Blijkbaar werd zulke geleerde sier door de afnemers op hoge
prijs gesteld, als een eerbetoon aan hun eigen eruditie en goede opvoeding. En
natuurlijk kende hij eveneens Vergilius' Aeneis, het epos over de stichting van Troje,
en zijn Georgica, een leerdicht over de landbouw. Aan dat laatste heeft Poot overigens
merkwaardig weinig ontleend - Vergilius' verheerlijking van het echte boerenbestaan
stond mogelijk toch te ver af van zijn eigen ambigue verhouding tot de boerderij.

Ontvangst en waardering
Het bundeltje Mengeldichten, alles bijeen 112 pagina's, had een groot succes. Dat
lag niet aan het uiterlijk. Het boek ziet er sober uit, de gedichten zijn achter elkaar
afgedrukt en zelfs de afdelingen - niet als zodanig aangeduid - beginnen niet op een
nieuwe bladzij. Poot had geen geld om zijn eersteling een fraai uiterlijk te geven en
uitgever Willis hield het risico zo klein mogelijk. Maar de pers was lovend. Al snel
verscheen in de Boekzael der geleerde werelt van april 1716 een recensie op rijm (!)
van een zekere Pieter Poeraet die wel neerbuigend van toon was maar toch veel
waardering uitte:
De boer is waard geprezen [...].
De boer heeft veel gelezen [...].
De boer verstaat zijn taal,
houdt schikking, gronding en geslachten
en weet dit al op zijn waardij te achten.

In het Franstalige Journal littéraire van 1716 schreef Justus van Effen een lovende
recensie met bijgevoegd een vertaling van ‘Aan de begunstigers van mijn dichtkunst’
en ‘Vrolijk leven’.
Letterlievend Nederland vloog kennelijk op het boekje af. Poots vriend en biograaf
Jacob Spex vertelt:
Dit werkje was niet zo dra te voorschijn, en onder de kunstkundigste ogen
gekomen, of elk had in die eerste opgetogenheid de mond vol van deze
jonge dichter, niet kunnende begrijpen hoe het mogelijk was dat iemand
van zijn gelegenheid [maatschappelijke positie] en jaren, zonder kennis
ook van uitheemse talen, zulke schone verzen had kunnen
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voortbrengen. [...] Overal werd hier des dichters ongemene begaafdheid
ontdekt, die niet minder in de verscheidenheid der stof dan in de
behandeling daarvan te bespeuren was. Zuiverheid van taal, klaarheid en
kortheid van zinuiting, kunst en kracht van redenering, rijkdom van
overaardige vondsten, de ziel der poëzie, en majesteit eindelijk, en
eenvoudigheid, die twee grote kunstdeugden, liepen hier te samen.
Tot die bewonderaars behoorde trouwens ook Spex zelf. Diens biograaf weet in de
uitgave van Spex' Nagelaaten gedichten uit 1779 te melden dat hij het boekje had
‘gekocht, doorbladerd, gelezen en herlezen, met zoveel smaak, zoveel goedkeuring
en zoveel bewondering dat hij als buiten zichzelf vervoerd werd’.
Het succes betekende dat Willis meteen al in 1716 voor een tweede oplage moest
zorgen en in 1718 nog een derde oplage in het licht gaf.
In 1720 kreeg Poot een passage van vier bladzijden toebedeeld in een omvangrijk
dichtwerk dat met enige goede wil de eerste Nederlandse literatuurgeschiedenis zou
kunnen heten, het Panpoëticon Batavum van Lambert Bidloo. Het is interessant (in
het licht van wat er verder zou gaan gebeuren) dat deze auteur de dichter-boer prijst
om zijn onafhankelijkheid van mecenassen. Ovidius, aldus Bidloo, had ongelijk toen
hij ‘ledigheid’, dat wil zeggen vrije tijd, nodig achtte voor een groot dichterschap.
In een uitvoerige voetnoot laat hij zien dat dichters vaak een beroep uitoefenden en,
daaruit voortvloeiend, dat men niet moet menen dat dichten een broodwinning kan
zijn. In dat opzicht moet Poot volgens hem een voorbeeld zijn voor jonge liefhebbers
van de literatuur: gebruik de dichtkunst ‘als wat snoep/ en geest-versnapering in uw
gewoon beroep’. Ook inhoudelijk gaat Bidloo op de verscheidenheid der
Mengeldichten in, waarbij hij waardeert dat de erotische gedichten, zelfs in pikante
situaties als die van Mars' en Venus' beddepraat, geen ‘dartele taal’ bevatten.

De periode van 1716 tot 1722
Poot en zijn uitgever. Op weg naar de Gedichten van 1722
Poot had zijn eersteling Minnezangen willen noemen en in zijn ogen zou de bundel
ook vrijwel uitsluitend uit liefdesgedichten hebben bestaan, waarschijnlijk wel
aangevuld met de voorzangen en mogelijk een paar andere teksten waarin de liefde
een rol speelt. Maar zo is het niet gegaan
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en wel omdat de uitgever, Arnold Willis uit Rotterdam, andere gedachten had. Ik
citeer Poot zelf met dit verhaal zoals hij het vertelt in het ‘Berecht aan de lezer’ van
de tweede druk van zijn grote verzamelbundel Gedichten uit 1726:
Die gedichten had ik de naam van Minnezangen gegeven - ze maken een
groot gedeelte uit van de minnedichten van de voorliggende Gedichten.
Hij [Willis] zei mij daartoe niet zeer genegen te zijn en ook die titel wat
te ‘afzichtig’ te vinden, en voegde daarbij: ‘Minnezangen, dat zou niet
gaan, maar,’ vervolgde hij, ‘wilt ge mij uw andere gedichten mede
overhandigen, dan ben ik bereid om het een en ander op mijn pers te
leggen.’ Daarop heb ik hem dan alle rijmstukken die ik toen als de mijne
erkende, gebracht en te drukken gegeven.
Waarom Willis erotische poëzie niet aantrekkelijk vond, is wel te verklaren. De
zeventiende-eeuwse petrarkistische mode was voorbij, liefdesgedichten werden als
werk van wat minder allooi beschouwd, alleen geschikt voor jeugdige lezers. De
gerijpte toenmalige lezer verwachtte van literatuur meer allure en belangstelling voor
actuele intellectuele en politieke aangelegenheden. Willis' voorstel om de bundel
wat veelzijdiger te maken, was waarschijnlijk niet onverstandig. Zoals we zagen,
was Spex onder meer enthousiast over de ‘verscheidenheid der stof’.
Hoe keek de uitgever tegen het boekje aan? We weten dat uit een stuk van Willis
uit 1722, zijn ‘Aan de bescheiden [verstandige] lezer’ voor zijn editie van de
Mengeldichten. Tweede deel, een min of meer gestolen uitgave. Al in 1713 had
Willis, zo vertelt hij, een paar gedichten van Poot over de Vrede van Utrecht als
pamfletten gedrukt. Die uitgaafjes hadden weinig opgebracht en toen de dichter zich
in 1716 bij hem meldde met een compleet boekje dat hij voor rekening van de uitgever
wilde laten drukken, had Willis daar niet veel zin in. Ten slotte had hij zich laten
overhalen, zij het met de uitdrukkelijke kanttekening dat hij er niets voor zou betalen.
Poot toonde zich aanvankelijk tevreden met zes presentexemplaren. Maar later
bedacht hij zich en toen het boekje vrijwel voor publicatie klaarlag, kwam hij vragen
of hij er nu werkelijk niets voor zou krijgen. Willis bood hem nu zo veel
presentexemplaren aan als hij wilde, maar nee, dat was de bedoeling niet. Poot wou,
hetzij een ‘foliobijbel van het grootste slag’ om zijn vader cadeau te doen, hetzij vier
dukaten. Op de vraag van Willis waarom hij dan niet eerder met die verlangens voor
de dag was gekomen, antwoordde Poot dat niet gedurfd te hebben omdat hij vreesde
dat Willis er dan van zou hebben afgezien.
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Na wat heen en weer gepraat beloofde Willis hem een mooie bijbel met daarbij de
conditie dat wanneer Poot later nog meer zou willen publiceren, hij voor een eventueel
tweede deel niets zou krijgen dan een door de uitgever uitgekozen boek en verder
dat hij voortaan al zijn werk bij Willis zou uitgeven. Dat zou Poot hem op handslag
beloofd hebben.
Een hard onderhandelende uitgever, vind ik, niet zozeer vanwege de weigering
met geld over te brug te komen maar wel door te verlangen dat Poot zich geheel aan
hem als uitgever zou binden en hem alle rechten op zijn poëzie zou geven. De
onervaren dichter heeft dat te gemakkelijk laten passeren.
Zo ziet Poot dat ook. Een paar jaar later meldt hij zich bij Willis met de mededeling
dat hij een andere uitgever heeft gevonden en daarom het kopijrecht wil terugkopen.
Willis weigert - de herdrukken hadden hem het succes van de Mengeldichten
aangetoond - maar biedt wel aan Poot voor zijn nieuwe gedichten net zoveel te betalen
als de concurrent zou bieden. Maar de dichter gaat daarop niet in: hij wil beslist naar
de nieuwe uitgever, Reinier Boitet in Delft. Dat gaat inderdaad gebeuren. Eind 1721,
gedateerd 1722, verschijnt bij Boitet, prachtig uitgevoerd in royaal formaat en met
speciaal vervaardigde gravures, de driedubbeldikke bundel Gedichten, waarin de
oude Mengeldichten zijn herschikt en aangevuld met een grote hoeveelheid nieuw
werk. Willis heeft het nakijken en antwoordt in 1722 met een nadruk: de resterende
exemplaren van de laatste druk uit 1718 van de Mengeldichten, aangevuld met een
tweede en derde deel waarin de gedichten staan die nieuw bij Boitet waren
gepubliceerd met nog als extraatje de twee oude pamfletdichten over de vrede van
1713 die Poot inmiddels niet meer als zijn werk wenste te erkennen. In het hiervoor
al besproken voorwoord verdedigde Willis zijn handelwijze. Curieus genoeg heeft
hij trouwens ook een plaats gegeven aan Poots eigen voorwoord voor de Delftse
editie waarin die de Willis-uitgaven kritisch bespreekt. Willis' koper hoeft zich dus
in geen enkel opzicht benadeeld te voelen ten opzichte van de Boitet-uitgave.
Poot wacht vier jaar met een antwoord maar dan komt hij voor de dag met het
uitvoerige ‘Berecht’ waaruit ik hierboven al even heb geciteerd. Kennelijk heeft hij
voor dit stuk van bevriende juridische zijde steun gekregen. Punt voor punt en niet
zonder herhalingen gaat hij op alle argumenten van zijn opponent in. Het voert veel
te ver dat allemaal na te lopen maar het komt erop neer dat hij eenvoudigweg niet
kán en wil begrijpen dat het mogelijk zou zijn dat een auteur in één slag alle rechten
op bestaand en toekomend werk kwijt zou kunnen zijn. Als niet-jurist ben ik dat
emotioneel helemaal met hem eens. Poot krijgt in zoverre
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tegen Willis gelijk dat de Staten van Holland op 13 maart 1722 hem een octrooi op
zijn werk geven, waardoor Willis zijn nadruk maar kort heeft kunnen verkopen.
Diens editie is dan ook heel zeldzaam, dit in tegenstelling tot die van Boitet die vaak
op veilingen en in antiquariaten te koop is.
Voor Poot heeft de affaire bovenal betekend - en dat is vooral het belang ervan dat hij is gaan begrijpen dat er met poëzie, en in bredere zin het literaire bedrijf, geld
te verdienen viel en dat zo de mogelijkheid voor hem zou ontstaan afscheid van het
werk op de boerderij van zijn vader te nemen en als literator voor zichzelf te zorgen.
Natuurlijk zou hij niet kunnen leven van de opbrengsten van zijn poëzie alleen. Ook
al zou Boitet royaler zijn dan Willis, dan nog zou dat toen, evenmin als nu, voor een
dichter genoeg opleveren. Maar misschien zou het langs een andere weg wel lukken.
Hij zou als bekend en geprezen dichter in opdracht van cliënten tegen betaling
gelegenheidsgedichten kunnen schrijven en hij zou letterkundige opdrachten kunnen
uitvoeren, zoals het verzorgen van edities of het persklaar en toegankelijk maken
van kopij van anderen. Dat was zijn hoop. De feiten lagen anders.

De Gedichten van 1722
Tussen 1716 en 1722 moet Poot ‘tussen alle moeilijkheden en hindernissen die de
landbouw met zich meebrengt’ - zo drukt hij het zelf uit in zijn woord vooraf bij de
Gedichten - hard aan zijn poëzie gewerkt hebben. De nieuwe bundel (waarin dus de
Mengeldichten geïncorporeerd zijn) is ruim drie keer zo dik als de eerste. De bundel
is grotendeels herschikt. De gedichten zijn in groepen geordend, elk met een eigen
subtitel. De introducerende gedichten heten nu Voorzangen en aan de bestaande drie
is een ‘Kenschets des dichters’, een zelfpresentatie toegevoegd. Dat gedicht dateert
trouwens al uit 1714 en de vraag is dus waarom het niet al in de Mengeldichten stond.
Vond Poot (of Willis) vier introducerende voorzangen van een debutant wat veel
van het goede? Leek de ‘Kenschets’ Poot te nederig met de beschrijving van zijn
gebrek aan opvoeding, zijn armoedige omstandigheden en zijn afhankelijkheid van
vrijgevige vrienden?
De Bijbelstoffen nemen ook nu als openingsafdeling de ereplaats in en die groep
is sterk uitgebreid met gedichten over verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.
De Minnedichten zijn hun centrale plaats kwijtgeraakt. Ze volgen nu op de
Geboortedichten en worden gevolgd door
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Bruiloftdichten en Lijk- en grafdichten. Ze zijn, met andere woorden, nu een onderdeel
van de gebruikelijke levensloop van een mens geworden. Bij de Geboortedichten
treft als nieuw vers ‘Op mijn geboortedag’, opnieuw een zelfpresentatie, waarvan ik
uit de literatuur van toen niet veel andere voorbeelden ken, al zal ook hier Huygens
met zijn gedichten op zijn eigen verjaardag een voorbeeld zijn geweest. In de
Minnedichten is nieuw een klassieke versvertelling ‘Talassius, of maagdenroof der
Romeinen’, die daar terecht lijkt gekomen omdat er geen andere plaats voor kon
worden gevonden, alsmede ‘Zomerse avond’, een sfeervol gedicht voor ene Amaril.
In dit gedicht staat het woord dat berucht is geworden als voorbeeld van Poots
voorliefde voor de stijlfiguur van de perifrase: de ‘westerpekelbron’, voor latere
lezers een wat komisch aandoende omschrijving voor de Noordzee. De groep
Bruiloftdichten is ook groter geworden. Poot bezingt er de huwelijken in van nieuwe
vrienden en mogelijk zitten er ook al een paar in opdracht geschreven en dus betaalde
verzen tussen. Dat laatste geldt ook voor de Lijk- en grafdichten. De ereplaats wordt
ingenomen door een gedicht op een burgemeester van Delft - ik neem niet aan dat
Poot die goed gekend heeft. Persoonlijk is natuurlijk wel een herinnerend gedicht
op de dood van zijn moeder.
Nieuw is de groep Lofdichten. Daaruit blijkt dat Poot zich al behoorlijk heeft weten
in te vechten in de culturele en intellectuele kringen van zijn omgeving. Hij bezingt
er bijvoorbeeld het lidmaatschap van de Royal Society van de Delftse
natuurwetenschapper Antonie van Leeuwenhoek en wijdt een ‘Kunstkroon’ aan het
werk van de toenmaals befaamde Delftse schilder Adriaen van der Werf.
Bewijzen dat hij voor uitgevers in opdracht werkte zijn er ook. Zo is er het lofdicht
‘Op de tweede druk van de lijdende Christus door wijlen de heer Arnold Moonen,
leraar der kerke te Deventer’. Poot heeft de in 1711 gestorven Deventer dominee
nooit gekend maar wel heeft hij dus het genoemde omvangrijke gedicht bezongen
voor de Delftse uitgever Beman en kort daarop in 1720 ook de editie van Moonens
nagelaten gedichten bezorgd in opdracht van zijn eigen uitgever Boitet. Voor de
Rotterdamse tak van Beman bezong hij de vertaling van Ovidius' Fasti door Arnold
Hoogvliet in 1719. In Rotterdam had hij meer contacten blijkens een lofdicht voor
de bundel Gedichten van Joan de Haes die daar in 1720 uitkwam bij uitgever Maarten
van Loon. Zulke opdrachten zullen hem hebben gesterkt in de overtuiging dat er van
de letteren te leven viel.
Dan volgen twee ‘boeken’ Mengeldichten, gedichten over algemene onderwerpen,
zoals ‘Het nut van de vrede’ opgedragen aan de Engelse gezant in Den Haag - het is
helaas onbekend hoe Poot met hem in con-
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Met de hand aan zijn landbouwwerktuigen kijkt de dichter geïnteresseerd op naar Apollo, terwijl
Poots muze een vel gedichten aan de dichtergod voorhoudt. Rechts staat de godin Athene al met een
lauwerkrans klaar. De Faam blaast 's dichters lof uit. Gedichten I. Privécollectie
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tact is gekomen - of ‘Epicurus' hoven of reine wellust’, opgedragen aan zijn vriend
Jan Messchaert, een doopsgezinde Rotterdamse koopman. In Mengeldichten. Het
tweede boek staat onder meer Poots misschien wel meest bekende gedicht
‘Akkerleven’. Een reeksje Bijschriften sluit de bundel af.
Veel van de gelegenheids- en lofdichten waren al eerder als apart pamflet of in
een klein gelegenheidsbundeltje verschenen. Meestal stamden die uitgaafjes uit de
naaste omgeving van de dichter, dus uit Delft en Rotterdam, maar bijvoorbeeld
‘Akkerleven’ is zijn bestaan in 1720 begonnen als een los blad van een Leidse
uitgever, en wel, naar Poot suggereert, zonder zijn medeweten. Tekenend voor zijn
toegenomen bekendheid is zeker ook het uitgaafje van ‘Luister der geleerdheid’,
opgedragen aan de conrector van de Latijnse school in Amsterdam, David van
Hoogstraten (afkomstig uit Rotterdam), toenmaals bekend geleerde en dichter. Dit
gedicht werd in 1718 met een speciaal ontworpen vignet in Amsterdam gepubliceerd.
Kortom, Poot had inmiddels ruime naamsbekendheid gekregen.
Boitet heeft dan ook kosten noch moeite gespaard om van de Gedichten iets
bijzonders te maken. Het boek opent met een prachtige titelgravure van de hand van
François Bleyswyck. Dan volgt Poots opdracht aan een hooggeplaatste vriend en
beschermer, Adriaen Swalmius en daarna het ‘Aan de lezer’ van de dichter waarin
hij onder meer aankondigt dat het boek fraaie platen van Bleyswyck bevat. ‘Ook ziet
ge mijn afbeelding hier naar het leven in koper gebracht: welke pronkende sieraden
ik wens dat ten goede genomen mogen worden.’ Hij lijkt bijna verlegen met zo veel
eer. Lofdichten volgen van de hand van Joan de Haes en David van Hoogstraten en
dan zien we het portret van de dertigjarige dichter, met een opgerold gedicht in de
hand, een glimlach om de lippen, een mooie bos krullend haar en sober maar stijlvol
gekleed. Iedere afdeling van de bundel heeft een eigen titelvignet en veel van de
gedichten hebben ook nog een eigen illustratie. In totaal zijn er niet minder dan 37
gravures opgenomen. Werkelijk, weinig dichters zijn toentertijd met zo veel zorg
uitgegeven als de hype geworden Poot.
Inhoudelijk is er een duidelijke accentverschuiving te bespeuren ten opzichte van
de Mengeldichten. Dat was het debuut van een jonge man. Liefdeslyriek nam bijna
vanzelfsprekend de centrale plaats in. Gedichten I is het werk van een gerijpt dichter
die zich breed in ethische, godsdienstige en politieke zaken heeft georiënteerd. Een
dichter ook die zich een netwerk heeft verworven en die zich gemakkelijk beweegt
in de plaatselijke intellectuele en artistieke toplaag. Tussen 1716 en 1722 heeft
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Twee Fama's bazuinen de lof uit van de auteurs van de stapels boeken en gedichten. Gedichten I, p.
263. Privécollectie
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hij nauwelijks meer liefdespoëzie geschreven. Dat soort werk heeft hij achter zich
gelaten.

Een gedicht: ‘Akkerleven’
Misschien is het wel vijftig jaar geleden dat ik ‘Akkerleven’ voor het eerst las. De
herinnering aan die lectuur is onherroepelijk uitgewist. Vond ik het mooi, raar,
komisch? Zou ik nu in staat zijn om het gedicht nog eens als nieuw en zonder
voorkennis te lezen?
Proberen maar. Dan lees ik dus hoe een dichter aan een met name genoemde jurist,
de Delftse magistraat Kornelis 's Graevezande, wil aantonen hoe aantrekkelijk het
leven op het land kan zijn, aantrekkelijker dan het leven aan het hof en in de stad.
Het leven op het platteland ‘rolt’ daar ‘heen’, moeiteloos dus. Het woord ‘rust’
valt tweemaal in de eerste strofe. Ook in de tweede strofe heeft de boer het niet druk:
hij ziet zijn ploegende ossen hijgen, het graan groeien en hij hoort zijn koeien loeien
in een bochtig dal. Natuurlijke rijkdom en rust gecombineerd - daar kan geen stad
tegenop. 't Is wel een erg geïdealiseerd beeld van het platteland - begrijpelijk want
dichters zien dat alleen 's zomers als ze er eens een kijkje komen nemen:
Welige akkers, groene bomen,
malse weiden, dartel vee.
Nieuwe boter, zoete mee honing,
klare bronnen, koele stromen,
frisse luchten; overvloed
maakt het buitenleven zoet.

Een van mijn zwagers, zelf boerenzoon, maakte zich er in de tijd van mijn dissertatie
vrolijk over. Keihard en vaak vuil werk en een sober bestaan, modderige sloten,
drekkige koeien - zo ziet het boerenleven er in werkelijkheid uit. En als je daar dan
over begint na te denken, krijgt het gedicht meer vreemde trekjes. Waar heeft die
dichter dan een ‘bochtig dal’ gezien en waar wellen ‘klare bronnen’ op?
Ik gun me wat meer voorkennis. Tenslotte staat dit gedicht in een bundel poëzie
die begint met een voorbericht waarin de dichter al in de eerste zin melding maakt
van de ‘moeilijkheden en hindernissen [van] de landbouw, mijn beroep’ en het voor
zijn lezers dus van belang vindt
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dat ze weten dat hij boer is. Die dichtende boer moet dus ook van ploeteren en modder
geweten hebben. Kennelijk zijn we met het gedicht niet in Abtswoude - de dichter
was ergens anders, in een ideale wereld.

Gedichten I, p. 367. Privécollectie

Kijk maar naar de bijbehorende gravure met heuvels op de achtergrond, graanschoven
op een helling en op de voorgrond een brug over een waterval. Dit is Arcadië, een
literair landschap. We lezen geen zakelijke beschrijving van het boerenbestaan maar
een gedicht, in lichte trocheeën, met mooie allitteraties en assonances, met een
bijzondere kijk op de zaken: de landman ziet ‘zijn graan/ 't vet der klei met goud
belaên’ - dat wil zeggen ‘groeien’, maar dan toch wel in poëzie.
Dan volgt een tweede thema, de beschrijving van de stad, in het negatieve. Daar
stelt de koopman zijn handelswaar aan de gevaren van de zee bloot, daar zijn juristen
bang voor het oordeel van de rechter. Daar mag dan wel ‘huis én hof én kas én goud’
zijn, maar dat soort rijkdom wil een boer graag missen.
Terug naar het buitenleven. Nu wordt er wel een beetje gewerkt, maar toch prettig.
Zaaien, planten en uitplanten. Vissen en jagen hoort er ook bij maar ook dat kost niet
al te veel moeite: vaak komt de jachtbuit vanzelf in de netten terecht. Soms is er een
verkoopuitje naar de stad.
Het taalgebruik in de volgende strofe krijgt door het ontbreken van voegwoorden
eindelijk iets gejaagds:
Appels enten, perenplukken,
maaien, hooien; schuur en tas
stapelen vol veldgewas;
schapenscheren, uiers drukken;
zeven kinders en een wijf
zijn zijn daaglijks tijdverdrijf.
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Maar druk mag het dan zijn, aangenaam blijft het kennelijk wel als er van ‘tijdverdrijf’
gesproken mag worden, in het gezelschap van zeven kinders en een wijf. En dat
wordt in de volgende regels nog bevestigd:
Vork en riek en schup en spade
zetten zijne lusten palvoldoen continu aan al zijn wensen.

Kom op, dichter. Ik ben lang bereid met je idealiserende kijk op de zaken mee te
gaan, maar wordt het hier niet te gek? Vier boerenwerktuigen en allemaal even
heerlijk om ter hand te nemen? Dat is een hyperbool en zouden wij dat allemaal
zomaar moeten accepteren?
De dichter neemt wat gas terug. In de volgende strofen geeft hij een beeld, alweer
idealiserend, van het bestaan van boer Melker, zoals zich dat in de gang van de
seizoenen afspeelt: in lente en zomer ploegen en spitten, en 's winters met de vrienden
bij de haard zitten. De herfst had hem druiven opgeleverd - we zijn nog steeds in
Arcadië - terwijl diezelfde wijnranken hem 's zomers tegen de zon beschermd hadden.
Want het mag dan druk geweest zijn met ploegen en spitten, er was toch ook tijd
voor een heerlijke rustpauze in de vrije natuur
waar een levendige vliet
van de steile rotsen schiet.

Elsje, Melkers beminde echtgenote, wiegt hem dan met zang in slaap:
schoon ze vrij al wijder gaapt
dan de hoofse staatjonkvrouwen.

Hier wordt opnieuw, en nu nog heftiger, het ideaalbeeld doorbroken. Dit is de échte
Elsje, puur natuur maar onbeschaafd. Niet voor niets heette ze eerder al ‘wijf’. Dat
woord hoefde toen nog niet zo'n negatieve connotatie te hebben als nu, maar het past
toch eerder bij boeren dan bij juristen.
De laatste strofe brengt de ideale en echte wereld verder samen:
Zeg mij nu, o 's Graevezande,
- die behalve meer, ook weet
hoe een boer zijn tijd besteedt toon me, o rechtlicht in den lande
(zo zij u mijn zang gewijd)
wie zijn leven zachter slijt.
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's Graevezande was een van de mecenassen van Poot - die naam mag nu wel vallen.
De dichter Poot en zijn onderwerp, de arcadische boer Melker, blijken grotendeels
samen te vallen. De deftige vriend krijgt ten slotte de vraag voorgelegd wie zijn leven
aangenamer doorbrengt, de dichter-boer of de jurist. In het echte leven kan zijn
antwoord niet anders wezen dan: ik heb het beter. Heeft deze vriend niet vaak genoeg
Poots klachten aangehoord over diens bijna armoedige bestaan, over zijn gebrek aan
tijd voor wat hem werkelijk interesseerde, de poëzie? Maar natuurlijk heeft 's
Graevezande begrepen dat hij in de literatuur moest antwoorden: jij, de dichtende
landman in Arcadia. Overigens, het gedicht eindigt niet met het antwoord maar met
de vraag, mooi open dus. Zoals de diverse kleine signalen van de lustscheppende
schop en het ‘wijf’ in de persoon van de wijd gapende Elsje ook al een vraagteken
zetten bij het geïdealiseerde landleven.
Maar er is nog een derde laag. 's Graevezande zal gezien hebben dat zijn vriend
hier een navolging leverde van een van Horatius' bekendste gedichten: ‘Beatus ille’.
Dat begint als volgt, in de vertaling van Piet Schrijvers:
‘Gelukkig is de mens die ver van het zakenleven
zoals de mensen van weleer
de akkers zijner vaderen met eigen ossen afbeult.
[...]’

Die aanhalingstekens zijn van groot belang, want helemaal aan het eind van dit lange
gedicht blijkt dat deze ook alweer zeer idealiserende kijk op het boerenbestaan wordt
verwoord door een stadse woekeraar, Alfius, die slim met leningsdata (respectievelijk
in het midden van de maand, Idus, en op de eerste dag van de volgende, Kalendae)
weet om te gaan en beslist geen zin in het echte boerenleven heeft:
Na deze woorden heeft de bankier Alfius,
die o zo nodig boer moest worden,
op de Idus al zijn geld geïncasseerd om het
op de Kalendae uit te lenen.

Heel veel van Poots gedicht komt uit dit horatiaanse model: de tegenstelling stad-land,
de wijnstok, de honing [mee], de in een dal loeiende runderen, de gang der seizoenen,
het rusten in de vrije natuur aan de oever van een langsschietend beekje, de bronnen,
de vrouw die de zor-
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gen deelt. Veel eerdere Nederlandse navolgers van ‘Beatus ille’ lieten de woekeraar
Alfius weg. Zij lazen het gedicht liever als een kritiekloze verheerlijking van het
buitenleven. Ook Poot biedt geen plaats aan de woekeraar. Maar in plaats daarvan
heeft hij de lezers de hierboven genoemde signalen gegeven om ze erop opmerkzaam
te maken dat er wel degelijk een adder onder het Arcadische gras schuil kan gaan.
Er is in de loop van de eeuwen heel wat over ‘Akkerleven’ geschreven. Ik ontleen
het materiaal aan Geerars p. 385 en volgende.
De gevoelig-verlichte Feith schreef in 1793:
Ik kan, bijvoorbeeld, zeer licht begrijpen dat het bekende vers van Poot:
Hoe genoeglijk rolt het leven enz. lang het geliefkoosde stukje van onze
natie geweest is. Het schonk haar juist de herinneringen, die ze zo vurig
beminde, het verlevendigde juist de aandoeningen in haar, die ze nooit
dan onwillig en met smart verloren had, en dit alles zo licht, zo
gemakkelijk. Nimmer las de bezette koopman het, of hij was in dat ogenblik
op zijn landverblijf - Poot had het middel weten te vinden om hem er
ongemerkt heen te rollen - en ja, hij leefde er juist zo genoegelijk, juist zo
huiselijk zalig, als de dichter het schilderde.
Feith heeft dus een beeld van de natie alsof men heimwee had naar een verondersteld
landelijk leven en hij voert een koopman ten tonele die zich door Poot op zijn landhuis
teruggebracht waant. Geen boerderij dus maar een weekendverblijf. Daar hoefde de
eigenaar, zoals we weten uit de vele gedichten op buitenplaatsen, nu juist niet zelf
te ploegen en te melken. Wat Poot als idylle schilderde was voor Feiths rijke stedeling
(tijdelijke) waarheid. Voor eventuele ondertonen heeft Feith geen gehoor.
In de negentiende eeuw wordt ‘Akkerleven’ weer anders gewaardeerd. Willem de
Clercq vond de formulering die de mening van velen vertolkte: Poot was een dichter,
‘door de natuur gevormd, door de kunst bedorven’. Steeds luider wordt de kritiek
dat Poot een kans gemist heeft door zich zozeer door klassieke invloeden te laten
leiden. Beets schrijft: ‘In dat overschone gedicht “Akkerleven” staat nog een enkele
maal het toneelscherm tussen het levend geboomte.’ Dat is nog vriendelijk uitgedrukt.
Busken Huet heeft het over Poots bastaardclassicisme.
Tegen Zwitserse fantasie-achtergronden, aan de helling van verzonnen
Duitse wijnbergen, te midden van Italiaanse verbeeldingslan-
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douwen, graast en ploegt en zwoegt bij hem een heterochtonisch dierenen mensenras.
Dat oordeel ging via G. Kalff de literatuurgeschiedenis in. Die merkt op dat het
‘arcadische element’ de ‘voorstelling der Zuid-Hollandse werkelijkheid’ schaadt, al
heeft hij waardering voor de ‘kernachtige samenvatting van het boerenbedrijf’.
Willem Kloos, de Tachtiger, zelf befaamd dichter, heeft in 1909 een opstel aan
Poot gewijd. Hij waardeert hem als een ‘talentvol, ja een enkel keer zelfs
diep-psychisch dichter’, maar daarvoor moet men bepaald niet bij ‘Akkerleven’
wezen:
Poots dichterlijke misgreepjes, waartoe bijvoorbeeld zijn wél beroemd,
maar daarom niet minder zot ‘Akkerleven’ valt te rekenen, waren niets
ergers dan de vergefelijke esthetische vergissingen van een kinderlijke
dorpeling, die door de hem plots toevloeiende tweedehands geleerdheid
een beetje de kop kwijtgeraakt, nu grappigpronkerig ging spelen met de
in zijn lectuur gevonden fraaiigheden. [...] Het ‘bochtig dal’ waarin hij
zijn Zuid-Hollandse koeien doet loeien is op zijn eigen wijze [...] grappig
dilettantisch.
Dat zijn dus allemaal heel andere interpretaties dan ik hierboven gaf. Ik zal me er
wel voor hoeden ze daarom af te keuren. Iedere lezer leest vanuit zijn eigen tijd en
zijn eigen perspectief. Zo is het begrijpelijk dat Feith het gedicht leest in het licht
van het toen bekende genre van de hofdichten. Wat Kloos betreft, de auteur die poëzie
beschouwde als ‘de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie’,
kon ‘Akkerleven’ niet anders zien dan als een curieus genrestukje vol tweedehands
geleerdheid. Maar daar valt wel een kanttekening bij te plaatsen. De laatste decennia
heeft de literatuurwetenschap grote vorderingen gemaakt als het gaat om het begrip
‘imitatio’ en de waarde daarvan. Dat was een wezenskenmerk van de classicistische
poëzie, de zelfstandige navolging van klassieke voorbeelden. Geen lezer van toen
zou van dilettantisme of tweedehands geleerdheid hebben gesproken. Iedere dichter,
klassiek geschoold of niet, nam deel aan dat imitatieve proces. Waar het om ging
was of er dan toch iets eigens ontstond. En dat geldt volgens mij inderdaad voor
‘Akkerleven’.
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Ook deze bundel Gedichten kende succes. In 1726 verscheen een als zodanig
aangeduide tweede druk, waarin is toegevoegd het hierboven al besproken
verweerschrift van Poot tegen wat hij de lastertaal van Willis vindt. Ook nog in 1726
verscheen een tweede oplage van deze druk, als zodanig herkenbaar doordat de
drukfouten die eerder in een apart lijstje stonden, in de tekst zijn verbeterd.

De periode van 1722 tot 1728
De Delftse doolvaart en de gevolgen daarvan
Het succes van de Gedichten bracht een dramatische ommekeer in Poots leven. Hij
moet gehoopt hebben dat de roem die hij hiermee had verworven, het hem mogelijk
zou maken van zijn pen te leven, als schrijver van gelegenheidspoëzie, als editeur
van andermans werk en met als vaste opdracht de bewerking van het encyclopedische
Werelttoneel. Dat laatste was een omvangrijke taak - ik kom daar nog op terug. Zijn
dubbelleven op de boerderij viel hem zwaar en hij werd tot keuzes gedwongen die
voor zijn omgeving als vloeken in de kerk moesten klinken:
Hoe bad ik in de oogst wel menigmaal om regen,
opdat ik van het werk, en bij mijn boeken kwam!
In een dichtbrief aan zijn zus Klaesje zegt hij dat zij de enige van zijn familie is die
‘mijn smal en klein geschrift’ wil lezen - de anderen zullen geïrriteerd zijn geraakt
door de halfslachtigheid van zoon en broer. Daarom ‘volgt hij zijn lot’, zoals hij het
uitdrukt in een andere dichtbrief, vertrekt begin mei 1723 naar Delft en betrekt daar
een kamer. Het ziet eruit als een wanhoopsdaad van de inmiddels 34-jarige dichter
en het leverde niets dan ellende op. Zoals hij zelf in verschillende terugblikken
vertelde, kwam er weinig werk uit zijn handen ‘bij hooi en gras’. Toch zijn er ook
uit deze periode verscheidene publicaties van gelegenheidsgedichten bekend, zoals
enkele gedichten bij universitaire promoties uit 1724, en eveneens de gebruikelijke
huwelijks-, begrafenis- en geboortedichten. Maar hij ervaart het pijnlijke verschil
tussen dichten uit genoegen en dichten in opdracht. ‘Toen zong ik slechts uit lust,
nu dwingt mij 't lot daartoe.’ Het gaat hem ook niet altijd goed af. Tekenend is een
huwelijksdicht van 29 februari 1724, waarvan ook het handschrift is overgeleverd:
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Zo baart dan eens het kriekend oosten
de blijdste dag voor Kortebrant.
Zo wil de zoetste nacht hem troosten
op d' onbesmette ledekant,
[...]
Dit, zeker, dit 's een blij vergaren.
de hemel lonkt het minzaam toe:
maar ik, helaas, vind mijne snaren
thans dof, en al mijn geesten moe.
Wat placht ik lustig op te zingen
in 't groen van mijn geboortebuurt!
Nu kwellen mij bekommeringen,
en bezigheid, die eeuwig duurt.
Men sluit mij binnen poort en wallen.
Wat ster of mij 't vermaak ontzei
van hoef en veld en bos en stallen
en beemd en beek en klaverwei?
Woudnimfen, 'k prijs uw bron en bomen,
waarnevens ik ben opgewiegd,
en hoop u weder bij te komen
zodra de lentezwaluw vliegt.
Dan zal ik u langs rozeranken
vertellen, hoe ik heden kwijn.
Maar dit zijn valse bruiloftsklanken.
bij blijden moet men vrolijk zijn.
Welaan dan, citer, andre tonen.
Hier moet men bruidegom en bruid
met mirten en laurieren kronen
in 't midden van het feestgeluid.

Zo herpakt hij zich even en juicht plichtmatig over de feestelijkheden, maar aan het
eind gaat het weer mis:
Ik gun u onbepaalde zegen,
en rekte hier mijn zang en wens,
hield mij het straffe lot niet tegen.
Och, waartoe leeft een treurig mens!
Teelt spruiten die hun stam vereren.
Dit is mijn Clio's laatste groet.
De Hemel vulle uw zielbegeren,
schoon ik het thans ontberen moet.
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De achtergrond van dit gedicht wordt duidelijk uit een bewaard gebleven brief aan
de bruidegom, Jacob Kortebrant:
Mijnheer,
Deze ochtend ontving ik uw vriendelijk en kunstig verzoek wegens een
bruiloftsgedicht en sta er ten uiterste mee verlegen. Ik durf ten aanzien
van de onverdiende achting die u mijn geringe kunst toedraagt en ook
schriftelijk betoond heeft, geen neen zeggen, en vrees met het antwoorden
van ja, mij tot iets ondoenlijks te zullen verbinden. De last die mijn
schouders thans genoegzaam als inweegt, verbiedt mij, belangende de
poëzie, iets vast te beloven; zal echter hierin doen 'tgeen mij de tijd zal
toelaten. Ik blijf, na hartelijke groetenis, mijnheer, uw verplichte dienaar,
Hubert Korneliszoon Poot.
Hij heeft dus inderdaad iets gefabriceerd, maar het gebodene zal nauwelijks naar de
smaak van het jonge paar geweest zijn. In de gedrukte tekst ontbreken de laatste vijf
hierboven geciteerde verzen en het gedicht eindigt:
Ik gun u onbepaalde zegen,
en rekte hier mijn zang en wens,
hield mij het straffe lot niet tegen, enz.
Het overige geschiedt achter de schermen.

Dat laatste is misschien een zwakke poging tot een grapje. Het bruidspaar heeft
andere verlangens en trekt zich van de feestelijkheden terug. De onwilligheid van
het paar om nog langer te luisteren, zou dan het ‘straffe lot’ zijn, in plaats van het
eerdere ‘ontberen’. De dichter had inderdaad, behalve andere zorgen, ook nog
liefdesverdriet. In 1722 zijn de eerste signalen zichtbaar van zijn liefde voor Neeltje
't Hart, de dochter van de burgemeester van 's-Gravezande. Op zichzelf was er al het
probleem van enig standsverschil tussen haar en de boerenzoon, maar zeker zo
belangrijk was dat Poot geen uitzicht op een behoorlijk levensonderhoud te bieden
had zolang hij vasthield aan de hoop van de literatuur te kunnen leven. Zo verkeerde
hij steeds in de pijnlijke situatie andermans huwelijken te moeten bezingen, terwijl
hij daar zelf niet op mocht hopen. Hij hield het niet vol en binnen een jaar was hij
terug in Abtswoude, mislukt.
Wat Poot in Delft heeft doorgemaakt zouden wij nu een diepe depres-
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sie noemen. Hij zal opgesloten op een kamertje, kwam nauwelijks tot werken, zag
voor zich geen toekomst en raakte aan de drank. Hijzelf beoordeelde dat niet in
termen van ziekte maar van schuld. In tal van gedichten heeft hij op deze periode
teruggekeken, soms feitelijk, soms op een allegorische manier, zoals in de ‘Reisbrief
aan Jan Oudaen’ waarin hij zijn vertrek naar Delft beschrijft als een reis op een slecht
uitgerust schip met verkeerde metgezellen als ‘IJdelheid’ en ‘Dwaling’ naar wat hij
noemt ‘kermisland’, een soort luilekkerland maar dan wel één waar alles wat zo
heerlijk lijkt, in feite waardeloos of namaak is. Wat we van het Delftse verblijf weten,
stamt van Poots pen - al laat een enkele vijand, zoals Jacob Campo Weyerman, zich
de gelegenheid niet ontnemen er toespelingen op te maken. Poot doet geen enkele
poging het gebeurde mooier voor te stellen dan het was, integendeel, hij verlustigt
zich soms bijna masochistisch in het beschrijven van zijn beschamende levenswijze:
Hem boeide 't gulzig zuipen.
Op zo verrot een zaak smeet hij zichzelve weg.
O, 'k schaam mij, dat ik 't zeg,
zijn leven liep gevaar door natte kelderstuipen.
Wat was hij somtijds dwaas!
Hoe kwalijk konden dan de heusenbeschaafde mensen bij hem duren!
Ja elk misprees die kuren.
Het dronken wijnhuis zelf keek neer om zulk geraas.

Zo staat het in een later gedicht ‘Levensverbetering’. Deze hele schets is bedoeld
om aan te tonen hoe God hem heeft gered, en het ‘wanbedrijf’ van de boetvaardige
zondaar heeft vergeten en vergeven.
Ten leste zag de hemel
met mededogendheid zijn onrein schepsel aan.
Hij zag 't verlegen staan
door dit bewenelijk en stinkend plensgewemel.
Zijn geest, die niets vergeet
dan 's boeters wanbedrijf, kwam neer, hier nooit geduchter.
Zo werd de dronkaard nuchter,
een blijk, dat God nog raad en baat voor zondaars weet.
Nu is de mens behouden.

In de grappig bedoelde, zelfspottende ‘Algemene brief’ staat het wat lichter getoonzet:
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Ik zal mijn Delftse deugd de wereld niet verzwijgen,
want daar onthield ik mij net zes paar maanden lang,
beroofd van veldvermaak en blijde voglenzang.
Doch laat uw zot begrip mij niet te veel beladen.
Men kan met denken meer verbeuren dan met daden.
De kamer daar ik sliep en schreef was droog en fris:
dan dat baart dikwijls dorst, als ieder kenlijk is.
Wat zeg of zwijg ik best? Na letteroefeningen,
en zweten bij de ploeg der staatbekommeringen
dronk Cato wel een roes, totdat hij mislijk trad,
en kreeg dan schier 't gesnor der jongens aan zijn gat.

De lezer wordt gewaarschuwd de misstappen niet erger te maken dan ze waren. En
al verzwijgt Poot zijn dronkenschap niet, de aan Horatius ontleende vergelijking met
de wijze Romein Cato (ook een boer die als staatsman de stad opzocht) geeft de
afdwaling toch enig cachet.
Het Delftse verblijf heeft alles bijeen nog geen jaar geduurd. Eind april 1724
vinden we de dichter weer in Abtswoude terug. Maar daarmee waren de problemen
nog niet opgelost. Als we Spex geloven, ging hij wel weer op de boerderij wonen
maar besteedde hij het grootste deel van zijn tijd aan de schone letteren. Zijn vader
heeft hem dus weer onderdak geboden en het kennelijk geaccepteerd dat zoon Hubert
voor het boerenwerk verloren was. Daarmee was echter nog steeds niet in een serieuze
broodwinning voorzien. Hij bleef door ziekte gekweld. Spex noemt voor het jaar
1725 speciaal het graveel, ‘die overfelle plaag’. Lijders aan nierstenen hebben soms
gruwelijke pijnen en volgens Spex deed de pijn, als ‘die hem op het heftigste neep,
hem nu en dan om de dood wensen’. Poot kon door zijn ziekte niet zelf de proeven
van de herdruk in 1726 van de Gedichten nazien en ook ander werk zal zijn blijven
liggen.
In pijn, teleurstelling en onzekerheid raakte de dichter ook in een geloofscrisis.
Hij was opgegroeid in een vroom hervormd gezin en uit zijn gedichten kunnen we
opmaken dat hij een irenische houding in geloofs-aangelegenheden innam. Hij ging
om met doopsgezinden, calvinisten en remonstranten en in latere jaren ook met
katholieken. Uit die laatste hoek zijn pogingen gedaan hem tot de rooms-katholieke
kerk over te laten gaan, juist in de periode na Delft. Na veel nadenken en het inwinnen
van advies bij anderen heeft Poot besloten die stap niet te zetten. Hij blijft trouw aan
zijn oude kerk, met dien verstande dat hij verlangt naar een soort oerchristendom
zoals hij zich dat voorstelt in de eerste eeuwen na Christus, een christendom vol
broederliefde en zonder dogmatische con-
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flicten. Zoals hij het formuleert aan het eind van zijn ‘Algemene brief’, wil hij zich
houden aan de apostolische geloofsbelijdenis, dat wil zeggen aan wat door alle
christelijke kerken wordt gedeeld: ‘wat altijd en overal door iedereen wordt geloofd’,
dat wil hij als maatgevend beschouwen. In de Gedichten. Tweede Deel, gepubliceerd
in 1728, zijn verschillende sporen van die geloofscrisis terug te vinden, uitlopend op
wat hij neerschreef in het gedicht ‘Kerkenvrede’ met het motto: Zalig zijn de
vreedzamen, want zij zullen Gods kinders genoemd worden (Matth. 5:9).

Gedichten II (1728)
In 1728 lijkt het ergste leed geleden en dan verschijnt Gedichten van Hubert
Korneliszoon Poot. Tweede Deel. De uitgever is wederom Reinier Boitet in Delft.
Het is opnieuw een keurig uitgegeven boek, ook nu met gravures versierd, zij het
iets minder royaal dan de Gedichten van 1722. Poot draagt de bundel op aan zijn
mecenas Willem Vlaerdingerwout, voor wiens promotie hij al in 1723 een gedicht
had geschreven en door wie hij dikwijls werd gesteund, ook financieel. Hij prijst
hem als een deskundig jurist en vertelt dat hijzelf tot de mensen behoort die zich als
het ware gedwongen voelen ‘om Mr. Willems raad en bedenkingen eens te horen en
te overwegen eer men met de zaken voortgaat’ - waarschijnlijk is het Vlaerdingerwout
geweest die Poot van advies heeft gediend bij zijn verweerschrift tegen Willis. De
toon van het gedicht is van een uiterste bescheidenheid. Hij heeft het over zijn
‘dichtarmoede’, terwijl de poëzie toch ongeveer het enige is dat hij bezit, en betreurt
het dat hij niets beters kan aanbieden. Maar wie het beste geeft wat hij heeft, kan in
elk geval niet van ondankbaarheid beschuldigd worden.
Interessanter is het ‘Aan de lezer’. Hij geeft daarin een toelichting op enkele in de
bundel voorkomende dichtsoorten. In de eerste plaats bespreekt hij de ‘Brieven’.
Daarin zijn de onderwerpen tamelijk los en ‘praatachtig’ met elkaar verbonden.
Doch dit meen ik hieromtrent een weinig tot mijn verschoning te dienen:
brieven bevatten meest een gemeenzame praat onder gemeenzame vrienden,
en die behoeft, dunkt mij, juist zo vierkant en als in de winkelhaak niet te
staan. Het is daarin mijns oordeels genoeg als men zijn mening zo maar
rond en eenvoudig weet te openbaren. En dat heb ik zelfs door vernuften
waarbij ik in geen ene asem, ja op geen ene dag te noemen ben, zien
waarnemen.
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De zogeheten levenstrap van de mens is afgebeeld, van kind tot grijsaard. In de rand van de cirkel
staan de tekenen van de dierenriem en binnenin wordt een dankoffer uitgebeeld. Gedichten II, p. 145.
Privécollectie
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Inderdaad was dit de communis opinio over dichtbrieven. De grote modellen daarvoor
waren Ovidius en vooral Horatius. Sporen van die modellen zijn in Poots rijmepistels
inderdaad terug te vinden. De Nederlandse letterkunde had ook wel enkele van zulke
brieven te bieden, onder meer van Hooft, Vondel en Vollenhove, maar Poot was de
eerste die zijn dichtbrieven als een groep presenteerde.
Het tweede genre dat hij bespreekt zijn de bruiloftsdichten:
Wat nu voorts de bruiloftsgezangen betreft, daarvan heb ik maar dit te
zeggen dat men die gemeenlijk niet heel hoog gewend is te achten.
Bruiloftsdichten zijn maar bruiloftsdichten, zegt men, en daarin zijn alle
bruidegoms wijs en degelijk en alle bruiden kuis en schoon, en daar hebt
gij 't al. Zo spreekt men over die zaken en woorden. Maar ik meen evenwel
dat er nauwelijks beter gevallen, zelfs voor de beste poëten en poëzie
kunnen uitkomen dan liefde en huwelijksmin. Wil men in zulke geschriften
de waarheid te kort doen of een laffe en losse toon voeren, men kan 't in
gedichten op andere voorvallen veeltijds nog al zo gemakkelijk doen. Daar
blijven de dingen net even goed of kwaad om. Altoos, ik betuig voor al
de wereld dat ik in mijn trouwzangen, gelijk ook in mijn andere rijmen,
mij volgens vermogen naar de waarheid der zaaklijkheden [feiten] geschikt,
of tenminste de parende gelieven, zo ik ze in hun persoon en verdienste
al niet kende, dierwijze beschreven heb, gelijk ze mij door anderen, waar
ik met reden geen wantrouw [onbetrouwbaarheid] van verwachten kon,
beschreven waren.
Uit zo'n passage blijkt dat men zo langzamerhand genoeg had gekregen van de enorme
hoeveelheid gelegenheidspoëzie die sinds de zeventiende eeuw over het lezerspubliek
was uitgestort. Het genre eiste volgens de voorschriften van de retorica lof op
bruidegom en bruid en enige dartelheid als het om de huwelijkse geneugten ging.
De uitwassen daarvan zijn enerzijds clichélofprijzingen en anderzijds licht
pornografische trekjes. Poot distantieert zich van beide. Hij betuigt altijd eerlijk zijn
best te hebben gedaan dicht bij de waarheid te blijven en naar betrouwbare
informanten te hebben gezocht. Het neemt allemaal niet weg dat de bruiloftspoëzie
- en hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de geboortedichten en lijkzangen - aan
een grote mate van voorspelbaarheid lijdt. Wat Poot hier niet noemt, is dat hij ook
naar variatie heeft gezocht door een aantal bruiloftsdichten in klassiek-pastorale trant
te schrijven. Die gedichten heeft hij in de groep ‘Veld- en zeezangen’ ondergebracht,
terwijl ze in feite bij de ‘Bruiloftdichten’ behoren.
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Wat ‘de losse toon’ betreft, uitgerekend de brave Poot is het slachtoffer geworden
van een pittige aanval van niemand minder dan Conrad Busken Huet: ‘Poots
bruiloftsdichten vertegenwoordigen een gestadige schennis van het echtelijk
heiligdom; een voortdurend ontrafelen van de gordel der zedigheid.’ Het oordeel
zegt meer over de negentiende eeuw dan over Poots epithalamia die in vergelijking
met veel voorgangers en tijdgenoten van grote terughoudendheid getuigen, al stond
hij zich in zijn jonge jaren wat meer toe dan in de gedichten in deze bundel voor
meest deftige patriciërs.
De bundel zelf bestaat voor het grootste deel uit gelegenheidsgedichten en spiegelt
daarmee het feit dat Poot probeerde van de literatuur te leven. De kring van
bezongenen is vergeleken met Gedichten (1722) wel iets uitgebreid, maar blijft toch
grotendeels beperkt tot Delft, Den Haag en Rotterdam, al zijn er ook wel
opdrachtgevers die wat verder weg wonen, in Zeeland bijvoorbeeld of Amsterdam.
In de inhoudsopgave volgen op de Brieven achtereenvolgens Veld- en zeezangen (als
gezegd bruiloftspoëzie), Geboortedichten, Bruiloftsdichten, Lijk- en grafdichten, en
Lofdichten. De afdeling Mengeldichten bevat eveneens nog gelegenheidsteksten,
zoals gedichten op buitenhuizen of een lofdicht op een burgemeester. Ook de laatste
reeks, Bijschriften (epigrammen), bevat weinig anders dan lofdichten-in-het-klein.
De autobiografische kant van Gedichten II is het interessantst. Die komt in de
eerste plaats naar voren in de elf dichtbrieven, verder, zoals hierboven al aangegeven,
soms in de gelegenheidspoëzie als Poot daar zijn eigen zorgen ter sprake brengt, en
verder ook in de afdeling mengeldichten waarin een paar gedichten ook wel
persoonlijke kwesties behandelen.

De dichtbrieven
De dichtbrieven zijn op één uitzondering na gericht tot min of meer intieme vrienden.
In de brief aan Jan Oudaen (januari 1723) beschrijft Poot zijn leven in de
wintermaanden wanneer hij veel tijd voor lezen heeft. Hij betuigt zijn bewondering
voor Vergilius en Horatius - het lijkt erop dat Oudaen voor hem een vertaling van
(een deel van) diens dichtbrieven heeft verzorgd. In de brief aan Henrik van Ryn
toont Poot zich een deskundig literator. Deze Van Ryn was katholiek met
jansenistische sympathieën, een gestudeerd man die onder meer historische en
theologische werken uit het Latijn had vertaald en een boekhandel in
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Delft dreef. Waarschijnlijk was hij het die Poot heeft willen overhalen tot de
katholieke kerk over te gaan. De brief handelt over de gevaarlijke macht van het geld
die maakt dat men tegenwoordig niet meer aan eer en deugd hecht. Poot volgt hier
een dichtbrief van Horatius. Het vervolg van de brief is een lof op de wijsheid, die
een mens moet leren zijn eigen lot te volgen. Die bestemming ziet Poot voor zichzelf
in de literatuur en uit deze brief blijkt dat hij de boerderij inmiddels heeft verlaten
of op het punt staat dat te doen:
En schoon men mij zeer nauw thans omziet naar de handen+ omdat ik mij
niet meer op dorsvloer hou en veld, ik volge mee mijn lot.
De brief aan zijn oude vriend Jan Buis (voorjaar 1723) is een soms wat ironische
zelfschets. De fortuin keert hem op dit moment de rug toe, maar uit een aan de Aeneis
ontleend verhaal put hij de hoop dat ook zijn kansen kunnen keren. Maar toch, hij
is er somber aan toe:
De zanggodinnen gaan al meest het huis voorbij
dat altijd zorgen moet, bezweet van sloverij.

Desondanks blijft de dichtkunst voor hem centraal:
Ik heb van kindsbeen af tot heden, nimmer moe,
de dichtkunst aangebeên, en Phoebus wierook toegezwaaid met hart en zin, en 't zou mij zeker baten,
wist maar mijn kunst waar ze eens ten leste mij zal laten.
Der brave dichtren naam en lof vervoerde mij
(zie daar een ronde biecht) schier tot afgoderij.
Hoe zwom mijn hart in vreugd, bood mij de kunst iets schranders!
Zo wordt het veildichterkrans gezocht: daarna zal elk wat anders
begeren, maar helaas! De landbouw, milde vriend,
gevalt mij langer niet, noch is met mij gediend.
Te voren kon ik beemd en beek en akker minnen,
maar och, hoe schichtig draait de weerhaan onzer zinnen!

Zo gaat hij een onzekere toekomst tegemoet en hij kan zijn vriend slechts vragen
voor hem te bidden dat zijn plannen zullen slagen. Ten slotte nodigt hij hem uit hem
in Delft te komen bezoeken, waar hij vanaf mei zal verblijven.
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De brief aan de remonstrantse predikant K. Westerbaen gaat weer in hoofdzaak over
de poëzie. Poot somt een reeks dichters op, van de klassieken af, via Italië en
Frankrijk, tot Nederland toe, om te tonen hoe de dichtkunst roem en voordeel verschaft
aan haar beoefenaren en neemt daarbij ook zichzelf tot voorbeeld. Er blijkt uit dat
de dichter aan tafel werd genood bij zijn rijke vrienden en ook wel geld van hen
kreeg. Maar ook dat veel mecenassen hem in de steek lieten toen hij na de
vernederende ervaringen in Delft hun hulp het hardst nodig had:
Ik heb mij dikwijls in zien leiden
ten dis daar d' overvloed de horen leeg op goot.
Zie daar, de naneef mag 't wel weten;
men plaatste mij in 't hoogst' der kamers menigmaal,
alwaar, in vrolijkheid gezeten,
om 't welzijn van Parnas gedacht werd met de schaaldrinkbeker.
Als dan Neptuin en Pan en Liber
en Ceres mij vernoegd en vrolijk lieten gaan,
kwam Plutus god van het geld haastig van de Iber
nog met zijn Spaanse goud, om mijne beurs te laên.
'k Meld echter dit met geen bravade;
neen zeker: viel mij ooit dat lot van zegen toe,
het waren giften van genade:
't verdienen bracht ik niet, dat nam men mij ten goê.
Maar boven tafelvreugd en giften
won ik veel vrienden aan, en hield ze waard en dier;
doch toen mijn lot hen eens kwam ziften
verloor ik ze allemaal behalve drie of vier.

Ook Poots zuster Klaesje krijgt een briefdicht. Het geeft helaas weinig informatie
over de tijd die ze samen op de boerderij doorbrachten. Poot blijft in algemeenheden
hangen over hun ‘kindse vriendschap’. Wel prijst hij haar erom dat zij de enige was
van de grote familie die zijn werk wilde lezen:
O zuster, 'k moet uw braafheid roemen
en meen niet dat ik 't recht verkracht
zo ik u d'enigste durf noemen
die in ons breed en groot geslacht
mijn smal en klein geschrift wil lezen.
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Als dank krijgt ze nu een lang allegorisch leerdicht aangeboden over de
‘Vergenoeging’. Vergenoeging wijst, na een tocht naar een haven en een beurs, luxe
en rijkdom af en is tevreden met haar lot. Vertrouw niet op de fortuin - daarover weet
broer Hubert mee te praten blijkens het bitter-ironische grafschrift dat hij in het kader
van dit gedicht voor zijn vrouwe Fortuna heeft vervaardigd:
Hier sluimert Poots Fortuin in 't maanlicht,
door werkeloosheid afgesloofd.
Ze was voor hem niet kwaad van aanzicht,
maar al te kaal van achterhoofd.

Gewoonlijk wordt Fortuna afgebeeld met een vlecht op het voorhoofd waarbij men
haar op het gunstige moment moet zien te grijpen - als je die kans voorbij laat gaan,
zie je alleen nog haar kale achterhoofd. Het gedicht eindigt met een uitnodiging:
Dit schrijf ik tot een vriendschapsteken
aan u, uit ons geboortewoud toespeling op Abtswoude.
Aan mijne vreugd zou niets ontbreken
zo gij hier vrolijk werd aanschouwd.
Leef met uw man en huwlijksloten
in heil, en schat de vrekken domst.
De vissen mesten in de sloten
zich tegen uliên overkomst.

De brief voor vriend Adriaen Swalmius toont opnieuw dat de dichter zich in de steek
gelaten voelt:
Voorwaar ik meende dat men Poot
allang gerekend had voor dood,
zo maalt men in verwarde kansen.
'k Zei dikwijls: nu 't geluk mij haat
kan ik in ene korenmaat
wel rond met al mijn vrienden dansen.

Maar Swalmius is hem trouw gebleven en hij krijgt als blijk van waardering een les
in tevredenheid mee.
Ook een anonymus krijgt een briefdicht. De dichter was ruim een jaar geleden bij
hem op bezoek geweest en doet nu verslag van zijn weder-
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waardigheden sindsdien. Steeds maar weer klinkt hetzelfde thema: op mensen valt
niet te bouwen, het geluk is onzeker en het is maar het beste tevreden te zijn met wat
men heeft. Die les volgt de schrijver ook zelf. Maar toch heeft hij één vurig verlangen:
Doch zo ik nu eens moed had tot verkrijgen
'k Zou smeken om een dier geschenk
Maar schaamte en schroom doen me, als de vissen, zwijgen
wanneer ik om die rijkdom denk.
Ook weet ik schaars en ben dus dol te noemen,
hoe 'k lonen zou dat waard onthaal.
'k Hoor velen wild op macht en schatten roemen,
doch dat 's in mijn land gekkentaal.
...
[Maar toch:]
Ik zou mijn doen zo wakker overleggen
dat gij geen narouwspijt vrezen meugt.
En zo ge, o vriend, niet weet wat ik wil zeggen,
zo denk om 't wensen van de jeugd.

Hoogstwaarschijnlijk is deze brief gericht aan burgemeester 't Hart van 's-Gravezande,
de vader van Poots beminde Neeltje en behelst ze een uiterst bescheiden smeekbede
om haar hand. De dichter weet dat hij in feite niets te bieden heeft dan zijn belofte
zijn uiterste best te doen dit kostbare geschenk waardig te zijn. Tevergeefs: vader 't
Hart zal de toestemming niet geven en pas aan aantal jaren na zijn dood (1727) zal
Neeltje, dan zelfstandig, in een huwelijk toestemmen.
Over de ‘Reisbrief’ aan Jan Oudaen is hierboven al iets gezegd. De brief aan
Joannes van Dam, leraar aan de Latijnse school in Delft, gaat alweer over de Fortuin,
door iedereen aanbeden, maar blind en onbetrouwbaar. Roem en rijkdom zijn niet
blijvend - Poot weet het de welwillende leraar op niveau met tal van anekdotes uit
de klassieke geschiedenis en mythologie duidelijk te maken en Van Dam zal zeker
ook opgemerkt hebben dat Juvenalis' tiende satire mede stof voor het gedicht geboden
heeft.
In de dichtbrieven heeft Poot voor zichzelf als rijpere dichter een geschikte vorm
gevonden. Het belangrijkste pluspunt van de briefvorm is dat nu juist dit genre zich
leent voor, ja zelfs vraagt om persoonlijke ontboezemingen. Een brief is gericht tot
een vriend en vrienden stellen veel belang in de gevoelens en ervaringen van de
schrijver. In zijn eerste
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bundels had Poot zich gepresenteerd als ‘de dichter’, de man voor wie literatuur
centraal in het leven stond. Van zijn dagelijks leven als boer gebruikte hij alleen die
elementen die op de een of andere manier met dat dichterschap te verbinden waren.
Maar in 1723 was hem de trots op dat dichterschap bij de handen afgebroken. Juist
omdat hij de uiterste consequentie van dat leven voor de literatuur had getrokken,
was hij nu een man zonder geld, zonder uitzicht, zonder liefde. Ook dat alles moest
nu een plaats in zijn poëzie krijgen. Want wat er ook was gebeurd, die dichterroeping
was hij niet kwijtgeraakt en steeds weer wil hij de muzen volgen ‘als troosteressen
in 't getreur’. Vandaar die uitstorting van gevoelens en overpeinzingen in de
dichtbrieven. Hij vond die vorm niet zelf, maar dat was voor hem, toch nog steeds
de dichter die in een klassieke traditie wilde staan, bepaald geen nadeel. Ook Horatius
had een boek Epistulae geschreven waarin hij op een persoonlijke en ongedwongen
manier zijn eigen leven vormgaf en onderwerpen van algemener belang behandelde.
Ovidius schreef persoonlijke klaagbrieven vanuit zijn ballingsoord Pontus. Daarmee
had Poot bruikbare modellen waarmee hij voor de dag kon komen.
Het nadeel van deze vorm laat zich in de brieven nalezen. Poot zelf noemde in het
hierboven geciteerde fragment uit ‘Aan de lezer’ speciaal als bezwaar dat de gedachten
elkaar wat ongestructureerd opvolgen. Dat is echter op zichzelf geen fout maar nu
juist eigen aan de gekozen vorm van de brief, die er spontaan moet uitzien. Maar de
losheid van de brief loopt bij Poot vaak uit op breedvoerigheid en uitgesponnenheid.
Hij rijmt soms maar gemakkelijk voort en je krijgt niet de indruk dat hij naderhand
nog eens een kritische blik over deze gedichten heeft laten gaan. De door het genre
geschonken vrijheid heeft hij wat dat betreft misbruikt. De eerste lezer, de vriend
aan wie de brief geadresseerd was, zal zich daar waarschijnlijk niet druk over hebben
gemaakt, maar bij latere lezers kan de verveling toeslaan bij die soms lange brieven.
Maar die kritiek geldt nu juist niet voor de allerlangste dichtbrief, de ‘Algemene
brief’ die niet minder dan 337 regels telt. Aan deze boeiende brief wijd ik graag een
aparte beschouwing.

Een gedicht: ‘Algemene brief’
Het gedicht opent met een algemene sententie: ‘Voor een oprechte biecht verdwijnt
de straf der zonden’. De religieuze terminologie doet een ernstig vervolg verwachten
maar de lezer blijkt meteen op het ver-
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keerde been gezet. De berouwvolle zondaar begint als opschepper:
Men geef mij dan gehoor: 'k zal Neerlands wereldronden
doen weten wie ik ben, al heb ik 't meer gedaan.

Wereldberoemd in Nederland - Poot is waarschijnlijk de eerste die deze bekende
depreciatie zo onder woorden brengt. En het toegevende bijzinnetje zet de zaak nog
verder onder druk. De schrijver weet blijkbaar van geen ophouden over zichzelf.
Met dit begin is de toon gezet. Voortdurend moet de lezer op zijn hoede zijn voor
kleine en grote plaagstootjes.
Let op de manier waarop hij zijn geboorte gaat beschrijven, ‘niet ver van 't prinslijk
Delft’. Dat is waar natuurlijk, maar dat ‘prinselijk’ geeft meteen een verheven allure,
zeker als dat gecombineerd wordt met een in de epiek gebruikelijke omschrijving
van een getal in woorden:
Daar zag ik 't eerste licht, juist toen de Louwmaand elf
en twee maal negen schreef met haar verkleumde handen
in Jacobs schrikkeljaar, dat door de Christenlanden
een M en D liet zien, een C een L en nog
vier X-ens min een I.

Zo kan het wel weer. Wat een gedoe om op 29 januari 1689 uit te komen en dat dan
ook nog te verbinden met de Glorious Revolution van prins Willem III die de Engelse
koning Jacobus in 1688 inderdaad voor 1689 een ‘schrik(kel)jaar’ bezorgde. En dat
allemaal voor een in Abtswoude geboren boerenzoon.
Maar de dichter is ondertussen alweer met zelfspot verdergegaan:
Dat cijfren dient hier toch
Want anders mocht een leek in 's dichters oude ouderdom dwalen,
en dat zou jammer zijn.

Zo gaat het verder in een menging van ‘ernst en boerterij’, zoals Poot dat verderop
in het gedicht zelf beschrijft. Hij geeft er twee verklaringen voor. In de eerste plaats
legt hij uit dat de stof - zijn eigen leven - te eenvoudig is om er voortdurend ernstig
bij te blijven kijken. Maar aan het eind van het gedicht gaat zijn verklaring wat dieper.
Daar belijdt hij dat zijn daden tot op heden van zotheid samenkleefden en dat hij in
zijn schaamte daarover, zijn leven maar ‘wat kluchtig’ heeft opgeschreven.
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Voor die menging van ernst en grappenmakerij gebruikt hij verschillende technieken.
Soms, zoals hierboven, hanteert hij een overdreven verheven stijl om eenvoudige
gebeurtenissen te vertellen, en prikt die dan als het ware zelf even door. Een andere
keer doet hij juist het omgekeerde door een klassiek-dichterlijke gedachte uiterst
banaal te verwoorden. De ook door hem zo vaak bezongen gouden eeuw, toen
Saturnus regeerde, de mensheid in vrede leefde en de overige goden nog aan het
begin van hun bestaan stonden, omschrijft hij met heimwee hier als volgt:
O, toen de boeren rijk verkeerden bij hun buren,
dat was, wanneer Jupijn nog in de kinderlurenluiers
en Juno, zijne ga, een zuigend meisje was.
De landbouw miste, helaas, Saturnus' eeuw te ras.

Een andere techniek is die van de verrassende wending:
Want door veel melkens, veel verwelkens en veel bouwens,
vergaart men overvloed, van honger meen ik trouwens,
en scheuren in de rok en eelt aan voet en hand;
doch ondertussen ook een overbot verstand.

Of, ander voorbeeld,
Daar slaafde ik, moedig knaap, zo fel door heet en koud
dat gij bezwarelijk een slechter vinden zoudt.

Zulke ironische en spottende passages worden echter afgewisseld met serieuze
gedeelten. Als Poot zijn schooltijd in Schipluiden heeft beschreven, volgt een roerende
herdenking van zijn vroeggestorven kameraad Jan van Bergen, met daaraan verbonden
een al even serieuze beschouwing over de hebberige mentaliteit van tegenwoordig.
Al even ernstig bedoeld en geformuleerd is de lof op zijn ouders. Maar bij de zussen
slaat de spot weer toe: ze betekenden veel goeds voor de zwaarte van vaders geldkist
door die te ledigen ten behoeve van kleding en dergelijke.
Deze brief is een belangrijk document voor Poots jonge jaren. Alleen daaruit weten
we dat hij op school is geweest in Schipluiden, een brede artistieke aanleg had en de
mogelijkheid kreeg viool te leren spelen en te tekenen. Iets later werd hij gegrepen
door de poëzie: ‘Het rij-
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men is een zoet en zot en zeldzaam ding.’ De jaren bij de rederijkers doorgebracht
worden weer met veel spot beschreven. Om te demonstreren wat hij daar heeft geleerd,
vervalt hij plotseling in hortend en stotend en maar half rijmend kreupeldicht en een
soort Middelnederlands liedje wordt aangehaald als staaltje van non-poëzie, averechts
aangeduid als ‘een nieuw lied met zoete tonen’ ‘ten roem der poëzie’. Ernstig
daarentegen is zijn beschouwing over de nieuwe poëzie die hij toen leerde kennen,
die van Vondel voorop. Poëzie is voor hem een onuitroeibare ‘ziekte’ geworden. Dat
die ziekte ‘uitzinnigheid’ heet, is wel wat spottend bedoeld maar sluit anderzijds aan
bij de aloude platonische gedachte van de poëtische razernij. Deze passage loopt uit
op een terugblik op die gelukkige jeugdjaren toen hij ‘uit lust’ zong. Dat is nu wel
anders: ‘nu dwingt mij 't lot daartoe’. Er moet gedicht worden om geld.
Ander onderwerp dus maar, de liefde. Ook daarmee loopt het niet gelukkig af.
Wij gingen hand aan hand somwijl door 't eenzaam groen
En kweekten liefde en hoop met zoen en wederzoen.

Maar ach, het trouwgeding ‘blijft hangen aan de spijker’.
Dan volgt het verhaal van de ‘Delftse deugd’, zoals het met de inmiddels bekende
omkering heet. De drankzucht blijft niet onvermeld maar de dichter wijst er ook op
dat men verder niet veel slechts van hem moet denken. Inmiddels is hij terug op het
land. Met enige trots vertelt hij ook nog dat hij in Delft de schutterseed heeft afgelegd
en dat hij al eerder lid was geweest van de Welgeboren Manschap van Delftland,
een soort rechtscollege.
Daarmee is het levensverhaal tot op het vertelheden voltooid. Het tweede deel van
het gedicht - waarbij de dichter belooft kort te zullen zijn (‘'k zie land, houd aan met
roeien’) - gaat over Poots christelijke geloofsovertuiging. Hij wil zich houden aan
wat in de oude apostolische geloofsbelijdenis staat en heeft een afkeer van allerlei
dogmatisch getwist. Dit gedeelte loopt uit op een vurig gebed om bekering en genade.
Van spot is geen sprake en de enigen die nog mogen lachen zijn de engelen in hun
vreugde over het redden van deze malle zondaar. Plechtig wordt ten slotte de
Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest aangeroepen:
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Bestel mij reden toch om uwen naam te danken
en leg dan in mijn mond u aangename klanken.
't Mistrouwen op uw gunst heb ik al afgezeit.
'k Zal hopen tegen hoop op uw barmhartigheid.

Model voor dit gedicht was een klachtbrief (Ex Ponto IV, 10) die Ovidius uit zijn
ballingsoord Pontus verzond. Ook dat is een autobiografische schets, waarin de
dichter vertelt waar hij werd geboren, welke opleiding hij had genoten, hoe hij zijn
geliefde broer verloor, en hoeveel waardering hij voor zijn ouders had. Vooral wordt
benadrukt hoezeer hij van de dichtkunst hield en is blijven houden, ook al had zijn
vader hem gewaarschuwd dat daarin geen droog brood was te verdienen. Ook Ovidius'
leven was door een schandaal getekend, ja zelfs door een langdurige ballingschap
verwoest. Kortom, dit was een voorbeeld waarin Poot veel zal herkend hebben. Wat
echter bij Ovidius totaal ontbreekt - en daarin wijkt Poot dus fundamenteel van hem
af - is de menging van ‘ernst en boerterij’ en eveneens een uitzicht op vergeving en
genade. De keizer is kennelijk onvermurwbaar en de enige troost die hem overblijft
is die van de poëzie, die hem als het ware van zijn ballingschap op de Helicon
terugbrengt. Zoveel verwacht Poot nu net niet van poëzie. Troost brengt ze wel maar
werkelijke genade moet voor hem van Hogerhand komen en daar mag hij op
vertrouwen.

Andere autobiografische elementen in Gedichten II
In andere gedichten waar persoonlijk getinte notities te verwachten zouden zijn,
ontbreken ze bijna geheel. Vaardig maar traditioneel herdenkt Poot de 68ste verjaardag
van zijn vader. Hij bespreekt in algemene termen lief en leed in diens leven waarbij
hij uiteraard vooral aandacht geeft aan de dood van zijn echtgenote in 1709. Slechts
heel even krijgen we een blik in de familie Poot als de kleinkinderen worden
opgeroepen de ‘taartenpan’ even links te laten liggen om hun opa te omhelzen.
Juist op onverwachte en zelfs ongepaste momenten komt Poot met al zijn
persoonlijke problemen en smarten voor de dag. Hierboven is al besproken hoe hij
zijn eigen leed verwerkte in het bruiloftsdicht voor Jacob Kortebrant. Nu sloot dat
nog wel aan bij een traditie in het bruiloftsdicht, namelijk dat de zanger zijn jaloezie
op het bruidspaar uit: hij zou ook wel zo gelukkig willen zijn. Bijzonder in Poots
geval is alleen, maar dat is dan ook wel allesbepalend, dat hij het zo persoonlijk
ingekleurd
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en zo uitvoerig doet. Ook in een puur in opdracht geschreven epithalamium van 28
mei 1724 (dan is hij dus net weer in Abtswoude terug) laat hij zijn eigen somberheid
doorklinken:
Vergeef 't mij, schaf ik zoet noch zout,
en zoek in boerse klei geen goud,
noch rijke parelschat in grove modderschulpen.
Ik roep vergeefs Apollo aan.
Mijn dichthof levert thans al meest verlepte tulpen.

Dat zijn vanzelfsprekend mededelingen die een brooddichter beter achterwege kan
laten. Ze zijn bepaald geen reclame voor eventuele volgende opdrachten.
Binnen een kring van vertrouwde vrienden kan hij zich wat meer laten gaan. Maar
het gedicht op de tweede verjaardag van Anna Oudaen, dochter van zijn vrienden
Jan Oudaen en Maria Vredenburg, van 9 februari 1725 is eigenlijk een drama van
dichterlijk gebrek aan decorum. Poot weet dat zelf maar kan zich er niet van losmaken.
Hij zit dan diep in de ellende, alweer een tijdje in Abtswoude, ziek, door tegenstanders
gelasterd. Bij wijze van les zal hij het meisje de ‘kromme tijd’ gaan schilderen
waardoor zij haar levensreis zal moeten maken. Dat is al niet zo'n gelukkige gedachte
voor een tweejarige, maar het wordt nog erger als Poot zichzelf tot voorbeeld neemt:
Ik heb me al mee vermaakt in 't ijdel spel der kinderen,
en hijg en zwoeg alree schier onder 't zondenpak.
Och, kon men door beklag eens anders doolreis hinderen!
Och, merkte ons levensschip toch eens op menig wrak!
Nochtans gedroeg ik mij bij vreemden en bekenden
tot nog, schoon iemand hier licht anders wanen zal,
(waarover trouwens hem de zwarte plaag mocht schenden.)
gans rond en ongeveinsd, en sta aldus nog pal.

Hij herneemt zich even, met de opmerking
Maar zulk een zang ontstelt uw tedere gedachten

om het dan nog pijnlijker te maken met
Of anders zijt gij thans al anders dan ik meen.
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Zelfs aan de rechtschapenheid van de kleine Anna kan blijkbaar al getwijfeld worden.
Maar dan corrigeert hij zich een tweede keer:
Welaan, we zullen dus dat wrang geluid verzoeten.
'k Maak door vrijpostigheid het somtijds al te bont.
En mooglijk vraagt men al: zijn dat geboortegroeten?

Opnieuw laat de somberheid zich niet verdrijven. Zou men hem tegenwerpen dat hij
met al dat geklaag over de losbandigheid van de moderne tijd kuise vrouwenoren
krenkt, dan is zijn mismoedige antwoord alleen dat hij ook wel vrouwen kent die
niet deugen. Het is duidelijk: wat hij ook probeert, hij kan de juiste toon niet treffen.
Hij weet het, maar kan er niets aan doen:
En gij o Anna, laat de wraak niet in u komen,
die gij misschien hierna mij schenken zoudt ten deel.
In dit verjaargedicht is alles waargenomen
behalve d'oordeelkunst, en daarin feilt er veel.

Als goedmakertje kan hij alleen beloven dat hij, als zij te zijner tijd een goede
bruidegom vindt, een beter gedicht voor haar zal maken. Ook daarin zal de tweejarige
weinig geïnteresseerd zijn geweest.
De afdeling Mengeldichten bevat enkele gedichten waarin Poot zich woedend
verzet tegen de aantasting van zijn eer en goede naam. Hijzelf had in zijn openbare
bekentenissen toegegeven dat hij zich aan drankgebruik had misgaan, maar daar even
vaak aan toegevoegd dat hij zich aan andere zonden als losbandigheid of oneerlijkheid
niet schuldig had gemaakt. Mogelijk is dat een reactie op de verdachtmaking van
Jacob Campo Weyerman in zijn fabel ‘De landmuis’ dat de ‘veldmuis’ Poot in de
stad niet alleen Bacchus maar ook Venus heeft gediend.
Gelukkig is het niet allemaal ellende. Zo heeft Willem Vlaerdingerwout hem niet
alleen ‘vriend’ en zelfs ‘medebroer’ (broeder in de kunst waarschijnlijk) genoemd
maar hem ook een aantal boeken cadeau gedaan. Poot vermeldt helaas niet welke,
maar toont zich wel bijzonder dankbaar voor het geschenk en de hartelijkheid die
eruit spreekt. Voor het eerst valt ook de naam van een nieuwe vriend, Jacob Spex.
Poot bedankt hem voor een bijzonder cadeau: een handschrift van Constantijn
Huygens.
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Echo's van zijn geloofsonzekerheid klinken in verschillende gedichten door. In de
afdeling Lijk- en grafdichten staat een uitvaartgedicht voor ds. Kornelis van Arkel,
remonstrants predikant in Rotterdam. Poot heeft kennelijk vaak onder zijn gehoor
gezeten, en hij prijst hem speciaal om zijn oecumenische gezindheid. Van dogmatische
scherpslijperij moest de predikant niets hebben. Hij vertegenwoordigde nu juist de
christelijke kerk boven geloofsverdeeldheid waarbij ook Poot graag wilde behoren.
Van datzelfde gevoelen getuigt een gedicht als ‘Kerkenvrede’ in de afdeling
Mengeldichten. Voor wie de kern van het christendom, het apostolisch geloof, belijdt,
geldt:
Al strijdt zijn mening met de mijn'
hij zal nochtans mijn broeder zijn.

Poot neemt nooit scherp stelling in geloofszaken. Dat blijkt ook uit de epigrammen
die hij op verschillende kerkleiders heeft geschreven. Calvijn krijgt als hervormer
lof, maar beter was het geweest als ‘het oude godspad recht en 't nieuwe weg [als
onnodig achterwege gebleven]’ was. De verkettering door Rome van bisschop
Jansenius, later stichter van de oudkatholieke kerk staat hem tegen, maar echt positie
kiezen doet hij niet. Over Arminius, veroordeeld op de Synode van Dordrecht, noteert
hij:
's Mans vrije wil bestrijdt het noodlot van Calvijn.

Maar wie er gelijk heeft, ‘nu Gods verborgenheên niet klaar geopend zijn’? Typerend
zijn de slotwoorden van zijn gedichtje op de Roomse pausen dat uitloopt op ‘...en
twijfel menigmaal’.

Laatste jaren 1728-1733
Het Werelttoneel
De tweede bundel Gedichten is de laatste die Poot zelf heeft klaargemaakt. Na de
publicatie ervan heeft hij het blijkbaar opgegeven de poëzie bij wijze van
broodwinning te beoefenen, al produceerde hij nog wel enkele bruiloftsdichten.
Verder maakte hij in een schrift alfabetisch geordende aantekeningen uit zijn lectuur,
de zogeheten ‘adversaria’. Hij noteerde uit vertalingen van klassieke auteurs, maar
ook uit werk van
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Hooft en Huygens, naslagwerken, dictionaires en allerlei boeken van verschillende
aard, woorden en uitdrukkingen die zijn aandacht hadden getrokken. Het gaat niet
om anekdotes of andere wetenswaardigheden maar puur om taalkundige kwesties.
Wat dat betreft valt deze bron tegen maar wél kunnen we eraan aflezen wat voor
boeken Poot met aandacht heeft gelezen.
Zijn meeste tijd zal hij echter besteed hebben aan zijn bijdrage aan het Werelttoneel.
In 1644 had Dirck Pietersz. Pers een Nederlandse vertaling/bewerking gepubliceerd
van de toenmaals befaamde Iconologia van Cesare Ripa, onder de titel Cesare Ripa's
Iconologia of Uytbeeldinghen des Verstants. In dat boek wordt gedemonstreerd hoe
allerlei abstracte begrippen uitgebeeld kunnen worden, zoals het recht als vrouwe
Justitia met weegschaal en zwaard, of de liefde als een vrouw met een brandend hart
in haar hand. Maar ook natuurverschijnselen, landschappen, rivieren, de maanden,
de uren van de dag en nacht komen aan de orde en nog veel meer. Kortom, een ware
encyclopedie van de mens in zijn wereld, die vooral teruggaat op kennis uit de
Klassieke Oudheid. Pers' vertaling werd veel gebruikt door dichters en beeldend
kunstenaars, maar er was ernstige kritiek op zijn werk mogelijk. Heel vaak had hij
het Italiaans van zijn bron niet goed begrepen. Op zíjn beurt had ook Ripa zelf heel
wat steken laten vallen bij zijn verwerking van zijn bronnen. Er was dus dringend
een nieuwe uitgave nodig. Daarvoor was Rutger Ouwens aangezocht, rector van de
Latijnse school in Alkmaar. Pijnlijk nauwkeurig vermeldde die zijn bronnen - waarbij
hij blijk gaf van een onuitputtelijke kennis zelfs van de meeste onbekende auteurs -,
bracht correcties aan en zorgde ook voor noodzakelijke en interessante toevoegingen.
Het ging hem allang niet meer alleen om de uitbeelding van de begrippen maar ook
om de begrippen zelf. In het eerste lemma ‘Achtbaarheid’ wordt besproken wat
achtbaarheid is, wie er achtbaar zijn, en ook wie niet, wat het verschil tussen mensen
en dieren op dat punt is, alles bijeen 22 bladzijden, met een karrenvracht aan voetnoten
die de hoofdtekst soms overwoekert. Onder Ouwens' handen groeide Pers' boek uit
tot een driedelig werk van bijna 2000 bladzijden: Het groot natuur- en zedekundigh
Werelttoneel. De uitgever Boitet was er kennelijk bang voor dat het betrekkelijk
populaire boek van Pers omgewerkt zou worden tot een wetenschappelijke studie
waarin alleen kenners geïnteresseerd zouden zijn, en zo gaf hij Poot de opdracht de
taal van Pers en Ouwens wat te populariseren en het boek verder ook op te sieren
met zo nu en dan een gedicht over een van de behandelde onderwerpen. Daarom
schreef Poot in zijn laatste jaren bijvoorbeeld gedichten over de ‘achtbaarheid’, de
‘bevalligheid’ of de ‘gerechtigheid’. Op
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de titelpagina van deel I (gepubliceerd in 1726) gaat Ouwens schuil achter de
aanduiding ‘ervaren taal- en oudheidkundige’ terwijl Poots naam wel wordt genoemd
als degene die ervoor heeft gezorgd dat het geheel ‘in klaar Nederduits gesteld’ is,
met de toevoeging ‘voor zo veel hem mogelijk was’. Daar klinkt Poots angstige
bescheidenheid door. Toen na zijn dood de tweede druk van dit eerste deel verscheen,
in 1743, heette hij ‘de uitmuntende dichter Hubert Korneliszoon Poot’ die dit werk
‘in klaar en zuiver Nederduits overgeschreven, en achter verscheidene zinnebeelden
dichtkundige toepassingen gesteld [heeft]’. Inderdaad heeft Poot de tekst van Pers
aanzienlijk gemoderniseerd en ook verlevendigd. Vaak voegt hij ook citaten in van
Nederlandse dichters, in de eerste plaats van Vondel maar ook van Cats, Hooft en
tal van anderen. Door zijn dood eind 1733 heeft Poot alleen de gelegenheid gehad
de delen I en II te bewerken.
Boitet zal tevreden geweest zijn. Het Werelttoneel kreeg een lange lijst van
intekenaren en het feit dat het eerste deel herdrukt moest worden, zegt genoeg. Het
werk vlotte overigens niet erg, vooral door de nauwgezetheid van Ouwens. Het
tweede deel verscheen pas in 1743 en het derde in 1750.

Huwelijk, liefde en leed
Met de bewerking van het Werelttoneel zal Poot een groot deel van zijn tijd gevuld
hebben. Het werk gaf hem ook enige financiële zekerheid. Mede daardoor kon dan
eindelijk zijn grootste wens vervuld worden, zijn huwelijk met Neeltje 't Hart. Haar
vader was al in 1727 gestorven maar ook na zijn dood maakte Neeltje geen haast om
haar jawoord te geven. Vanuit haar perspectief begrijpelijk: haar vrijer was een
mislukte literator, met een besmet verleden en weinig hoop op een onbezorgde
toekomst. Voor hem was de lange wachttijd een ramp. Al in of voor 1727 had hij
het hierboven al besproken besmuikte huwelijksaanzoek aan haar vader gedaan. In
een ander gedicht, opgenomen in zijn laatste bundel Vervolg der gedichten (dus
daterend van na 1728) heeft hij het erover dat zij hem blijkbaar wel huwelijksbeloften
heeft gedaan, maar een paar jaar talmde de daad bij het woord te voegen:
't Is waar, 'k geniet uw echt bijna:
Doch dat bedroefd ‘bijna’ kost mij een zee van tranen.
och waarom moet ik, met mijn schâ,
u zo beklagelijk om uw beloften manen?
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Waartoe geen korter trouwbesluit?
Dit vrijen gaat voorwaar te lang met loden schoenen.
het stond twee grijze winters uit,
en zag, op haren tijd, de lente tweemaal groenen.

En dat betrof dan nog maar alleen de officiële verlovingsperiode. De verliefdheid
duurde al veel langer. Al in 1722 zinspeelde Poot erop in het gedicht ‘Lierzang over
de valse tijding van mijn dood’.
In tal van gedichten heeft hij geschreven over zijn verlangen naar een huwelijk,
in verschillende gedichten aan de geliefde gericht heeft hij haar bezworen hem toch
niet langer te laten wachten, maar pas op 11 mei 1732 is het zover: Hubert Poot,
‘wonende onder Delft’ trouwt in 's-Gravezande met de aldaar wonende Neeltje 't
Hart. Het paar ging in Delft wonen, waar men volgens Spex bij de dichter
verwachtingen had gewekt dat hij op een bij hem passende manier in zijn onderhoud
zou kunnen voorzien. Dat ging kennelijk niet door en het werd dus een ‘eerlijke
nering’, een tabakswinkel op een hoek van de Jacob Gerritstraat, zoals beschreven
door de Zeeuwse dichter Pieter de la Ruë die hem in 1733 bezocht.
Zijn vriend Jacob Spex bleef hem geregeld opzoeken en beschreef later hoe de
dichter de laatste jaren van zijn leven doorbracht:
In deze stad woonde en leefde hij nu andermaal, maar geheel anders dan
voorheen, te weten, stil en matig. In het gezelschap zijner huisvrouw, een
brave en schrandere huishoudster, zijn grootste vermaak vindend, bleef
hij hele dagen bij haar thuis, de tijd, ook in haar bijzijn, met
letteroefeningen slijtend.
Die letteroefeningen - dat zal het werk aan het Werelttoneel geweest zijn, maar ook
af en toe het schrijven van poëzie, waaronder enkele bijzondere en soms vernieuwende
gedichten.
Ondanks het liefdesgeluk was de dichter vaak somber gestemd. Het verleden bleef
op hem drukken en hij kon de taferelen die bij het drankmisbruik hoorden, niet van
zich afzetten. Als hij dat dan vergeleek met het geluk van zijn jonge jaren toen hij
nog alles kon, was het verdriet bijna ondragelijk, zoals hij het opschreef in het gedicht
‘Gepeinzen’:
Dan stikt mijn hart van bange rouw,
dan smelt mijn ziel in droeve tranen,
dan moet mijn teerbeminde vrouw
tot moedherneming mij vermanen.
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En als hij een tijdje wat opgewekter is, dan dringen andere zorgen zich op:
Doch ben ik eens een wijl goedsmoeds,
dat mag bijna geen welzijn heten.
Het bitter brood des wederspoeds
wordt nooit met goede smaak gegeten.

Veel van zijn vrienden hebben hem in de steek gelaten. Vaste inkomsten heeft hij
weinig en wat er per dag binnenkomt is karig. En de moed op lotsverbetering heeft
hij eigenlijk opgegeven.
Even gebeurt er nog iets moois: de geboorte van een dochtertje, Jacoba, in de
zomer van 1733. Het kindje sterft al binnen twee weken.

Laatste dagen en overlijden
Poot zelf is dan ook al ernstig ziek. De al genoemde Pieter de la Ruë die hem in
oktober bezocht, twee maanden voor zijn overlijden, noteerde:
Hij was pas onlangs getrouwd en had ook al een kind uit dat huwelijk
gehad. Ik vond hem wat onpasselijk aan 't graveel [nierstenen] en te bedde
liggende. Hij was wat vermagerd, doch niet onaangenaam van wezen
[uiterlijk], bleek, zwart van haar en ogen, waar de schranderheid in te lezen
was. Hij sprak wat plat [boers], doch redeneerde zeer wel.
Ook Spex heeft zijn laatste dagen beschreven, met alle bijzonderheden zoals die aan
een christelijk doodsbed werden verwacht. Volgens hem was Poot het hele jaar 1733
al ziekelijk:
maar werd in de herfst van hetzelfde jaar overvallen door een ziekte die
naar kunst noch kruiden te luisteren scheen, maar hand over hand
toenemende, eindelijk aan zijn herstel twijfelen deed. Van onlijdelijke pijn
in de rechter zijde alsook het rechter gedeelte van de buik nachten en dagen
met klagen en kermen doorbrengend, hield een slepende koorts hem
daarenboven geheel onder [...] In zulk een toestand zich bevindend, gedroeg
hij zich lijdzaam en christelijk, met een bedaarde gelatenheid de goddelijke
wil in alles afwachtend. Als iemand van zijn goede vrienden enige
stichtelijke redenen met hem wisselde en we-
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gens zijn gemoedsgestalte hem ondervraagde, gaf hij onder andere dit
antwoord: De rekening moet bijtijds vereffend worden en dat heb ik zoeken
te doen. Op een andere tijd zei hij: Indien ik iemand wist die ik verongelijkt
had, ik zou hem met schreiende ogen om vergiffenis bidden. Bij pozen ook
naar het einde verlangend ontviel hem somtijds deze taal: Wat zal ik langer
in deze bedorven wereld doen? Des daags voor zijn overlijden mij bij hem
bevindend en naar zijn gesteltenis vragend, antwoordde hij: Het zal niet
lang meer duren. Schuif, zei hij voorts tot zijn huisvrouw, de gordijnen
wat weg opdat mijn vriend mij nog eens zien mag en hierop mij de hand
toereikende, wenste hij mij het allerbeste. Hij overleed de laatste van de
wintermaand van het jaar 1733, op of omtrent de middag, in de ouderdom
van vierenveertig jaar, elf maanden en twee dagen.
Op 5 januari 1734 werd hij begraven in de Oude Kerk te Delft.

Vervolg der gedichten
Jacob Spex heeft haast gezet achter het verzamelen en uitgeven van de laatste
gedichten van zijn vriend, daarmee voldoend aan diens laatste verzoek. Hij werd
ertoe in staat gesteld door Reinier Boitet die het nagelaten werk van de weduwe heeft
gekocht. Eind 1734 verscheen al de bundel Vervolg der gedichten van Hubert
Korneliszoon Poot, hoewel het boek het jaartal 1735 droeg. Het was opnieuw een
fraaie uitgave. Op de titelpagina staat een vignet waarop de graftombe van Poot is
afgebeeld (met een foutje: er staat op ‘H.K. Poot obiit MDCCXXIV’, terwijl de dichter
op oudejaarsdag 1733 gestorven is), met wenende muzen eromheen. Boitet heeft het
boek opgedragen aan Mr. Diderik van Bleyswyk, een jonge en trouwe vriend van
Poot en volgens Boitet zelf ook een dichter, zoals blijkt (of niet) uit zijn Lijkklacht
op ‘zijn vriend, zijn boezemvriend’ waarin voor het eerst Poot en dood op elkaar
rijmen:
De bloem en roem der dichtren Poot
de grote Abtswoudenaar is dood.

Het voorwoord ‘D'uitgever [editeur] aan de lezer’, gedateerd op 's-Gravenhage 19
november 1734 is niet ondertekend maar ongetwijfeld van de hand van Spex, die
zich aan het eind ervan ook als biograaf presenteert. Het is zeer kort, onder het motto
‘goede wijn behoeft geen krans’. Spex

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

67

De katafalk met het opschrift H.K. POOT; OBIIT MDCCXXXIV (H.K. Poot gestorven in 1734; in feite
was het 31 december 1733), wordt omgeven door wenende muzen. Gravure J.C. Philips. Vervolg der
Gedichten. Privécollectie
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heeft zijn pen liever gebruikt voor het schrijven van de uitvoerige levensbeschrijving
van zo'n zestig pagina's, Het leven van Hubert Korneliszoon Poot. Zoals Geeraard
Brandt dat voor Vondel en Hooft had gedaan, en met hun werk als model, heeft Spex
hiermee zijn bewonderde vriend willen eren. Zijn schets is de basis voor alle latere
studies over de dichter.
Op de levensbeschrijving volgen dan de gedichten van Poot, in totaal 31, waaronder
de zeven al eerder verschenen gedichten voor het eerste deel van het Werelttoneel
(1726). De ordening van deze gedichten is van Spex, maar omdat hij de verschillende
groepen geen aparte naam heeft gegeven (zoals dat wel in Gedichten I en Gedichten
II was gebeurd) is niet precies te achterhalen wat hem voor de geest stond.
In zijn studie van 1954 heeft Geerars een indeling van de bundel voorgesteld en
die heb ik in eerdere studies en tekstuitgaven min of meer nagevolgd:
Persoonlijke verzen (‘Aan God’ tot en met ‘Minverlangen’)
Bruiloftsdichten (waaronder ‘Op mijn huwelijk met Neeltje 't Hart’)
Lijk- en grafdichten
Natuurzangen (‘Landvermaak’ tot en met ‘Herfst’) (ikzelf koos indertijd liever
voor de naam ‘jaargetijdegedichten’)
Mengeldichten (‘Aan Vlaerdingerwout’ tot en met ‘Nacht’)
Gedichten uit het Werelttoneel

Deze indeling had als voordeel dat hij meteen de aandacht vestigde op twee
bijzonderheden van de postume bundel: de nog steeds aanwezige en religieus verdiepte
aandacht voor het eigen leven en de aandacht voor de natuur die naar verhouding
een belangrijke plaats in de bundel inneemt.
Desondanks zie ik het nu anders, traditioneler, en naar ik denk ook meer in de lijn
van de tegenover Poot zo respectvolle Spex die de bundel bezorgd heeft. Een afdeling
Persoonlijke verzen is nergens in zeventiende-eeuwse dichtbundels aan te treffen.
Bovendien is het bijzondere gedicht op Poots eigen huwelijk nu net niet in die afdeling
te vinden. Ook een groepering Natuurzangen kwam niet eerder voor en ook daarin
ontbreken twee gedichten die er toch wel in thuis zouden horen, ‘Een schone dag’
en ‘Nacht’.
Als we van Poots eigen indeling in Gedichten I uitgaan, ligt de veronderstelling
voor de hand dat de gedichten ‘Aan God’, ‘Levensverbetering’ en ‘Gepeinzen’ een
religieuze reeks vormen en als zodanig de ereplaats innemen, zoals dat eerder met
de Bijbelstoffen het geval was. Dan
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komt een reeksje Minnedichten ‘Verjaargroet aan mijn beminde Neeltje 't Hart’ en
‘Minverlangen’, gevolgd door een reeks Bruiloftsdichten, te weten vijf epithalamia
voor derden, afgesloten met ‘Op mijn huwelijk met Neeltje 't Hart’. Daarop volgen
dan Lijk- en grafdichten, te weten ‘Op de dood van mijn dochtertje’ en ‘Grafrijm op
[...] Thomas van der Wilt’. Zo is net als in Gedichten I de gang van het mensenleven
gevolgd van de verliefdheid tot het graf. Geboortedichten heeft Poot in deze periode
niet meer geschreven. Dan komt de afdeling Lofdichten die met twee versjes op de
beeldhouwer Xavery gevuld wordt. De laatste afdeling is, zoals gebruikelijk bij Poot,
die van de Mengeldichten. Daarin staan eerst achtereenvolgens ‘Landvermaak’,
‘Mei’, ‘Zomer’, ‘Zomeronweer’ en ‘Herfst’, die men als een subgroepje ‘landleven’
zou kunnen beschouwen. Een tweede subgroepje vormen dan ‘vriendschapsgedichten’:
een dankdicht voor Willem Vlaerdingerwout voor een geschenk, ‘Ware vriendschap’,
opgedragen aan Jan Messchaert, een dankdicht voor genoten gastvrijheid aan het
echtpaar Van Bremen, en een uitnodigingsgedicht aan Jacob Spex, ‘Een schone dag
en uitnodiging op dezelve’. Dan volgt er nog één gedicht, het befaamde ‘Nacht’. Dat
valt buiten de ordening. Als natuurgedicht zou het bij het eerste subgroepje behoord
hebben. Mijn suggestie is dat Spex het de afsluitende plaats gegeven heeft - afgezien
van de restrubriek ‘Werelttoneel’ - als een soort signaal van wat voor Poot in zijn
laatste levensjaren het belangrijkste was: zijn verhouding tot God. De laatste regel
van ‘Nacht’ luidt bijna samenvattend:
Ik zong alleen om U.

De nu voorgestelde indeling heeft als voordeel dat ze aansluit bij Poots eigen
modellen. Niets belet ons overigens om toch speciaal aandacht te geven aan de
persoonlijke verzen en de natuurdichten.

Godsdienstige verdieping; afscheid van de klassieken
Uit de hele bundel Vervolg der gedichten komt een sterk religieus gevoel naar voren.
Waren in de Mengeldichten de bijbelgedichten vooral parafrases van bijbelverhalen,
nu gaat het om de persoonlijke verhouding van de dichter tot God, zijn zondebesef
en zijn dankbaarheid voor geschonken redding en vergeving. Tegelijk valt op dat de
klassieke wereld in deze laatste bundel bijna helemaal verdwenen is. Het is verleidelijk
een direct verband tussen de beide verschijnselen te zien. Als het chris-
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telijk levensgevoel sterker wordt, verliezen de klassieken hun aantrekkingskracht.
Toch geloof ik niet dat de relatie zo één op één is. Ook in zijn eerdere bundels
betoonde Poot zich een oprecht christen en voor hem kon dit blijkbaar heel goed
samengaan met bewondering voor de klassieken. Andersom ontbreken klassieke
exempels ook niet geheel in deze laatste gedichten. In de brief aan Jan Messchaert
over ‘Ware vriendschap’ bijvoorbeeld staan heel wat vriendenparen uit de mythologie
opgesomd. Desondanks: de klassieke wereld heeft voor Poot grotendeels haar glans
verloren, zoals ook de glorie van het dichterschap getaand is. In dat laatste zit volgens
mij de crux. Als jong dichter was hij enthousiast geweest over die hele nieuwe wereld
van de klassieke literatuur die voor hem was opengegaan. Met verve had hij ermee
gewerkt en zo alom bewondering geoogst voor de combinatie van eruditie en
dichterlijk vermogen. De literatuur zou, zo hoopte hij, zijn levensvervulling worden.
Die hoop is de bodem ingeslagen. Hij heeft vernederingen moeten doorstaan en van
de glorie van vroeger was vrijwel niets meer over. Het dichten op bestelling valt hem
moeilijk, de inspiratie ontbreekt vaak en troost geeft de poëzie niet. Daarvoor wendt
hij zich tot God. Naar Hem leidt hem ook de schoonheid van de natuur. God heeft
zijn vurig gebed om het huwelijk met de beminde Neeltje 't Hart verhoord. God heeft
het gestorven kindje in heerlijkheid opgenomen. Ten slotte bleek niet de poëzie maar
God de zin van zijn bestaan.

Persoonlijke gedichten
In al Poots bundels staan persoonlijke gedichten en het woord ‘ik’ komt opvallend
vaak voor. In zijn eerste bundel zijn wat dat betreft vooral de ‘Voorzangen’ van
belang. Daarin toont hij zijn trots op zijn dichterschap en presenteert hij zich als een
literair wonderverschijnsel, zij het op klassieke basis: een dichtende boer. Ook als
hij in de verschillende bundels schrijft voor vriendinnen en vooral vrienden, laat hij
vaak het een en ander van zichzelf zien: zijn dankbaarheid voor geboden hulp, zijn
somberheid over het alsmaar uitgestelde huwelijk, zijn geldnood. In Gedichten II
vindt die poëzie voor vrienden een hoogtepunt in de dichtbrieven met autobiografische
beschouwingen, overpeinzingen en verhalen.
Die lijn wordt voorgezet in het Vervolg der gedichten. ‘Aan God’ is bijna te
beschouwen als opnieuw een dichtbrief, dit keer tot zijn Schepper gericht. Zoals hij
al eerder had gedaan geeft Poot in dit gedicht een terugblik op zijn leven, maar nu
helemaal in de context van Gods be-
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moeienis met zijn bestaan. ‘Levensverbetering’ is een biecht over de misstap in Delft,
maar tegelijk ook een dank- en lofdicht aan God die hem gered heeft. ‘Gepeinzen’
is opnieuw een terugblik, zij het minder gedetailleerd. Het gedicht gaat over de
tegenstelling tussen vroeger en nu. In zijn jonge jaren lachte het geluk hem van alle
kanten toe maar vond hij dat bijna vanzelfsprekend en schonk er nauwelijks aandacht
aan. Nu is hij melancholiek en bang voor wat de toekomst zal brengen. Werd hij
maar weer gelukkig: dan zou hij God prijzen.
De twee gedichten voor Neeltje 't Hart ‘Verjaargroet’ (1731) en ‘Minverlangen’
zijn lange klachten over haar aarzeling met hem in het huwelijk te treden. De
‘Verjaargroet’ is een merkwaardige mengeling van conventie en emotie. Het gedicht
begint heel braaf met te melden dat bij een verjaardag een verjaardicht hoort en dat
de dichter zich graag van zijn plicht kwijt, ‘uit ware minne’. Dan komt een traditionele
lof op de dag dat ze geboren werd en op haar gaven van lichaam en geest, vaag
aangeduid met respectievelijk ‘volschapenheên’ (verderop uitgewerkt met de versleten
clichés van rozen, lelies en albast) en ‘heusheên’. Een woordspeling volgt: ‘hart
gemaakt tot hartevangen’ en daarna de al even clichématige opmerking dat hij niet
in staat is de gaven van haar schone ziel adequaat te prijzen, maar:
nochtans ben ik verplicht te prijzen
uw moedige trouwhartigheid
en erelijke gunstbewijzen
[...]
'k Erken mij daaraan duur verbonden.

Hij komt maar niet weg uit die toon van: zo hoort het in poëzie en zo moet ik het dus
ook doen. Pas wanneer hij het over haar getreuzel gaat hebben, wordt de taal wat
feller, zij het nog steeds conventioneel:
Wat worstel ik met minellende
Hoe treurig moet ik, in die pijn,
van ver mijn zuchtjes t' uwaarts zenden,
die warm, ja heet van liefde zijn.

Nog meer clichés:
Wat is de schoonheid, die blijft prattena alleen maar trots is,
en enkel voor zich zelve leeft?
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Wat baten opgeleide verzamelde schatten,
waar niemand ooit gebruik van heeft?
Wat nut verschaffen pronkjuwelen,
die buiten beziging vergaan?
of eêl gebloemt, dat op zijn stelen
verwelkt en ongeplukt blijft staan?

Dat soort taal kennen we uit de Mengeldichten. Aan de echtheid van Poots gevoelens
valt niet te twijfelen maar hij heeft er geen taal voor kunnen vinden die uitstijgt boven
hoe het al honderd jaar zo in Nederlandse liefdespoëzie verwoord is.
‘Minverlangen’ is minder traditioneel. Het thema is relatief origineel.
Liefdesverlangen staat natuurlijk centraal in tal van liefdesgedichten, maar een
hartstochtelijke hoop op een door een verloofde steeds uitgesteld huwelijk is in de
Nederlandse poëzie verder onbekend. De dichter Poot is hier krachtiger aanwezig.
'k Wens onuitspreekbaar om uw trouw.
Mijn liefde wacht nu loon, en d' uren worden eeuwen.
Hoe kan dus zacht en heus een vrouw
haar vriend zo lang vergeefs om bijstand laten schreeuwen?

Zo staat het aan het begin van het gedicht, en aan het eind vat hij zijn klachten nog
eens samen:
Och, waarom rekt gij mijn verdriet?
Och, waarom plaagt ge mij, dus wuft en ongeregeld wispelturig.
Zo luiden immers d' eden niet,
mij op uw heil gedaan, en met uw kus bezegeld.
Gij schonkt u mij ten eigendom;
en dwingt mij nu die gift met bidden bedelen nog te kopen.
Hoe loopt dat liefdespoor zo krom?
Een vrouw, die mint en meent, maakt hebben eens van hopen.
Doe af dan ras die lange lijn:
doch denk niet, dat ik smeek om mijn verloren vrijheid.
O neen; 'k moet bet gebonden zijn,
maar met uw armen, lief, in 't liefst' der bruiloftsblijheid.

Ik heb de indruk dat Poot de hartstocht in sommige regels zo nu en dan dempt met
enige zelfspot. Op de hartstochtelijke ‘schreeuw’ om bij-
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stand, volgt een regel waarin het over ‘minnehongersnood’ gaat en ‘zo bevind ik mij
door staag gebrek te lijden/, ik zal niet zeggen krank maar dood’. Enige distantie
spreekt ook uit een formulering als:
Wat kwam er menig als ter ijl
wel na mij in het veld, maar voor mij in de lommer?

Menigeen was later dan hij aan het vrijen gegaan, maar eerder onderdak gekomen.
Ook het gedicht als geheel vertoont wisselende emotionaliteit. Het begin is een
vurige bede om verhoring. Dan volgt een meditatief/verhalende passage waarin wordt
beschreven hoe de dichter menigmaal zijn blikken richt van Abtswoude naar de
's-Gravezandse toren, en dat stuk loopt opnieuw uit op de verwoording van zijn diepe
verlangen, de al geciteerde slotklacht. Heeft Neeltje hem vermaand dat hij haar niet
continu met zijn verliefdheid lastig moet vallen of is deze mengeling van ernst en
zelfspot vergelijkbaar met die in de ‘Algemene brief’ waarin Poot ook vermijdt zijn
eigen leven voortdurend zo ernstig te nemen?
Het derde persoonlijke gedicht is ‘Op mijn huwelijk met Neeltje 't Hart’. Het staat
bescheiden aan het eind van een reeksje bruiloftsdichten voor hooggeplaatste
personages. Dit gedicht is in thematisch opzicht bijzonder. Ik ken alleen een gedicht
op het eigen huwelijk van Daniel Heinsius, van ruim een eeuw eerder. De opzet van
Poots epithalamium is traditioneel. Als zo veel christelijk getoonzette gedichten
verwijst het naar Jezus' optreden bij de bruiloft te Kana en eindigt het met een bede
om voorspoed en eendracht. In een bruiloftsdicht horen ook lof op bruid en bruidegom
thuis. Lof op zijn bruid te geven, valt de dichter niet moeilijk: ‘Een schoonheid die
'k zo lang beminde/ en die door deugd mijn gloed verhit’. Maar van lof op de
bruidegom is geen sprake, integendeel. Het heeft het slechts over zijn ‘ontzinde
dwaasheid’ die God hem hopelijk zal vergeven. Hij heeft zijn leven gedachteloos
aan zich voorbij laten gaan:
Tot 's middags, bij gelijkenis,
heb ik geslapen op de akker,
nu word ik met beschaamdheid wakker
en zie dat het zo laat al is.

Het verhaal van de ‘werving’, ook een vast gegeven in epithalamische poëzie, kan
Poot natuurlijk met zijn eigen levenservaring vullen:
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Hoe dikwijls heb ik God gebeden
om 't heil, dat mij nu valt te beurt!
Hoe dikwijls werd ik als verscheurd
van minnezorg en bijsterheden twijfels!
De liefste zag mij wel in pijn,
maar toonde spa haar mededogen.
Dan 'k zeg dit niet door spijt bewogen.
och verre, verre moet dat zijn.
Een kus, begoten met de teugen
der zoetste trouwgoedwilligheid,
wist, met zeer vriendelijk bescheid,
nu al dat leed uit mijn geheugen.

De erotische toets, die ook bij het genre hoort, is bescheiden ingekleurd:
't Gansvriendelijke bruiloftsbed
begraaft mij in de lieve lusten
waar 's werelds bloei en duur op rusten,
en waaraan laster kleeft noch smet.

Iedere lezer van toen zal het gedicht herkend hebben als typisch een epithalamium,
maar iedereen zal ook gezien hebben dat Poot dit bruiloftsdicht een persoonlijke
invulling heeft gegeven.
Ook in sommige vriendschapsgedichten treft de persoonlijke toon, zoals in dat
voor Willem Vlaerdingerwout die hem hielp en aanmoedigde met een ‘schenkage
van zilver’. Door dit geschenk opgewekt, heeft hij weer moed gevat, ook
dichtersmoed:
Ik, door een gift genoopt tot zingen,
en nog voor geen gebrek beducht,
zal 't hoofd verheffen in de lucht;
dat hoofd vol zangersbeuzelingen
Men zal, vertrouw ik, nu nog meer
mij, langs de laan, ten mijmerteken,
de lootjes van 't geboomt zien breken,
en roepen dan, hij dicht al weer

Het lijkt uit het leven gegrepen, dit laatste beeld. Bezoekers zien de dichter
geconcentreerd aan het werk, in gedachten verzonken takjes afbrekend. Toch zit ook
hier weer literatuur achter. In Horatius' Satire II, 7, 116
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wordt ook iemand met afwijkend gedrag beschreven, en wel door zijn slaaf die zijn
baas maar vreemd vindt: ‘aut insanit homo aut versus facit’. Die man is gek of hij is
aan het dichten. Huygens heeft dat verwerkt in zijn Dagh-werck (vs. 1303-1304):
Ziet, men merkt het aan 't gezicht, of hij mijmert, of hij dicht

Dat ‘mijmert’ heeft dan weer Poots ‘mijmerteken’ opgeroepen. Een bijna
spreekwoordelijk geworden uitdrukking heeft hij zo, ingekleurd volgens zijn
specifieke omstandigheden, op zichzelf toegepast.
‘Ware vriendschap’, daterend uit Poots laatste levensjaren, is opgedragen aan een
van zijn oudste vrienden, de Rotterdamse makelaar Jan Messchaert. Het grootste
deel van het gedicht is een wat uitgesponnen beschouwing over de waarde van
vriendschap. Tegen het eind wordt de toon persoonlijker. De dichter herinnert zich
de vroegere nauwe banden: ‘Gij hield mij en ik u al waarder dan een broeder’. Nu
bestaat de oude vriendschap nog wel maar de lijfelijke band is toch minder sterk.
Het enthousiasme van hun jeugd is voorbij en beiden hebben ze hun zorgen.
Ik denk uit Delft om u, en gij
gewis om mij langs 't glas der Maze, meest groenboordig.
Zo zijt gij, naar de geest, bij mij,
en ik, mijn heuse vriend, bij u steeds tegenwoordig.
Doch zouden wij, om lange vreugd,
nu, in persoon, als eer, t' elkanderwaarts gaan streven,
zo moesten we ons die prille jeugd,
wiens zorg nog klauwloos was, gedienstig wedergeven.
Zo moesten ook de moeilijkheên
en last des huisbewinds ons afgenomen worden.

Toch hoopt de dichter dat ze via briefwisseling en af en toe een bezoek contact zullen
blijven houden.
En dan is er nog die ‘laatste snik zijner poëzie’, zoals Spex het uitdrukte, het
gedicht ‘Op de dood van mijn dochtertje’. Het bijzondere van dit gedichtje valt het
meest op wanneer we het vergelijken met Vondels ‘Kinder-lijk’ van bijna een eeuw
eerder, dat er ongetwijfeld als model voor heeft gediend. Al in de titels zien we het
verschil tussen onpersoonlijk en persoonlijk. En dat verschil blijft. Vondel begint:
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Constantijntje, aardig kindje,
cherubijntje van omhoog,
d'ijdelheden, hier beneden,
uitlacht met een lodderoog.

Het engel geworden kind kijkt met nieuwe wijsheid op de wereld neer. Hij vraagt
bijna hardvochtig aan de bedroefde moeder waarom ze schreit. Hij is nu immers
gelukkig. En het slot van het gedicht is een wijze les, hetzij van Constantijntje, hetzij
van de dichter: ‘eeuwig gaat voor ogenblik’.
Ook Poot begint met de naam van het geliefde kind:
Jacoba trad met tegenzin
ter snode wereld in,
en heeft zich aan het end geschreid
in haar onnozelheid.

Het leed van de moeder krijgt bij hem alle recht. Ze kust het kind en probeert het
nog terug te roepen:
Maar dat, te snel en vlug,
was nu al opgevaren
bij Gods verheugde scharen.

Dan valt ook bij Poot het woord ‘lacht’. Aan de hemel wordt gegund wat de ouders
op aarde hun dochtertje nooit hebben zien doen: ‘Daar lacht en speelt het nu zo
schoon’. En van ‘wee en smart’ is voor de schreiende Jacoba die de boze wereld ‘wel
graag’ wilde verlaten, nu geen sprake meer. Dan berusten ook de ouders:
Uw heil verbiedt ons 't klagen.

Dat is geen les voor iedereen, maar een persoonlijke erkenning van de vader en
moeder samen dat het zo goed moet zijn.

Natuur en buitenleven
De gedichten over het landleven hebben in Poots eerdere poëzie eveneens voorgangers
gehad. Zijn bestaan als boer heeft in de bundels van
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1722 en 1726 literair-pastoraal en in ‘Akkerleven’ als een ‘Beatus ille’-tekst een
plaats gekregen, zijn erotische gedichten speelden zich vaak op het open veld af en
‘Zomerse avond’ (van na 1716) is wel een liefdesgedicht maar evoceert toch vooral
de lome stemming van een schemerende avond. Ook in de gedichten op buitenplaatsen
komt vanzelfsprekend veel (getemde) natuur voor. De ‘Morgenzang, aan de heer
Valerius Rover’ (Gedichten I), is een mooie variatie op de traditionele
dageraadsliederen. Maar pas in Vervolg der gedichten hebben de gedichten waarin
de natuur een belangrijke rol speelt, een zelfstandige waarde gekregen, ook al omdat
ze in een clustertje bijeen staan.
Toch zou het een misverstand zijn hier over ‘natuurlyriek’ te spreken, alsof de
essentie van zo'n gedicht de weergave van een stemming of emotie in de natuur is.
Poots evocaties van de natuur staan in dienst van iets anders. Dat kan iets prozaïsch
zijn, zoals de uitnodiging aan een vriend hem op het land te komen bezoeken, of iets
verhevens, de lof van God. Nader beschouwd zijn de natuurgedichten van Poot
opgebouwd uit traditionele elementen. ‘Landvermaak’ heeft als thema de welbekende
tegenstelling tussen het jachtige bestaan in de stad en de rust van het buitenleven.
Dat argument moet de jurist Simon Schaep overhalen het drukke leven in Delft eens
te verruilen voor zijn buiten Hogenburg. Om dat buitenleven aantrekkelijk voor te
stellen bezingt Poot het in het algemeen: hier is bos, daar zijn beemden en velden en
zelfs:
'k Zie weide, blauw gebergt, vlak dal, bemoste bronnen
en zee die zedig barnt rustig bruist

Dat ‘zien’ kon alleen maar met het dichteroog. Op het buiten van de geadresseerde
was dit soort schoon niet aanwezig. Op dezelfde traditionele manier worden de
werkzaamheden van de landman naar gelang van de jaargetijden opgesomd. Speciaal
voor de buitenplaatsbewoner Schaep wordt de heerlijkheid van het jagen aangestipt.
Opvallend en nieuw in de poëzie van Poot (voor hém wel te verstaan, want in het
geheel van de bestaande literatuur niet origineel) is de nauwe verbinding die in dit
gedicht wordt gelegd tussen de Schepper en de heerlijkheid van de natuur, zozeer
zelfs dat zij die dat niet willen zien, het verwijt krijgen van ‘vervloekte blindheid’
die de hel verdient. Trouwens, ook het omgekeerde wordt afgekeurd: de mens mag
evenmin, verblind door de aardse schoonheden, de hemel vergeten.
Mei is minder algemeen. Het is echt een loflied op de nieuwe lente in Nederland
met heel herkenbare elementen als de vlagende westenwind,
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de snelle groei van gras en riet en de snoek in de sloten. Dat dit alles toch traditioneel
als een tweede Arcadië gezien wordt, is wel de hoogste lof die Poot het landschap
kan schenken. Ook verder zijn er traditionele elementen: het verlangen van de
stedelingen om naar buiten te gaan, een personificatie van de Blijdschap die niet in
staat is het heerlijke van de Meitijd adequaat te schetsen. Ook dit gedicht eindigt met
een lof op God: de natuur leert ons Hem kennen in Zijn volmaakte schoonheid en
tevens in Zijn zorg voor ons welzijn. Een beeld brengt dan beide elementen samen:
vernieuw ons winters hart en geef dat wij in ‘wasdomrijke dankbaarheid’ Uw lof net
zo ‘groen’ houden als Gij het bloeiseizoen.
Zomer. Aan Jan Hudde Dedel is van dezelfde aard als ‘Landvermaak’. Een
uitgebreide beschrijving van de zomer, die sterk leunt op iconografische modellen,
inclusief de bijbehorende sterrenbeelden, eindigt met de oproep de hete stad te
verruilen voor het land, wel iets meer Hollands dan Arcadisch ingekleurd met duinen,
een binnenkomende vloot visserspinken en zwemmende jeugd. Ook de andere
jaargetijden passeren even de revue, zoals dat ook al in ‘Landvermaak’ gebeurde.
Geen wonder, beide gedichten, gericht tot een welvarende buitenplaatsbewoner,
leunen aan tegen het genre ‘hofdicht’, zoals Poot dat zelf ook een enkele keer beoefend
had. Daar zijn de jaargetijden een vast onderdeel. Bij dat genre hoort ook het genoegen
dat men beleeft aan zelf geteeld voedsel:
't Valt lief voorts, stil en vrij, in d'open lucht gezeten
zijn eigen hofvrucht t'eten.

Ook dit gedicht eindigt met een verheffende gedachte:
Gelukkig slechts die van al 's aardrijks schone zaken
een ladder weet te maken
waarlangs hij klimt bij God
de Schepper van dit al, der vromen loon en lot.

Het gedicht ‘Zomeronweer’ lijkt een retorische oefening in de beschrijving van een
overweldigend natuurverschijnsel. De taal herinnert aan Poots vroege gedichten
‘Uitgang van Gods zoon’ en ‘Op de hoge watervloed’. Alles wordt uit de kast gehaald
om het felle onweer zo beeldend en schrikwekkend mogelijk weer te geven. Een
zomeronweer blijkt nog erger dan een gewoon onweer omdat alles wat in schoonheid
staat te pronken en in volle bloei staat, erdoor wordt neergeslagen. Onweerbe-
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schrijvingen van klassieke auteurs en Vondel hebben hem kennelijk op weg geholpen.
Het gaat minder om een specifiek onweer dan wel om een kosmisch gebeuren,
waardoor de hele aarde uit zijn voegen lijkt te breken. Op het natuurgeweld volgt
een overzicht van de schade, te land en ter zee. Bij wijze van afsluiting worden lessen
getrokken. De eerste is dat het noodweer of eigenlijk noodlot op het onverwachtst
kan toeslaan en dat men er verstandig aan doet te schuilen en te buigen - een les die
niet uit het voorgaande te trekken is want daar werd ook het verlies van de oogsten
van het toch meebuigende graan betreurd, naast die van hoog opgerezen sterke eiken.
De tweede les is dat het onweer een getuigenis is van Gods grootheid. Daaruit kan
ook troost geput worden: Hij die het onweer deed ontstaan, zal het ook weer doen
ophouden. Dat is een bijbelse gedachte die in psalm 29 verwoord wordt. Maar ook
deze les sluit niet aan bij de manier waarop het onweer beschreven is, namelijk als
‘een uitgelaten en razend beest’. Zo is er een discrepantie tussen het eerste,
beschrijvende deel van het gedicht en de daarop volgende moralisering. Uitgangspunt
van het gedicht was het zomeronweer zelf, zoals blijkt uit de titel en ook uit het feit
dat daaraan het grootste deel is gewijd. Poot achtte zijn gedicht zonder (religieuze)
toepassing niet compleet, maar hij is er niet in geslaagd één geheel te maken van wat
hij als het essentiële van een onweer zag, een nietsontziend natuurverschijnsel dat
de wereld in chaos achterlaat, en wat hij erin behoorde te zien: een teken van Gods
macht.
Het gedicht ‘Herfst’ ten slotte, valt geheel binnen het vertrouwde patroon. De
Herfst wordt als een algemeen geldend natuurverschijnsel beschreven. Het gaat niet
alleen om Nederland blijkens vijgen en olijf maar om de (dichterlijke) tijd dat de
dagen korten, de bladeren vallen, de oogst wordt binnengehaald. Zoals eerder de
Zomer of de Korenoogst als personificaties werden voorgesteld, zo geldt dat nu voor
de Herfst die sjouwt met een volle korf en runderen en zwijnen slacht. De herfst
wordt heel positief verbeeld, als oogsttijd. Dat moet ook wel, want de al wat oudere
burgemeester Assendelft, voor wie het gedicht bedoeld was, wordt nu juist met dit
jaargetij vergeleken. Het aspect vergankelijkheid dat toch ook tot het wezen van het
herfstseizoen behoort, komt pas aan het eind van het gedicht ter sprake, als een les
voor iedereen. Het einde komt zeker, maar laten we zolang we leven dat in vreugd
en deugd doen, en vooral Gods weldaden genieten en Hem daarvoor prijzen.
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Een gedicht: ‘Nacht’
Dit is een van Poots mooiste en bijzonderste gedichten. Het staat in bijna iedere
bloemlezing uit zijn werk maar het is ook wel omstreden. Dirk Coster nam in zijn
toenmaals bekende bloemlezing De Nederlandsche poëzie in honderd verzen (1927)
alleen de eerste zesendertig regels op, minder dan de helft van het gedicht. Daar
houden literatuurhistorici niet van, zeker wanneer dan ook nog uit die gemutileerde
versie conclusies worden getrokken die niet stroken met het gedicht als geheel, zoals
dat het in het gedicht niet zou gaan om God die de wereld schiep, maar om ‘de levende
eindeloosheid, onbestemdheid van de nacht zelf’. Desondanks zullen er veel lezers
zijn die het met Coster eens zijn dat ‘Nacht’ in het tweede deel aan kracht inboet en
alleen dat eerste deel iets werkelijk bijzonders heeft, de evocatie van een maanverlichte
nacht door een dichter die helemaal op z'n eentje die oerervaring beleeft. Ikzelf zie
overigens een duidelijke grens al iets eerder, namelijk na vs. 30, het moment waarop
het ervaren van de nacht overgaat in de lust tot dichten erover.
Als we eerst de compositie van het gedicht bekijken, dan blijkt algauw dat ‘Nacht’
een vertrouwd model volgt. Zoals de beschrijving in ‘Een schone dag’ uitliep op een
uitnodiging, en die van ‘Herfst’ op een beschouwing over de vergankelijkheid, zo
gaat het ook hier. De eerste dertig regels besteedt Poot aan een beschrijving van een
specifieke nacht, en daarna gaat hij over tot een brede meditatie over het belang van
wat er zoal 's nachts gebeurt en gebeurd is. En dat laatste is niet gering: de nacht
bevordert kunst en studie (en zijn gedicht bewijst dat - ik denk dat hij daarom met
dit punt begint), de nacht is het eerst door God geschapen als de oerduisternis van
Genesis 1:2. Uit die duisternis zijn pas later het licht, de hemel en de aarde
voortgekomen. Dat is alle reden om de almacht van God de Schepper te bewonderen.
Op dit scheppingsniveau is de nacht voorts nodig om de mensen rust te geven en
bovendien bloeien 's nachts ‘echt en min’ - dat geeft Poot de gelegenheid dankbaar
het eigen huwelijksgeluk te noemen. En er is meer: in de zomer verlost de nacht het
vee van hun kwelgeesten, de steekvliegen. De koelte van de nacht is ook nodig om
boter en melk te koelen. Als de jagers en vissers 's avonds hun strikken en fuiken
uitzetten, vult de nacht die met buit. De dorre velden worden door de nachtelijke
dauw verkwikt.
Maar het gedicht moet nog tot een climax komen. Dat is de christologische
betekenis die de nacht heeft voor de verlossing van het mensdom: Christus (de
‘ongeschapen zon’) is in de nacht geboren en Hij is
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gestorven toen op Golgotha midden op de dag de nacht inviel. Dan volgt de laatste
strofe:
Hiermede staat uw eer in top
en pal het groot geluk waarop
des mensdom dierste hoop moet steunen.
Aartsgoedheid, zend uw zegen nu
en wil de prijs des nachts u generwijs bekreunen:
ik zong alleen om U.

God hoeft zich niet tekortgedaan te voelen: de lof van de nacht is in feite een lof op
de Schepper en Verlosser, blijkens het melodieuze slotzinnetje waarin alle klinkers
hun plaats krijgen, met de hoge u als slotklank. Zo wil Poot het zien.
Maar moderne lezers zien het anders. Die hebben het in verband met ‘Nacht’ over
‘mijmering’, ‘ervaring’, ‘natuurgevoel’ of ‘zachte extase’. Die zijn onder de indruk
van de manier waarop de maanverlichte nacht wordt verbeeld. Die zien hier iets
nieuws ontstaan, de natuur ter wille van haarzelf beschreven. Maar dan moet je
inderdaad wel ophouden na regel 30.
Het eerste deel van het gedicht geeft een suggestief beeld van een heldere
zomernacht zoals de dichter die gezien heeft in en aan de rand van Delft, vol
expressieve, soms synesthetische beelden als ‘elpen schreên’ of verderop in het
gedicht ‘gloeiende muziek’ of de ‘schaterende wemelsporen’ van een vlucht vogels.
Slechts ik, dus vroeg eens opgestaan,
zie 't rijzend licht der schone maan
op gevels blikkeren en torens.
Zij meet het blauw met elpen schreên;
en scheurt, in koele moed, met hare zilvren horens,
de donkerheid vaneen.

Waarom vind ik dat nu zo prachtig? Vanwege het nieuwe: zo had nog niemand de
schoonheid van een maannacht in poëzie beschreven. Vanwege de herkenning: ja,
zo kan een maannacht zijn, met een vreemde, kille belichting op gebouwen. Vanwege
de gedurfde metafoor gecombineerd met metonymie: de maan meet haar ivoren
passen (met een overdracht: de passen zijn niet ivoorkleurig maar de maan zelf) af
langs de donkerblauwe hemel en het openscheuren van het duister met haar
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zilveren punten. En vanwege de mooie assonance: in koele moed, en de tegengestelde
klank van ‘donkerheid’ en het helder klinkende ‘vaneen’. Je zou bijna vermoeden
dat de expressionist Marsman bij zijn gedicht ‘Vlam’ de laatste regels uit het citaat
hierboven in zijn hoofd heeft gehad: ‘Schuimende morgen en mijn vuren lach/ Drinkt
uit ontzaggelijke schalen/ Van lucht en aarde/ Den opalen dag’.
Bij de lezerservaring dat Poot hier met iets is gekomen dat niet eerder in de
Nederlandse literatuur voorkwam, hoort ook de erkenning dat hij dat nieuwe heeft
opgebouwd uit tal van traditionele elementen. De ‘horens’ van de maan zijn een
dichterlijk cliché dat bijvoorbeeld ook al een paar keer bij Vondel voorkomt. Maar
Poot heeft dat beeld levend gemaakt door het te combineren met het ‘vaneen scheuren’
van het duister. De volgende strofe luidt:
Der sterren eindeloos getal
speelt, met een flonkerende val,
een gloeiende muziek van kringen;
en geeft aldus, bij 't hemels hof,
de overgrote voogd en heerschap aller dingen
oneindelijke lof

Dat klinkt impressionistisch, de sterren die een gloeiende muziek van kringen spelen,
maar er valt evengoed op te wijzen dat het hier om de pythagoreïsche voorstelling
gaat van de muziek die voortgebracht wordt door de rondwentelende hemelsferen.
Van de hemel naar de aarde. Daar heerst diepe rust, net zoals in de eerste strofe
via een oppositie beschreven: geen vogels, geen wufte winden. Maar juist in zo'n
suggestieve stiltebeschrijving staat dan weer een maniëristische perifrase als ‘levend
kristallijn’ voor water, om van ‘schubbig vee’ voor vissen maar te zwijgen. Voor
mij past dit toch goed in de hele wat vervreemdende context: alles is anders dan
overdag. Niemand spreekt op de weg, geen dier laat zich horen - ook dit weer
uitgedrukt met licht vervreemdende metonymieën: ‘de weg houdt roepen in en praat/
de wei haar loeien en geblaat’. En dan eindelijk de dichter zelf:
'k Verneem alom een vredig zwijgen.
Zo sta 'k heel onverlet en vrij.
Zou dit een loden geest geen luchte trek doen krijgen
tot zoete rijmerij?
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Die ‘ik’ is niet de zorgelijke tabakshandelaar met zijn ‘loden geest’ maar de dichter
Poot, eindelijk weer eens ‘heel onverlet en vrij’ en geïnspireerd tot poëzie. Op dit
moment in het gedicht is die geïnspireerde poëzie in feite al geschreven, maar Poot
stelt het anders voor: pas nu begint hij met zijn werkelijke lof van de nacht naar
retorisch model.
Wat zou er, biografisch gezien, gebeurd kunnen zijn? Ik heb geen enkele reden
eraan te twijfelen dat de dichter inderdaad eens in een maanlichte nacht buiten heeft
gestaan. Aannemend dat hij beschrijft wat hij gezien heeft, was dat aan de rand van
Delft. Het licht scheen op gevels en torens. Als hij zich omdraait en even verder
loopt, gaat hij het land in, met water, weiden en wegen. Midden in de stilte staat
hijzelf, gegrepen door wat hij ervoer. Hij maakt notities in zijn hoofd (zoals hij dat
van zichzelf beschreef toen hij nog op de boerderij werkte). Thuisgekomen werkt
hij die impressies uit: het eerste deel van ‘Nacht’. Maar dat vindt hij nog geen
volwassen gedicht. Op deze beschrijving moet iets volgen en wel iets wat nog veel
belangrijker is, de lof Gods, het tweede deel. Waarbij het heel aannemelijk is dat hij
ook al bij zijn natuurervaring gedacht heeft, in de woorden van Anna Bijns, ‘Och,
hoe schoon moet Hij zijn, die 't al heeft geschapen’. Tenslotte was hij ook al bij zijn
sterrenbeschrijving uitgekomen op ‘oneindelijke lof’ voor de goddelijke Gebieder.
En als dit biografische verhaal helemaal niet klopt, en Poot niet anders heeft gedaan
dan uit bekende elementen een beschrijving van de nacht opbouwen? Dan geldt toch
dat hij aan het eind van zijn leven, door de muze gekust, nog een keer dat
overweldigende geluk heeft gekend van het dichten, de vreugde van zijn jonge jaren.

Lieux de mémoire
Wat zou het herinneringsbeeld van Poot moeten zijn? In de meest letterlijke zin de
boerderij van zijn vader waar hij jaren gewerkt heeft, maar die boerderij bestaat niet
meer. Bovendien zou dat misleidend zijn: Poots boerderij heeft in Arcadië gestaan
en wat dat betreft geeft de afbeelding bij ‘Akkerleven’ een beter beeld van de
dichtende boer. In 1973 heeft Frans van de Staak een kleurenfilm gemaakt waarin
Donald de Marcas in wisselende locaties een tiental gedichten van Poot presenteert.
Ook dat is een soort herinneringsbeeld vanuit twintigste-eeuws perspectief.
Maar in laatste instantie is het ware herinneringsbeeld van een dichter zijn poëzie.
Niet ieder gedicht, zelfs niet van de allergrootsten, verdient
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het bekend te blijven. Het is al mooi wanneer er tien in het collectieve geheugen
blijven hangen. Van Poot zouden dat een paar van de geestige minnedichten uit zijn
eerste periode moeten zijn, en verder ‘Akkerleven’ omdat daarin de essentie van het
grootste deel van zijn poëzie is vervat: het klassieke perspectief van waaruit alle
onderwerpen bekeken worden, dus ook zijn eigen boerenleven. De ‘Algemene brief’
uit de tweede bundel Gedichten verdient het om onthouden te blijven omdat daarin
met een mengeling van ernst en zelfspot een terugblik op het eigen leven wordt
gegeven zoals dat vóór hem niet was gebeurd. Die durf om het eigen bestaan als
voorwerp van poëzie te nemen, maakte deze aanvankelijk zo traditioneel werkende
dichter tot een vernieuwer. Als hem de steun, roem en troost van het klassieke
dichterschap is ontvallen, vindt hij ten slotte in een enkel gedicht, zoals ‘Nacht’, een
nieuwe stem wanneer hij, hoezeer ook gebruikmakend van bestaand materiaal, als
eerste woorden heeft weten te vinden voor een persoonlijke natuurervaring, zoals
die later in de tijd vaker zal gaan voorkomen, maar die in de literatuur vóór hem niet
te vinden is. Zo is hij ook in ‘Op de dood van mijn dochtertje’ met Vondels
Constantijntje in het hoofd tot een nieuwe persoonlijke duiding van het gebeuren
gekomen.
De hierna volgende bloemlezing bevat veel en veel meer gedichten dan het
handjevol dat ik hierboven opsomde. Waarom dan? In de eerste plaats om te laten
zien in welke context de toppers staan, hoe de beste gedichten bouwen op het
verwerven van techniek, het verwerpen van minder passende modellen, het vinden
van een eigen stem en ten slotte het loslaten van wat eerst als glorie werd beschouwd
om dan toch nog, hoe weinig tijd de dichter nog maar was gegeven, een nieuwe toon
te vinden. Verder ook om te laten zien hoe deze schrijver die als eerste heeft
geprobeerd van de literatuur te leven, zijn netwerken opbouwde, opdrachten verwierf
en vakwerk leverde. In die zin geeft deze bloemlezing ook een beeld van een dichter
uit wat de Engelsen noemen ‘Grub Street’, de wanhopige strijd om het bestaan van
een beroepsschrijver uit een tijd toen er nog geen staatssteun bestond en een dichter
van onzeker privémecenaat afhankelijk was. En in de derde plaats omdat de poëzie
gelezen kan worden als een weerspiegeling van het tragische leven van een begaafde
man zoals dat liep van overmoed tot (creatieve) resignatie. Ook als autobiografie
gelezen is dit oeuvre iets bijzonders. Zo veel inzicht in het gemoedsleven van een
vroegmoderne Nederlander is ons verder niet overgeleverd.
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Bloemlezing
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Voor veelvoorkomende mythologische namen zie de lijst op de uitslaande
bladen achterin.
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Mengeldichten
[Voorzangen]
Zucht tot de poëzie. In navolging van de eerste ode van Horatius' eerste Oden-boek
presenteert Poot zich als dichter aan het publiek. Sommige mensen willen hoge
ambten, andere geld (en sommige helemaal niets). Alle hoge ambities brengen geen
blijvende roem. Die levert alleen de poëzie en daarvoor kiest hij.

Zucht tot de poëzie
Wie zou elks wit* afmalen op zijn bladen?
D' een bidt de goê Fortuin
om kronengoud en purpren rijksgewaden
en hoven van arduin*.
Een ander, die bij d' orelogsbanieren
liefst glorie haalt, grijpt naar
triomfpalm en bebloede krijgslaurieren;
en koopt met lijfsgevaar
de zege blij daar 's vijands heiren* woelen.
Het stemmig staatsgelaat
zoekt kussens en raatsherelijke stoelen
en ambten in de staat.
Daar zijn er die alleen op pistoletten*
en goude' en zilvren munt
hun ijdel hart en dwaze zinnen zetten.
Ik heb een goede vrund
die gij niet licht tot klimmen zou bewegen:
't mocht dondren, zegt de man,
en dan waar 't nutst en veiligst nooit gestegen:
zulk weer randt toppen an*.
Zo kiest dees 't heil der welvernoegde zielen,
en rust ook als hij spit*;
daar gene graag op Phoebus' zonnewielen
ten doel des bliksems zit.*
O scepter, dolk, eerambten, schattrezoren,
Waarheen, waarheen, ter vlucht*,
doet ge ons dus kort de gloriehoren horen
van 't vliegende gerucht!
Zoudt gij de naam voor 't sterven niet bewaren,

*

levensdoel

*

donkerblauwe harde steen

*

legers

*

gouden munten

*

bedreigt

*

verwijzing naar
boerenarbeid
*
verwijzing naar verhaal van
Phaëton die door Jupiter
werd neergebliksemd omdat
hij de zonnewagen van zijn
vader Apollo roekeloos
mende
*
in snelle vaart
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als 't lichaam slaapt in 't stof,
wel moet ge dan met al uw luister varen
en aangebeden lof.
Indien Apol, o dichterdom, uw vader, mij steeds begunstige, en
uit Pegasus' gewijde hoefbronader*
mijn dichtgeest lave en pen;
indien de rei der zoete zanggodinnen
mij veedlen laat met lust,
en enen krans van krinklend klimop* winnen,
in kommerloze rust,
Zo zal ik nô* mijn zalig lot verwensen.
De kunst maakt goôn van sterfelijke mensen.*

*

dichterbron Helicon door de
hoefslag van Pegasus
ontstaan
*

aan Bacchus toegewijd en
dichters toegekend
*
beslist niet
*
slotsententie
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Aan de begunstigers van mijn dichtkunst. Dankdicht aan de mecenassen die hem ook
in deze vroege periode al met raad en daad terzijde stonden. Poot zinspeelt op
financiële problemen: hij moet de kost verdienen op de boerderij van zijn vader en
kan niet al zijn tijd aan de dichtkunst besteden. Het gedicht maakt overigens wel
duidelijk dat hij zich een flinke kennis van de klassieke mythologie heeft verworven,
met toespelingen op de mythe van Marsyas die Apollo uitdaagde en daarom gevild
werd; op het verhaal van Apollo die de ossen van koning Admetus moest weiden in
de buurt van de Amfryzus, een rivier in Thessalië; en op dat van Aeneas' zoontje
Ascanius die met kleine stapjes het spoor van zijn vader volgde toen deze uit Troje
moest vluchten.

Aan de begunstigers van mijn dichtkunst
Dit rond* en triplend liergedicht
groet, o mecenen, u, door dankbaarheid gedreven;
dewijl ge mij zo dier verplicht.
Ik wens u voor uw gunst een welgelukkig leven.
Goud is me uw heuse vriendschap waard.
Geen dwarse tegenheid moet ze ooit of ooit verletten.
Zij, zij houdt mijne luit gesnaard,
en doet mij op de harp mijn grove vingren zetten;
Hetzij ik van de akker keer,
waar Ceres' kouter* door de voren wordt gedreven,
en voel mijn zuchten al van veer
gezwind vooruit naar mijn eng schrijfvertrekje zweven;
hetzij ik uit de klaverwei,
waar Pales' koe en schaap roomzwangre jadders* dragen,
met volle mellekemren schei,
en korte pozen vind in lange zomerdagen.
Ik weet wel, vrienden, dat mijn zang
juist niet te lieflijk valt voor luisterscherpe oren:
gij weet wel dat broodzorgbelang
de dichtkunst hindren kan al is ze een aangeboren.
Doch, wie kan 't schaên dat we, ons verdriet
verdrijvende, met spel de ledige uren spillen?
Wij twisten met Apollo niet:
O neen! Goê vrienden, zacht: men zou uw dichter villen.
Hoe dikwijls noop ik mijnen geest,
zelfs in de drukste oogst, met heilige ijversporen
tot dichten, dat de druk geneest!
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Hoe dikwijls schijn ik dus een stem tot mij te horen:
Vaar voort, Poot, helder uit de borst;
al zijt ge maar een boer, in aanzien min uitstekend,
geen lage staat ooit lof bemorst*:
gij drijft de landbouw die zijn tijd met eeuwen rekent.
Landluiden spelen al vanouds
op dunne hallemen in vrolijke landouwen,
terwijl ze aan Pan, de god des wouds,
de zorgen voor hun zoet en dartel vee betrouwen.
Men zegt dat Phoebus zelf weleer,
toen hij de felle haat van Jupiter bezuurde,
bij vorst Admetus' ossen meer
dan duizend deuntjes op zijn ruispijp tureluurde
omtrent Amfryzus' klare vliet.
Hierop kan dan noch tijd noch staat mijn zanglust tomen:
dicht ik geen gloriewaardig lied,
de wil tot grote daên wordt voor de daad genomen*
Ik oog, met eerbied en ontzag,
op fiere helden die in dichtkunst niemand wijken;
en schoon ik op geen enen dag
waard ben te noemen bij Hooftzwiergen en Vondrijken,
zo stel ik ze mij echter voor,
en klim en hink ze na op Pindus' wenteltrappen*.
Dus volgde Ascaan Aeneas' spoor
uit Trojes vege vest, met ongelijke stappen.*
Dan (och! wie is zijn eigen vriend?)
'k Begeef mij stout ter zee, daar 't schroomlijk is te zeilen;*
maar, 't geen elkeen te weten dient,
'k begeer in plaats van lof verschoning van mijn feilen.*

*

bezoedelt

*

in magnis et voluisse sat,
spreekw. citaat uit Propertius

*

muzenberg

*

bekende passage uit
Vergilius' Aeneis II, 724
(Vondel WB VI, p. 474-475)
*
toespeling op Vondels
Aenleidinge (WB V, p. 488)
*
veniam pro laude
(spreekwoordelijk)
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Tot mijn gedichten. Net zoals onder meer de dichter Ovidius dat had gedaan (Tristia
I, 1 en III, 7; Valentyn III, p. 1 en 42), spreekt Poot zijn gedichten als zijn kinderen
toe nu hij ze de wereld instuurt. Hij hoopt dat ze hem zullen overleven tot het einde
van de wereld bij de grote wereldbrand. Hij verheft zich erop dat hij de eerste boer
is die ook dicht. Zijn roem zal blijven: het volksgeloof wil dat de laurier/lauwerkrans
niet door de bliksem getroffen wordt.

Tot mijn gedichten
Gij tedre wichtjes van mijn brein*,
onnoosle* schepsels zonder erreg*,
ai hoort, al zijt ge zwak en klein,
wat ik uw krank* vermogen verreg.
Gij weet dat gij mijn kinders zijt,
en zult mij mooglijk overleven.
Och! waart gij waard, na lange tijd,
alle in de grote brand* te sneven.
Als gij dan door de wereld reist,
om ergens goed verblijf te krijgen,
en men u blijk van afkomst eist,
toont dat aan elk, doch niet met zwijgen.
Spreekt, stamelt dus: u kwam misschien
de naam van Poot weleer ter ore;
die was ons vader zelf, doordien
wij uit zijn hersens zijn geboren.
Zegt voorts dan hoe ik d' eerste was
van al de Nederlandse boeren,
die 't zanggodinnendom belas*
dat het zich bij de ploeg liet voeren.
Maar hoe! Wat wil dit droef geschrei?
Wat perst, wat drukt mijn arme dieren*?
Neemt toch, 'tgeen ik van branden zei,
voor mutsaardvlam* noch martelvieren.
Men vindt alszins* barmhartig volk.
Schept moed: u staat niet eens te vrezen
voor vuur, verscheuring, wind of kolk.
Gij zult beminde wezen wezen.
Ik ken wel liên die (dit voedt hoop)
alzullek wankroost mogen lijden.
Denkt hoe 't geleerde Athene Aesoop

*

geesteskinderen
onschuldige; kwade
bedoelingen
*
onschuldige; kwade
bedoelingen
*
zwak
*

*

wereldbrand aan het eind
der tijden
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muzen betoverde

*

kinderen
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brandstapel
overal

*
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een bochelachtig beeld ging wijden.*
Hoe 't gaan mag, houdt me mijnen naam
bij onze vrienden toch onsterflijk,
en helpt me aan ene heldre faam.
Loflauwerblaên zijn onverderflijk:
al hangt er nog zo zwaar een weer
de bliksem zengt ze nimmermeer.
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[Bijbelstoffen]
Jezus' geboortenis. Een gedicht in de vorm van een pindarische ode. Poot heeft deze
vorm waarschijnlijk leren kennen via de reien van Vondels drama's. Het rijmschema
volgt dat van de eerste rei van Gebroeders. De behandeling van het kerstgebeuren
in de vorm van een dialoog was traditioneel. Het komt onder meer voor bij ds. Arnold
Moonen, een toen bekend dichter, en Jan Baptista Wellekens, een oudere tijdgenoot
van Poot. In Zang en Toezang discussiëren bewoners van Bethlehem over wat ze
meemaken. De sprekers van de Zang denken dat de Verlosser hen van de Romeinen
gaat redden en refereren verderop aan eerdere strijdbare helden. Er is dan wel sprake
van een soort dramatische ironie: weliswaar zal Jezus niet als een vechtersbaas
optreden maar toch zal hij door Zijn kruisdood wel degelijk de boeien van dood en
zonde verbreken. De sprekers van de Tegenzang duidt de gebeurtenissen meer
geestelijk, in christelijke zin. In Toezang en Slotzang zijn de standpunten verzoend.
De stof is ontleend aan Lucas 2, maar ook passages uit het Oude Testament spelen
een rol: allerlei details uit het verhaal van Simson/Samson, zoon van Manoa (Richteren
13-16) die de tempel van de Filistijnse afgod Dagon bij zijn dood neerhaalde met
het latere vervolg zoals beschreven in 1 Sam. 5 waar het beeld van Dagon kapot op
de grond ligt naast de door de Filistijnen van de Israëlieten geroofde Ark.

Jezus' geboortenis
I. Zang.
Wat of die heldre dageraad
en engelenzang, ter middernacht,
de stervenden* komt spellen?
Wat of die herdren over gaat*,
dat zij van hunne kuddewacht
de schreden herwaarts stellen?
Zou hier in 't schamel Bethlem* wel
een nieuwe vorst geboren zijn
om Jacobs erf t'ontlasten
van Caesars* dwangjuk, dat te fel
Gods eigendom in droeve schijn
durft drukken en vermasten*?
Och! dat mijn hoop mij niet bedrieg'!
Dees stad was heiland Davids wieg.

*

(door zonde) ten dode
gedoemden
*
wat is er aan de hand met
die herders
*
niet roemrijke
geboorteplaats van koning
David en volgens de
voorspelling ook die van de
nieuwe redder van Israël
(Micha 5:1)
*
ten tijde van Christus'
geboorte regeerde de
Romeinse keizer Augustus
in Palestina
*
beladen

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

94

I. Tegenzang.
Hoe staat ge dus verbaasd en ziet
en staroogt* op een wereldvorst?
Dat dagen, lopen, zingen,
geschiedt om genen koning, die 't
gestroopte lemmer* in de borst
van Sions haatren wringen
en Jesses* troon, die viel, dus zal
herbouwen. neen: God schenkt ons meer.
Maria, 't puik der maagden,
baart in een Efratase* stal,
maagd blijvende, de grote Heer
waar d' eeuwen lang af waagden*,
de Opperherder, door wiens dood
Gods schaapskooi vrij zal zijn van nood.

*

staart met verbazing

*

ontblote zwaard

*

Jesse/Isaï: vader van David

*

Betlehem lag in Efratha

*

van gewaagden

II. Zang.
Zal hij op zijnen sterrefdag
dees schepterdiefse vrijheidsprang*
ontschroeven en verpletten
door een gerechte bliksemslag?
Vaart, englen, vaart dan voort een zang
op zijn geboort te zetten.
Want dus verhalen we al ons schâ
op d' afgodisten, die, zo sterk
van aanhang, Isrel drukken.
Een later zoon van Manoa
komt een vervloekter Dagons kerk
van haren grondvest rukken.
'k Wens hij 't gevaart zulks ommewreek'
dat Remus* hals en benen breek'.

*

de onrechtmatige boei van
onze vrijheid

*

medestichter van Rome

II. Tegenzang.
Geen Samson, die zijn vijands land,
door d'onweerstanelijke kracht
van 't broeinest* zijner haren;
door kakebeen en korenbrand

*

woordkeus in navolging van
Vondel om de in Simsons
haren ‘broeiende’ kracht aan
te duiden
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en portgetors en reuzenslacht
en kerkbreuk, straf zal baren,
verschijnt er heden tot ons heil:
maar 't is de Leeuw uit Juda*'s stam,
die Edens draak* zal doden.
Godspraken*, zonder tal of feil,
en tempelplicht en offervlam*
ons dit al lang ontboden*.
Loop eeuwen achterwaarts en zoek
's Helds leven in 't orakelboek*.

*

aanduiding voor Christus,
vgl. Openb. 5:5
*
de slang uit het paradijs,
vgl. Gen. 3:15
*
profetieën
*
de Joodse
tempelceremoniën werden
gezien als voorafschaduwing
van het offer van Christus
*
verklaarden
*
boeken der profeten in het
Oude Testament

Toezang.
Wees wellekom, gezegend Kind.
Wij, onderdanen, groeten u,
als onze God en Koning,
van God en engelen bemind.
O troost voor Adams kindren*, nu
met u in samenwoning*.
Aartsstichter van verbond en peis*,
voor wie 't al knielt en buigt en beeft,
wat zullen we u vergelden,
nu gij uw hemels rijkspaleis,
waar eeuwge vreugd en blijdschap leeft,
van tong noch pen te melden,
uit liefde tot uw volk, verlaat?
Oprechte liefde ontziet* geen kwaad.

*

de mensen
die nu samen met u de aarde
bewonen
*
vrede
*

*

vreest

Slotzang.
Wat valt de goede Hemel mild!
De zaligheid daalt naar beneên.
't Sneeuwt parelen en rozen*.
O mensen, weest geen zwijnen: wilt
die schat nooit smadelijk vertreên,
of dwaas verachtelozen*.
Het Oost biedt Jezus offer aan*
en zegt ons wat er dient gedaan*.

*

symbolen van zuiverheid en
liefde
*

vgl. Matth. 7:16 en de
uitdrukking ‘rozen voor de
varkens strooien’
*
toespeling op de wijzen uit
het Oosten met hun
offergaven
*
geeft ons het goede
voorbeeld
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Uitgang van Gods Zoon. Gedicht op basis van het verhaal zoals verteld in Mattheus
27:33-56, maar ook met andere uit de evangeliën gehaalde kennis over Jezus' leven.
De kennis over de latere geschiedenis heeft Poot waarschijnlijk ontleend aan Flavius
Josephus. Poot geeft vooral aandacht aan de gevolgen van Jezus' dood voor de joden,
de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, de ondergang van de tempel. Deze
visie was niet ongebruikelijk in het christelijk denken: de joden werden gestraft voor
hun schuld aan Jezus' dood. Maar ook de mensheid in het algemeen is schuldig:
Adam heeft Gods wet overtreden en daarom moest Jezus als borg de toorn van God
dragen. Voor stilistische bijzonderheden zie p. 18-19. Poot heeft op diverse plaatsen
gebruikgemaakt van het toenmaals beroemde gedicht van ds. Joannes Vollenhove
‘Kruistriomf’.

Uitgang van Gods Zoon
Wilt ge eens een wondere en onthoudbare uitvaart houden,
zo komt bij 't heilzaam kruis daar 's werelds heil aan sneeft.
Hier gaan twee zonnen schuil die 't zuiden pas beschouwden.
Hier sterft het leven zelf, terwijl het leven geeft
aan doden, die wel haast zich uit hun graven beuren.
Hier is 't heelal in last omdat zijn bouwheer lijdt.
Aardbevingen zijn ree met kraken, slopen, scheuren,
waardoor de hardste rots in scherven springt en splijt.
Hier wordt d'onnozelheid gemarteld en bespogen,
Getrapt, gefoold, gesleurd, met laster, hoon en schand'.
Jeruzalem, ziet gij 't met onbewogen ogen,
zo hebt ge 't wrede hart van 't hardste diamant.
Sno vierschaar, berg uw hoofd: Gods wraak begint t'ontwaken.
Zij stapt, zij stapt alreeds met reuzenschreden aan.
Terug, terug, eer rug en harsenbekken kraken,
en stad en land in bloed en vuur en stof vergaan.
O Palestina, rijk van zalige landouwen,
o heilige Jordaan*, bij God zo dier geschat,
wat zult ge niet al leed en jammeren aanschouwen,
als 't woeste heidendom* in Abrams erven spat!
Als Rome, 's werelds angst, zijn adelaarstandaarden
op Salems* vesten plant, waar Jacob binnen zit!
Als Titus* met de hoef der vijandlijke paarden
wijnberg en akker schendt, geterregd en verhit!
Daar kwam Pompeius* korts, dat schrikbare oorlogswonder,
de Joodse hoogheid plots neerbonzen uit haar staat.

*

belangrijke rivier in Israël

*

te weten de Romeinen
onder Titus
*
Jeruzalem
*
veroveraar van Jeruzalem
*

Romeins veldheer die in 63
v. Chr. Palestina binnenviel
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Nu wankt er ene roe, daar zal gans Isrel onder.
Wie schuldvrij bloed vergiet, wet Gods gewisse haat.
O tempel, o altaar, waar d' offervuren branden
als Levi* rammen slacht! O bondkist, heiligdom,
neemt afscheid allemaal; uw avond is op handen
en nacht, ik keer mij naar de vege Heiland om.
Met oorlof, Goël*, 't zij uw hoge naam ter ere
dat ik mijn lijkcimbaal en martelsnaren stel.
Och, dat uw goede geest mij zuivre klanken lere!
Zie hoe ik mij verneer voor uwe voetschabel*.
De donkre nacht werd dag toen Jezus werd geboren.
De lichte dag wordt nacht nu 't licht der zielen scheidt.
Nu kan men op het felst de schorre donders horen,
de scherpe bliksems zien, van 's hemels grimmigheid.
Wie zag ooit zoon dus met zijn vaders toorn verladen?
Hebt vrinden zonder tal, een vader is een vrind*.
Hier wordt natuur verkracht, trots d' allertaaiste draden.
Hier woedt Gods wraak op zijn onschuldig enig kind.
Dat komt van borreg staan, wanneer de schuldnaars falen.
Rechtvaardigheid eist juist* voldoen van alle schuld.
Ga, zeg voor iemand nu: maar denk vrij op betalen.
Zeg liever, zeg ronduit, dat gij betalen zult.
't Was Adam die Gods wet verschopte met zijn voeten*.
Toen kwam de Middelaar* en stelde zich te pand.
Was dat een euveldaad om aan het kruis te boeten?
Rijk God, hoe smoort uw min als uwe gramschap brandt!
Wat letters zie ik, daar de Joôn zo tegen schreeuwen?
Dit is de koning van 't ontelbaar Joôngetal.*
Ja koning. Zet erbij: de God der endloze eeuwen,
wiens onverwrikbre troon nooit schokte of schokken zal.
Zwijg, Juda's vorstenstam, van pratte leeuwsbanieren*.
Klim nu uw troon langs zespaar gouden leeuwen op.
Om legt hij. Deze Leeuw* zal zijnen scepter zwieren
gestadig, oost en west, van d' aard tot 's hemels top.
Hij schraagt de heerschappij van alles met zijn schouderen.
Hoe overtreft zijn staf de staf van Salomon!
Zijn bloeiend rijk zal nooit verdorren, nooit verouderen,
en strekt zich wijder uit dan d' omloop van de zon.
Bespot geen doornenkroon, geen blinkende gewaden,
geen rieten staf: zie toe. D'Almachtige zal Hem

*

levieten, tempeldienaars

*

Verlosser, aanduiding voor
Christus
*

voetenbank

*

al heb je vrienden in
overvloed, een vader is pas
een echte vriend
*

terecht

*

die de eerste overtreder van
de goddelijke wetten was
Christus
*
die de eerste overtreder van
de goddelijke wetten was
Christus
*
‘Jesus Christus rex
Iudaeorum’, opschrift op het
kruis
*
de troon van koning Salomo
(van Israël en Judea) was aan
weerszijden met zes leeuwen
versierd (1 Kon. 10:19-20)
*
Christus werd als ‘leeuw
van Juda’ aangeduid (Openb.
5:5)
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met sterrenglans bekleên, met zonnegoud beladen,
en tonen dat 's Helds duim de hemelstaf beklemm'*.
Maar welk een zinkend lot! zijn love* ziel gaat glippen:
Hij neigt 't gezalfde hoofd naar d'afgepijnde borst.
Hij blaast de jongste* aêm uit zijn gewijde lippen:
het droge moede hart verstikt van pijn en dorst.
Met duizend angsten, elk bekwaam een borst te matten,
al was ze van metaal en ijzer, heeft te nacht
de Held gestreên, eer hem d'ontmenste monsters vatten,
en hechtten aan dit hout, waar 't lijden is volbracht.
Ween, hemel, aarde, ween. Weent, mans, weent, vrouwen, kinders,
ween, al wat wenen kan, uw Schepper is ontschept;
uw Vader is vermoord. Wat naakt u niet al hinders,
nu ge uwen trooster mist, nu gij geen Jezus hebt!
Hij was de schoonste ver van d' allerschoonste mensen;
wees 's levens heirbaan met zijn leven aan en leer,
en was de liefde en lust van hen die naar hem wensen.
Men trof zijn wezen met geen cherubijnenveer.
Doônwekker, duivlenzweep, wijnschenker, ziektverdrijver,
ooroopner, ogenlicht, tongslaker, kreuplenschoor,
brooddeler, vissersluk, zeetreder, windbekijver,*
waar vliedt gij, zielenheil, elks nut, al 't aardrijk door?
De Herder is gegaan. Wee ons, wat banger vrezen!
'k Zie 't watertandend heir der wolven op de been.
D'Aartsherder is gegaan. Goê raadsheer*, mag het wezen,
bestel hem toch een graf; och arm! hij heeft er geen.
Breng wat graflinnen aan (dat u Gods gunst bedauwe)
van 't hagelwitste toch dat enig landschap geeft.
O welgodvruchtig heer, het lijk is 't waard in trouwe:
daar heeft geen vuile vlek zijn leven aan gekleefd.
's Mans arremoedje wordt van beulen en soldaten
geplunderd, gevrijbuit*. De teerling* deelt zijn kleed.
Hem wordt geen deksel voor het naakte lijk gelaten,
die onze naaktheid eens zal dekken buiten leed.
Dus vaart de rijke voogd van hemel, aarde en stromen,
die 't al en niets bezit, naar 't holle grafgesteent.
Dat zien met derenis de bergen, velden, bomen,
en d'overdroeve schaar die haren Heer beweent.
De heilzon gaat op 't laagst. 't Is winter voor de zielen.
Men gruwt voor hagel, sneeuw en buien, slag op slag.

*

stevig vasthoudt
moede

*

*

laatste

*

reeks van perifrasen, o.m.
bekend uit Huygens en
Vondel
*

Jozef van Arimathea (Marc.
15:43, aldaar ‘raadsheer’
genoemd)
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en als buit beschouwd
dobbelsteen
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Och! klimt ze weer omhoog met hare gouden wielen,
zo brengt ze ons voor gewis de blijste lentedag.
Weg, Judas, gij verried uw meester en uw hoeder.
Wie hebt ge, uzelf of hem, nu 't meeste leed berokt?
Kom, elleftal, wees blij met uwen God en broeder.
Het schreien heeft zijn deel; 't is lang genoeg genokt*.
Juich, al wat juichen kan, zing vrolijk op en helder.
De hel is overmand en zielendwinglandij.
De nachtvorst legt geboeid in zijnen donkren kelder.
De dood ontbeert haar pijl. Zing vrolijk op en blij.
De Held gaat heen, maar neemt zijn haters op de tanden:
Hij vecht en sneeft en blijft verwinnaar in het veld.
Hoe bleek ziet d' afgrond, met zijn zwarte stokebranden*,
nu koning Jezus hen beperkt en palen stelt!
Juich, al wat juichen kan: de Heiland zal verrijzen,
spijt wachters om het graf en zerken die 't beslaan.
Men zal in 't kort hem met triomfgezangen prijzen.
De dagtoorts zinkt in zee om klaarder op te staan.
Maal nu Emanuël* met rode en witte verven:
Hij heeft het leed bezuurd en zal de glorie erven.

*

gesnikt

*

onraad stichtende duivels

*

aanduiding van Christus
(‘God met ons’)
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[Rederijkersverzen]
[Vraag, Antwoord en Lied]. Dit reeksje behoort tot Poots allervroegste poëzie. Het
gaat om antwoorden op een door een rederijkerskamer gestelde vraag. Het verhaal
staat in Herodotus Historiën I, 85 (vertaling 1665 door O. Dapper), maar blijkens
enkele details heeft Poot ook andere fragmenten uit deze bron gelezen. Later zal hij
vertellen in dit kader ook Plutarchus (naar het Frans vertaald door A. van Zuylen
van Nyevelt, 1603 en herdrukt 1644) bestudeerd te hebben. Voor dit verhaal zou hij
die niet nodig gehad hebben, maar wel diens ‘Leven van Solon’ voor de precieze
bewoording van de anekdote in het Tweede Lied waarin gezinspeeld wordt op de
wijsgeer Solon die tegen Croesus had gezegd dat men niemand gelukkig moet prijzen
voor zijn dood. Het is overigens niet uitgesloten dat Poot dit bekende verhaal in een
andere bron gevonden heeft.

[Vraag, Antwoord en Lied]
Vraag:
Wie sprak die nimmermeer gesproken had te voren?
Wat sprak hij toen de val zijns vaders was beschoren?

Antwoord:
Vorst Cyrus, aartsmonarch der Perzen, die, doordronken
van overwinningen, zijn troon op vorstenschonken
en bekkenelen*, in cement van vorstenbloed
wou stichten, kwam in 't end waar Hermus* met zijn vloed
en zilvren wielingen, doormengd met gouden zanden,
de groene zomen kust der Lydiaanse stranden.
Pactool dook, doods van angst, in 't diepste van zijn kil,
al had hij lang voorheen in vrijheid, vrank en stil,
van zijne glazen kar de gouden* waterhorens
zo vrolijk opgebeurd langs Sardis*' steile torens,
waar 't Lydisch rijkshof rees van marmer en arduin,
en waar vorst Croesus zijn ontzaggelijke kruin
met vorstelijk kronengoud des hogen tulbands dekte,
zolang de goê Fortuin zijn grote voorspoed rekte.
Maar al het sterflijke is verandring opgelegd,
en prinsen zijn, als elk, aan 't noodbescheer* gehecht.
Men ziet bij wijlen wel verwaten hofschavotten

*

hersenpannen
rivier in Lydië

*

*

de rivier de Pactolus is
gouddragend
*
hoofdstad van Lydië

*

dwang van het noodlot,
woord van Hooft
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geverfd van 't zacht koraal der blonde koningsstrotten.
Zo averechts draait het rad van 't wankele Avontuur*.
Maar, koning Croesus, moet ik u, ter kwader uur,
in 't Lydisch hof, thans hoofd van alle treurtonelen,
zo droef een jammerrol met derenis zien spelen,
uw zinkend lot dus naar zien nadren, daar, o held,
uw macht gedraaiboomd wordt van 't Persiaans geweld?
Uw scepter, sluierkroon* en purpren praalgewaden,
met flonkerend robijn en diamant beladen;
uw goudtrezoren en onschatbre kostlijkheid
verlaten u, alsook uw oude majesteit.
Uw hovelingen, van gevreesde helbardieren,
uw hoftrawanten, van getrouwe lijfstaffieren*
verzeld, ontvielen u. O omgekeerde kans!
Hoe treft de bliksem hier de hoogste torentrans!
Vorst Croesus, pas nog zuil en schraag der vorstendommen,
ligt overheerd; alleen verzeld van zijnen stommen
en sprakelozen zoon, wiens reeds volwassen tong
met stramme zenuwen te streng gebreideld* hong,
totdat een Persiaan de vorst, die dook en neigde,
onwetend* met de punt des scherpen moordpriems dreigde.
Toen sprak de stomme: Och! och! doorstoot heer vader niet.
De zoon van Croesus sprak, en toen viel 't rijksgebied.

*

Fortuna werd met of op een
rad afgebeeld

*

oosterse vorstenkroon

*

lijfwacht

*

geboeid

*

omdat hij niet wist dat het
om de koning ging

Lied, op de regel:
Zijn eerste spraakdag bracht zijn vaders ondergang.
Stem: Hou voerman van de hel, enz.
I.

Vorst Croesus, onderdrukt van wrede dwingelanden,
werd (door zijn zoon ontdekt*) gekluisterd, om aan 't vuur
een offerand te zijn. O droefst der offeranden!
Wat staat u d'eerste spraak van uwen zone duur!
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bekendgemaakt
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II.

Hoe ziet men Lydië bedroefd de handen wringen,
de borsten krabben en zich trekken met het haar!
Hoe hoort men Perzië Io triomfe* zingen,
terwijl het wierook brandt op 't oorlogsdankaltaar!

*

overwinningskreet

III.

Lof, lof zij Mithras*, die wij eren op zijn drempels,
roept 't triomferend heir der Persianen uit.
Dat nu van vreugdgeschal weergalmen alle tempels,
en Persen hoogtijd vier' met spel van bom en fluit.

*

door de Perzen vereerde
God, bij Herodotus Mitra
genoemd

IV.

Ons koning Cyrus zit, met lauren overladen,
op zijne staatsiekar, van Croesus' schat vermast*.
Verwonnen Croesus ligt in lijkcipressenbladen*,
en telt de schalmen van zijn ijzren boeien vast.

*

overvol van
teken van rouw, hier
symbolisch bedoeld
*

V.

Zo moet men vijanden van 't machtig Persen* vleugelen,
terwijl het aartsgebied van koning Cyrus groeit.
Zo moet men haters van zijn wereldkroon beteugelen.
Zo dort het ene rijk, daar* 't andre wast en bloeit.

*

Perzië

*

terwijl

Tweede Antwoord.
't Aloude Sardis, dat weleer zijn hoge muren
van Hermus en Pactool vergulden zag en schuren,
werd endlijk overstreên, gemarteld, omgeramd,
van torenkroon ontbloot, tot gruis en stof gestampt;
toen 't barnende onweer, dat uit Persen op kwam dagen,
met dolle donders en verwoede bliksemslagen,
(een bijstre krijgsbui) zelfs het Lydiaanse hof,
dat hier zo heerlijk rees, afgrijslijk neep en trof;
Terwijl vorst Croesus, wie 't ontzag der tulbandkrone
alreeds ontvallen was, met zijnen stommen zone,
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(rampzalig wicht, eilaas!) in enen schuilhoek zat,
en 't jongste snikken zag van zijn geplette stad;
en hoe de Perzen hem de scepterstaf ontwringen.
Zo rolt de heerschappij beneên de manekringen*
gestadig op het rad van 't weiflende Avontuur.
Wat staat staat vast genoeg in 't oorlogsbliksemvuur?
Maar gij, o koninkrijk en zalige landouwen
van Lydië, wat moet ge al jammeren aanschouwen.
Goudrijke stromen, och, hoe deerlijk wordt uw nat
geverfd van 't zacht robijn, dat uit de strotten spat
van hen, die vrij en frank, uw levend marmer dronken,
eer hier, ter kwader uur, vorst Cyrus' sabels blonken!
Wat draagt uw vette zoom, daar berg- en akkeroegst
door 't vijandlijke heir getrapt legt en verwoest,
al bossen op zijn rug van rode legervanen!*
Hoe draaft de ruiterij der felle Persianen!
Schuil, Croesus. Ziet ge niet hoe ginds een moordgriffoen*
zijn hongrig zwaard met bloed van 't hofgezin durft voên,
uzelf onwetend dreigt? Maar, zangnimf, zacht. O wonder!
Daar spreekt de stomme Prins, die dus lang 't leven zonder
bespraaktheid slijten most en nooit verstaanbaar sprak,
tot hij met deze taal des krijgsmans aanslag brak:
Och! och! vermoord toch niet mijn koninklijke vader.
Een tedre vaderliefde ontbond hem zeên* en ader,
die in volwassen jeugd het logge spraaklid dwong*.
Maar, schoon de vorst hier door de dolkpunt al ontsprong,
hij werd nochtans geboeid, wat wreedheid, welke rampen,
om op een houtmijt met een brandend vuur te kampen.
O droevig noodlot voor een hooggeboren ziel!
De zoon van Croesus sprak toen 's vaders staat verviel.

*

de wisselende maan is
symbool van onzekerheid

*

in plaats van graan etc.
dragen de bergen nu bossen
van vaandels
*
moordend monster

Tweede Lied
Koning Croesus spreekt.
I.

Ai mij! wat proef ik thans al staatveranderingen,
en ongelukken die ik nooit ontworstlen zal!
Wat voel ik tranen langs mijn doodse wangen dringen!
Een krijgsgevangen vorst strekt speelpop voor 't geval.
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zenuwen
in bedwang hield

*
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II.

Hoe liet mijn stomme zoon zijn eerste woorden horen,
tot berging van mijn lijf en zwakke majesteit!
Hoe kroop ik voor de Pers in mijne schattrezoren!
O rijkdom, paaide gij der goden grimmigheid!
III.

Had ik op Solons woord wat beter acht gegeven,
die, toen hij al mijn praal en heerlijkheden zag,
mij leerde dat geen mens, wie 't zij, in 't sterflijk leven,
dat droevig schokken kan, volzalig heten mag.
IV.

Vaarwel nu, koningsstad en prachtige gebouwen.
Vaarwel nu, Tyrisch rood dat van mijn schoudren hing.
Vaarwel, kleinodiën en goud, mijn aartsbetrouwen,
eer mij de vijand in mijn gouden zalen ving.
V.

De Goden willen al mijn smaad ten beste keren,
terwijl ik onder 't juk van Cyrus mij verneêr;
en wereldvorsten door mijn voorbeeld poog te leren.
Vaarwel, mijn Lydië, dien enen andren heer.*
*

verwijzing naar de slotregel
van Vondels Gysbreght
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[Dankdichten]
Dankdicht aan de heer Kornelis van Gyzen, doctor in de medicijnen. Deze Delftse
dokter was een van Poots eerste mecenassen. Blijkbaar had hij veel belangstelling
voor poëzie. Poot stelt zich bescheiden op: hij is niet te vergelijken met de klassieke
dichters Homerus, Vergilius, Horatius of Pindarus, maar hij geeft wat hij heeft en
daarmee stellen volgens het spreekwoord de goden zich tevreden. Hij doet wat hij
kan en is daardoor gelijk te stellen met de machtige Caesars uit de geschiedenis.

Dankdicht aan de heer Kornelis van Gyzen, doctor in de medicijnen
Van Gyzen, Phoebus'* zoon en schoor* van 't wagglend leven,
ai, laat uw heusheid toch mijn zangheldin vergeven
dat ze u verhindert in uw nijvre bezigheid
waar gij voor 't leven der verlate kranken pleit
op 't spoor van Hippocraat, Galeen en Avicenne*,
al helden waard geroemd met mond en fenikspenne;
zo moet de lauwerkrans, die in dees heldenbaan
is opgehangen, uw verdiensten nooit ontstaan*.
Gij eert Apol en kiest zijn goddelijke gaven,
dees* tot uitspanning, die om zwetende in te slaven.
Na 't moedig dempen van 's volks ziekten, u bewust,
schaft u de poëzie een aangename rust.
Zo waart ge al lang vermaakt (dies wentelde ik in weelde)
als mijn geringe harp bijwijl een deuntje kweelde.
Socraat schiep eertijds in eenvoudig kinderspel*
geen hartelijker lust na lastig boekgekwel.
Hoe dikwerf placht ge mij tot dichten aan te sporen,
als uw bescheidenheid zich blijdlijk dus liet horen:
Zing op, o veldpoëet, uw zangen ons zo zoet
bekomen als de slaap aan een vermoeid gemoed*.
O overhoge lof voor al te lage tonen!
O herelijke prijs, wie zal, wie kan u lonen!
O onverwachte gunst en bron van dit gezang!
O Gyzen, 'k zong te kort al zong ik eeuwen lang.
Dees vriendschap heeft me dier tot dankbaarheid verschuldigd,
dees heusheid heeft zo dik mijn vreugd vermenigvuldigd,
(hoewel ge midlerwijl de mijn der artsenij
doorwroet) dat ik u dank, maar zonder vleierij.
Had gij nu ook Homeers of Maro's* kopren klanken

*

Apollo, ook de god der
geneeskunde
*
steun
*

beroemde geneesheren uit
Oudheid en Middeleeuwen
*

ontgaan

*

nl. de gave van de poëzie

*

Fedrus p. 137

*

Vergilius, Ecloga v, 46
(Vondel WB VI, p. 134-135)

*

Vergilius'
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of Flaccus'* gouden lier of Pindars' luit te danken!
Doch bij de goden geldt een offer al is 't kleen.
Wie doet wat hij vermag, doet wat ooit Caesars deên.
Zo waarlijk moet, mijn Heer, uw vlijt de dood verslinden.
Zo waarlijk moet ik aan uw gunst een toevlucht vinden,
en 't kermend ziekbed aan uw kunst, die doden wekt,
terwijl ge 't prinslijk* Delf een aesculaap* verstrekt.

*

Horatius'

*

Willem I woonde in Delft
en is daar ook bijgezet,
evenals latere Oranjes
*
geneesheer
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Aan de Heer Kornelis van Zwieten, pleitbezorger, begunstiger mijner poëzie. Van
deze jurist is verder niets bekend dan wat in het gedicht staat: een geïnteresseerd
lezer van Poots poëzie die hem financieel of anderszins steunde. Poot gaat wel ver
met zijn bescheidenheid door dit rijk met klassieke geleerdheid versierde gedicht
‘onbepronkt’ te noemen.

Aan de Heer Kornelis van Zwieten, pleitbezorger, begunstiger mijner
poëzie
Geleerde tolk van Themis*' diepe orakelen,
verdediger en schraag* van 't heilig recht,
zie hoe mijn lier een reeks van dankbre schakelen
aan 't altaar van uw voeten nederlegt.
Kan zij u dan zo zoet in d' oren klinken,
dat ze u beweegt tot zulk een blij onthaal?
Of kiest ge 't hees getjilp der distelvinken
voor 't orgel van een schelle nachtegaal?
Ai! hoor veel meer naar radeloze mensen,
die, met krakeel of blind verschil* belaên,
om uwen raad en schrandre voorspraak wensen,
en bleek bedeesd aan uwen drempel staan.
Of is de Twist, uit donkre nachtspelonken
van Pluto*'s rijk gebaard en breed verspreid,
door u alreeds in ketens vast geklonken,
Megeer* vertrapt? Hoe 't zij, Gerechtigheid*
kan door uw hulp haar schaal en degen* houwen;
terwijl uw geest de triomfante troon
in 't rijkshof van Astré* helpt stutten, bouwen,
en wakker kampt om d'eer der gloriekroon.
Het lust u dan de zinnen te verpozen,
te weiden in de hof der poëzij,
waar 't eeuwig vloeit van nectar*, waard gekozen;
waar 't eeuwig riekt van bloemen, rij aan rij.
Maar wat gebeurt mijn rijm thans heerlijk voordeel!
Al is 't gering, eenvoudig, onbepronkt*,
het wordt nochtans door uw scherpzinnig oordeel
begunstigd, trouw beschermd en blij belonkt.
Nu vrees ik voor geen schampre dichttirannen*,
die Naso*'s zelf, uit enkle haat en spijt,
met lastertaal naar 't ijzig Pontus bannen:

*

godin van het recht
steun

*

*

geschil

*

god van de onderwereld

*

Megaera, een van de
wraakgodinnen
*
vrouwe Justitia
*
zwaard
*
Astraea, godin van het recht

*

godendrank

*

onopgesierd

*

tirannieke beoordelaars van
de poëzie
*
Ovidius, verbannen naar
Pontus aan de Zwarte Zee
vanwege lasterpraat; hij
dichtte daarover in Tristia
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nu trots ik 't boos vergift der bitse nijd*.
Verheugt u nu, o bossen, stromen, velden.
Nu mag ik vrij en vrank, in veiligheid,
uw frisse lof gans onbekommerd melden;
ik heb een Demostheen*, die voor mij pleit.
En gij, mijn heer en mecenaat*, van Zwieten,
heb driemaal dank. Indien 't mijn zang vermag,
zo zal uw naam d' onsterflijkheid genieten,
en duren tot de allerjongste dag.

*

afgunst

*

beroemd Grieks advocaat
en redenaar
*
weldoener
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Op de voortreflijke muziekoefening van de heer Dirk Schol, orgel- en klokspeler der
Nieuwe Kerk te Delft. Dirk Schol (1641-1727) was 62 jaar organist en beiaardier van
de Nieuwe Kerk te Delft. Het gedicht maakt de indruk dat Poot hem wel eens op het
orgel de verschillende ‘stemmen’ heeft zien en horen gebruiken. Wie weet heeft
Schol hem ook de naam van Orlando di Lasso als voorganger in de muziek genoemd.
Op voorgang van Vondels gedicht ‘Op het klokmuziek te Amsterdam’ (WB IX, p.
401-403) met lof op de klokkenist Salomon Verbeek, vergelijkt Poot de musicus met
befaamde mythologische zangers en lierspelers: Amphion die met zijn muziek stenen
bewoog om de muren van Thebe te vormen (Schol laat metaforisch de muren van
Delft verrijzen), Orpheus, zoon van Apollo en de muze Calliope, wiens muziek de
natuur tot luisteren en reageren dwong, onder andere rivieren tot stilstand bracht.
Ook wordt nog gerefereerd aan de zanger Arion die met zijn lied dolfijnen lokte en
op de rug van een van hen veilig aan land werd gebracht. Als bijbelse exempels
fungeren de zangers van de tempel in Jeruzalem, hier aangeduid met Aärons hut, dat
is de tent der samenkomst van de Israëlieten in de woestijn, toen Aäron hogepriester
was. De mythologie wordt ten slotte, net zoals ook Vondel dat had gedaan, aan de
kant gezet als verzinseltjes voor het eenvoudige volk: wij hebben daarentegen de
echte kunstenaar Schol. Vgl. Dichterschap p. 19-23.

Op de voortreflijke muziekoefening van de heer Dirk Schol, orgel- en
klokspeler der Nieuwe Kerk te Delft
Amphion* Schol, wie vindt zich niet
verplicht uw rijk vernuft te danken?
Wie klaagt; wij kennen geen verdriet,
als ge ons met bas- of vedelklanken
of klavecimbelsnaren streelt,
of als ge met uw radde vingeren,
op fluiten of schalmeien speelt*,
en 't spoor geleidt der brave* zingeren:
of klopt op 't speeltuig van metaal:
Waarom? 't klinkt godlijk altemaal.
De leeuwrik, ja de nachtegaal
ontsteekt aan uwen toon zijn gallem,
die 't bos verheugt met morgentaal.
Ik krans met lauwerblaên en pallem,
indien 't me vrij staat, uwe kruin.
En wie het lust uw geest te zoeken,

*

mythologische zanger op
wiens muziek stenen zich
samenvoegden

*

allemaal klanken die op een
orgel kunnen worden
nagebootst
*
flinke
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die wijs ik over hei noch duin,
maar in uw eedle notenboeken,
die d' eeuwigheid zijn toegewijd:
want deugd en kunst tart nijd en tijd.
Geschiedt u recht, zo zal de Faam,
om 't zoet akkoord der torenklokken,
die gij leert spreken, uwen naam,
Saturnus*' ijzren zein* onttrokken,
gestaag trompetten, waar de dag,
die d' oost- en westkim komt schakeren,
ooit redelijke mensen zag,
die zuivre fenikskunst* waarderen;
en hoe gij Govert*s lage wal
zag rijzen op uw klokgeschal*.
Maar och, hoe vrolijk heft de kerk,
op 't horen van uw orgeltonen,
haar blauwe schedel boven 't zwerk!
Hoe wenst ze uw vingrendans te lonen!
De tempelwanden heffen aan.
Een blijde weergalm roert hun gorgel*:
terwijl gij aardig* onder 't slaan
elks oren strengelt aan uw orgel.
Orlando*'s orgelstem wordt stom.
Wie u veracht is doof of dom.
Calliope's en Phoebus' zoon*,
die Thracer Rodope en Ismaren,*
zag trippelen op zijnen toon
en welgestelde citersnaren:
die Hebrus* op zijn stroomkaros
zo wel kon vleien en betomen,
dat hij zijn pruik van riet en mos
verhief langs bei zijn groene zomen,
die eeuwig bloeiden, fris en blij;
zou u aanbidden, leefde hij.
De zangrei placht in Arons hut*
de Godheid met zijn stem te prijzen,
van harp en psalter onderstut,
op godgewijde trant en wijzen.
Gij, muzikant, kunt braaf in 't koor
vorst David*s luit met windklank volgen,

*

hier als god van de tijd
zeis

*

*

kunst van grote
zeldzaamheid, vogel feniks
verscheen slechts zeer zelden
*
hertog Govert, vermeende
stichter van Delft
*
beeldspraak die herinnert
aan Amphion
*

keel
kunstig

*

*

Orlando di Lasso

*

Orpheus
vgl. Verg. Ecl. 6, 30,
Rhodope en Ismarus zijn
bergen in Thracië
*
rivier in Thracië; van
Orpheus werd verteld dat hij
rivieren tot luisteren dwong
*

*

cultische tent tijdens de
woestijntocht van Israël toen
Aäron hogepriester was, hier
als omschrijving voor de
tempel waar zangers
optraden, zie bijv. Nehemia
10:39)
*
koning David, befaamd
harpspeler (zie bijv. 1
Samuel 16:23)
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en thuis verzaadt gij 't gretige oor
van blijden, droeven of verbolgen;
want speelt gij klaaglijk, ieder schreit;
of blij, dan baart gij vrolijkheid.
Zo geeft men oren aan het woud.
Zo brengt men huilende woestijnen
in zachte stilligheid, zo bouwt
men muren op. Dat heet dolfijnen,
uit Thetis*' grondeloze kolk,
naar boven lokken*. Laat d' aloudheid*
nu zwijgen; of 't eenvoudig volk
verbazen met een klucht uit Stoutheid*.
Heer Schol, uw herelijk muzijk,
streel' namaals 't zalig hemelrijk.

*

zeenimf of zeegodin
dat deed de zanger Arion
*
klassieke Oudheid
*
brutaal verzinsel (mythisch
verhaal)
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Zedeprint van Juffrouw Katharina Blokhuizen. Een karakterschets (de aanduiding
‘zedeprint’ heeft Poot aan Huygens ontleend) van een bewonderde vriendin. Alle
goden samen willen een meesterstuk voor de dag brengen. De een geeft schoonheid,
de ander wijsheid, weer een ander pittig conversatietalent. Helaas schenkt één haar
ook een kille inborst. Het gedicht toont de typische kenmerken van de petrarkistische
poëzie, met als hoofdpersoon de hartstochtelijk beminde maar koele Vrouwe, met
de stijlfiguur van de paradox (‘ijzig vuur’). Haar hart zal ten slotte via de weg van
haar geest geraakt moeten worden: Cupido moet zich maar in een boek veranderen.
Katharina en Debora Blokhuizen waren Rotterdamse vriendinnen van Poot.

Zedeprint van Juffrouw Katharina Blokhuizen
Toen 't godendom, in 's werelds leste dagen*,
een meesterstuk der schepping tonen wou
schiep 't Katharijne, elks lust en welbehagen,
en dorst* aan haar zijn dierbre schatten wagen,
als fiere schoonte en eedle deugd en trouw.
Dees* schonk haar 't fraai der welgemaakte leden,
die* 't vliegend snel van een gezwinde geest.
Een ander 't heus der juist gezoute zeden*.
Een ander 't zoet der drie bevalligheden*.
Doch Pallas* en Dione* schonken meest.
Maar een der hooggeduchte hemellieden
begroef haar borst in kille minloosheid.
Dit doet haar steeds voor min en minnaars vlieden,
die haar gestaag oprechte liefde bieden.
O ijzig vuur dat Venus' kind* beschreit!
Verblinde dwerg, wilt gij haar boezem treffen,
verander u dan in een geestig boek,
en laat u door haar schone handen heffen;
haar geest zal toch die loosheid* niet beseffen.
De schrandre list valt wijsheid zelf te kloek.

*

in recente tijd

*

durfde

*

de een, Venus = Dione
de ander, Pallas
*
de gave van wellevendheid
en precies passend gedrag
*
gratiën
*

*

Cupido, vaak met blinddoek
afgebeeld
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Aan Juffrouw Sara van Elzen. Troostdicht voor een vriendin die haar vader, predikant
te Schipluiden, heeft verloren. Uitgangspunt is het christelijk stoïcisme. In leed dient
men lijdenskracht, patientia, te tonen en de wijsheid het onvermijdelijke te
aanvaarden. Vader is in de hemel (met de verzwegen bijgedachte dat het onjuist zou
zijn hem uit de zaligheid terug te willen halen). De dichter weigert dus mee te klagen.
Nogal abrupt slaat hij een andere toon aan: nu is het tijd om voor de jeugdige Sara
een liefdeslied te zingen en haar tot trouwen aan te sporen. Daarna komt hij weer op
het eerste thema terug.

Aan Juffrouw Sara van Elzen
Stil, Sara, stil. Hoe moogt ge zo verslagen
van 't straffe noodlot klagen?
Al wat men ooit te lijden is verschuld
valt lichter door geduld.
Gij eist vergeefs uw dode vader weder;
een hemelburger neder.
Gij wacht vergeefs een klaagtoon van mijn luit:
het lijkmisbaar heeft uit.
Veel liever eens een vrolijk lied gezongen
van Venus' dartle jongen*,
en van de boog voor wiens aartsheerschappij
't al zwicht behalve gij.
Veel liever eens gespeeld op luchte snaren,
van bruiloften en paren,
en hoe Jupijns geduchte gemalin*
elk bindt door huwlijksmin.
Of zou dit licht uw stil gemoed ontstichten?
Vrees dat van wulpse dichten.
Dees zang is heus. Wij zingen van de trouw*
die u wel passen zou.
Hoe nu? Ik zie uw kaakjes aardig blozen.
Beschaamdheid schildert rozen
op 't zacht albast van uw gelaat, daar schoont'
en zedigheid in woont.
Zou zulk een maagd gedurig zitten treuren
met toegesloten deuren?
Haar boezemwond steeds openen met pijn?
Neen, neen, dat mag niet zijn.
Onnutte druk, belust het hart te knagen,

*

Cupido gewapend met pijl
en boog
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Juno, huwelijksgodin

*

huwelijk
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moet ieder van zich jagen.
Der braven voer is een gelijk gemoed
in voor- en tegenspoed.
't Is waar, gij mist uw hoeder en uw rader;
maar maak uw smart niet kwader.
De Hemel houdt gestaag voor 't vroom geslacht
met honderd ogen wacht.
Schep moed. Men ziet na barre wintervlagen
de lente bloempjes dragen.
Ik schat hem wijs die 's nachts, schoon rood beschreid,
een blijde dag verbeidt.
Maar hou*: ik mag mijn zang wel elders keren:
'k behoef u niet te leren.
Frisse Elzenspruit, gij weet dat met de tijd
de droefheid henenglijdt.
Sta pal dan, dat geen zielbekommeringen
uw zoete jeugd verdringen,
en laat nooit toe dat ijdle zorg of rouw
uw effen voorhoofd vouw'.
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[Minnedichten]
Klacht. De thematiek lijkt sterk op die van de ‘Zedeprint’ aan Katharina Blokhuizen.
Zie ook Inleiding p. 20.

Klacht
Een abel nimfelijn*, dat d' eêlste schoonheid tart,
(als dragende in een lijf, waarop natuur mag bogen*,
de fierheid van Diana* en Venus' minvermogen)
houdt in de doolhof van haar schoonheid mij verward.
Zoekt iemand 't godendom, of waar het woont en mart*;
welsprekende Mercuur* is in haar mond gevlogen:
Minerva* in haar brein, Cupido in haar ogen,
de strafheid* in haar borst, tot mijn verdriet en smart.
Wat schept mijn zuchten dies aan dove rotsen, stenen,
al oren! Welk een tal van monden die mijn wenen
nabauwen*, daar zij bet versteend blijft dan een rots!
'k Zou zelfs de dartle Min* mijn schreien naar zien rechten*,
omdat nooit schichten* op haar hart hart kunnen hechten,
waar 't onverboôn door 't lot en in de macht eens gods.*

*

bevallig meisje
trots zijn
*
kuise godin van de jacht
*

*

toeft, verblijft
gevleugelde god van de
welsprekendheid
*
godin van de wijsheid
*
hardvochtigheid
*

*

echoën
Cupido
*
tot voorbeeld nemen
*
pijlen
*
als dat mogelijk was (goden
kunnen niet wenen)
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Aan Kloris. Een gedicht als een mozaïek. De dichter smeekt in soms petrarkistische
stijl (bijvoorbeeld de paradox in vs. 1) om wederliefde en brengt allerlei argumenten
in stelling: de waardeloosheid van gaven die men niet gebruikt, het pluk de dagmotief
gecombineerd met het argument van het snelle voorbijgaan van jeugd en schoonheid.
Voor dat laatste argument wordt een gedicht van Horatius ingezet (Ode I, 25) door
Vondel samengevat als: ‘Hij beschimpt haar die nu oud en versleten, op haar beurt
door de jeugd versmaad wordt.’ De toon bij Horatius is bits, die van Poot plagerig.
De uitbeelding van de spreekwoordelijk schone maar oud en lelijk geworden Helena
komt uit Ovidius' Metamorfosen (bk. XV, 229), zij het veel minder spits geformuleerd
dan Poot het hier doet (Vondel WB VIII, p. 131-312: Heleen, nu dor en schor van
wangen/ moest wenen toen ze zwak in haren ouden dag/ de rimpels op de kaak in
beek en spiegel zag). In Ovidius (Ars amatoria III, 129-130; Valentyn I, p. 149) komt
het oude besje voor. De laatste regels zijn een variatie op het slot van Vondels gedicht
‘Aan de beek’ dat eindigt: Wel is zij wijs die haren tijd gebruikt/ en voor de hagel
duikt (WB III, p. 389).

Aan Kloris
O Kloris, die, zelf koel, elks hart kunt zengen,
ik weet niet hoe vrouw Venus kan gehengen*,
ik weet niet hoe haar zoon* te dulden staat,
dat gij de min versmaadt.
Ik weet niet hoe ge in 't bloeienste uwer jaren,
zo minneschuw, een weerzin hebt in 't paren,
daar* al wat leeft en uwe schoonheid ziet
u min en liefde biedt.
Karbonkels en robijnen, diamanten
en paarlen, opgevist langs Indus' kanten*,
en tullepen, in Flora*'s bloemperuik,
zijn eedler door 't gebruik.
Zo niemands hand Pomona*'s boomgaardvruchten,
reeds rijp gestoofd in zwoele zomerluchten,
mocht plukken, nimf, een uur, een ogenblik
wierp al die schat in 't slik.
De snelle tijd durft schoonheid ook verslinden.
Heleen kon in Heleen Heleen niet vinden,
toen zij weleer op haren ouden dag
eens in de spiegel zag.
Gij zult eerlang de minnaars uwen drempel,
uw huis, hun kerk en aartsgodinnentempel,

*

toestaan
Cupido

*

*

terwijl

*

oevers van de Indus,
omschrijving van India waar
de meeste edelstenen
vandaan kwamen
*
godin van de lente
*
godin van de boomvruchten
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zien schuwen met een naar en droef: Vaarwel,
mij lust geen rimpelvel.
Men zal eerlang voor uw slaapkamerdeuren
met nachtmuziek uw slaap niet langer steuren,
en zeggen: Slaapt ge, o Klorisje, ai doe toch
eens open; slaapt ge nog?
't Viel licht* dat zij, die thans uw gunste aanbidden,
u, als een grauwe en kromme bes*, in 't midden
van uwen smaad dus groetten: gold voorheen
ons deze een blauwe scheen!
Is dit de nimf die ons zo kon betoveren,
en met haar glans en goelijkheid* veroveren?
Och ja, deze is van lichaam en van geest
de schoonste nimf geweest.
Zij was puikschoon. Zo wint het van godinnen
Dioon, Diaan van haar jachtgezellinnen.
Schoon was ze; maar nimf Daphne* was zo bang
voor 't minnen niet bij lang.
Eer u dan al die zwarigheên bejegenen,
zo kies het dak en berg u voor het regenen;
en wilt ge aanstonds een man, kom, Kloris, kom,
kies mij, ik bid erom.

*

het zou gemakkelijk kunnen
oud wijfje

*

*

bevalligheid

*

vluchtte voor de verliefde
Apollo
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't Bedrog der dromen. Dit gedicht is een luchtige variatie op het bekende
petrarkistische thema van de liefdesvereniging in de droom, Poot onder meer bekend
uit Hoofts sonnet ‘Mijn lief, mijn lief, mijn lief’ (Hooft I, p. 173). De verteller geeft
al in de eerste regels weg dat het om ‘dromen zijn bedrog’ zal gaan en een woordkeus
als ‘zou je zweren’ en ‘schenen’ versterkt dat effect. De ervaren dichter kent het
thema en weet dat niemand je meer gelooft als je er zomaar mee aankomt - er moet
mee gespeeld worden. Letterlijk halverwege het gedicht (vs. 30 van de 60) (Midden
in die heilige weelde) komt de omslag door een met een viervoudige allitteratie
aangezette ‘huilende hond’. Maar de minnaar geeft het niet op: misschien betekende
de droom toch iets en hij hoopt op een gunstige uitleg van droomuitleggers (waarin
geen verstandig mens gelooft). Alles loopt op de te verwachten deceptie uit en het
gedicht eindigt met een wijze sententie. Zie ook Inleiding p. 21-23.

't Bedrog der dromen
Elk maak' staat* dat Morpheus zonder
trouw is: goôn kleeft valsheid aan.
'k Was eens vroeg te bed gegaan;
Venus' ster* was nog niet onder;
Zij scheen klaarder dan de maan.
'k Had mijn ogen pas geloken,
of een honingzoete droom
gaf mijn lust de losse toom.
Vale schimmen, zwarte spoken
kwelden mij met angst noch schroom.
Hoge hemel, als ik weder
aan dat dromen denk! Hoe blij
kwam mijn Klorislief me bij!
Op het dons lei zij zich neder,
(zoudt ge zweren) aan mijn zij.
Minnaar, (schenen mij de reden,
die haar ambrozijnen mond*
door mijn oren zielwaard zond)
gij hebt lang genoeg geleden;
zalf en heel uw minnewond.
Dat was heuglijk. 't Sneeuwde rozen*.
Kloris is de schoonste maagd
die gij van uw leven zaagt:
'k Had haar wis niet blind gekozen,
schoon haar strafheid mij mishaagt.

*

kan ervan verzekerd zijn

*

de heldere Avondster

*

taal zo zoet als de
godenspijs

*

paradox die overvloedig
liefdesgeluk aanduidt
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'k Mas nu, docht ik, wel trotseren*
alle minnaars die er zijn.
Alle minnaars? Wat 's Jupijn*
zonder goud of loze veren?
Zet zijn luk beneden 't mijn.
Midden in die zaalge weelde
maakte een godloos nijdig* dier
al te mislijk een getier.
't Scheen de hond mijn heil verveelde*;
'k wens de huiler ver van hier.
Slaap en lief en vreugd verdwenen.
Och hoe sloot mij 't hart van rouw!
'k Wist niet wat ik denken zou:
Kloris, kunt gij dan nog henen
als* ik u omarremd hou?
Komt nu, wichlaars, sterrenraders,
droombeduiders, 't zij wie 't zij,
zegt me (dat uw kunst bedij'*):
Voedt mijn lief nu min in d' aders,
of is zij nog wars van mij?
Ras, in 't krieken van de morgen,
ging ik, om dit avontuur*,
waar ik d' oorzaak van mijn vuur
aansprak: 'k mocht niet langer borgen*.
Min maakt eeuwen van elk uur.
Blijft ge dan nog koud en stenig,
alsof 't stadig bij u vroor?
Wat, Pygmalions* ivoor
werd in 't end wel warm en lenig:
Kloris, geef mij eens gehoor.
'k Ging, gunstzeker docht me*, al ronder*
haar mijn nieuwe droom verslaan;
maar, ocharm, 'k most troostloos gaan.
Acht geen droom al vleit hij wonder.
Nimmer komt er winst van waan.*

*

ik kan het nu tegen alle
minnaars opnemen (ja zelfs
tegen de oppergod)
*
verleidde Danaë met goud
en Leda als zwaan
*

afgunstig

*

hinderde

*

terwijl ik toch

*

laat uw kunst succes hebben

*

vanwege alles wat me was
overkomen
*
uitstellen

*

Pygmalion maakt een
ivoren beeld waarop hij zelf
verliefd werd. Op zijn gebed
werd het toen levend
gemaakt.
*
leek me (hij is van de kracht
van zijn argumentatie
overtuigd)
*
openhartiger
*
sententie
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Schoon Vrouwenhaar. Opnieuw een bewerking van een bekend petrarkistisch motief:
het hart van de minnaar zit gevangen in de lokken van de beminde. Ook het
petrarkistische stijlmiddel van de paradox krijgt zijn plaats met lichte en zware ketens,
losse en vaste boeien.

Schoon Vrouwenhaar
Ai lief, verhoe mijn sneven*.
Uw mingevangen bidt.
Verhoor hem waar hij zit.
Hier geldt het lijf en leven.
Hier zijn, o wondre last,
de lichte ketens zwaar, de losse boeien vast.
Als gij, met zuivre vingertjes,
de koele roosjes plukt,
en op uw lokjes drukt,
geef dan maar zoete slingertjes,
en pers, uit tedre min,
dat golvend gouddraad zacht: mijn hartje schuilt er in.
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Goelijke wangen. Iedere god draagt een specifieke krans: Jupiter een van eikenloof,
Phoebus Apollo een lauwer/laurierkrans, Pan een naaldboomkrans, Minerva/Pallas
een olijfkrans en Venus een van rozen of mirten. Maar mooier dan die alle zijn de
rozen op de wangen van mijn liefje. De genoemde attributen staan bij elkaar in Fedrus
bk. III, nr. XVII, vertaling David van Hoogstraten 1703, zij het dat hier Ops (godin
van overvloed) in plaats van Pan staat. Bij Van Mander, Uitlegging p. 46 staat dat
Pans hoofd met pijnbladen was bekranst.
Het motief komt ook voor bij Hooft in een lang uitgesponnen gedicht (echter
zonder Apollo en Pan) dat eindigt: ‘Maar al die schat/ gaf ik voor 't blad/ van
Gloorroos’ hand beschreven (Hooft I, p. 281 vgl. Geerars p. 489).

Goelijke wangen
Laat Jupijn met eikenblaên
zijn geduchte slapen sieren;
Phoebus heilige laurieren
op zijn gouden lokken laên;
Pan om spichtig pijnloof gaan,
en er zich een krans af breien*;
vette olijf Minerv' verfreien*;
roos noch mirt Dione ontstaan*:
Wie doet al dat tooien aan*?
'k Gaf wel duizend zulke kroontjes
om de roosjes die de koontjes
van mijn Klorisje beslaan.

*

vlechten
mooi maken
*
niet misstaan bij
*
geeft er om zulke sier (ik in
elk geval niet)
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Mars' en Venus' beddepraat. Er volgen nu drie wat langere mythologische
versvertellingen. Het eerste verhaal vertelt het overspel van Mars en Venus die door
de zon (als zonnegod Apollo) betrapt worden en vervolgens door Venus' bedrogen
echtgenoot, de kreupele godensmid Vulcanus (werkzaam op het eiland Lemnos) in
een net worden gevangen, tot groot vermaak van de goden. Het staat te lezen in
Ovidius' Metamorfosen IV, 167-189, Vondel WB VII, p. 521-522; Herscheppinge IV,
216-248. De dichter veronderstelt dat de lezer het verhaal kent en zodoende oog heeft
voor de dramatische ironie waarmee de liefdespartners vrezen, of juist niet vrezen,
voor wat er te gebeuren staat. In een subtiele lezing heeft Hein Leferink gesuggereerd
dat Venus zich ook niet onder de indruk toont van het machogedrag van Mars. (Zie
bibliografie.)

Mars' en Venus' beddepraat
Mars. Venus.
Mars. Godin, wat doet u sagen*,
nu gij me ontharnast ziet?
Puikschone, staak uw klagen:
mijn wrede wolven* zijn hier niet,
zij slapen bij mijn wagen.

*

vrezen

*

Mars' wagen wordt door
twee wolven getrokken

Venus. Mijn moed zou niet verslappen
al kwam uw kargespan.
'k Verkeer* woeste eigenschappen.
Maar 'k vreze mijnen manken man:
de Zon mocht ons beklappen*.

*

verander

*

over ons kletsen
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Mars. Mijn beuklaar*, speer en degen,
zijn uwen bliksemsmid,
hun eigen maker, tegen.
Mijn lief, wie ooit verlegen zit,
wij zitten niet verlegen.

*

schild

Venus. Ik gruw voor schelms verrassen.
De min is achteloos.
Mars. Hier zijn nog kortelassen*.
Gij weet, al toef ik ene poos*,
dat mij mijn wapens passen.
Ik tart met fiere zinnen
de kreupel en zijn rot*.
Dit zwaard kan 't al verwinnen.
Het schaart op bekkeneel* noch strot,
pronkparel der godinnen.
Venus. Och, werden Lemnos*' oven
en reuzen fluks van daar
in 's werelds nacht verschoven!
De bliksemmokers* zijn zo zwaar,
Gij zoudt het niet geloven.

*

korte zwaarden
rust ik even

*

*

troep, nl. de cyclopen,
reusachtige helpers van
Vulcanus
*
hersenpan
*

eiland waar Vulcanus'
smidse was
*

bliksemhamers van Jupiter,
door Vulcanus gesmeed

Mars. Als ik met harnasplaten
deze ijzren borst bekleê,
laat komen die ons haten.
Maar tegen Venus' lieflijk wee
mag staal noch ijzer baten.
Venus. Draal, Phoebus, pas te dralen*;
of zwijg bij Styx*. Mars. 't Is nacht.
De minflambouwen stralen.
Het dons is warm, mijn knaap houdt wacht.
Hier kent de vreugd geen palen.
Venus. Vond ons het hof der goden,
naar welk een donkre hut
dan best met schaamt gevloden?
Mars. 'k Moet lachen dat mijn lever schudt.
Zijn hier meer goôn van noden?

*

zorg ervoor niet te veel op
te schieten
*
de vloek bij de (rivier van
de) onderwereld is de
zwaarste bezwering der
goden
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Kom mond aan mond. Hoe paren
een rode vederbos
en frisse rozenblaren!
Venus. Stil, Mavors, och! mijn riem* gaat los.
Mars. Ik zal hem wel bewaren.
O reeks van minnesporen,
o tovergordel, wie
heeft u toch ingezworen
de handvest dezer krachten, die
door hart en nieren boren?
Dat blijde tempelreien,
met heilig kerkgebaar,
lofzangen en schalmeien,
u tot op Pafos' minaltaar*
al juichende geleien.
Venus. Dat benden met kornetten*
en hees klaroengetoet,
krijgstromlen en trompetten,
met deze dolk en storremhoed
het naar Crestone zetten.*

*

gordel van Venus waarin
haar minnekracht ligt
opgesloten

*

Mars wil die gordel als een
soort wijgeschenk laten
ophangen in Venus' tempel
in Pafos op Cyprus
*
ruitervanen

*

Mars. Wie zou dan veilig slapen?
Venus. Waar bleef dan d' aartssoldaat,
In blinkend staal geschapen?
Mars. De schoonheid tracht naar pronksieraad.
Venus. De krijgsdeugd naar het wapen.
Mars. Ai zie de koets eens groenen
Van mirt*. Venus. En jeugdig gras*.
Mars. Natuur vlecht zelf festoenen*.
Dus zou ze, onttrokt ge u haar, wel ras,
uw gramme godheid zoenen.*

Venus wil Mars'
wapenrusting naar zijn
tempel in Crestona, Thracië
laten brengen

*

aan Venus gewijd
aan Mars gewijd
*
gemengde slingers
*
de natuur bracht ons samen
en zou dus uw
weerspannigheid gauw met
haar bedoelingen verzoenen
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Rust, aardrijk, rust in vrede:
Ik gun u ditmaal rust.
Venus. Dat heil blijv' hier ter stede:
Ik vrees. Mars. Welaan, al weer gekust;
uw duiven* kussen mede.
*

trekken de koets van Venus

Minkweekster, mijn verlangen.
Venus. Aldwingende Oorlogsgod.
Och! Och! Wat komt me prangen*?
Op, Mavors, help: wat droef een lot?
Helaas! wij zijn gevangen.
Een net bewoelt mijn leden:
Mars. Met diamanten draên,
dat zou ik wel beëden.
Venus. Ai, goôn, laat los, noch* lacht: wij gaan.
Mars. Vulkaan, hoe kunt gij smeden!
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De verliefde Venus. Het verhaal van de liefde tussen Venus en Adonis wordt
voorafgegaan door een uitgebreide en uitbundige lof op Cupido, de erotiek, die
iedereen overheerst in alle vier windstreken. Zelfs de drie oppergoden gehoorzamen
hem, en de dichter werkt dat uit voor de heerser van de onderwereld, waar voor liefde
weinig plaats zou zijn. Pluto, de god van de onderwereld, werd verliefd op Proserpina
en ontvoerde haar naar zijn rijk. Zelfs Pallas Athene, godin van de wijsheid, was
gecharmeerd van het liefdesgodje. Zou Venus/Dione dan aan haar zoon ontkomen?
Hij raakt haar per ongeluk met een pijl. Ze wordt verliefd op de jager Adonis. Het
verhaal volgt Ovidius' Metamorfosen X, 503-509 (Vondel, Herscheppinge, WB VII,
p. 768-770). Bij Ovidius loopt het verhaal treurig af, omdat Adonis geen gehoor geeft
aan de wens van de godin om niet op gevaarlijke dieren te jagen. Dat laat Poot weg,
al zinspeelt hij erop door Venus wel te laten hopen dat hem geen everzwijn zal doden.
De dichter concludeert aan het eind van het gedicht dat er wat hem betreft een nieuwe
gouden eeuw zou aanbreken wanneer ‘godinnen’ om jongemannen gaan vrijen andersom dus dan nu.

De verliefde Venus
Io triomf! Cupido draait
de diamanten spil*
der wereld naar zijn wil.
Io triomf. Cupido zwaait
zijn scepter verder dan
mijn zangnimf melden kan.
Io triomf! Drie Jupiters
viel hij te streng en sterk,
in 't minneworstelperk:
Was d' onderaardse stuurs en bars;
een schone Proserpijn
verleert hem zo te zijn.
De min heerst waar de dageraad
met goud en rozen praalt,
en waar de dagtoorts daalt,
en waar de Kreeft* het zuiden braadt,
en waar de koude Beer*
om 't noorden draait, zo veer.
Geen Hercules zich veilig houdt:
geen strandreus in 't gebergt,
geen tijger, ras getergd,
geen leeuw in 't Lybiaanse woud*;

*

onwrikbare spil waarom de
wereld draait

*

teken van de dierenriem
sterrenbeeld Beer draait om
de poolster
*

*

Vergilius Aeneis XII, 12
Vondel WB VII, p. 1
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geen dier, hoe snel en licht,
ontvlucht de minneschicht.
Gij, nimfjes*, die, mits* 't alles mint,
ook minnestuipjes krijgt,
en 't hart te berste zwijgt,
aanbidt, aanbidt 't aldwingend kind,
en schroomt voor ramp noch wee;
godinnen minnen mee.
Men zegt dat Pallas* eenmaal door
haar kristallijnen schild
't wicht dat de wereld tilt
bezag, blij aanlachte, en voorts voor
een zoete godheid hield
die 't groot heelal bezielt.
Zou moeder Venus daar omhoog
haar schutterlijken zoon
op haren elpen* troon
en sterrelichte hemelboog,
licht wel ontschuilen? Neen,
daar kwam al 't vuur bijeen.
Op enen schonen lentedag
zou 't vlugge kind, uit min,
de gouden Mingodin
een kusje geven, als het plag.
Dies sprong het, des genood,
op haren zachten schoot.
Het sloeg zijn armpjes, teer en mals,
dat schichtenhandlend paar,
met kinderlijk gebaar
om haren paarlemoeren hals;
maar wat men zegt of niet,
de min baart minverdriet.
Terwijl de schutter dus goedsmoeds
aan Venus' leden hangt,
een kus geeft en ontvangt,
treft ene minflits*, onverhoeds,
van al die 't jongske torst*,
Diones blanke borst.
Daar schreeuwde ze om al 't zwalpend nat
dat haar weleer aan land

*

meisjes
omdat

*

*

Ontleend aan Hoofts
Emblemata amatoria II
(Hooft I, p. 203) Pallas
bekeek Cupido via haar
spiegelend schild maar
blijkens de tekst ziet Cupido
duidelijk: ‘dat je mij niet
haat’.
*
ivoren

*

liefdespijl
een van de vele die het
jongetje draagt
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te Cyprus voerde*: want
gelijk een vonk in tonder* vat
zo vloog het minnevier
door bloed en merg en spier.
Stroomgoden, die met scheutig riet*
uw zilvren horens kranst,
en op week marmer danst,
ment hier uw glazen wagens; ziet
mijn leed aan, zei ze, en och,
plengt hier uw kruiken toch*.
Zij stiet de Vlieger* van zich heen.
Och kon ze, fier van hart,
dees nieuwe boezemsmart
ook van zich schoppen, wel te vreên!
Och kon ze! Dan*, wie dien,
wie kan die last ontvliên?
Al reed ge met de dagkaros*
uit Oostlands pekelmeer*
in 't Spaanse zeenat* neer;
al drukte gij, met stil gehos,
de bruine slee der nacht*;
Cupido trof de vracht.
Nu slaat vrouw Venus ruim zo schoon*,
naardien de min haar plaagt,
naardien ze liefde draagt,
haar lonkende ogen op Adoon
de schone jongeling
die haar ter harte ging.
Zo blaakte Dido* naderhand
om 't kroost van Cytheré*
dat uit de wilde zee
aan 't gastvrije Afrikaanse strand
belandde, door het lot,
met Trojes overschot.
Wat zanggodin zal mij haar gunst
nu tonen, daar ik rijm,
opdat mijn geest niet zwijm'?
Wie leert me zingen, naar de kunst,
wat Pafos' koningin
al nam in haren zin?

*

Venus werd bij Cyprus uit
zeeschuim geboren
*
tondel, ontvlambare stof
gebruikt om de vonk van
vuursteen op te vangen
*
rietscheuten

*

nl. om het liefdesvuur te
doven
*
gevleugelde Cupido

*

Maar

*

zonnewagen
oostelijke zee
*
zee ten westen van Spanje
*

*

al probeerde je 's nachts te
ontvluchten
*
nog veel mooier dan ze
vanzelf al was

*

koningin van Troje
Aeneas, zoon van de
Cythereïsche Venus, die na
de val van Troje in Carthago
(Noord-Afrika) landde, daar
op Dido verliefd werd, maar
haar later op bevel van de
goden in de steek moest laten
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Juist inde derde hemelkreits*
hebt ge ene geurge streek
die nooit in klaarheid week
voor Jovis* hof, vol majesteits,
en flonkrend sterrengoud,
van elk met lust aanschouwd.
Hier had het Cypris overdrok
met sieren, tooien, kleên
en spieglen van haar leên:
Zij poêrde 't haar, gekruld van lok,
met stofgoud, waar de zon
geen oog op houden kon*.
De drie Bevalligheden* doen
haar fluks de gordel* om,
omgorden, boers noch dom,
wit wormgespin en rood en groen.+
Het dwergje spant, niet ver,
de zwanen voor de kar.
Zo is d' Idalische godes*,
die reeds te wagen zit,
door zoete vlam verhit.
Ramt Mars haar dan een minnebres?*
O neen, ze is, schoon 't hem spijt,
die oude liefde al kwijt.
Adonis speelt haar in het oog;
een jager, rap en fris,
waar ze op verslingerd is.
Adonis' schoonheid trok en toog
haar bij zich door het zwerk.
O min, wat zijt ge sterk!
Schoon boomkind*, kende gij 't geluk
dat u gebeuren zal
in dit gelukkig dal!
Ik zeespruit* ben geheel in druk
en lijden en vol gloed,
nu gij me minnen doet.
Ai zeg, stout weiman, mij, die kwijn,
(zo moet de goê Diaan
met jachtwinst u verlâen;
zo moet geen woedend everzwijn

*

hemelbaan, de derde is die
van de planeet Venus
*

Jupiters

*

niet tegenop kon, niet kon
aanzien
*
Gratiën
*
gordel met liefdesmacht
+
kleuren van hoop, liefde,
natuur
*

Idalium, stad op Cyprus met
Venustempel
*

zie ‘Mars' en Venus'
beddepraat’

*

Adonis is uit de mirreboom
geboren waarin zijn moeder
Myrrha door de goden werd
veranderd
*
geborene uit de zee
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u ooit toevaren mit
zijn bliksemend gebit):
Groeit onder deze bruine blaên
geen veldkruid dat de geest
van mingekwel geneest?
Zijn 't bloemen, bloem der jeugd; welaan,
ras: breng mij ene mee;
maar gun me keur van twee*.
Zo sprak vrouw Erycine*, en blies
uit haar koralen mond
een nectardauw, gezond
van reuk, en waar de min door wies
in onze jonge knaap,
althans in gene slaap*.
Hij zag 't schoon daar d' aartsprijs voor groeit*.
Hij zag hier wangen aan
die vol puikrozen staan;
waar Hybla, waar Hymet* op bloeit,
met levendiger kleur,
met liefelijker geur.
Hij prees (tot prijzen opgewekt
door d' edele gestalt)
't al, daar het oog op valt.
Doch 'tgeen het nijdig kleed bedekt
schat hij, vol minnepijn,
vrij* schoner noch te zijn.
De minnares is gans verblijd
in haar minzieke ziel,
vermits haar liefde viel
op geen minschuwe Hippolyt*
maar overbrave* held,
die zoete minzucht kwelt.
Zou hij ook, koel en plomp en loom,
de schone die hij kent
ontzeggen* in zijn lent*,
zo moest hij wel een eikenboom,
of ijsklip zijn, die nooit
vermurwd wordt, hoe het dooit.
Zij gingen in een mirtenbos*
en schemerige laan,

*

als Venus moet kiezen uit
een genezend kruid en
Adonis, de bloem der jeugd,
is de keus niet moeilijk
*
op de berg Eryx op Sicilië
stond een tempel van Venus
(voor de aanduiding Erycina
voor Venus, zie Horatius
Ode I, 2, 33)
*
bepaald niet in slaap
*
waar de hoogste prijs, de
erekrans, voor groeit
*
bergen op Sicilië bekend
om bloemen en honing

*

heel wat

*

jager, toegewijd aan de
kuise Diana
*
dappere

*

afwijzen
jonge jaren

*

*

de mirte is aan Venus
gewijd
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vol lommerrijke paên.
Hier reeg Adoon haar gordel los,
en deê 't geen lust gebood,
wat Venus niet verdroot.
Daar zwom al 't omgelegen land
in dartelheid en vreugd,
ook rees er nieuwe jeugd.
De nimfen reiden hand aan hand,
met moedernaakte leên,
om dees gelieven heen.
Cupido, die op 't zelve pas
in dichte struiken zat,
loeg in zijn vuist, omdat
zijn moeder, door zijn schot, in 't gras
zo achterover lag
gezegen, daar hij 't zag.
Spitsbroeders, komt er weer een tijd
dat d'aartsgodinnenschaar
de knapen hier en daar
dus met gevouwen handen vrijt,
ik wed geen eeuw van goud
bij mij dan achting houdt.
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De Maan bij Endymion. Het verhaal van de liefde van de kuise en dus (bijna) altijd
koele maangodin Diana voor de herder Endymion, die door Jupiter tot een eeuwige
slaap op de berg Latmos was veroordeeld. De paradox van brandende liefde van de
koele godin wordt door tal van andere tegenstellingen versterkt zoals nacht en dag,
maan en zon, bleek en rood. (Voor de verschillende interpretaties van dit gedicht zie
de inleiding p. 17-18.) Er is niet één centrale bron voor dit gedicht aan te wijzen. Het
verhaal komt niet in de Metamorfosen voor, er vindt immers geen gedaantewisseling
plaats. Wel wijdt Ovidius er enkele regels aan in Heroides XVII. De verliefde Leander
bidt daar: ‘Verleen uw gunst, blanke godin, en gedenk aan 't Latmisch gebergte.
Endymion duldt niet dat gij een minnaar straf valt. Buig goedgunstig uw helder
aanschijn naar mijn steelmin [heimelijke liefde]. Denkt hoe gij om een mens, Godin,
ter aarde daalde’ (vertaling Valentyn, I, p. 88-89). Het commentaar van Lud. Smids
daarbij luidt: ‘Een schone veehoeder, van Jupiter in de hemel opgenomen; doch
aldaar Juno beminnende en aanzoekende, is hij weer op aarde neergesmeten en op
Latmus (een berg in Carië, niet ver van Milete) met een langdurige slaap gestraft.
Naderhand is Diana of liever de Maan op hem verliefd geworden [...].’ Dat zijn de
benodigde basisgegevens. In zijn artikel ‘De zuster van de zon’ (1960) heeft
Asselbergs laten zien dat dit verhaal (en ook de omschrijving van Diana als ‘zuster
van de zon’) in de Nederlandse letterkunde weerklank gevonden heeft bij Hooft,
Vondel (in diens Hippolytus-vertaling) en Lucas Schermer.

De Maan bij Endymion
De zuster van de zon*
liet op Endymion
haar minnende ogen dalen.
't Was nacht toen zij hem zag;
maar haar gezicht schoot stralen
trots Phoebus over dag.

*

de (kuise) maangodin Diana
of Phoebe, zuster van
Phoebus Apollo
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Men hoorde mens noch dier,
geloei van koe noch stier,
gerucht in veld noch kolken*.
Het weer was zonder wind,
de hemel zonder wolken,
Diana mingezind.
De herder, onbewust
van alles, sliep gerust
in Latmus' wilde bossen.
Zij hield haar zilvren kar*
en hagelwitte rossen
recht op hem aan van ver.
Haar eeuwig bleek gelaat
werd rozig inkarnaat
in 't nadrend nederrijden.
Dione's dwerg* schoot straf;
Latone's telg* most lijden;
Zij steeg ten wagen af.
De bloemen aan de top
des berregs, loken op.
De tijd scheen te verjongen.*
De nachtegaal hief aan.
Het woud kreeg duizend tongen,
't geboomt veel groene blaên.
Terwijl kwam Phoebe bij
de slaper, die ze blij
toelichtte met haar glansen.
't Gaat wel, zei zij, mij leit
aan lucht noch sterrentransen:*
hier slaapt mijn zaligheid.
Nu scheen 't eens of 't haar speet,
dat Jupiter dus wreed
Endymion dorst boeien
met vaak; dan was 't weer: neen,
laat hier vrij mankop* groeien,
het slapen sterkt de leên.

*

poelen, plassen

*

Vondel WB III, p. 213 en
233

*

Cupido
Diana was de dochter van
Jupiter en Latona
*

*

Het leek wel de gouden
eeuw toen het altijd lente was

*

de hemel kan me niets
schelen

*

papaver, een opiaat (maar
ook een afrodisiacum)
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Dat ik naar mijn geval*
nu eens een zoentje stal,
wat was er aan bedreven?
Maar zo hij wakker wordt!
'k Zal 't dubbel wedergeven:
wie doet hem dan te kort?*

*

Als ik voor mijn plezier

*

Zij nam hem in haar arm.
De middernacht was warm,
en kweekte lustje op lustje.
De koude Maan werd heet.
De herder kreeg een kusje,
hij klaagde van geen leed*.

traditioneel grapje over
gestolen en weergegeven kus

*

*

Daar had ge 't saterdom
zien nadren van rondom
uit ruigte en wildernissen.
't Geil vuur brandde onbegrensd.
't Is lichtelijk te gissen
wat dit gebroedsel wenst.
Zij schoven 't dicht gewas
wat open: elk mikt* ras
en scherp. Loopt, geitenvoeten:
de blakende godin
zal hier haar lust wel boeten,
zij heeft in u geen zin.

litotes; maar ook een
verwijzing naar het slapen
van Endymion
*
half menselijke gestalten
met bokspoten, altijd
geïnteresseerd in seks

*

let... op, berekent zijn
kansen

De zoete minnares
en wakkre jachtgodes,
verloor zich met verblijen
in minsliefkozerij.
Laat maagden ook eens vrijen;
de vrijerij is vrij.
In 't ende most ze heen.
Zij liet haar lief alleen,
en voer, doch traag, van d' aarde.
Ik weet geen minnaars ziel*
die blijdelijker paarde
waar* 't scheiden harder viel.

*

de suggestie wordt gewekt
dat het liefdessamen zijn
voor Diana niet tot volkomen
lichamelijk genot heeft geleid
*
terwijl evenzeer
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Rozemonds toverij. In een lange aanloop schetst de dichter een angstaanjagende
wereld van tovenaars en heksen die de mensheid en meer in het algemeen de natuur
op aarde plagen. Hij stuurt ze naar de hel - laten ze daar hun kunsten maar vertonen.
Hij heeft op aarde al genoeg te stellen met een betoverende geliefde. In vs. 9 citeert
hij Hoofts Geeraerdt van Velsen vs. 110 en blijkbaar is hij in deze periode meer met
Hooft bezig want het hele arsenaal van tovenarij en hekserij heeft veel te danken aan
diens Baeto vs. 50-95. Zie ook Horatius, epode 5, Vondel WB VII, p. 344 waar de
tovenares in staat is de sterren te betoveren en de maan van de hemel te doen dalen.

Rozemonds toverij
Gij, eunjers*, die, in schemerige wouden,
bij 't flikkeren der halve maan,
u pijnt*, langs nare paên,
sno* samenkomst te houden;
gij kollen*, die op wind en bare* zee
rinkinkt en danst, en na uw feesten
de mensen plaagt en beesten,
ten dienst van Hecaté*;
fluks* uit het licht der schitterige dagen*
naar Pluto*'s donkre jammerpoel:
loop daar in 't hels gewoel
verdoemde schimmen plagen.
Boor door de grond naar 't heilloze ikkerhol*
en bind de ijzren staf der goden
van Styx* aan uw geboden,
ja tover Cerbrus* dol.
Weg, zelf Medé; weg, Circe; wee, Armide*:
vaar mij nooit stout, nooit roekloos toe:
opdat dees doornenroe*
u genen oorlog biede.
Mij plaagt genoeg de strenge toverij
van een die zelf mijn ziel betovert,
ontheistert* en verovert,
door zoete dwinglandij.
Maar wie, wie heet* me u dus ten afgrond drijven?
Wie anders toch dan Rozemond
die 't hart van binnen wondt
en 't lichaam heel laat blijven?
Wat wonder is 't, dat fluisterend gelol*

*

tovenaars

*

moeite doet
kwaadwillige
*
heksen
*
open
*

*

godin van de onderwereld
vooruit, ga snel (citaat van
Hooft)
*
god van de onderwereld
*

*

duivelshol

*

(rivier van de) onderwereld
hellehond
*
drie befaamde tovenaressen,
de eerste uit de klassieke
mythologie, de laatste uit
Tasso's Gerusalemme
liberata (1656 in het
Nederlands vertaald door
Joan Dullaart)
*
staf, teken van rechtsmacht
*
van slag brengt
*
beveelt
*

*

gemompel
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en preveltaal en toverrijmen,
de blonde maan doen zwijmen?
En dat een grauwe kol
de stromen stuit, de bloemen doet verslensen
de mens herschept en plompt in wee?
Mijn schone kan het mee*;
zij maakt geraamt van mensen.
Haar wangen, die vrouw Flora siert, niet dom,
doen mijn gelaat, helaas! verbleken.
Haar zwijgen doet me spreken.
Haar spreken maakt me stom.
Haar lachen doet mij hete tranen schreien.
Haar voortgaan doet me stille staan.
Haar stilstaan doet me gaan.
Wie zal mijn wanhoop peien*?
Ik klaag, ik zucht, ik steun bij dag bij nacht.
Ik kan haar aanschijn niet ontberen,
of zou in lucht verkeren*,
gelijk* mijne ijdle klacht.
Och, kon haar zoet gezicht mijn ogen blinden*!
Zo zou misschien haar aardig beeld,
waar Venus' glans in speelt,
op mij geen vatten vinden*.
Nu voedt haar ijs mijn vuur, op hoop van gunst.
O vreemd, o onbegrijplijk wonder!
Hier speelt een eunjer onder,
En dit is toverkunst.
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ook

*

verzachten

*

veranderen
net als
*
verblinden
*

*

op mij geen vat krijgen
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Wachten. Het thema van de traag voortgaande tijd als men op een geliefde wacht,
had Poot bijvoorbeeld in Hoofts bekende sonnet ‘Gezwinde grijsaard’ (Hooft I, p.
177) kunnen vinden. De dichter roept Apollo op wat sneller met zijn wagen richting
zee te gaan. Hij zal daar kunnen uitrusten ten huize van de godin van de oceaan (een
liefdesverhouding tussen Apollo en Thetis wordt niet vermeld). De ik ‘rust’ dan bij
zijn geliefde - en overtreft daarmee goddelijk geluk.

Wachten
Hier heeft mij Rozemond bescheiden*;
hier, bij dees boom, die welig wast.
Waar mag de schone zo lang beiden*,
dat zij niet op het uurtje past?
Of ben ik wat te vroeg gekomen,
door drift der min, waarvan ik kwijn?
O zalig veld! O groene bomen!
't Kon hier te nacht wel bruiloft zijn.
Maar och, hoe lang zijn thans de stonden!
Elk omzien* duurt een jaar gewis.
Op achten was de komst gevonden*,
ik schat het al ruim negen is.
Val, avond, zoudt ge uw plicht niet weten,
of is de tijd zijn wieken kwijt?
Of heeft Apol* zijn zweep vergeten,
dat hij dus traaglijk zeewaard rijdt?
Dagvoerder, laat u dit toch lusten*:
verkort de dag en rek de nacht.
Spoei voort: gij zult bij Thetis rusten*,
en ik bij 't meisje dat ik wacht.
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ontboden

*

blijven

*

ieder ogenblik
afgesproken

*

*

de zonnegod op zijn wagen

*

alstublieft

*

rust vinden
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Herdenking. Het liefdesgeluk laat de verteller vermoeden dat hij de gouden eeuw
beleeft toen de mensheid nog in volmaakt geluk leefde, zij het dat Cupido toen nog
niet regeerde. Die laatste gedachte zal hij ontleend hebben aan de eerste rei van
Tasso's herdersspel, in 1715 vertaald door J.B. Wellekens (‘Toen dansten vrolijk,
niet voorzien van boog of toorts/de minnegoodjes’). Een eigen toevoeging is dat de
nachten toen langer duurden, variatie van een bekend motief.

Herdenking
De westenwind blies zacht; de zwoele zomer bukte
met zijn gebloosd gelaat de blijde wereld toe;
het woud was lang verlost van 's grijzen winters roe;
toen ik met Rozemond de tere kruidjes drukte:
niet met de voet alleen, aan wie dit slechts gelukte*,
't gebloemt spreidde ons een bed. Och, mijn gedachten, hoe,
och, hoe was in die nacht mijn brandig hart te moe!
Dat sprong van blijdschap op terwijl zij nederhukte.
Wij kenden haat noch nijd noch spijt noch wrevelheid.
't Scheen in Saturnus' eeuw; doch met dit onderscheid,
dat in de gulden tijd de Min geen minnaars plaagde
met toorts en boog en schicht, en dat, naar mijn onthoud*,
d' oranje Auroor* in 't oost voor ons veel vroeger daagde
dan ze oudtijds was gewend in d' eeuw van klinkklaar goud.

*

aan wie ook maar slechts dit
(nl. wandelen) ten deel viel,
óns
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voor zover ik me herinner
dageraad

*
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Gestuit voornemen des Dichters. Bewerking van een bekend anacreontisch thema:
liefdespoëzie wint het van heldendicht. Poot heeft het bijvoorbeeld kunnen vinden
in Ovidius' Amores I, 1 en II, 1 (Valentyn I, p. 115 en 139) of in de prozaopdracht
van Jan Luykens Duytse lier (1671).

Gestuit voornemen des Dichters
'k Wou korts* een heldenveer van Pallas' helmkam* plukken,
en Mavors ijzren schild beschilderen met bloed.
Ik wou op Maro*'s trant roemruchtige oorlogsstukken
trompetten; maar helaas! 't was ijdele overmoed.
'k Dacht met een grove* bas, nu wars* van dartle deunen,
geen minnestoeierij, op 't spoor van Naso*'s luit,
maar landverwoestingen en oorlogsdaên te dreunen;
doch al mijn pogen kwam op liefdezangen uit.
O Rozemond, ik haat de vliegende kornetten*
dier wilde dolligheid*, geroemd voor heldendeugd.
Uw oogjes, die mijn hart in vlam en kolen zetten,
uw boezem en uw schoot zijn al mijn lust en vreugd.

*

onlangs
Pallas Athene wordt vaak
in wapenrusting afgebeeld
*
Vergilius als auteur van het
epos Aeneis
*
zware
*
afkerig
*
Ovidius
*
ruitervaandels
*
oorlogsrazernij
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Aan een schone. In dit gedicht biedt Poot een staalkaart van antieke en petrarkistische
erotische motieven, zoals die in andere gedichten verspreid staan: de geliefde die
alle gaven van innerlijk en uiterlijk schoon in zich verenigt, een geliefde die beroemde
beminden van befaamde auteurs overtreft, de bescherming die de minnaar biedt tegen
gevaarlijke rivalen, de voortkruipende tijd bij afwezigheid van de beminde, haar
hardheid, de wederzijdse dienst die dichter en geliefde elkaar kunnen geven: zij wordt
vereeuwigd in zijn poëzie en op haar beurt vereeuwigt zij zijn gedichten. Ook de
petrarkistische paradoxen van ijs en vuur, dood en leven ontbreken niet.

Aan een schone
O schone bloem, o zichtbaar beeld der schoonheid*,
o hemelse Pandoor*, die t' aller uur
Minerva* 's geest en Venus*' glans ten toon spreidt
en 't uiterste vermogen der natuur,
terwijl Heleen* en Dido, thans verschenen,
aanminnelijk in u alleen verenen*;
hoe zal ik best uw hemelgaven loven
en melden, met mijn al te doffe lier?
Wat stel ik hier, 't verstand of 't lichaam, boven?
De deugd heeft bij de schoonheid ed'ler zwier.
Gij, schoner dan uwe overschone moeder*,
verdient een eergedicht van Phoebe's broeder*.
Wie heeft er ooit volmaakter nimf geprezen?
'k Wed Flaccus* u voor Lydia verkoor.
In Naso*'s tijd zoudt gij Corinna wezen
en 'k zweer u dat Petrarca's Laura voor
uw schoonheid zou haar schoonheidswimpel strijken,
gelijk 't gesternt de morgenster* moet wijken.
Maar, wilt ge geen waarschuwingen verachten,
gij wordt beloerd van 't hoge hemelhof.
'k Zag 't godendom laatst op uw treden wachten.
Och, schuil bij mij, och! laat u raden, of...
Jupijn behielp zich al van oude tijen
met loos bedrog en minnesluikerijen*.

*

ideale schoonheid in
platonische zin
*
Pandora kreeg bij haar
geboorte van de goden
innerlijke en uiterlijke
schoonheid
*
godin van de wijsheid
*
godin van schoonheid en
liefde
*
Helena, toonbeeld van
schoonheid; Dido is de
geliefde van Aeneas
*
bijeenkomen
*
Horatius I, 16, 1 en vgl.
Vondel WB IX, p. 665
*
Phoebus Apollo, broer van
de maangodin
*
Horatius
*
Ovidius
*
helder stralende planeet
Venus

*

minnelisten,
vermommingen
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Verlaat u* op koraal noch frisse rozen,
waarmee uw mond en wangen zijn belaên,
die om uw mond en op uw wangen blozen,
omheind van sneeuw en blanke lelieblaên:
Aesopus' hert prees zijn getakte horens,
totdat het zich verward zag in de dorens.*

*

vertrouw [niet]

*

Berg, berg u dan, en sus mijn minnezorgen.
Och of ge mij een kusje schuldig waart!
Rijk god, hoe no, hoe node zou ik borgen*!
Vrouw Venus is van overzachte aard;
dies*, wilt ge haar in allen deel gelijken,
zo laat me vrij uw zijden inborst blijken.
Het is helaas! alreeds een eeuw geleden
dat ik mijn zon, die gij zijt, gister zag;
juist toen de zon, van haar* karos getreden,
te water ging met enen blijden lach.
Gij, zon van mijn gezicht, wil uwe stralen
nooit dan met mij op 't bruidsbed onderhalen*.
Waar vindt ge toch een die uw gouden zeden
zo op haar prijs waarderen zou als ik?
Waar is de man die uw bevalligheden
zo roemen zou, te wonder in zijn schik?
Ik zal, zo moet* rood goud mijn veder netten*,
op uwe kruin een kroon van sterren zetten,

door Vondel bewerkte fabel
van Aesopus (WB I, p.
584-585) met als strekking
dat schoonheid gevaarlijk is.
*
uitstel van betaling geven
*

daarom

*

hier domineert het
woordgeslacht boven de
voorstelling van Apollo's
zonnewagen; alleen dan kan
de dichter haar zijn ‘zon’
noemen
*
doen ondergaan

*

daartoe moge
dichtveer bevochtigen

*

een gloriekroon van flonkerdiamanten
en bloemen, op Parnassus vers geplukt,
en mirten*, die de zanggodinnen planten,
en lauren*, waar Apol zijn haar mee drukt.
Uw zoete naam zal mijn gedichten sieren
zo lang ze door de wijde wereld zwieren.

*

geheiligd aan Venus en
geschonken aan minnedichter
*
laurier, lauwerkrans

Dat* nu de Min ook geen beproefder pijlen
in 't lenig elp* eens fieren boezems zendt!
Dat Venus' kind ook nu op schichtenvijlen
noch slijpen past* en 't schieten dus ontwent!
Had ik zijn boog en stond uw boezem open,
mijn lief, gij zoudt me uw strafheid* duur bekopen.

*

Wat vervelend nu dat
ivoor

*

*

let... op

*

afkerige strengheid
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Ik zou vooreerst uw maagdlijk hart bestormen,
en al het ijs veranderen in vuur,
en al 't gesteente in buigzaam was hervormen;
dat zweer ik bij uw godheid hoog en duur.
Zo zou ik mijn doorluchtig doelwit raken,
en gij uit gunst een dode levend maken.
Laat mij hierop uw rechterhand eens kussen.
O schone hand! uw levensstreep loopt recht.+
O schone maagd, gij zult mijn vlammen blussen
wanneer al 't volk met vollen monde* zegt:
Een knaap, tot wie de hemel schijnt genegen,
heeft een godin tot zijne bruid verkregen.

+

Cats: Zij weet de
levensstreep in ieders hand
te wijzen (Spaans
heidinnetje, 105)
*
volmondig
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Genadebeê aan Fillis. De beminde wordt als een godin gezien en de minnaar
beschuldigt zichzelf dat hij haar te overmoedig heeft benaderd. Hij vraagt om
vergeving met een beroep juist op die goddelijkheid: genade is een goddelijke
kwaliteit. Zijn berouw is niet volkomen: als hij aan zijn ‘misdaad’ terugdenkt zou
hij die zomaar opnieuw willen begaan. Ten slotte hoopt hij dat ze door uit een
gemeenschappelijk glas te drinken de vrede kunnen tekenen.

Genadebeê aan Fillis
Die godheên roekeloos genaakt
zet buiten 't redespoor zijn zolen*,
terwijl* hij zich verwaten* maakt.
Dus doet de blinde Min* hem dolen
die hij met zijne schichten raakt.

*

Dus kwam ik, heet van minnebrand,
korts, zonder enig ereteken*,
u, pronk der maagden van het land,
te stout* om suikren weermin smeken:
o onvergeeflijk misverstand.

*

gedraagt zich onredelijk
omdat
*
hoogmoedig
*
Cupido met zijn pijlen
*

terwijl ik niets aan roem te
bieden had
*
brutaal

Zo stond mijn brein, dat 's openbaar*,
in zeven averechtse bochten;
ja krommer dan 't gekrulde haar
dat uw gewijde vingers vlochten,
toen ik Cupido werd gewaar*.

*

duidelijk

*

Ai lief! sprak mijn vermetelheid,
gun mij een roosje van uw wangen;
Maar mij werd heuslijk ‘neen’ gezeid.
Dat 's 't rad waaraan Ixions hangen,+
wier ziel godinnenmin beschreit.
Och, Fillis! red mij in der haast
door uw genade: ik zal u prijzen.
Och! maak me door uw gunst verbaasd.
Een die genade kan bewijzen
Komt aan de goden allernaast.

toen ik Cupido opmerkte
(en hij mij trof)

+

Ixion, verliefd op de godin
Hera, kreeg als straf op een
rad rondgedraaid te worden
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Zag gij mijn wel* ootmoedge ziel,
en schatte gij trouwhartig minnen,
en stuitte gij het hollend wiel*
van mijn aan u verslaafde zinnen!
Ja zie en help, mijn schone, ik kniel.
Ontsluit uw goedertieren borst,
en denk vrij: had hij niet misdreven,
die naar mijn min en liefde dorst,
wat kon ik dan de knaap vergeven?*
Hij heeft mijn eer toch niet bemorst.
Voorts, acht me niet meer onbedocht*.
schoon ik mij aan uw haat verschulde*,
en wellust aan dat mondje zocht
'tgeen Venus zelf met nectar* vulde:
o zon en starren! die nog mocht.*
Ontstaat mij dit*, zo proef een reis*
wat Ganymedes* heeft geschonken.
Zie hoe 'k mijn mond zet, naar de eis,
waar uw robijnen lipjes blonken.
Dees dronk bevestige onze pais.

*

(nu) zeer

*

grijpt terug op Ixions rad

*

Behalve dat hij beminde,
heeft hij toch niets misdaan
dat vergeving behoeft
*
Meen niet dat ik nog zo
onbezonnen ben
*
al heb ik me uw afkeer op
de hals gehaald
*
godendrank
*
hemel, gelukkig hij die dat
zou mogen!
*
als ik dan niet die
Venus-drank mag drinken
*
eens
*
de schenker van de goden
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Vliegende Min. Een liedachtig gedicht met een soms wisselende refreinregel die
steeds een wat andere pointe heeft. Het thema is dat van de gevleugelde Min (Cupido).
Het gedicht heeft een cyclisch verloop doordat de gedachte aan het eind van de eerste
strofe verscherpt en persoonlijk aan het eind van de laatste strofe terugkeert. Het
gedicht bevat enkele allusies op Ovidius' Tristia III, 7 (Valentyn III, p. 43), onder
meer het detail van de ouderdom die op ‘wollen schoenen’ aansluipt en de schoonheid
vernietigt.

Vliegende Min
Galaté, mijn schone, kom;
laat ons minnen, spelen, zoenen:
eer de bevende ouderdom,
die, al stil, op wollen schoenen
aansluipt, onze jeugd verbijt*.
Jeugd en minlust raakt men kwijt
eer men 't denken kan of merken:
Galaté, de min heeft vlerken.

*

kapotmaakt

Dat ik somtijds van u ben
moet ge 't stalen noodlot wijten;
nimmer mij, mijn lief: ik ken
u (hier baat geen tegenwrijten*)
voor een hemelse magneet,
die mijn min, zo wel besteed,
naar zich trekt uit lage perken*:
Galaté, de min heeft vlerken.
Toen uw schoonheid, schone maagd,
mij verscheen en op kwam dagen,
waar gij in een venster laagt,
wenste ik met Medea's wagen*
haastig op te varen. Gij
steeg beneên.* Ik vloog u bij,
en gevoelde toom noch teugels:
Galaté, de min heeft vleugels.

*

tegenspartelen

*

nl. de aarde

*

met de wagen van de
tovenares Medea
*
nl. vanuit de hemel naar de
bovenverdieping

Mar* ik, eindlijk traag gekeerd,
nimmer zal mijn min verluien*.
Denk nooit, zon die mij verteert,
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Ook al draal ik, rust ik even
lui worden
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dat Cupido's wieken ruien,
of dat voor zo heet een gloed
't zachte was hier smelten moet
in gekleefde vederbeugels*:
Galaté, de min heeft vleugels.
‘Snelgevlerkte winden, draagt,
draagt door groen en schomlend lover,
aan de schoonheid, die me plaagt,
dees verliefde zuchtjes over,
en mijn min, met vaardigheid*,’
heb ik menigmaal gezeid,
in het vrolijke ochtendkrieken:
Galaté, de min heeft wieken.

*

Icarus wilde met door was
aaneengekleefde vleugels
vliegen maar de zon deed de
was smelten en hij stortte
neer

Zult gij, lichter dan de wind
uit het bars en buldrend noorden,
mijn gebed, dat steeds begint
met fluwelen minnewoorden,
in de wind voor eeuwig slaan?
'k Zal dan elders minnen gaan,
eer gij 't wanen zult of rieken:
Galaté, de min heeft wieken.
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Gelukkig ongeluk. Klacht over een ongelukkige liefde die de dichter ten slotte achter
zich laat bij het vinden van een nieuwe beminde.

Gelukkig ongeluk
Och! onder wat rampzalige star
ben ik, ter kwader uur, geboren!
O uur, die ik verwensen dar*,
kon gij me in mijn geboort' niet smoren?
Mijn lief, de trekster van mijn zin,
veracht mijn min.
Gewislijk heeft Lachees niet stil,
mijn levensdraad, al t' onbezonnen,
op ene dikberoeste spil,
van zwarte jammerwol gesponnen*:
Mijn lief, de trekster van mijn zin,
Veracht mijn min.
Gewislijk heeft een bange nacht,
vol spooks van helse Razernijen*,
mij, arrem schepsel, voortgebracht,
in 's werelds allerdroefste tijen:
Mijn lief, de trekster van mijn zin,
Veracht mijn min.

*

durf te vervloeken

*

Lachesis, een van de drie
schikgodinnen die met een
spinnewiel worden
voorgesteld

Zo klaagde ik, maar al heel niet lang;
want Phoebus en de zanggodinnen
vertroostten mij met deze zang,
van Helicons bebloemde tinnen*:
Uw lief, de trekster van uw zin,
verdient geen min.
Vaarwel dan, wrede, ik haat uw naam.
De hemel wil het mij vergeven
dat ik uit min, die ik mij schaam,
ooit ijvrig t' uwaarts placht te streven.
Een zoeter kweekster van mijn min
beheert mijn zin.
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Ochtendstond. Het thema van de veel te haastige, want op liefdesgeluk jaloerse
Aurora is ontleend aan Ovidius Amores I, 13 (Valentyn I, p. 134), waar ook enkele
details voorkomen zoals Aurora's ontevredenheid met haar oeroude echtgenoot
Tithonus: ze had uit liefde voor hem om onsterfelijkheid gevraagd maar vergeten
daar eeuwige jeugd bij te vragen. Als ze haar beminde Cephalus nog maar had (die
ze voor een tijdje had ontvoerd), zou ze wel later opstaan. De formulering van de
slotregels herinnert aan Huygens Donne-vertaling ‘Dageraad’ (Worp II, p. 258; zie
inleiding p. 24-25).

Ochtendstond
Aurora, die het al verblijdt
behalve ons*, wat wrevle nijd
prest u zo vroeg te wagen?
Wilt gij de snelle morgenstar*
terugge rijden met uw kar*
om lieven dus te plagen?
Wij lagen immers stil in vree,
de midnacht zweeg; mijn Doris mee.
Wat doet u dan vergrimmen?
Ik wed gaf 's ouden Tithons koets*
u wat min leeds en wat meer zoets,
gij zoudt wel later klimmen.
Een jongeling hield u gewis
op 't rozendons in hechtenis:
daar zou u Cephal boeien.
Maar, goede goden, 'k moest dat woord
zo luid niet denken dat ze 't hoort;
het mocht haar bet doen spoeien*.

*

mij en mijn geliefde Doris

*

Venus
voorbijstreven

*

*

bed

*

uit ergernis over zijn
geplaag
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En gij, mijn lief, schoon 't licht alree
de wereld op haar oude stee
komt leveren en wijzen,
wat raakt ons 's hemels wenteling?*
Die om geen nacht te bedde ging
hoeft om geen dag te rijzen.

*

wat kan het ons schelen of
de dag de nacht opvolgt
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De Lente. Aan mejuffrouwen Katharina en Debora Blokhuizen. De zusjes Blokhuizen
waren Rotterdamse vriendinnen van Poot, geboren respectievelijk in 1683 en 1690.
Hij nodigt ze uit om de geneugten van het platteland te ervaren. Het gedicht is
gedeeltelijk een imitatie van Horatius Ode I, 4 (Vondel WB VII, p. 266-267). De beide
vrouwen waren omstreeks 1715 voor toenmalige begrippen al rijkelijk oud voor een
eerste liefde. Het blozen in de laatste regels berust daarom waarschijnlijk op
dichterlijke vrijheid: beiden zijn ongehuwd gestorven. Voor andere horatiaanse
reminiscenties zie Rudi van der Paardt (zie bibliografie).

De Lente. Aan mejuffrouwen Katharina en Debora Blokhuizen
D' ontdooide winter vlucht naar 't noord op Jovis doemen*.
De boer verlaat de haard: het vee de muffe stal.
Nu lachen berg en dal
en bos en bron en vliet en beemd en gras en bloemen.
D' alvoênde zomer, daar 't geluk zich aan liet binden,
is ons door zoete gunst al weder toegedaan,
en fladdert herwaarts aan,
met lome vleugelen van lauwe westenwinden.
Nu wordt het eenmaal tijd de stad om 't woud te ruimen,
om 't aangename woud, dat, vrij en ongedeerd,
zo vrolijk kwinkeleert,
en orgels* horen laat, verguld met zachte pluimen.
Wat dunkt u, juffertjes, Blokhuizens eedle telgen,
wilt ge in het zalig veld de blijde vogelzang
(gezang behaagde u lang)
eens met uw oren zien en met uw geesten zwelgen?
Wilt ge in de morgenstond eens blanke paarlen* lezen
van nuchtre* klaverblaên of scheemrig lindegroen?

*

op bevel van Jupiter

*

vogelklanken als orgels

*

dauwdruppels
ochtendlijke

*
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Welaan, ai, komt het doen!
Uw minlijk wezen* zal bij godheên welkom wezen.
Ja komt: zo leid ik u waar beek- en boomgodinnen*
een groen fluwelen vloer bedansen, hand aan hand.
Neen blijft; de minnebrand
wordt buiten thans gestookt, waar al de dieren minnen.
Cupido school zich korts* in lentgewas en rozen.
Dies, vreest ge 't jonkske nog*, zo houdt u ongenood,
of plukt er groen noch rood*.
Maar zacht, mijn lier, gij doet vier schone wangen blozen.

*

aanminnig voorkomen
najaden en dryaden

*

*

zojuist
als jullie nog niet aan de
liefde toe zijn
*
en pluk in elk geval niet de
bloemen waarin Cupido zich
verschuilt
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Dankoffer aan Erato. Dit gedicht sluit de afdeling erotische poëzie formeel af. Poot
volgt het voorbeeld van Horatius die ook een dergelijk dankdicht aan de muze had
geschreven (Ode III, 30). Maar het gedicht zelf volgt een ander model, Ode IV, 3. Ik
citeer de relevante passage uit Vondels vertaling: Het volk van Rome, de hoofdstad
der wereld, kent mij waardig onder de beminde reien der poëten gezet te worden, en
nu ben ik de nijd te boven geraakt. O zanggodin, die liefelijk op de gouden luit slaat,
o gij die, indien 't u luste, ook de stomme vissen zou kunnen zingen leren als een
zwaan, dat men in 't voorbijgaan mij met vingeren nawijst: zie daar gaat de Romeinse
lierspeler, dat heb ik alleen door u; dat ik leef en gewild word, zo ik gewild word,
dat mag ik u danken (WB VII, p. 328). Voor het bekende verhaal van Memnons beeld
dat bij het opgaan van de zon geluid gaf, zie Juvenalis Satire XV, 5 en D. van
Hoogstraten, Beschryving der heidensche goden en godinnen. Amsterdam 17262, p.
58. Een al uit de Oudheid bekende en ook in de emblematiek voorkomende sententie
(Ingratitudo summum vitium) sluit het gedicht af.

Dankoffer aan Erato
Erato*, die, met mirten* om uw schedel,
Diones grote daden zingt,
en naar de maat van uw vergulde vedel
Cupido's dartle voeten dwingt,
wanneer hij danst aan zijn vrouw moeders handen;
u zij dees lofzang toegewijd:
naardien* uw hulp mij voor de felle tanden
der bitse nijdigheid bevrijdt.
'k Heb 's volleks gunst door uwe gunst verkregen,
en leef en zweef op ieders tong.
Elk wijst me na, en zegt, tot mij genegen:
daar gaat hij die van Venus zong.
O heerlijk loon voor zoete mijmeringen!
Lof u, Erato, lof. Ik kon
door u, ‘Godin, wat doet u sagen’ zingen,
En voorts: ‘De zuster van de zon’.
Zie, na het scheên* der dikke duisternissen
sloeg Memnons beeld geluid, met klem;
als 't u belieft verkrijgen stomme vissen
een zangerige zwanenstem.
Gij zijt het die met liefelijke tonen
uw acht gezusters* overtreft.
Och! kon ik u naar uw verdiensten lonen,

*

muze van de erotische
poëzie
*
de mirt is aan Venus gewijd
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scheiden
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de overige muzen
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u, die mij uit het stof verheft
en opvoert waar de hemelgoden eten!
Godin, indien ik eer verdien,
dat heb ik u allenig dank te weten;
die tracht ik u thans aan te biên.
'k Zal in mijn hart u hoge tempels bouwen
en dankaltaren naar uw staat*,
en jaarlijks u een heilge feestdag houwen.
Ondankbaarheid is 't kwaadste kwaad.
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[Geboortedichten]
Ter verjaring van Juffrouw Sara van Elzen. Poot had na de dood van haar vader in
maart 1714 deze Sara van Elzen al getroost en haar opgeroepen nieuw geluk in de
liefde zoeken. Nu een jaar later herhaalt hij die oproep. Haar geboortedatum is niet
bekend, wél dat ze in 1699 al kerkelijke belijdenis deed en toen toch wel op zijn
minst omstreeks 16 jaar moet zijn geweest. In 1715 was ze dus al boven de dertig.
Poots gedicht suggereert dat huwelijk en moederschap nu snel te verwachten zijn.
Of dat op feiten berust is niet bekend. Net als in het troostgedicht treft een
merkwaardige toon: vader die ‘vrolijk’ uit het graf omhoogkijkt als hij zijn dochter
verliefd ziet worden. Het lijkt een weinig calvinistische gedachte, zelfs als ‘vrolijk’
een wat andere betekenisnuance heeft dan tegenwoordig.

Ter verjaring van Juffrouw Sara van Elzen
De grasmaand* mag voortaan wel bogen
op lentgewas dat ieders ogen
een aangename wellust biedt.
Zij komt ons frisse bloemen kweken
en maagden, die ik bloemen reken,
wier geur en kleur men riekt en ziet.
Zij kroont het woud met nieuwe blaren.
Zo ziet men d' Elzen blij verjaren.
O Hemel, zegen dit gewas.
Maar laat ook bruiloftsmirten groeien
en maagdepallem, zoet in 't bloeien,
zij komen licht wel haast te pas.
Zou ene maagd haar tijd verliezen?
Zou 't in een maagdenboezem vriezen?
Zou Sara 't huwen eeuwig smaên?
O neen: ze is (minnaars, hoopt geduldig)
haar brave stam puiktelgen schuldig.
Wie kan zich van de min ontslaan?
Hoe zou haar vader, die Gods kudde
met zijn betrouwde staf beschudde*
en Christenkerkorakels* sprak,
zijn ijzren doodslaap voelen steuren,
en 't vrolijk* hoofd ten grave uit beuren,
zo 't minnevuur haar hart ontstak!
O beste jaardag, dag der dagen

*

april

*

bewaakte
goddelijke woorden die bij
de christelijke kerk passen
*
blijde
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die Phoebus aanvoert met zijn wagen,
Wees hartelijk van ons gegroet.
Als gij eens weer komt opgerezen,
zal Sara vrouw en moeder wezen,
Indien een heilwens hiertoe doet.

De XXIV. van Grasmaand, MDCCXV
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Op het jaargetijde van Juffrouw Kornelia van Lis. Deze vriendin is volgens Geerars
p. 473 geboren op 26 maart 1690. Waarschijnlijk heeft verlezing van m[aa]rt voor
mei plaatsgevonden. Poot viert het feest immers in de bloeimaand en heeft het over
meilis.

Op het jaargetijde van Juffrouw Kornelia van Lis
Prijst de bloeimaand, ze is te prijzen;
maar heft van 't gebloemt niet aan.
'k Zal u jeugdig meilis wijzen,
waar de bloemen doof bij staan.
Meilis, schoner dan de biezen
in eens vlietgods natte pruik.
Meilis, dat Apol zou kiezen
voor de groenste lauwerstruik.
't Groeit niet wild en woest langs 't water
in een woud. O neen: dit Lis
staat daar 't van silvaan* noch sater
nimmermeer te plukken is.
In de meimaand is 't geboren
op de dag die thans verjaart.
Maar wie is het? Dat we 't horen.
Zulk gewas is 't wassen waard.
Dat 's Kornelia dan waardig.
Riekt de bloemen: ziet haar gloed:
Is er ergens een zo aardig?
Is er ergens een zo zoet?
Toen dees maagd eerst trad in 't leven,
zegt men dat de dageraad
haar een blijde kus kwam geven
die nog op haar kaakjes staat.
Hij vereerde haar twee zonnen,
die, bei, stralen dat het smart,
en verlichting brengen konnen
in een minnaars kwijnend hart.
Doch haar boezem schijnt bevroren:
zij bespot elks minnepijn.
Jammer is 't dat frisse rozen
dik zo taai te plukken zijn.
O, hoe zalig zal hij wezen
die naar 't huwlijksledikant
met dees schone, waard geprezen,
heen zal stappen, hand aan hand!
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Op het verjaargetijde van Juffrouw Elizabeth Durven. Voor de Heer Adriaan Fijk.
Dit is kennelijk een van de eerste gedichten die Poot in opdracht heeft geschreven.
Adriaan Fijk zou op 22 april 1714 in Delft trouwen met Elizabeth Durven. Daarmee
is (eindelijk) de wens vervuld die in het gedicht wordt uitgesproken. Fijk kon zelf
niet dichten en laat het daarom aan Poot over zijn huwelijksaanzoek in verzen te
verwoorden. Verschillende argumenten zijn traditioneel voor bruiloftspoëzie: de
gedachte dat de bruid zich nog jong vindt en dus nog wel wat wachten kan en het
goede voorbeeld dat de ouders indertijd hebben gegeven. Zonder hen zou de wijze
en mooie bruid nu immers niet bestaan.

Op het verjaargetijde van Juffrouw Elizabeth Durven. Voor de Heer
Adriaan Fijk
'k Dacht mijn schone, d' eer der jofferen,
een zoet rozenkransje t' offeren,
op de feest van haar gehoort':
want de lente trok me voort,
tot waar Flora's bloempriëlen
roosjes teelden, mals van stelen,
inkarnaat* en fris van blaên,
blank met zilvren dauw belaên.
Maar wat zou ik kruid vergaderen,
om een schoonheid mee te naderen,
op wiens kaakjes eeuwelijk,
roos en lelie staan te prijk,
met veel levendiger kleuren,
met veel liefelijker geuren?
Vaar dan wel, o lentegroen!
Weg met tuiltjes en festoen.
'k Wil de liefste, met verblijen,
loof uit Pindus' lusthof wijen;
en, mag 't zijn, dit schaamrood blad,
vers bevloeid van hengstennat*,
aan het altaar van haar voeten
(of 't haar strafheid mocht verzoeten)
offren, en mijn dienstvaardij.
Lenteroosje, uw jaargetij
komt gewis dan weder kijken
of ge haast zult huwelijken;
of ons langer tegen zijn.

*

rood

*

de door Pegasus geslagen
bron op de dichtersberg
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'k Heb uw deugd, mijn ogelijn,
reeds veel kommerlijke jaren,
wierookgeuren op altaren
in mijn minnend hart gebrand,
hart, daar gij de kroon in spant.
Heeft uw jaarzon nog maar driemaal
zevenwerven, sedert 't blijmaal*
dat ze op uw geboorte hiel,
Delf, uw wieg, met vlam van 't wiel*,
dat haar hemelsvlugge rossen
uit het zeenat, dal en bossen
overvoeren, blij verguld? Jeugd ziet snel haar tijd vervuld.
Pallas' wijsheid, Venus' lonken,
u van 't godendom geschonken,
passen in geen eenzaam bed;
dienen verder voortgezet.
Had uw moeder, d'eer der vrouwen,
nooit uws vaders hand gaan trouwen,
zo blonk, o begaafde spruit,
in uw jeugd haar beeld niet uit.
Nooit zou 't gouddraad uwer haren
(die Cupido's boogje snaren*,
als hij op het hagelwit
van uw maagdenboezem zit)
harten vangen, en uw ogen,
die op git en glansen bogen*,
echter zedig, speelden mij
nooit dees hartedieverij.
Nimmer bouwden uwe leden+
van albast de wijze reden
zulk een herelijke zaal;
en die suikren tovertaal*
zou uw roodkoralen lippen
nooit zo honingzoet ontglippen.
Ging u uwe moeder voor
op 't aloud heldinnespoor,
pluk dan mee de vrucht van 't minnen.
Aartsprinsessen noch godinnen
vluchten 't kuise bruiloftsbed:

*

feestmaal

*

de vlammende wielen van
de zonnewagen

*

die het koord vormen op de
liefdesboog

*

die trots zijn op hun
donkerzwarte glans
+

Nooit vormde uw blanke
lichaam zo'n heerlijke
omhulling voor de wijze
gedachten van uw geest
*
de betoverende taal waarin
die wijze rede verwoord
wordt
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zulk een kracht heeft Cypris' wet.
Uwe ronde en poezele armen,
waar het sneeuw voor zwicht, ontfermen
zich des minnaars al te no*.
Is Elizabeth te blo,
dat ze die te gene tijen
om een bruigomshals durft vlijen?
Of verkeert ze in enen steen
voor oprechte smeekgebeên?
Harde stenen krijgen oren
als ze Amphions vedel horen.
Dit voedt hoop. Ik denk ook niet
dat ge, tot natuurs verdriet,
al haar gaven smaên zult, Durven.
Dat waar' levende gesturven.
Wat zijn schatten, wat is goed,
dat aan niemand voordeel doet?
Wat 's een roosje, nooit te pluiken?
Dingen prijst men om 't gebruiken.
Kroon dan, bid ik, aartsgodin,
kroon mijn min met wedermin.
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Onschuldbrief aan Juffrouw Debora Blokhuizen, over het beloofde en achtergebleven
verjaarvers. Debora Blokhuizen is in augustus 1690 geboren en daarmee
correspondeert de zomerse stemming die in het gedicht wordt opgeroepen. Ze wordt
vergeleken met de bijbelse krijgsheldin (aangeduid als klassieke Amazone) Debora,
die samen met de commandant Barak de vijanden van de Israëlieten wist te verslaan
(Richteren 4). De hele verdediging loopt erop uit dat Debora maar blij moet zijn dat
het gedicht er niet is gekomen. De dichter, die voor zijn ziekte smerige medicijnen
moet slikken, zou nare klanken uitstoten, en bepaald geen godendrank voortbrengen.

Onschuldbrief aan Juffrouw Debora Blokhuizen, over het beloofde en
achtergebleven verjaarvers
Dees letters en zijn groet zendt Poot aan u, jonkvrouwe,
genan* dier hertogin en godlijke Amazoon*,
door wiens heldinnenmoed, beleid en vaste trouwe,
(verzeld van Baraks dolk) oud Isrel 's vijands hoon
en ijzren juk ontwies. Aan u, die licht mijn groeten
verdenkt; mij achtende voor een die in zijn plicht
helaas, erbarmelijk begint te strompelvoeten,
omdat ik 't menigwerf beloofd verjaargedicht
u schuldig bleef en blijf. Gij deed het ook met reden*,
zo ik 't met opzet deed; maar 'k weet wel dat gij ijst
voor zulke ontrouwe taal, dewijl uw trouwe zeden
nooit vierschaar spannen* die dus onverhoord verwijst*.
Wraak* dan mijn onschuld niet, al dien ik zelf als voorspraak*
van mijn onnozelheid*, maar vonnis recht van 't pleit.
't Beloven was mijn schuld, een koorts de worteloorzaak
van mijn beloftebreuk en onvermogendheid.
'k Lag hierdoor van Apol en 't negental* begeven,
verstoken van hun gunst die mij nooit bet gebrak*;
en, zonder deze schoor* de zangberg op te streven,
vond ik, bij frisheid zelf*, mijn schenkels veel te zwak.
Ook beet men me eens in 't oor (en 't stond me nog te voren):
‘Wie zonder dichtluim dicht nimmer dicht dat deugt’.
Veel nutter voor altijd de poëzie verzworen
dan dat ze ons ondank brouw', de lezer ongeneugt*.
Iets beters kon ik toen mijn citer niet toeleggen
van u, die, luisterscherp, onechte dichters streept;

*

naamgenoot
strijdsters uit de Oudheid

*

*

terecht

*

een rechtsgeding beginnen
veroordeelt
*
wantrouw
*
advocaat
*
onschuld
*
de negen muzen
*
waaraan ik nooit meer
behoefte had dan nu
*
steun
*
zelfs al zou ik helemaal
gezond zijn
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waanlos en oordeelvast* in 't kiezen of ontzeggen*,
terwijl ge Phoebus looft, Pan* doemt, verbant en zweept
Ik had wel stadig voor, mijn woord te staan, te dichten,
en driemaal op 't papier mijn pen alreeds gezet;
Maar 't gold niet*. 'k Voelde steeds mijn moed en ijver zwichten.
Men poge wat men wil, de nood is zonder wet.
Hoe streên mijn wil en kwaal, wen* 't wassend groen met piepen*,
als of 't uw jaardag wist, tot plukken mij dorst noôn!
Het ganse veld lag veil* en al de bloempjes riepen:
Kom, vlecht van ons een kroon en kroon der nimfen kroon.
Maar, eêl festoengewas, dat langs de koele beken
het groen fluwelen kleed der velden siert en boort,
gij zult op haar geboort' Blokhuizen niet besteken*
zo* u geen ander plukk'. Dus werd ik veel gehoord.
De blijde wildzang, die met duizend schelle gorgels*
de nuchtre dageraad in 't krieken welkom heet
en 't stille woud verheugt door mengelstemmige orgels,
zong: Zing, thans voegt het u. Maar och, mijn leed! mijn leed!
'k Zag midlerwijlen uw geboortedag verstrijken;
geboortedag waar ik met dankbaarheid aan dacht,
naardien hij met die eer en glorieglans mag prijken,
dat hij schoon-, eerbaarheid en deugd ter wereld bracht.
Doch, al ontstaat u 't dicht*, zulks schaft geen stof tot belgen.
Het derven strekt tot winst als 't winnen schaden zou.
Een keel, die tot haar leed zo wrang een brok moet zwelgen,
loost dikwijl vieze galm: gans zelden nectardauw.

*

citaat van Hooft over
Montaigne Mengelwerken III,
1704, p. 239
*
veroordelen
*
Pan dacht het met zijn
herdersfluitje tegen Apollo
te kunnen opnemen maar
werd daarvoor veroordeeld
*
het werd niets
*
als
*
gezegd van snel groeien,
vaak bij Vondel
*
rustig, onbekommerd
*
bekransen
*
als
*
keeltjes
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[Bruiloftdichten]
Ter bruiloft van Alandus Duim, en Juffrouw Geertruit van Gyzen. Het echtpaar trad
op 29 oktober 1714 in het huwelijk. De bruid was waarschijnlijk een zuster van Poots
vriend en mecenas Kornelis van Gyzen, arts te Delft. De bruidegom had waarschijnlijk
als stuurman op Voor-Indië gevaren. Voor latere lezers, zoals de negentiende-eeuwse
criticus Busken Huet, was dit gedicht te openhartig in erotisch opzicht. Maar Poot
sluit aan op wat traditioneel is in bruiloftspoëzie, zoals hij die bij Antonides en Vondel
heeft leren kennen, al is hij later wat minder uitbundig in zijn beschrijving van de
geneugten van de huwelijksnacht. Traditioneel is de lof op de succesvolle bruidegom
en de schone bruid, gelukwensen voor een gelukkige toekomst en de snelle geboorte
van een kind. Blijkens een felicitatie van een jaar later, is die wens ook in vervulling
gegaan. Ook met zijn mythologische verwijzingen is het een traditioneel gedicht.
Juno treedt op als huwelijksgodin die de handen in elkaar legt - ook op menige gravure
te bewonderen - Venus zorgt voor liefde, de met pijl en boog bewapende Cupido
voor verliefdheid. Hymen is de Romeinse god van het huwelijk. Traditioneel op een
andere manier is de koloniale kijk op de wereld: de Indiërs slepen hun rijkdom achter
zich aan om die in Hollands vloot te laden.

Ter bruiloft van Alandus Duim, en Juffrouw Geertruit van Gyzen
Wekt een blijde bruiloftsgallem.
Mengelt keel- en snaargeluid.
Strengelt mirt* door maagdepallem:
d 'eer der maagden is de bruid.
D' oudste dochter van Van Gyzen
treedt met Duim, haar bruidegom,
nu 't de minnegoôn zo wijzen*,
recht naar 't huwlijksheiligdom,
recht in d' echte* minnebanden.
Of is 't aartsgeveinsdheid? Neen.
Juno trouwt hun rechterhanden,
Venus hun genegenheên,
't schutterlijke Kind hun harten;
beî van zijnen boog geraakt,
beî belaên met zoete smarten
en van twee nu een gemaakt.
Dat 's een heldenstuk van 't guitje.
Hymen komt des* vrolijk aan;
en al schreide 't lieve bruidje
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't zou te nacht wel overgaan,
als men kus om kus zal ruilen:
kusjes wrang noch smakeloos,
maar waar honing in zal schuilen
die men graag voor nectar koos.
O, dan zal men lipjes drukken,
kaakjes strelen, onbedaard*.
Dan zal Duim het bloempje* plukken
dat hem Geertruit heeft gespaard.
Dan zal 't paar genoeglijk dromen.
Dan wordt alsem* suikerriet,
en geen klagen* zal er komen
't zij 't alleen van vreugd geschiedt.
'k Wed de bruigom zou nu deizen*,
schoon zijn stuurambt* hem weer riep
om naar 't riekend* Oost te reizen
over 't ongemeten diep.
Hij heeft eens* bezuurd hoe bitter
't scheiden valt van 't lief, dus no*,
als men droef vaarwel zegt, witter
in zijn tronie* dan een do.
Hij zag lest aan Ganges' kanten*
't golfgoud schemeren in de stroom,
paarlen, edele diamanten,
dik gezaaid langs Indus' zoom*;
hiertoe, vrank en onbenepen,
de bezwete Indiaan*
d' oosterwereld na zich* slepen,
om in Hollands vloot te laên.
Maar aan goud en rijke stenen
en puikschatten, hoe geacht,
scheen hem alle schoon verdwenen
als hij om zijn schone dacht.
Dikwijls loosde hij een zuchtje,
dat ging strijken*, schoon hij bleef,
mits* een zoet en lieflijk luchtje
't naar zijn uitverkoren dreef.
Somtijds in een stille kamer
schreef hij, met verliefde zin,
brieven, niemand aangenamer
dan zijn opperste godin.

*

opgewonden (litotes)
maagdenbloem

*

*

bitter kruid
tranen storten

*

*

terugdeinzen
stuurmansfunctie
*
geurig
*

*

al eens eerder
tegen zijn zin

*

*

gezicht (niet ongunstig)
oevers van de goudstof
meevoerende Ganges
*

*

Ovidius, Ars amatoria III,
129-130
*
Indiër
*
achter zich aan

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

*

op reis gaan
doordat

*

164
Vond hij 't schrift dan fraai en aardig,
zo schoor* 't wicht van Cytheré*
zonder toeven, ras en vaardig,
met de lettren over zee.
Eindlijk, na vier droeve jaren,
komt de minnaar zelf naar honk,
naar het prinslijk Delf gevaren,
waar zijn heldre noordster* blonk.
Zij, met rozen op de wangen,
met de blijdschap in de ziel,
kwam haar bruigom blij ontvangen;
die haar nog te meer beviel
om zijn trouwheid. Weg nu, rover
der Spartaanse koningin.*
Geen Oenone* klaagt er over
dees onwrikbre vaste min.
Duim wist maar alleen te klagen
dat Aeool* het schip door 't nat
niet wat sneller aan wou jagen:
't scheen hem altijd traag en mat.
't Vaderland scheen steeds te wijken.
't Was of 't snel terugge schoot,
juist als d' Italjaanse rijken
voor Aeneas' sukkelvloot.*
Vrienden, twijfelt ge of de liefde,
die 't al dwingt, nabij en veer,
iemand ooit op 't water griefde?
Venus sproot uit zee weleer.
Dan* daar valt de min wat lastig.
D 'allerliefste woont er niet.
Minnepijlen zijn daar kwastig;
't bleek aan 's bruigoms zielsverdriet.
Doch dat leed is nu vergeten.
Nu is 't vrij een milder tijd.
Och! wie zou de vreugd afmeten
die dit paar door d' aders rijdt;
die dit paar gestaag verzelle*!
'k Wens dees lieven duurzaam heil,
en dat druk hen nimmer kwelle.
Gaat hier op, het staat u veil,

*

vloog, streek langs het
zeeoppervlak
*
Venus' zoon, Cupido

*

poolster, waarop hij zijn
kompas richtte

*

Paris, de schaker van
Helena
*
echtgenote van Paris
*

god van de wind

*

pas na eindeloze
omzwervingen kwam Aeneas
vanuit Troje aan in Italië, zijn
bestemming
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onder Cypris' vlag ten strijde;
opdat binnen 't jaar een zoon
u stil aanlach', fris en blijde,
uwen zoeten arbeid kroon'
en uw luk vermenigvuldig':
Maar hou op, mijn zwanenveer.
't Bruidsbed wacht reeds ongeduldig,
en de bruigom nog al meer.
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[Lijk- en grafdichten]
Lijkklacht over de eerwaarde Heer Theodorus van Elzen, leraar van Gods kerke te
Schipluî. Theodoor van Elzen (1646-1714) was de vader van een goede vriendin van
Poot, Sara. Ook met de vader had hij, gezien vooral het slot van het gedicht, een
goede band.

Lijkklacht over de eerwaarde Heer Theodorus van Elzen, leraar van
Gods kerke te Schipluî
Schrei, mag u nog een traan van 't flauwgekreten harte,
o Schipluise gemeent, schrei vrij om 't geen ge lijdt.
Voeg bijstre jammertaal bij bittre boezemsmarte;
Gij zijt uw Guldenmond en Boettrompetter kwijt.
Van Elzen is geweest. Dat licht is uitgeschenen.
Die leidster staat niet meer aan 't kerkgewelf en blinkt.
Wel mag de bange ziel der godgenoten wenen,
nu zij deez' wachter mist die in zijn rustgraf zinkt.
Wel mag vorst Jezus' kerk staan schudden op haar stijlen,
nu haar die schoor ontvalt en wakkre vreegezant,
die Christendemostheen*, elks lust*, doch, midlerwijlen,
geen vleier; neen: hij had Gods bliksem in zijn hand.
Hij maakte was van steen, hielp kwijnenden aan 't groeien,
door tucht, of troost, van hem bei lieflijk voorgepreekt.
Daar mocht, hoe 't ging, nooit woord van zijne lippen vloeien,
dat hij niet driewerf eerst in honing had geweekt.
Dus wist hij d' ondeugd braaf in haren schild te varen*
met het tweesnedig zwaard van 't nimmer feilend woord*;
of arme harten, die om hulp verlegen waren,
uit 't stof te beuren, als een leraar toebehoort.
Zo woekerde hij met zijn gaven en talenten*,
als zielenvanger voor zijn Meester die hem zond*.
Wie luie dienstknechts kent* dees deed zijn schat op renten,
als hij 's volks oren aan zijn stem verhing en bond.
Dat is zich nijver in de oogst des hemels kwijten.
Dat heet te bassen*, en geen stomme hond te zijn.
Zo schraagt men 't kruisgeloof, trots die ertegen wrijten*.
Dat 's recht een engel der gemeente* in zijn en schijn.
Nu is die stuurman dood, die ons met leer en leven
een dubbel voorbeeld was. Nu is die stuurman dood;

*

christenredenaar
door iedereen bemind

*

*

aan te vallen
vgl. Openbaring 2:16

*

*

Mattheus 25:14-30
Marcus 1:16-17
*
hoeveel luie knechten men
ook maar kent, [déze
daarentegen etc.]
*
blaffen
*
zich verzetten
*
o.m. Openbaring 2:1
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en 't kerkschip, dat door 's mans beleid gestaag zijn steven
naar 's hemels reê hield, laas, van Palinuur* ontbloot.
Zo houdt de Godheid 't al aan haren band en schakel.
Zij leent maar wat ze geeft en wat men ooit ontvong.
Zij haalt haar knecht te rug: nu zwijgt dat vraagorakel*,
die schelle kerkbazuin en evangelietong.
D' ontroerde schapen zien hun trouwe herder sneven,
en derven zijnen staf, waar 't wolvenheir voor week.
Wie zal ons, klagen ze, nu voedzaam voedsel geven
en drenken uit een verse en zilvren waterbeek.
Dees strooide ons manna* voor waaraan we 't hart ophaalden,
en dreef bij hitte ons in de schaêu van 's levens stam*.
Hij leed zo no* dat wij van onze kooi afdwaalden,
en vingertoogde ons steeds 't onnozele Offerlam*.
Ja treurt vrij, schapen, treurt. Uw zielzorg is verscheien.
Uw pleegheer, Hippocraat* en zielarts rust in vree.
Wat placht hij zachte zalf en balsem te bereien,
als zijne scherpe vlijm* uw zweren opensnee!
Nu zal hij u niet meer ter rechter bane voeren,
als gij, doolzieke, 't spoor verlaat en 't leven vliedt.
Hij wandelt bij Gods rei* op heldre sterrenvloeren:
Hij wees u 't pad voorheen, maar gij betrad het niet.
Welaan, herinner u zijn wijze zedenlessen;
bid om een ander held in 's hemels akkerbouw*,
en laat mij toe dat ik wat telgen van cipressen
aan 't graf breng, en nog eens 't eerwaardig lijk beschouw.
Van Elzen, die bij God en al de cherubijnen*
een woonvast burger zijt van 't nieuw Jeruzalem*,
in 't eeuwig blijde rijk, waar ramp noch rouw verschijnen,
en waar niets luidt of klinkt dan met een vreugdestem;
wij treuren op uw graf en wenen om uw sterven.
Moest gij, na andren, d' eerste op deze heirbaan treên?
Valt kostlijk porselein* zo licht aan gruis en scherven,
en moest gij, Godstolk, dus met al ons blijdschap heen?
Helaas! mijn zangheldin besterft op 't naar herdenken.
De snaren springen van mijn lier, thans doods en dof;
en kom ik aan uw as dit klein lijkoffer* schenken;
ik doe 't mijns ondanks: ach! 't is al te droef een stof.
Gij laat ons weduwen en troosteloze wezen.

*

stuurman van Aeneas' schip

*

profeet aan wie men alles
kon vragen

*

voedsel voor de Israëlieten
in de woestijn. Ex. 16:15
*
levensboom waarmee
Christus de mensen voedt
(Openbaring 2:7)
*
kon het niet goed verdragen
*
het lam Gods, Christus
*
beroemde Griekse arts
*
lancet
*

de engelen

*

Matth. 9:37-38

*

engelen
Openb. 21:10

*

*

(kostbaar) aarden vat vgl. 2
Cor. 4:7

*

as en lijkoffer horen eerder
in de klassieke sfeer thuis

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

168
Eenzelfde dag begraaft ons vader, voogd en heer*,
en zulk een schat van deugd en wijsheid, die na dezen
licht schuil blijft; want het graf geeft, hoe men klaagt, nooit weer.
Rust dan, o engel, rust: wij moeten van u scheiden.
De harde grafzerk drukke uw koud gebeente zacht*.
Vergeef ons dat wij u al nokkende* geleiden
waar gij d' aartsengelse bazuin* in stilheid wacht.
Al gaat uw lijf ter aarde, uw ziel naar 's hemels hoven,
waar zij verwelkomd wordt van 't juichend engelenkoor;
uw naam leeft, zegenrijk de haat en nijd te boven,
in 't dankbaar hart van uw gemeente, alle eeuwen door.

*

vgl. Vondel ‘Op het
overlijden van C.P. Hooft’
vs. 3 (W B II, p. 760)
*

klassieke wens: sit terra
levis
*
snikkende
*
nl. die u uit het graf zal
oproepen

Overleden de XX. van Lentemaand, MDCCXIV
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[Bijschrift]
Op een afbeelding van Koning David. Lofdicht op (waarschijnlijk) een schilderij van
de bijbelse koning David die zijn loopbaan als eenvoudig herder begonnen was. De
niet-genoemde schilder kan het met zijn bijna levend lijkende schilderij opnemen
tegen beroemde Griekse voorgangers. Het is een gemeenplaats in lofdichten op
afbeeldingen te klagen dat het belangrijkste aspect van de uitgebeelde niet op doek
weer te geven is.

Op een afbeelding van Koning David
Nu heft de schilderkunst haar schedel uit het stof
door lucht en drijvend zwerk*. Apellen, Protogenen
en Zeuxen* zien hun verf en aangebeden lof
door dit penseellicht droef ontglansd en doof geschenen,
naardien 't ons David zelf, en 't leven toont; geen beeld.
Men ziet natuurlijk roos en lelie op de kaken,
terwijl d' ernsthaftigheid in 't vorstlijk aanschijn speelt.
O meesterstuk, alleen van zulk een hand te raken!
De herdersstaf, die in een scepterstaf verkeert,
toont 't aanzicht van de maan der staatveranderingen,
en dat d' Almachtige d' oprechtheid mint en eert;
ook hoe 't hier alles draait bij beurtverwisselingen.
Ik zie wel David in zijn wereldheerschappij,
maar och! stond hier 's mans deugd en nijvre godsvrucht bij!
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[Mengeldichten]
Die spade komt komt ook. Een proeve van allitteratiekunst, Wagner waardig. Het
epigram behandelt Odysseus' tienjarige terugtocht uit Troje tot hij op zijn eigen eiland
Ithaca zijn trouwe echtgenote Penelope terugvindt. Poot is hier op een zeldzame
vergissing te betrappen. Pallas Athene/Minerva hielp Odysseus juist op zijn tocht.

Die spade komt komt ook
Ulysses zwierf weleer op wilde woeste baren,
Minerva's wrede wrok en wrange wraak ten doel,
de droeve doodse tijd van tien rampzaalge jaren;
maar vond, in wee geweekt, na eindeloos gewoel,
zijn rotsig Ithaca en koninklijke veste
en zijn standvastige Penelope ten leste.
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Vrolijk leven. Een horatiaans gedicht, al is niet één bepaalde ode als model aan te
wijzen. Wel bevatten enkele verzen een toespeling op Ode I, 4: 's levens ogenblik
leert ons het lange leven mistrouwen. Terstond zal u de nacht overvallen (Vondel,
WB III, p. 267).

Vrolijk leven
Waar is mijn citer* toe bereid?
Wat klanken wil ze geven?
Wat zing ik, daar* een ander schreit?
De vrolijke blijgeestigheid
is 't leven van het leven.

*

als metafoor voor poëzie

*

terwijl

Wat laat zich 't volk door ijdle schrik
en mijmerende zorgen
beknellen? Vrienden, doe als ik.
Gebruikt toch 's levens ogenblik
zo lang de dood wil borgen*.
*

uitstel wil geven

Al schokte zelf de hemelspil
uit haar metalen pannen*,
wees gij tevreên, gerust en stil.
Een die gelukkig leven wil
moet hoop en vrees verbannen.

*

uithollingen waarin de spil
van de aarde ronddraait.

Zoudt gij gestaag bekommerd zijn?
Zou druk uw vreugd besnoeien?
Neen, neen, verdrijf die boezempijn.
Gij woont zo ver niet van de Rijn,
waar muskadellen* groeien.
*

muskadeldruiven

Hoeft gij geen kleders nochte kost
van goede liên te prachen*,
wat scheelt 't u hoe de wereld host?
Waar Heracliet om schreien most,
moest Democriet om lachen*.

*

bedelen

*

Maar, zegt gij: ‘och! het weer wordt zwaar.
Ons dreigt een felle donder.’
Geen nood. Ai beid een luttel maar.

bekende voorstelling van de
twee diametraal
verschillende Griekse
wijsgeren
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De wollek scheurt: de lucht wordt klaar:
het onweer is al onder.
‘Dan, 't licht is ook aan 't ondergaan.
De nacht zal u benarren*.’
Mij niet; nu komt de blanke maan
met haar vergulde horens aan
en honderdduizend starren.
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Lof der Dichtkunde. Een traditionele lof op de poëzie met het horatiaanse motief dat
ze het nuttige met het aangename verenigt (utile dulci), goddelijk is (est deus in nobis,
Ovidius), de melancholie verdrijft, roem verschaft aan de deugd en ondeugd hekelt.
De tegenstelling tussen de verwijfde en luxueuze Sardanapalus en de deugdzame
Hercules komt uit het slot van Juvenalis' tiende satire.

Lof der Dichtkunde
Mijn zangster* vlecht de gouden lof
der heilge poëzij.
Dat 's van natuur een schone stof,
daar hoeft geen tooisel bij.
Dees kunst de kroon der kunsten spant:
Zij sticht en geeft vermaak.
De hemel is haar vaderland,
dat hoort men aan haar spraak.
Haar zang en gallem melden dit.
'k Geloof haar schelle keel
vol zoete nachtegalen zit
uit enig zangprieel.
Wat sprak dees kunst, dit smartverdrijf,
de droeven menigmaal
een moed in 't hart, een hart in 't lijf!
O wonderlijke taal!
Zij looft d' onsterfelijke goôn;
ook mensen; doch heeft voor
Sardanapalen* glans noch kroon;
Alciden* geeft ze gloor.
Zij, als een zout, weert rot en smet
van aller braven naam,
en strekt een heldere trompet
voor d' onvermoeide Faam.
Zo loont ze deugd met lauwerblaên
en eeuwigbloeiend groen,
en houdt haar arm met loof gelaên*,
om altijd zo te doen.
Of voegt* het haar eens gram te zijn,
wat is 't dat haar gebreekt?
Zij speelt met bliksems, als Jupijn,
en dondert als ze wreekt.

*

muze

*

genotzoekers, naar koning
Sardanapalus van Assyrië
*
Herculessen

*

draagt in haar armen een
krans (om die te kunnen
schenken)
*
past
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Wie vliegt ginds, waar die nevel scheurt,
aan 't hel gesternt zo dicht?
De Dichtkunst, nimmer nagespeurd
van een gemeen gezicht*.
Dees vindt haar minnaars staag alom.
Men hield van oude tijd
haar voor een gaaf van 't godendom,
die ieders hart verblijdt.
Zij blinkt van Phoebus' majesteit:
hij kweekt en koestert haar
als hij de lichte dans beleidt
der zanggodinnenschaar.
Wat richt men door haar kracht niet uit?
Wat heeft ze niet gewrocht!
Wel hem die dit begaafd geluid
ter wereld heeft gebrocht.
Held Orpheus*' harp, die 't woest geweld
der wilde wouden toomt,
gaf oren aan het dove veld,
en voeten aan 't geboomt.
Wie spreekt niet van Amphions* lier,
die steden bouwen kon,
of van Arions* citerzwier,
die 't zeegevaar verwon?
Men leest der dichtren aardig werk
zo lang de wereld staat.
Gedichten zijn de tijd te sterk,
en trotsen Momus'* haat.
Zoïl*, wat schrolt ge t' onbedacht
op 't kunstwerk van Homeer?
Uw bittre laster heeft geen macht
op zijn vergode veer.
Ik prijs de dichtkunst dan in top,
en hield ze op 't outer graag.
Zij schaft ambroos en nectar* op
voor een gezonde maag.
Ik prijs ze, maar volprijs ze niet.
Wie zou zich daartoe spoên?
Ook heeft ze geen eenvoudig lied
tot haren lof van doen.

*

nooit door gewone mensen
in het oog te krijgen

*

de mythische zanger die de
natuur met zijn zang en spel
overheerste
*

Amphion bouwde de muren
van Thebe doordat de stenen
zich op zijn klanken
aaneenvoegden
*
de zanger Arion werd op
zee door een dolfijn gered
*

personificatie van de
spottende hyperkritiek
*
Zoïlus, criticus van
Homerus en Plato
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Een die verwaand zijn mond opspart
en haar haar eer ontzeit*,
heeft een onedelaardig hart
vol ezelaardigheid.
O kunst! O eedle dichterij!
om wie mij 't leven lust;
uw handen worden steeds van mij
eerbiedelijk gekust.
Ik wens u een gewenste staat,+
in glorie nooit verkort.
Uw luister volg' de dageraad,
totdat de hemel stort*.

*

ontzegt

+

de door u gewenste
verheven positie
*

tot aan het einde van de
wereld
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Rechte weg. De opzet van het gedicht lijkt op die van Horatius' ‘Beatus ille’-gedicht.
Daarin wordt het zalig landleven beschreven, maar aan het eind blijkt die lof in de
mond van een woekeraar te zijn gelegd die niet van plan is de lucratieve stad te
verlaten. In ‘Rechte weg’ wordt uitvoerig de weg naar deugd en eer beschreven,
maar aan het eind ziet ‘weifelaar’ toch maar liever van de moeilijke tocht af. De
steile weg naar de deugd komt mogelijk uit Horatius Ode III, 24. In Rome was een
tempel aan eer en deugd gewijd die zo was gebouwd dat men alleen in de tempel
van de eer kon komen wanneer men eerst door die van de deugd was gegaan. Deze
tempel is beschreven in Joachim Oudaens Roomsche mogentheyt, David van
Hoogstratens Heydensche goden en godinnen, en ook in Cesare Ripa's/Pers'
Iconologia, de voorloper van het Werelttoneel. Opvallend is de menging van bijbelse
en mythologische motieven. De weg voert naar het klassieke hiernamaals, het Elysium.
Wie de rechte weg, oftewel de renbaan, volhardend aflegt, verwerft de zegekroon.
Dat beeld is ontleend aan Paulus (1 Corinthiërs 9:24). Direct daarop volgt dan dat
die kroon die van Ariadne nog overtreft. Deze geliefde van Dionysus werd door Zeus
onsterfelijk gemaakt en haar bruidskroon werd een hemelteken.

Rechte weg
Er is een weg die onvermoeid,
uit 's werelds kromme wandelperken,
naar d' Elyzeese velden* spoeit
door twee aaneengebouwde kerken,
vanouds de Deugd en Eer gewijd.
Dees weg, met heldenschreên te meten*,
wordt om zijn regelrechtheid, zijd
en ver, de rechte weg geheten.
De wijsheid lei hem, zonder bocht,
naar 't strakgeschoren snoer der reden*
opdat hem ieder kennen mocht
en zonder bijsternis* betreden,
en zonder dolen, nimmer stil.
Hier valt* naar genen koers te gissen.
Aeneas hoeft geen strandsibyl*,
en Theseus kan zijn kluwen missen*;
mits* 't pad, waarvan mijn vedel rept,
het leven is der welbezinden*
dat uit de deugd zijn leven schept.
Maar is dit heilzaam spoor te vinden?
Gewis: 't gemoed* weegt goed en kwaad.

*

klassieke velden der
gelukzaligen
*

die men als een held dient
af te leggen

*

rede

*

verwarring

*

hoeft men
de sibille wijst Aeneas de
weg naar de onderwereld.
Ovidius, Metamorfosen XIV,
Vondel WB VIII, p. 78, r. 143.
*
in het labyrint van Kreta
vond Theseus de weg met
een kluwen
*
aangezien
*
weldenkende mensen
*
geweten
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De Hemel schonk de mens die zegen,
dat dit als leidsman met hem gaat
en hemt* op dwalende ommewegen.
De vromen, die, bedacht en wijs,
op deze heirbaan niet bezwijken,
maar vaardig* rennen om de prijs
en opgehangen palm te strijken,
genieten aan het end hun loon*;
een kroon van gouden zonneglansen,
waar Ariadne's sterrenkroon
voor zwichten moet aan 's hemels transen.
Ook treên ze met verheugde voet
op rozenblaên langs mirtentelgen
ter plaatse waar ze uit Lethe*s vloed
een eeuwig leedvergeten zwelgen;
wel blij en vrolijk om dit lot,
hun toegekeurd* als hemelneven*,
terwijl hun namen onverrot
op 't blad van duizend tongen leven*.
Dus kwam mijn dicht ten halve maar,
want nu resteert er nog te zingen
wat zwarigheên de wandelaar
op deze Colchistocht* bespringen,
wat dolle stieren hij al kort
in 't ongewoon gareel moet spannen,
eer hem dit Gulden Vlies* geword',
en welk een bosdraak overmannen* of weifelaar betrad de baan.
Hij wou de steile weg passeren*
en is hem spoedig opgegaan
om spoedig weer terug te keren.

*

remt

*

snel en ijverig

*

vgl. 1 Cor. 9:24-25

*

rivier der vergetelheid in de
onderwereld
*

toegekend
verwanten van de hemel
*
met roem door duizenden
genoemd worden
*

*

de tocht der Argonauten om
het gulden vlies. Van
Hoogstraten, p. 207
*
nl. de gehoopte eer; zou
toekomen
*
opdrachten die de
Argonauten moesten
uitvoeren
*
nemen, bewandelen
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Arme rijkdom. Het thema van de gevaren van de rijkdom komt ook voor in Horatius
Ode II, 2, waar ook de ‘waterzucht’ genoemd wordt. Maar kritiek op rijkdom komt
veel in Romeinse lyriek voor en een duidelijk model is niet aan te wijzen.

Arme rijkdom
In uw goudkantoren wassen
Atlas' appels* hoog en laag,
en de tuimelende Taag*
hutselt* er zijn blonde plassen;
echter* hoort men u van dorst
en verwoede honger klagen,
Erysichton*s onzer dagen,
Tantals*, die Gods gramschap torst.
Laat Peru* ook t' uwaart waaien,
koffert Indië ter vlucht*;
water kan geen waterzucht,
goud geen droge gouddorst paaien.
Arme gierigaards, hoe na*
zit gij bij uw zilver warmer?*
Door uw rijkdom wordt gij armer,
met uw schatten groeit uw scha.
Want die rinkelende banden
houden u, met recht verfoeid,
deerlijk op de hals geboeid:
dit is 't goed dier waarde panden*.
Ai, word wijzer toch, en houd
eenmaal op van mijnengraven;
Zijt niet langer rijke slaven;
gouden vrijheid gaat voor goud.
Vreest ge dat de kerkhofkuilen*
zullen steigeren in prijs,
dat ge dus, bedaagd en grijs,
rust en lust om geld loopt ruilen?
Of denkt ge eens met fijn metaal
't straffe sterflot om te kopen?
Croesus* zou dat vruchtloos hopen:
Crassus* sneuvelde door 't staal
waar hem goud ontzet* noch staten*.
Schoon de razende* Fortuin

*

gouden appels uit de tuin
der Hesperiden waarover
Atlas moest waken
*
goudmeevoerende rivier
*
doet kabbelen
*
maar toch
*
gestraft met vreselijke
hongerigheid. Ovidius
Metamorfosen 8,471
*
Tantalus(sen), gestraft met
eeuwige dorst
*
goudland
*
pak haastig de edelstenen
van India in
*
veel meer
*
retorische vraag

*

dat is alles wat je aan die
gewaardeerde dingen hebt

*

graven

*

fabuleus rijke koning
rijk politicus die ter wille
van zijn verlangen naar een
triomftocht op veldtocht ging
en sneuvelde (Plutarchus)
*
van redt
*
rang
*
volstrekt onbetrouwbare
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iemands geldhoop tot een duin
aan doet groeien, 't zal niet baten
als de dood hem, eer hij 't gist,
voortstuwt, volgens last van boven,
uit zijn hoven naar de hoven,
van zijn kisten in de kist.
Vrekke heblust zal u kwellen
al verlaadt ge uw zwangre kiel*;
en van kommer krimpt uw ziel
midlerwijl uw beurzen zwellen.
Doch, begeert ge, in goud verward,
beter luk bij 't haar te vatten*,
zo ontsluit de boei der schatten
en verstoot uw gierig hart.
Dan, dan zult ge u zellef sparen.
Maar al daalde Phoebus zelf
van het hemelse gewelf,
't klinkend geld verdooft de snaren*.
Gaat dan, goudgriffoenen*, zweeft
met uw levendig geraamte*.
Al uw goud is rood van schaamte
mits* het zulke meesters heeft.

*

emendatie: er staat ‘verlaet’;
echter in 1722 ‘verlaed’; al
hebt ge uw rijk gevulde
schepen overladen
*
Fortuna, het geluk, droeg
een vlecht op haar voorhoofd

*

klinkt harder dan Apollo's
snarenspel
*
mythologische vogels met
grote klauwen
*
gierigaards worden mager
voorgesteld
*
omdat
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Gedichten 1722
Opdracht aan de heer Mr. Adriaen Swalmius, advocaat voor het hof van Holland,
enz. enz. Met dit gedicht plaatst Poot zijn nieuwe bundel onder de bescherming van
een hooggeplaatste mecenas, die hem door zijn poëzie te lezen en hem aan te
moedigen maar ook met financiële steun, verder op weg heeft geholpen. Swalmius
was de stiefzoon van Kornelis 's Graevezande voor wie Poot zijn ‘Akkerleven’ had
geschreven, separaat gepubliceerd in 1720. Swalmius komt ook verderop in de bundel
nog voor (p. 250) als Poot hem uitnodigt voor een bezoek. Daarop zinspeelt hij in
de derde strofe van dit gedicht. Een van de dichtbrieven uit Gedichten II is aan hem
geadresseerd (p. 285). Poot geeft opnieuw een korte kenschets van zichzelf als
dichter-boer en verder biedt hij een korte inhoudsopgave van de bundel.

Opdracht aan de heer Mr. Adriaen Swalmius, advocaat voor het hof
van Holland, enz. enz.
Mijn dichtheldin treedt ruim zo fier
en heeft met minder leed te strijden,
nu zij haar zang en citerzwier
de brave* Swalmius mag wijden,
die eêl van hart en mild van gunst
en zoet op vlugge dichtersvonden,
strekt een Maecenas voor de kunst,*
aan zijn gulhartigheid verbonden.
Mijn boek wordt van geen haat belaagd
nu 't zulk een naam op 't voorhoofd draagt.
't Aloud en wijdbekend geslacht
van Swalmius munt uit in glorie,
en maakt zich waard te zijn gedacht
in fenixdicht* en kerkhistorie*.
Het zocht en vond voor lange tijd
oprechte lof langs hoge wegen.
Gelukkig hij, wiens lettervlijt
een trouw beschermheer heeft verkregen.
Gelukkig ik die rust vernam*
beschaduwd van zo waard een stam.
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voortreffelijke

*

beschermer van Horatius

*

zeldzaam goede gedichten
een familielid was predikant

*

*

verkreeg
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'k Heb reê naar Phoebus' tempelzaal
meer offergaven afgevaardigd
omdat der braven roem en praal
mijn rijm te lezen zich gewaardigt
en eens de boog der zorg ontspant,
der zorge, dag op dag gedragen
voor Themis' stoel, tot heil van land
en stad, die van 's helds deugd gewagen.
Hij zie met blijdschap waar mijn dicht
bezwijke of sta of streel' of sticht.
De voorzang toont mijn lage rang.
Hierna verschaf ik bijbelstoffen,
geboorte- en minne- en bruiloftzang.
'k Beklaag de vromen, fel getroffen
van 's doods alomgehate pijl.
Ik gun de nutte kunst haar luister.
Mijn mengeldicht verheft bijwijl
de deugd en wijsheid uit het duister.
Mijn bijschrift wenst der braven naam
in stand te houden met hun faam.
Dit is de stof die ik bedacht
bij ploeg en spa, op veld en akker.
Dit is het werk 'tgeen in de nacht
mij dikwijls bezig hield en wakker.
Zo verre kon het negental
der kuise zustren* mij verrukken.
Nu vreest mijn dicht geen ongeval
noch rampen die de wereld drukken,
hoewel 't niet haalt met zijne kunst
bij Swalmius' oprechte gunst.
Beleefde* heer, ik wens u toe
een lang en altijd vrolijk leven.
Uw heusheid hou' mijn feil ten goê,
uw wijsheid leer' mij hoger streven.
Mij deert dat ik uw minzaamheid
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de nesen muzen

*

welwillende
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geen schoner verzen op kan dragen:
doch ieder kiez' met onderscheid
de bloemen mijner lentedagen.
Voldoe ik u, 'k heb 't wit geraakt,
schoon Gnatho* prijst en Momus* laakt.
*

strooplikker uit Terentius'
Eunuchus
*
god van de kritiek

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

183

Voorzangen
Kenschets eens dichters. Opnieuw een zelfportret van de eenvoudige dichter-boer
in zijn harde bestaan, de schamele beloning, het gebrek aan klassieke scholing, maar
ook de dankbaarheid tegenover mecenassen die hem helpen, onder meer door het
schenken van boeken, en soms ook met geld. Ondanks dat alles heeft hij hoge ambities
en het gedicht zelf, met zijn vele klassieke toespelingen, maakt al duidelijk hoezeer
hij zich al de benodigde kennis en vaardigheden heeft verschaft. Het gedicht dateert
van 1714 en had dus ook een plaats in de Mengeldichten kunnen krijgen. Mogelijk
vond Poot vier ‘Voorzangen’ toen wat veel van het goede.

Kenschets eens dichters
Al is het nodeloos de dichtpen dies te vatten
zo gun mij evenwel dat ik mij kennen doe.
'k Ben Poot, eens landmans zoon, misdeeld van rijke schatten:
de dartele fortuin keert mij de rugge toe.
Ik leef tot heden van de arbeid mijner handen,
al stug van barstend eelt. 'k Moet zweten om de kost
die nog maar weinig kost*. Zo bouwen wij de landen,
van 's morgens vroeg totdat ons d' avondstond verlost,
en stille rust bestelt voor d' afgematte leden,
terwijl 't gedoken licht de gouden sterren wekt.
Hoe blij vervolg ik dan mijn letterbezigheden
eer nog de logge slaap mij met zijn wieken dekt!
Ik ben nog jong, maar heb de dichtkunst lang geprezen,
waarin ik, wild en woest, bij wijlen iets begon,
tot Hooft en Vondel mij het beste dichtspoor wezen.
Ochof mijn trage vlucht die zwanen* volgen kon!
Dit ga dan zo het ga, ik ben tot hier gekomen.
men prijst mij heuselijk: een heugelijke zaak
voor een die nooit een school, staag velden zag en bomen.
Noch Griek noch Romer staat me op enig stuk te spraak,
dat moet ik waarlijk, maar met harteleed, bekennen;
doch al bekende ik 't niet, men kan het mooglijk zien.
Wij schrijven alle niet met Hermes' vleugelpennen.
Daar weet er luttel* hoe in dicht geschreven dien'.
Mijn meeste boeken zijn gulhartige geschenken:
de middlen lijden schaars dat ik die voorraad koop.
O brave vrienden, 'k zal aan u gedurig denken.

*

waard is

*

gebruikelijk beeld voor
dichters

*

Er zijn maar weinig mensen
die weten

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

184
Ik deel ook in uw goud en zilver, eer ik 't hoop*;
nochtans waardeer ik u ver boven goud en gaven.
De deugd wordt in mijn geest en zinnen hoogst gesteld.
Al kwam mij d' armoe thuis, zij zou mij nooit verslaven*
om enen snoden hoop* te prijzen voor zijn geld.
Zie hier de dichter dan met ongeveinsde verven
geschilderd en vertoond. Maar lichtlijk denkt er een:
men mag, o woudpoëet, uw boerenkunst wel derven;
laat rijken, met gemak, Parnassus' kruin* betreên.
Het zij zo. 'k Zal mij aan geen wrevle schimpers keren.
Cleanth* bleef arm en was een deftig* filosoof.
Men weet dat zelf Homeer* aan 't huis van grote heren
een bedeldeuntje zong om nooddruft*. Ja 'k geloof
dat ook Horatius* wel wist hoe d' armoe smaakte
eer hij, geholpen door de edele Maeceen,
in d' overmilde gunst van vorst Augustus* raakte,
en echter, staakt die geest zijn lierspel? Zeker neen.
Wie moet een ambachtsman niet vrolijk zingen horen
waar hij zijn handwerk drijft? Een lied verlicht zijn last.
Zo kort mijn ploegerbuur, langs d' opgesneden voren,
met fluiten en gekweel de lange dagen vast.
'k Ben ook zo schamel niet dat ik mij gans moet schamen,
hoewel ik van een lage en duistere afkomst ben:
en wie met schilden pronkt en titelen en namen,
ík poog mijn naam in 't licht te heffen met mijn pen.
Dies* bid ik om de hulp der wijze zanggodinnen.
Door hersenarbeid kan men graf en dood verwinnen.

*

al voordat ik erop hoop (dus
ongevraagd)
*

tot slaaf maken
troep slechteriken

*

*

de top van de dichtersberg

*

Griekse wijsgeer
geacht
*
als rondtrekkend zanger
*
levensonderhoud
*
deze Romeinse dichter was
van eenvoudige komaf
*
keizer Augustus

MDCCXIV
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Bijbelstoffen
Brief van Vasthi aan Ahasverus. Poots eigen inhoudsopgave verschaft de nodige
inhoudelijke toelichting. Kleine details in de tekst bewijzen dat hij de daar genoemde
bronnen goed heeft bestudeerd. Zo noemen bijbel en Flavius Josephus beide het
gegeven dat Ahasverus/Assuerus over 127 landschappen regeerde. Deze op zichzelf
niet zo relevante mededeling verleidt Poot tot een rekenkundige omschrijving als
een (niet ongebruikelijke) dichterlijke tour de force: ‘twee maal vijftig landen/ En
driemaal tien min drie’. Poot beoefent in dit gedicht het door Ovidius uitgevonden
genre van de ‘Heroides’ of heldinnenbrieven, fictieve brieven van vrouwen in
noodsituaties. De brief is uiteraard geheel vanuit de visie van Vasthi geschreven en
geeft geen aandacht aan het feit dat haar verjaging van het hof nu juist de mogelijkheid
opende voor de joodse heldin Esther om Ahasverus' liefde te winnen en daarmee
later haar volk te redden. Esther komt in de brief niet voor behalve dan in het collectief
van ‘hoeren’, zoals Vasthi haar rivalen beschouwt. Hoogstwaarschijnlijk kende Poot
Cats' Toneel der mannelijke achtbaarheid (1622) waarin dezelfde casus wordt
besproken met minder sympathie voor Vasthi, en polemiseerde hij enigszins tegen
het afsluitende anti-Vasthi-pleidooi aldaar van Menuchan.

Brief van Vasthi aan Ahasverus
Inhoud.
Koning Ahasverus, die sommigen voor Xerxes, anderen voor Artaxerxes
houden, zijn stadhouders en onderdanen te Suzan, hoofdstad van Perzië,
prachtig ten bankette onthalende, deed, door dronkenschap vervoerd, en
om de ogen der feestgenoten te strelen met zo schoon een vrouwenbeeld,
zijn gemalin Vasthi (die met de genode vrouwen, naar landswijze van de
gastmalen der mannen afgezonderd, het rijksfeest vierde) aanzeggen, dat
zij voor hem, en in de tegenwoordigheid der banketterende mannen te
verschijnen had: hetwelk als zij uit zedigheid weigerde, en naar de
Persiaanse feestmanieren bij de vrouwen bleef, is de vorst zodanig
vergramd geworden dat hij haar, meest naar de raad van Menuchan, een
der zeven rijksvorsten, verstiet, en volgens een nieuwontworpen wet van
haar koninklijke waardigheid ontblootte. Weinig jaren daarna vele schone
jonkvrouwen tot zich doende brengen, om daaruit ten huwlijk te kiezen
die hem best geviel; zo ontroeren en bewegen terstond standvaste trouw
en minnenijd zulks het gemoed der uitgestoten koningin dat zij hem met
deze brief tot zijn vergeten plicht en heling der echtbreuk tracht te dringen
en op te wekken. Het voornaamste der stof is genomen uit de twee eerste
hoofdstukken der historie van Esther, en Josephus' elfde boek der Joodse
Aloudheden.
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Ontvang, geduchte vorst, die wankelt in uw trouwe,
dit weduwlijk geschrift van uw verstoten vrouwe,
en lees en oordeel recht; of holt uw losse zin
van 't billijk redenspoor met uw verdwaalde min?
Ik weet wel dat de dwang der nieuwgesmede wetten
mij streng ontzegt de voet in uw paleis te zetten
maar 't schrijven bleef tot nog vrouw Vasthi onverboôn.
O, zag ter goeder uur Hystaspes' wufte zoon*
de druk van Cyrus' spruit* en haar getrouwe tranen,
zo hoefde hem geen brief om plicht en trouw te manen;
doch nu hij mij kwansuis* naar 't Perzisch recht verlaat
is 't een gering verlies te klagen zonder baat.
Durft ge, o Assuerus dan, die tweemaal vijftig landen
en driemaal tien min drie beheert en houdt aan banden
de vaste huwlijksband verbreken als ontzind
en smijten eer en eed baldadig in de wind?
Zijn dan mijn rode mond en liefelijke wangen
van u gekust alleen met een geveinsd verlangen?
Helaas, dat waarheid en bedriegelijke schijn
zo moeilijk ga te slaan en t'onderscheiden zijn.
Hebt gij voor 't echtaltaar niet hoog en duur gezworen
waar 't zon en vuur en vloed en alle goden horen,
dat eer Choaspis'* stroom terugge keren zou,
dan dat ge uw koningin zou wezen ongetrouw?
Choaspis, loop terug; want Vasthi werd verdreven
en slijt met droef geklag haar ongelukkig leven
in een vergeten hoek. O koninklijke feest,
uw blijdschap is de bron van mijn verdriet geweest.
Vervloekte Menuchan, die met uw raad en lessen
de tere boezem grieft van heilige prinsessen,
och of* de god der min u eenmaal lijden deed
een onbekende straf zo wichtig als mijn leed.
Och of mijn echtgenoot uw nijd en felle woorden
aan u vergolden had met paal en vlam en koorden,
of dat ge aan een galg waart in de strop gestikt
eer gij de huwlijksknoop van vorsten had ontstrikt.
Maar gij*, die mij voorheen uw lust en leven noemde,
om welke reden of 't eenzijdig recht mij doemde?
Wat 's d' oorzaak van uw haat en bittre grimmigheid?
Mijn schuld verklaart me vrij voor uwe majesteit.
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De misdaên die mij dus van eer en staat ontkleden
zijn, och, mijn eerbaarheid en ingetogen zeden.
De deugd is mijn vergrijp. Het lust me, schoon ik lij',
mijn misdrijf voor uw oog t' ontvouwen, rond en vrij.
Toen gij, na schoonvaêrs dood ten rijkstroon opgeklommen,
De erfelijke toom der brede vorstendommen
in handen hield, en voorts landvoogden had gezet,
bereidde gij het volk een prachtig hofbanket.
Men richtte tenten op, wier uitgespannen daken
van goud en hemelsblauw en gloeiend purper blaken.
't Geslepen marmer droeg die kostelijke last
waaronder u 't gedrang des onderdaans vergast*
en rijke zegen wenst van 't zachte tafelbedde*
totdat de morgenster in 't oosten uit het wedde
der woeste golven klom, en al de vreugdeplaats
verguld werd van de glans des roden dageraads.
Het hoge Suzan zag zijn vorstelijke vesten
gepropt* van blijde liên uit allerlei gewesten.
De grensgeburen van de Moor en Indiaan
met Pers en Meed, alhier ter feest gebeden, baên
zich in een zee van lust en onbekrompen weelde.
De koningsbeker schuimt. 't Geluid der citer streelde
't zangminnende gehoor. De gasten zijn verheugd;
en wat ontbrak er toch aan deze gulle vreugd?
Ik, naar der Perzen wijs, hield d' edele vorstinnen
en joffers aan mijn dis, in 't vrouwenhof*, waarbinnen
de korte vrolijkheid een treurig einde nam
zodra de hofgezant met uw bevelen kwam.
De wijn, te vals in 't raên, had u zo ver bewogen
dat gij uw gemalin de mannen wilde togen*,
recht tegen 't overoud gebruik der Perzen aan
en onzer vadren zeên. De grote* vrouwen staan
verwonderd en verbaasd; maar ik verwierp standvastig
uw redenloos gebod, voor mijn gemoed te lastig.
Ik zond uw zotte eis uit kuise schaamt terug.
Zie daar mijn schuld, acht gij de deugd verwaand en stug*.
Dit dorst de slangentong van Menuchan misduien vindt
alsof ik, trots en stout, de vrouwen op wou ruien
om harer mannen eer en achtbaarheid, met glimp
van voordaên*, in het stof te trappen, hun ten schimp.
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Hij dreef* (opdat geen liefde uw hete toren stille)
dat haast* het moedig zwaard* zou zwichten voor de spille*
tenzij ik, met verlof van uwe majesteit,
als een schandaal van 't rijk mocht worden uitgeleid
en smadelijk verjaagd. Zijn raad geviel uw oren,
en mijn oprechte zaak liep jammerlijk verloren.
De booswicht stiet mijn heil en hoog geluk omveer.
Zo smijt de dolle wind een steile bergeik neer.
Hoe klaar en zuiver waar' mijn onschuld u gebleken
had hij voor mijn belang rechtvaardig willen spreken;
had hij 't gevaar getoond hetgeen de kuisheid loopt
der vrouwen, zo ze kom' daar wijn de wellust noopt!
Waar weelde en jonge mans en zorgelijke wijnen
te samen spannen, moet geen schone vrouw verschijnen
tenzij ze, los van hoofd, haar ere veilen* wil
en aan de gasten biên. Nu komt er in geschil,
of een bescheiden* vrouw haars dronken mans bevelen
gehoorzaam heeft te zijn: hoe verre, en in wat delen.
Daar was gerechte stof tot mijn verdediging,
maar uwe gramschap wist van geen verandering*.
Men maakte u diets* dat ik de heiligheid der kronen
versmaadde en 't aartsgezag der aangebeden tronen.
Zo werd ik droef verschopt naar ene wrede keur*,
en 't gaat in 't vierde jaar dat ik mijn ramp betreur,
dat ik, tot over 't hoofd gedompeld in de rouwe,
het deerlijk lot beklaag der onderdrukte trouwe
en zilverblanke deugd. Voorwaar hij doolt te grof
die op beloften bouwt van 't wispelturig hof.
Ik, die werd aangebeên van 't zuiden en van 't oosten,
moet tot mijn onschuld mij de ballingschap getroosten.
Het wereldlijk geluk is bros en kort van duur.
men spiegle zich aan mijn getulband avontuur*.
Maar leed en smaad en hoon en droeve ballingschappen
zijn rampen waar mijn moed nog overheen kan stappen:
een andre zwarigheid ligt mij als lood op 't hart,
en voedt mijn wanhoop aan met nieuwe boezemsmart.
'k Verneme (want mijn min let scherp op uw bedrijven,
en 'k moet met bitter leed dees zotternij beschrijven)
hoe u een groot getal van maagden - zo men acht*,
maar hoeren inderdaad - ter keure wordt gebracht.

*
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Die hebben 't overdruk met tooien en blanketten,
versieren, kleên en reên en hullen en verzetten,
ten einde 't vals vernis van dat onaardig schoon
uw hart vervoer', ten smaad der Persiaanse kroon.
Aan welk een dunne draad hangt nu mijn heil gebonden!
Hoe wijd verdwaalt mijn lot! En op hoe losse gronden
steunt nu mijn kranke hoop! Dan 'k acht niet* dat een hoer
zal pronken met mijn kroon, alleen prinsessenvoer*.
Zoudt gij het echte bed van d' eer der koninginnen
versmaên om 't vuil genot van slonsen en slavinnen?
Zulks keer' de wacht der goôn*. Men lokt u met bedrog.
Indien ge op schoonheid vlamt, zo denk om Vasthi toch.
Natuur heeft mij versierd met gunst en schone leden.
Gij boogde* (wacht u dit t' ontkennen tegen reden)
voorheen op mijn gelaat en deftige gestalt'.
Of zo u d' adel meer dan schone verf gevalt,
ik ben een koningstelg, tot staf en kroon geboren.
Welaan dan, 't slinks bejag voor eeuwig afgezworen.
Haal Vasthi weder in, hetwelk indien gij doet
zo blijft uw grote naam voor smet en smaad behoed.

*

ik denk toch niet
die alleen prinsessen mogen
dragen
*

*

de goden die over ons
waken
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[Geboortedichten]
Heilwens aan mijn vader Kornelis Poot, op zijn verjaargetijde. Vader Poot, geboren
op 14 april 1657, vierde in 1721 zijn 64ste verjaardag. Het gedichtje is waarderend
maar weinig persoonlijk.

Heilwens aan mijn vader Kornelis Poot, op zijn verjaargetijde
Op uw geboortedag, die weer verschenen is,
wens ik, o vader, u dat nimmer droefenis
uw ouderdom genake, alrede grauw van haren.
De hemel zegene u voor uwe zorge en troost,
zo vriendelijk besteed ten beste van uw kroost.
Hoe wel voegt u de krans van vierenzestig jaren!

De veertiende in grasmaand MDCCXXI
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Op mijn geboortedag. Poot vult het verjaardagsthema weinig individueel in. Zijn
model was gedeeltelijk het gedicht ‘Dankbaar genoegen’ waarin Hooft in een danklied
aan de godheid op zijn leven terugkeek toen hij zijn eerste vrouw verloren had en
dacht dat zijn leven naar het einde liep, tot Leonoor hem opnieuw ontvonkte. Hooft
geeft veel ruimte aan het gegeven dat hij als mens, beter nog als man, geboren is en
dat hij gezegend is met vernuft en rede. Hij prijst zijn ouders om hun goede naam
en heeft speciaal veel lof voor zijn vader. Hoofts gedicht breekt af met de blijdschap
om de gevonden nieuwe geliefde. Poots gedicht is eveneens als lofzang opgezet en
ook bij hem staat centraal het algemene gedeelte over het geluk van het mens-zijn
(zij het sterk bekort ten opzichte van Hooft), met apart aandacht voor geest en rede.
Hij noemt zijn ouders ‘laag van naam’ maar deugdzaam, dus iets anders dan de
burgemeesterszoon Hooft die over hun ‘weleerlijke namen’ kon spreken. Hoofts
liefdesblijdschap kon hij niet volgen. Op dat punt viel in 1721 nog niets te melden.
Hoofts lofzang tot de ‘wondre wijsheid’ of ‘goddelijke goedheid’ als aanduidingen
voor de Schepper getuigt niet van persoonlijke godsvrucht. Poot daarentegen toont
schuldbesef en hanteert de vrome terminologie van ‘'s Heilands dierbaar bloed’ dat
- paradoxaal - de ‘roodste zonden wit wast’. Over zijn privéomstandigheden eigenlijk
geen woord. Heel terloops wordt in het kader van natuurrampen, oorlog en ziekte
gezegd dat zij ‘onze stille akkerbouw’ niet hebben bedreigd en in het slotgebed wordt
speciaal Gods gunst op ‘veld en stallen’ gevraagd. Wel klinkt zijn dichterschap door
in termen als een ‘lofzang’ schrijven, ‘citersnaren spannen’ en het klinken van ‘blijde
verzen’, maar wat dat voor hem betekent, komt niet ter sprake, hoogstens weer
terloops wanneer hij God dankt voor ‘een vernuft dat iets beseft,/ en zonder dwaze
roem te dragen/zich enigszins naar boven heft’. Nieuw ten opzichte van Hooft is de
dankbaarheid dat hem verschillende gevaren niet hebben getroffen: pest (die inderdaad
in het begin van de achttiende eeuw niet meer in Nederland voorkwam), wateroverlast
(bijvoorbeeld de door Poot bezongen overstromingen in 1717) en oorlog (de Vrede
van Utrecht maakte in 1713 een eind aan een Europese oorlog waaraan ook de
Republiek deelnam). De laatste regels roepen vragen op. Waarom heeft hij het speciaal
over lof- en lastervruchten, goede en kwade geruchten? Klinkt hier het conflict met
Willis door?

Op mijn geboortedag
Hoe laat ik best een lofzang horen,
de hemel waardig toegewijd,
nu ik mijn jaardag zie herboren
in 't guurste van de wintertijd?
Wat offergift van dankbaarheden
breng ik nu eerst op Gods altaar,
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die zijn genade wou besteden
aan mij al meer dan dertig jaar?*
Ik zal mijn citersnaren spannen,
en huwen aan 't ootmoedig hart.
Aartsgoedheid, wil de schuld verbannen
die uw gestrenge toren* sart*,
en ons in uwen lof doet hinken.
Maak elk deelachtig aan de Zoon*,
en laat mijn blijde verzen klinken
voor uwe sterrenlichte troon.
Gij hebt, o Schepper en Behoeder*
van al wat zichtbaar is of niet,
in 't ingewand van mijne moeder,
die zich op uwe hulp verliet,
mijn teer beginsel gageslagen,
bewaard, gevoed, gefatsoeneerd,
en in 't blijgeestig licht der dagen
met geest en reden eens vereerd,
en wat wij voort van u ontvingen.
Gij plaatste 't aangezicht omhoog,
en naast aan 't ruim der hemelkringen,
opdat het uwen stoel beoog'
en kennis draag' van uwen luister.
Zo leven d' andre dieren niet.
Geen mol of worm verlaat het duister:
ja al het veldgedierte ziet
naar d' aarde, voorwaart neergebogen,
en als aan 't aardrijk vastgehecht;
zo hebt ge mij dan in de hoge*
een menslijk wezen toegelegd.
Gij gaaft mij ouders, laag van namen,
maar die 'k mij echter om hun deugd
en vroomheid bij geen vorst zou schamen.
Zie daar een spiegel voor mijn jeugd,
een voordeel dat veel kinders missen,
die, daar de godsvrucht wijken moet,
gelijk in nare wildernissen
en holen worden opgevoed,
en eindlijk diep in 't onheil glippen,
wanneer hun roereloze boot

*

In 1721 werd hij 32

*

toorn
tergt
*
Maak dat wij allen deel
hebben aan Christus' genade
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in 's levens zee op blinde klippen
vervalt en vroeg te barsten stoot.
Ook schonk uw wijsheid na die dagen*
mij een vernuft dat iets beseft,
en zonder dwaze roem te dragen
zich enigszins naar boven heft
om uwen groten naam te danken.
Hoe trouw heeft mij uw zorg bewaard!
Ik heb uw taaie roe zien wanken,
die nog voor andren was gespaard.
Van ver hoorde ik de oorlog donderen,
en 't bang gezucht der ijzeren eeuw,
en 's afgronds hol geloei van onderen,
vermengd met gruwzaam moordgeschreeuw,
waar rist bij rist van legertenten
het stoutste hart verschrikken zou.
O vreselijke dreigementen
voor onze stille akkerbouw!
Het pestvier plaagt mijn landgenoten
noch mij met dodelijk verdriet,
schoon 't elders weidt door steên en vloten*.
De watervloeden schaên mij niet,
hoewel ze streken lands verdrenken
en domplen onder 't schuimend nat.
O Schepper, leer mij recht bedenken,
wat heil uw rijke gunst bevat.
Gij laat mijn ziel niet ongezegend,
maar wenkt ze trouw naar 't hoogste goed,
zo dikwijls smadelijk bejegend.
Zij weet dat 's Heilands dierbaar bloed
de schuldvlek reinigt onder 't wassen,
en verft de roodste zonden wit.
O wonderbare purperplassen!
O onvolprezen gunstbezit!
Uw naam zij eindeloos geprezen,
'k erken u voor elks zegenbron,
en d' opperoorzaak van mijn wezen,
o licht, o ongeschapen zon!
Laat u mijn arm geschenk behagen;
ja laat uw hemels rijksgezag

*

later

*
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't gebrekkig offer hier verdragen;
en past het mij op deze dag
een wens bij uwe prijs te voegen,
zo wis mijn oude schulden uit,
en laat mij nooit uw ongenoegen
meer tergen door verkeerd besluit*.
Als dan mijn ziel geen smarten drukken,
het lichaam spijs ontbeert noch kleed,
en mij geen ouderdom koom' rukken
in armoede en verdrietig leed,
zo zal ik u niet lastig vallen,
noch mij bekommren om iets meer.
Zend slechts uw gunst op veld en stallen
en al uw lievelingen neer.
Hier groeien lof- en lastervruchten;
maar stuur mijn lot en slecht mijn baan.
Men moet door goê en kwâ geruchten
het levenspad ten einde gaan.

*

beslissingen

De 29ste van louwmaand* MDCCXXI
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januari
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Minnedichten
Zomerse avond. Dit gedicht is waarschijnlijk een van Poots laatste minnedichten.
Het komt niet in de Mengeldichten voor en zal dus van na 1716 dateren. Meer dan
het erotische slot, waaraan het zijn plaats in de bundel dankt, treft de stemmingsvolle
evocatie van de vallende avond, met de curieuze menging van literair-klassieke
vormgeving en ervaring. De zon wordt verbeeld als Apollo op zijn zonnewagen, de
nacht als de god Nox met zwarte wagen. Ook de situatie is half pastoraal, half
werkelijk. Veeherders waren in Abtswoude niet te vinden, toeschietelijke melkmeiden
met hoofddoek wél, maar een Amaryl lijkt onbereikbaar.

Zomerse avond
De moede zonnewagen
staat vrachtloos. D' avondzon
zinkt in de westerpekelbron*.
Aldus ontglippen ons de wentelende dagen.
De ster der mingodin*
ziet d' eerste op 't aardrijk neder.
Mineias' dochters* vliegen weder:
Ook spant de stille nacht zijn zwarte paarden in.
Wij zien de schemeringen
verdikken, waar we staan.
Alrede heft de gulden maan
haar horens op en rukt ter baan in harer kringen.
Hoe rust het hangend loof
der luisterende bomen!
Geen wind beroert de vlakke stromen.

*

perifrase van Noordzee

*

Venus, de Avondster

*

Minyas' dochters:
vleermuizen (Ovidius,
Hersch. IV, IVV.; Vondel WB
VII, p. 513)
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Het slaperige veld wordt blind en stom en doof.
Thans telt de herder blijer
't gestalde vee, half vet.
De melkmeid schikt haar hoofddoek net,
en wacht met ongeduld de komst van haren vrijer.
De stad, het woelen moe,
sluit, angstig voor gevaren
die in 't bedrieglijk duister waren,
haar logge poorten, en elk huis zijn deuren toe.
Voort biên de heuse bedden
de matte werkliên rust.
De halve wereld* voelt met lust
zich uit de dichte drom der daagse zorgen redden.
Ware Amaril nu mijn,
wij zouden onder 't schuilen
voorwaar geen droge kusjes ruilen;
maar och! zal mij 't geluk wel ooit zo gunstig zijn?

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

*

nl. het noordelijk halfrond

197
Talassius, of maagdenroof der Romeinen. Dit gedicht kwam ook nog niet in de
Mengeldichten voor. De plaats nu in de afdeling ‘Minnedichten’ lijkt bij gebrek aan
beter gekozen, want anders dan bij alle andere liefdesgedichten is er geen
‘ik’-perspectief, behalve dan dat van de commentariërende verteller. Het verhaal van
de Sabijnse maagdenroof zal Poot hebben leren kennen uit de geschiedenis van Rome
door Livius. Het verhaal verklaart waarom in Latijnse huwelijksgedichten Talassio
aangeroepen werd - dat zou oorspronkelijk ‘voor Talassius’ betekend hebben.
De stichter van het aan de Tiber gelegen Rome, Romulus, merkte dat het de nieuwe
stad aan vrouwen ontbrak en probeert dat te verhelpen door omliggende steden om
hulp te vragen. Als die wordt geweigerd bedenkt hij een list: met een feestelijk
toernooi worden vrouwen uit het naburige Sabijnse land de stad in gelokt. De wedstrijd
wordt voortijdig beëindigd, men gaat op vrouwenjacht en het verhaal spitst zich dan
toe op een eenvoudige jongeman, Martiaan, die een mooie geliefde, Clorinde, voor
zich heeft veroverd en die tegen concurrenten weet vast te houden door te roepen
dat ze voor Talassius, blijkbaar een bevelhebber, is bedoeld. Het meisje weet hij over
te halen door op zijn edele persoonlijkheid te wijzen en haar het huisje te tonen waar
ze fijn samen zullen wonen. Poot heeft het verhaal opgesierd met tal van
mythologische parallellen.

Talassius, of maagdenroof der Romeinen
Na 't vlijtig stichten zijner stad
klom Romulus, al woelens zat*,
op een van 't zevental der Roomse heuveltoppen.
Vandaar beschouwde hij in 't rond
het grote werk gelijk het stond
en moed droeg op de wacht van zo veel strijdbre koppen.
Hij zag er gracht en wal en poort
en straat en plein en wat men voort
tot dienst en heerlijkheid van ene stad zou wensen:
maar, dacht hij, wat zijn zorg en vlijt,
indien men dus het leven slijt?
Hoe haastig kan de jeugd verwelken en verslensen!
Wat is het, schoon mijn heerschappij
dus toeneemt met de burgerij?
Hier is een vreemd gebrek; het mangelt* ons aan vrouwen.
Ai mij, ik zie, verbaast en bang,
de naderende ondergang
der nieuwe Tiberstad. Hoe raakt men aan het trouwen?
Dit overweegt hij in 't gemoed,

*

die genoeg had van alle
drukte
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en zendt hierop zijn heuse* groet
en vriendelijke bede aan d' omgelegen volken.
Men zocht, tot troost en kuise vreugd,
hun dochters voor de Roomse jeugd,
maar al vergeefs; de nijd, de nijd steeg uit zijn kolken*.
't Gevreesde Rome wies te zeer.
De mingezanten keren weer
met een verdrietig ‘neen’, hun schamper toegebeten.
Toen zocht de koning andre raad:
hij riep geweld en list te baat.
Hoe kan een minziek hart zijn lieve wens vergeten?
Te Rome werd in deze tijd
een spel beraamd waarin men strijdt
en loopt en paarden ment, om palm- en popelkransen*.
Dit hoorden d' afgelegen liên,
die kwamen om de zwier* te zien
en Remus'* schone stad, zo hoog van spits en transen.
Ook lokt deze aangename maar
de dochters der Sabijnen daar;
dees jofferschap vervult de markt en ruime wijken.
Het spel begon, de goôn tot eer;
de ridders reden heen en weer:
men liet in 't Roomse feest Trojaanse* vroomheid blijken.
Dees zit als Castor* trots te paard,
die schijnt een Hercles, sterk van aard.
Hoe nô* wil Hippomeen* ginds iemand voor zich lijen!
Maar 'k zie zijn snelle loop gestuit:
de vorst verklaart de maagden buit.
Cupido grijpt een dolk, en Mars helpt Rome vrijen.
Daar lag het weidse ridderspel,
besteken* om het zielgekwel
in 't eind te lenigen door 't zoet genot der vrouwen.
Men mocht nooit vreemder vrijen zien;
de minnaar volgt, de maagden vliên:
geen duiven zijn zo schuw voor haviken en wouwen.
Nu zeg me, o Erato, hoe rad
die schone roof werd opgevat
tot schrik der ouderen, onkundig van die treken.
Elk greep een prooi waar 't hart naar haakt.
Zo werd Agenors bloed* geschaakt,

*

hoffelijke

*

afgrondelijke diepten

*

populierenkrans, gewijd aan
Hercules
*
feestelijke menigte
*
broer van Romulus en
medestichter van Rome

*

verwijzing naar de Trojaan
Aeneas, voorvader van de
broers
*
halfgod, vaak te paard
afgebeeld
*
ongaarne
*
myth. hardloper
*

afgelast

*

Europa, door Zeus ontvoerd
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en Ceres' weeldig kind* in liefelijke streken.
De doeken* waren zeer gewild:
daar werd veel arbeid om gespild*.
Men zag aan alle kant vervoeren*, lopen, jagen;
ook hoorde men een bang gekrijt,
doormengd met vloeken en verwijt.
De joffers boden weer*: het wilde er euvel dagen*.
Maar zie, hoe zoet de min hier lacht.
Een jongeling, niet zeer geacht,
gaat vrolijk met de kroon der maagden henestrijken:
zijn heus gemoed en kuise reên,
bescheiden dienst en frisse leên
deên hare ontsteltenis voor zijne liefde wijken.
Helpt goôn! hoe zal de brave held
zich zuivren van dit noodgeweld*?
Ai, Venus, leer hem toch zijn taal in nectar dopen.
Klorinde, sprak hij, belg u niet:
ik volgde 'tgeen de min gebiedt.
laat ons slechts eensgezind op heil en zegen hopen.
Ziet gij daar, langs die bomenrij,
dat poortje wel aan d' overzij
des blonden Tiberstrooms? Daar zal uw woning wezen.
Al heb ik juist geen machtig goed,
Jupijn* bemint mijn vroom gemoed.
U staat, o schone nimf, geen ongeval te vrezen.
Maar och! die schoonheid wordt belaagd.
Een minnaarsdrom bezet de maagd,
men wil held Martiaan* dit zalig lot betwisten.
Doch endlijk hielp hem Juno* nog;
zij leerde hem een zoet bedrog.
Het onberaên geweld zwicht voor verstand en listen.
Hij sprak: ‘Verdwaalde jeugd, hoe dus?
De machtige Talassius
komt deze joffer toe. Dat elk zich elders wende’.
Dees vondst beschermde zijne bruid:
de minnaars zochten andre buit.
Zo liep dit ridderspel en Rooms gevrij ten ende.

*

Proserpina, door Pluto
ontvoerd
*
het vrouwvolk
*
misschien woordgrapje met
spil als vrouwenattribuut
*
wegvoeren
*
tegenstand
*
het ging er slecht uitzien

*

zich excuseren voor het
gebruikte geweld

*

Jupiter

*

fictieve naam: volger van
Mars
*
godin van het huwelijk
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Bruiloftdichten
Echtkrans voor de heer Jan Messchert Pieterszoon en juffrouw Maria van Ingen.
Jan Pietersz. Messch(a)ert was een lid van de Rotterdamse doopgezinde
koopmansfamilie Messchaert waarmee Poot goede contacten onderhield. Ook Maria
van Ingen kwam uit een Rotterdamse doopsgezinde familie. Poot laat de klassieke
godenwereld achterwege in dit tamelijk kuise huwelijksdicht voor een vrome diaken.
De (traditionele) les is dat liefde meer waard is dan aardse rijkdom. Het lied heeft
dezelfde strofebouw als de berijmde ps. 6 zoals in de gereformeerde kerk in gebruik.

Echtkrans voor de heer Jan Messchert Pieterszoon en juffrouw Maria
van Ingen
Op de winst die aan de winden
zich laat binden,
als ze ons nadert over 't zout*,
zijnen zin alleen te vesten,
brengt ten leste,
ongenoegen bij het goud.
Zou men dus zijn jonge jaren
heen zien varen
zonder liefde, zonder ga?
Zou men zonder bloed en erven
henensterven?
Dat waar' een onboetbre* scha.
Dit dacht Messchert, dus bekommerd
en beslommerd
in zijn bezig koopkantoor.
Hierop stelde hij zijn zinnen
tot het minnen.
Ai, Maria, leen uw oor.
Hoor zijn klagen, zie hem kwijnen
en verdwijnen,
zie hem smelten in de gloed
van een welberaden liefde.
Och gij griefde
door uw schoonheid zijn gemoed.
Uw aanminnelijke zeden,
frisse leden,
kuise schaamte en fiere deugd,
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de zee

*

niet te vergoeden
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hebben hem tot min bewogen.
Wend uw ogen
naar zijn lijden, in uw jeugd.
't Scheen of Ingen zijn ellende
eerst niet kende,
onbelaên van minnewee*,
maar 't was ziekte die besmette
en wiens hette*
haast* haar boezem branden dee.
Toen begonnen d' edle rozen
eerst te blozen
op haar kaken, fris en wit.
Zie een schone maagd eens pronken
met haar lonken
als de min haar hart bezit.
Messchert zag zijn deugd belonen
en bekronen
door Maria's schone hand.
Zo heet* heus en eerbaar minnen
t' overwinnen
waar men strijdt om 't liefdepand.
Dat heet eerst* een prijs te strijken*.
Hiervoor wijken
beursfortuin en handelslot.
D' aardse rijkdom groeit met hinder*,
geldt* ook minder.
Deze winst daalt recht van God.
Zeker, dit 's een andre zegen
dan die tegen
zilvren munt verwisseld wordt.
Bij 't genoegen dat het paren
ons kan baren,
schiet het rode geld tekort.
Zalig paar, uw heil weegt over*.
Welk een lover*
siert uw kruinen, vrij van rouw.
Buig, naar 't voorbeeld van uw ouders
uwe schouders
onder 't gulden* juk der trouw.
Klaagde gij voorheen van smarte

*

omdat zij geen last had van
liefdespijn
*
gloed
*
algauw

*

mogelijk een zetfout voor
‘weet’
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betekent pas echt
op te strijken, winnen

*

*

problemen
is... waard

*

*

is overvloedig
krans

*

*

gouden
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in het harte,
voelt ge u onderling verwond,*
schep slechts moed: de tijd bracht rozen,
schoon in 't blozen.
Kus elkander nu gezond.

*

voelt ge dat ge elkaar
pijnlijk verwond hebt

MDCCXX
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Lijk- en grafdichten
Zoethart. Herdersklacht over de dood van *******. Dit uit 1711 daterende gedicht
heeft Poot geen plaats gegeven in de Mengeldichten. De bezongene is mogelijk Poots
jeugdvriend Jan van Bergen. ‘Veldenaar’ vertelt ‘Zoethart’ te hebben helpen begraven;
Poot vertelt later in een autobiografische brief dat hij de kist van Jan van Bergen
heeft gedragen. Bovendien schemert er in de tekst iets door van gemeenschappelijk
zingen en musiceren. Het gedicht is in opzet een navolging van een pastoraal lijkdicht
‘Dafnis’ van Antonides van der Goes (Alle de gedichten, 1714, p. 181-184), op zijn
beurt steunend op Vergilius' vijfde herdersdicht (door Vondel vertaald WB VI, p.
130-137). Poot heeft aan Vergilius specifieke details ontleend zoals het schrijven in
boomschors, de voorspellende kracht van de natuur, een grafschrift voor Zoethart
en de omschrijving van Zoetharts hemelverblijf. De combinatie van een herderlijke
omgeving met passende quasinaïeve details en eigentijds rouwbeklag leidt voor
moderne lezers soms tot onbedoelde grappigheid: het vergeten van de tenen korf,
het breken van een drinknap als belangwekkend voorteken en de kinderlijke
opschepperij, bijvoorbeeld over de kwaliteit van het simpele grafschrift. Het is zeker
de bedoeling dat een lezer dergelijke dingen opmerkt, maar men dient ze te
interpreteren als karakteristiek voor eenvoudige plattelandsbewoners. Voor wie
vertrouwd is met de pastorale traditie doet Poot hier niets bijzonders.

Zoethart. Herdersklacht over de dood van *******
Veldenaar. Heiman.
De morgenzon begon, uit 's hemels oosterkimmen,
met heter fakkelvlam, ten zuid-as op te klimmen;
de heuvelschaduw kromp; de paarlen van de dauw
versmolten rede op gras en bosloof. Heiman wou
zijn zoete veldvriendin van ver met zangen eren.
Hij prees haar goelijkheid*: 't Gebloemt mag 't woud schakeren,
de tulp en madelief mijn liefste vlechten*; maar
geen keurelijk* festoen, van enen rozelaar
geplukt, kan bij de blos van heure kaken halen.
Dus hief hij nauwlijks aan, in 't vrolijk groen der dalen
gezeten op een zô*, wanneer hem Veldenaar,
wel deerlijk rood beschreid en treurig van gebaar
met deze tijdingen ter kwader ure ontstelde:

*

schoonheid
met gevlochten kransen
sieren
*
uitgelezen
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Veldenaar.
Och, Heiman Heiman, och, nooit leed dus 't hart beknelde.
De trouwe herdersknaap, och Zoethart is niet meer.
Ik hebbe, ben ik 't waard, de doodbaar (dit 's me een eer)
al nokkende* gevolgd en 't koude lijk bekreten*;
ja thans door ongeduld mijn tenen korf vergeten,
en zoek bij u, eilaas! verlichting in mijn druk.
Heiman.
Hoe! stierf mijn Zoethart dan? 't Balsturig ongeluk
wil mij armzalig knecht ook steeds op 't voorhoofd treffen.
'k Begon mijn drinknap korts* wel zachtlijk op te heffen,
maar eer ik drinken kon ontviel hij mij en brak.
Mijn vee, voorheen zo fris, sloeg mee van ongemak
aan 't kwijnen, klagende op zijn wijs in veld en weide:
dies* mij mijn angstig hart groot ongeval voorzeide,
maar nimmer vreesde ik voor zo zwaar een wederspoed.
Verbolgen hemel, och! wat schiet uw wrevelmoed
op onze eenvoudigheid verwoede donderkloten!
Dus leven heet* ik recht* in ballingschap verstoten
droef ommedolen in een woeste wildernis,
waar 't sneeuwgebergte rijst, waar 't eeuwig winter is.
Hoe weidde Zoethart hier, langs deze verse stromen
zijn tierig vee, terwijl de schors der popelbomen
wel blijdlijk, 't bleek aan 't loof, zijn vrijsters naam ontvong!
Hoe dikwijls zong ik hier met Zoethart, even jong
en glad van kin! Ik had een fluit met zeven monden
van riet*, door Veenrijks hand met was aaneen gebonden,
die me op zijn sterfbed ook dat herdersspeeltuig gaf,
en zeide nog: ik maak u eigenaar hieraf*,
o jonge knaap, gij zult dees fluit licht best hanteren.
'k Ging Zoethart voorts hiermee de ruispijphandel leren.
Toen strekte ik* ('t heugt mij nog, of heb ik mij vergist?
dat weet gij, Veldenaar) een meesterfluitenist.
Veldenaar.
Hierna liet ons de knaap zijn blijde zangen horen;
dan kregen rijzige eik en hoge woud-es oren.
De dartle geit sprong op. Het schaap droeg, wel te pas,
de uier, stijf van room, door 't malse klavergras.
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snikkend
beweend
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kort geleden

*

daarom
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noem, beschouw
met recht
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schalmei
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hiervan
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gold ik voor
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De visfuik was vol vis, de korf vol honingraten.
Maar nu, nu heeft ons al dat wenslijk heil verlaten.
Nu plaagt voeteuvel* 't vee, al stijf van schurftigheid.
De bliksem zengt de tarw; de trage boomrups weidt
de jonge vruchten van mijn groene perelaren*.
Och, Zoethart, och, gij zijt t' ontijdig heen gevaren.

*

klauwzeer

*

perenbomen

Heiman.
Nu drage een dorre tak van deze ollemboom
mijn uitgediende fluit, thans nergens wellekoom.
En gij, mijn vee, scheur vrij de telgen van mijn wingerd:
vertree mijn tijlooshof*, van veil* alom doorslingerd,
als maar de lijkcipres, aan Zoetharts graf gewijd,
blijft groeien. Veldenaar, wat is 't een droeve tijd!
Al drukt zijn zuivre voet turkooizen sterretransen,
al ziet hij onder zich de mane- en zonneglansen,
mijn rouw grijpt stand. Ik staak mijn jammerklachten niet
voor 't uitgeweend gezicht mijn Zoethart weder ziet.
Veldenaar.
Kon Kruidman* door de kracht der artsenijgewassen
de dood niet keren en haar razende grimassen?
Kon hij de kranke dan, in die benauwde staat,
bevrijden met zijn vlijt noch redden door zijn raad?
Dat jammert ons in 't hart: dat 's waarlijk te beklagen.
O Zoethart, 'k meen om u gedurig rouw te dragen.
Ik zal uw vroege dood beschreien, dag op dag,
te meer omdat ons hier geen schreien baten mag.
'k Zal hete tranen in uw droeve lijkas gieten
zo lang me in deze stand* nog tranen overschieten.
Wat is het leven zelfs der sterken kort van duur!
Hoe vaardig* vloeit het heen! Het valt ons zeker zuur
dat we aan deez' jongling meer geen vriend en makker hebben.
Helaas, hoe schichtig* slaat bijwijl 't geluk aan 't ebben!
Zal ik nu eenzaam aan de al te doodse haard
kastanje en appels, voor mijn Zoethart lang gespaard,
bij 't grenen spaandervier* gezeten, 's avonds braden!
O dag, bezwalk uw glans, en gij, o lindebladen,
schudt vrij een tranendauw op klont en wortel neer.

*

perk van voorjaarsbloemen
klimop

*

*

pastorale naam voor een
arts

*

positie, t.w. aardse leven

*

snel

*

haastig

*

vuur van grenenhouten
spaanders
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Heiman.
Het lust me, o Veldenaar, tot 's braven herders eer,
dit grafdicht met rood krijt op zijnen zerk te schrijven:
Hier sluimert Zoethart, d' eer van al die geiten drijven.
Wat dunkt u, waarde vriend, gevalt u 't grafgedicht?
Veldenaar.
Gewisselijk. Gij hebt me, o Heiman, dier verplicht,
en Zoethart is het waard; maar laat ons eenmaal scheiden.
De dorpsklok klooft de dag. Men moet het vee verweiden
en drenken aan de bron; dies staken we ons geween.
De grafzerk luistert toch naar klachten noch gebeên.
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Nagedachten over het afsterven mijner moeder Katharina Groenheide, voorgevallen
de XX der herfstmaand MDCCIX. Toen Poots moeder op 20 september 1709 stierf
heeft hij geen gedicht voor haar geschreven, zo verklaart hij in deze tekst - zijn latere
biograaf zegt het anders: het gedicht van toen had niet voldoende kwaliteit en is niet
gepubliceerd. Hoe dan ook, de dichter meent dat het hem niet tot eer zou strekken
als hij zijn moeder niet adequaat herdacht. Het perspectief ligt dus bij de
dichterpersona, al krijgt later in het gedicht de zoon, die nooit meer de naam ‘moeder’
mag gebruiken, meer ruimte. Hij prijst haar om haar godsvrucht die met haar gebed
de ondoordringbare hemel wist te doorboren, haar tevredenheid met wat het leven
haar gaf en haar mededeelzaamheid voor de armen, allemaal christelijke deugden.
Enkele bijbelverwijzingen versterken de christelijke geest van het gedicht.

Nagedachten over het afsterven mijner moeder Katharina Groenheide,
voorgevallen de XX der herfstmaand MDCCIX
Schoon troost en tijd de rouw verzoetten
waarmee wij eertijds Moeders lijk
geleidden naar het stille rijk
waar alle mensen komen moeten,
nog denk ik om die vrome weer,
en zou ik niet van haar gewagen
die mij heeft onder 't hart gedragen?
Dat waar mij al te luttel eer.
Zou met de zwarte treurgewaden
haar achting en gedachtenis
versleten zijn? O nee, mij is
d' ondankbaarheid nooit aangeraden
van die rechtmoederlijke tong*.
O zerk, o zand, o dor geraamte!
Ik draag de liverei der schaamte
omdat ik, toen de nood mij drong
tot klagen, genen tijdzang kweelde.
Mijn moeder, heus en braaf van aard,
was d' eêlste rouwgedichten waard.
Ochof mijn kunst haar ziel verbeeldde.
Hoe stuurde zij langs 't pad der deugd
haar onbesproken levenswandel!
Zij was getrouw van woord en handel,
ook in het opgaan harer jeugd.*
De christentempel* kan getuigen

*

litotes: moeder drong steeds
sterk op dankbaarheid aan

*

toen ze nog jong was
kerk

*
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hoe vlijtig zij haar Schepper zocht,
en zonder prijs de schatten* kocht
waaruit de zielen voedsel zuigen.
Zij schepte in 't heilig blad* haar lust.
Hoe dikwijls heeft de geur der lelie*
van 't eeuwigbloeiend evangelie
haar hart verkwikt, haar zorg gesust!
Haar ijverig gebed schoot bressen
in 's hemels diamanten vest.
Ook heugt mij hoe ze tot op 't lest
ons wees naar 't licht van 's Heilands lessen.
De wereld achtte zij gering,
en dacht om praal noch hoge staten,
zeer wel tevreên en Godgelaten*.
O, waarom slooft de sterveling?
Een weinig eigen land te ploegen,
en zo veel vee als dag aan dag
zijn nijvre meester voeden mag;
en 't altijdrijke vergenoegen,
het hoofd der schatten, kent hij niet,
die overal van rust versteken
de dartele fortuin blijft smeken,
en nimmermeer te rugge ziet.
't Genoegen laat ons zachter sterven
dan of men 't Franse aan 't Spaanse land*
gehecht had door een koningsband.
De hoogheid doet gerustheid derven.
Mijn moeder hield de lage voet
van haar gemaal*, die haar geleidde.
't Genoegelijk gelaat* van weide
en akker streelde 't stil gemoed.
Wat vaders arbeidzame handen
verworven door gestage vlijt,
waar 't land van gloênde hitte splijt
wanneer de zomerstralen branden,
of waar men melkt in 't welig groen,
hield zij te rade, en liet het strekken
om hare kinders op te trekken,
en arme mensen goed te doen,
te troosten naar 't gering vermogen.

*

vgl. Jesaja 55:1: Gods heil
is zonder prijs
*
bijbel
*
symbool van zuiverheid

*

tevreden met het door God
gegeven lot

*

actuele vergelijking:
hierover ging de Spaanse
successieoorlog die in 1713
eindigde
*
echtgenoot
*
aantrekkelijke aanblik
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Hoe wel geleek ze, trouw en kloek,
de vrouw wiens lof in 't heilig boek
zo heerlijk wordt in top getogen!*
Hoe bond ze aan haar de reine zin*
mijns vromen vaders, die na 't paren
gehele vierentwintig jaren
haar trouw bezat en kuise min.
Hoe streelde zij zijn moede leden,
wanneer hij, nat van eerlijk zweet,
ten dienst van 't huisgezin besteed,
des avonds huiswaarts was getreden!
O ongeschonden huwlijkstrouw!
O vrouw, wel waardig dat uw liefde
het hart van zulk een man doorgriefde.
O man, wel waardig zulk een vrouw.
Tot dusver leefde men voorspoedig:
maar daadlijk* rijst er voor ons oog
een donkre stormbui recht omhoog.
Ik schrik en word opnieuw weemoedig.
Mistrouw 't geluk als 't vleit en lacht.
Een doodse tering*, moe van waren,
vaart u, o moeder, fel in d' aêren,
en vult het huis met klacht op klacht.
Die eertijds frisse leden slinken
gelijk de sneeuw die aan de voet
van 't steil gebergt versmelten moet
als wij de lentezon zien blinken.
Dat wezen*, onlangs nog zo blij,
staat treurig; 't oog schiet flauwer stralen.
Toen liet men enen lijfarts halen,
of licht* zijn kunst en artsenij
de kranke dienstig konden wezen;
en of men mooglijk, of men haar
mocht redden uit het doodsgevaar
'tgeen echtgenoot en kroost doet vrezen.
Doch kunst noch kruiden baten iet.
Helaas! 't is een ellendig strijden
waar sterker macht van alle zijden
u aanvalt en het lemmer* biedt.
De ziel kwam op die bleke lippen.

*

vgl. Spreuken 31, de lof der
deugdzame huisvrouw
*
hoe wist ze de zuivere
liefde aan zich te binden

*

in feite

*

kwijnende ziekte, vaak
tuberculose
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Ik zelf heb eindlijk 't jongste woord
uit die oprechte mond gehoord
toen 't vege* leven heen wou glippen.
O Heiland, sprak ze, 'k geef mijn geest
aan u zijn Schepper gaarne weder.
Hierop vaart snel een engel neder,
en voert de ziel in 's hemels feest.
Het mager lijk wordt uitgedragen.
Een enge bus*, een linnen kleed
betaalt in 't eind haar zorg en zweet.
Wat is de wereld, mag men vragen.
Zo werd mij dat lieftallig woord
van ‘Moeder’, 'tgeen de droeve kinderen
een toevlucht strekt om 't leed te minderen,
voor eeuwig in de mond gesmoord.
Het mannelijk gemoed mijns vaders
werd week gelijk het smeltend was.
Men zwom in enen tranenplas:
totdat de zon met hare raders*
veel dagen zeewaarts had gebracht.
O Moeder, mag men nu geloven
dat gij in 't eeuwig hof der hoven
nog denkt om 't sterfelijk geslacht,
zo sla uwe ogen naar beneden,
en zie wat rampen en verdriet
gij met uw leven hier verliet.
Hoe wordt des huismans* hoop bestreden!
Die roeit nu tegen stroom en wind.
Uw lichaam, dat vijf kinders baarde,
slaapt in de zachte schoot der aarde
daar 't veepest* ziet noch jammer vindt.
Rust voort: het leven hangt aan 't lijden.
Gij hebt kloekmoedig doorgestreên.
Och waarom zou men tegen reên*
een reine ziel haar loon benijden?

*

stervend

*

lijkbus, literair voor
doodskist

*

zonnewagen

*

boer

*

in de jaren na 1711 werd
Nederland daardoor getroffen

Grafschrift.
Dees zerk bedekt het koud gebeent
van Katharijn, die eêl gesteent
noch goud noch rijk gewaad
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maar deugd droeg voor sieraad.
Zij werd van vriend en maag beschreid
omdat d' oprechtheid bij haar leit*
en zedigheid en trouw.
Men eer' de waarde vrouw.
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Lofdichten
Eerkroon voorde heer Antonie van Leeuwenhoek, doorluchtig filosoof en lid der
koninklijke sociëteit te Londen. Poot had in Delft kennisgemaakt met deze beroemde
ontwerper van de eerste bruikbare microscoop, microbioloog en anatoom, die in
1680 benoemd was tot lid van de befaamde Royal Society. Van Leeuwenhoek
(1632-1723) was getrouwd met Cornelia Swalmius, en mogelijk verliep het contact
via Poots mecenas Adriaen Swalmius. De dichter was bij hem op bezoek geweest
en had door de microscoop mogen kijken wat er allemaal in een waterdruppel leefde.
Van Leeuwenhoek heeft hem bedankt voor zijn lofdichten. Poot maakt het in dit
gedicht iets te mooi. Het is niet bekend dat Van Leeuwenhoek de hemel bestudeerde,
al heeft hij wel eens met Christiaan Huygens een proefje gedaan. Ook de
bloedsomloop is niet door hem ontdekt, al heeft hij bijvoorbeeld door zijn microscoop
aan tsaar Peter de bloedsomloop in een aal laten zien. Evenmin was hij een alchemist
die goud uit steen kon maken of een mineraloog die zilver opdolf, zoals Poot
suggereert. Aan de wiskunde heeft hij geen eigen bijdragen geleverd. Waarschijnlijk
schreef de dichter hem in zijn enthousiasme het hele gebied van de toenmalige
natuurwetenschappen toe. In het gedicht noemt Poot hem 83 jaar. Als dat klopt zou
het uit 1715 of 1716 stammen.

Eerkroon voor de heer Antonie van Leeuwenhoek, doorluchtig filosoof*
*
en lid der koninklijke sociëteit te Londen
geleerde
Wie zal mij 't levend goud der fijnste zonnestralen
en 't vuur der sterren halen
opdat ik 't edel brein eens overgroten mans
bedekke met een krans;
opdat ik Leeuwenhoek, de glorie aller tijden,
een gloriekroon mag wijden,
die hem verere en zijn onsterfelijke naam,
zo ruchtbaar door de faam.
Hij is het, hij, die met zijn geest het hart der dingen,
van 's hemels opperkringen
tot 's aardrijks navel toe, doorkruipt en, uur op uur,
d' alkwekende natuur
bespiegelt en doorziet. Op zijn believen* moeten
de sterren voor zijn voeten
neêrstijgen uit de lucht. Op zijn believen klimt
zelfs d' afgrond, hoe hij grimt.
Hij opent het toneel der aartsverborgenheden
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met delen en ontleden,
en meet der schepselen hoedanigheid en aard,
voor zijne vlijt gespaard.
Hetzij hij 't kunstig glas, 't geen koningen waarderen,
in ogen doet verkeren,
en worm en mug en vlieg en mijt en zand en hout
en gras en graan beschouwt;
hetzij zijn nijverheid, vergeefs van vaak bestorremd*,
een kei in goud hervorremt,
of 't blinkend zilverwerk, dat op zijn tafel praalt,
uit donkere adren haalt.
Zijn rijk vernuft doorwroet de stugge berregstoffen.
D' aloude wijzen troffen,
na endloos onderzoek, 't beoogde doelwit niet
dat zijn verstand beschiet*.
Zij toonden ook met los en twijfelachtig gissen
zo veel geheimenissen
en vreemdigheden niet. Onze eeuw is haar gezicht
wel duur aan hem verplicht.
O onvermoeide vlijt in afgeleefde jaren!
O luister van mijn snaren!
'k Zie fiere hersens in een grijzen feniksheld*
die drieëntachtig telt.
Ja 't viel mij lichter het getal der oeverzanden,
aan d' ongemeten stranden
der winderige zee, te raên, dan zijn vernuft
te schildren dat nooit suft.
Hij graaft en delft en spit met spaden van gedachten
en wakkre zinnekrachten
naar d' eigenschap der leên* van dit geweldig al,
voor zulk een man te smal.
In duizend zaken blinkt zijn wijsheid met geflonker
gelijk een star bij donker.
De wiskunst ook, die op metalen voeten gaat,
verschijnt bij hem om raad.
Wie heeft de ommeloop des bloeds als hij gevonden?
Wie weegt in hoger ronden
de aard van donder, mist en sneeuw, als hij met reên?
Dat heet op wolken treên.
Dat heet door naarstigheid en hoge wetenschappen

*

tevergeefs door de slaap
aangevallen

*

weet te raken

*

als de vogel feniks maar
zeer zelden voorkomende
geleerdheidsheld
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op sterrenkreitsen stappen.
Zo baant men zich een weg ter ware onsterflijkheid
eer 't lieve leven scheidt.
Aldus zal Leeuwenhoek door 't sterflot niet verslensen
gelijk vele andre mensen;
ook als de koude dood zijn lijk met stof bestrooit.
De wijzen sterven nooit.
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Op de brieven van de heer Antonie van Leeuwenhoek, lid der koninklijke sociëteit
te Londen. Dit gedicht is voor het eerst verschenen in de uitgave van Van
Leeuwenhoeks Send-brieven, bij Adriaan Beman, Delft 1718. Van Leeuwenhoek
schreef ruim 560 geleerde brieven aan de Royal Society en andere wetenschappelijke
instellingen. Poot prijst hem als een tweede Alexander de Grote omdat hij als het
ware een nieuwe wereld, de microscopisch kleine, heeft veroverd. Ook hier overdrijft
de dichter een beetje: inderdaad heeft Van Leeuwenhoek zich wel incidenteel met
de anatomie van (onderdelen van) walvis en olifant beziggehouden, maar zijn
belangstelling lag toch vooral in het microscopisch kleine.

Op de brieven van de heer Antonie van Leeuwenhoek, lid der
koninklijke sociëteit te Londen
Van welke wondren hangt de wereld aan malkander,
sprak Leeuwenhoek, daar hij door 't heldre kijkglas zag,
en met een Lynceus*' oog ontdekte, klaar en schrander,
wat in de duisternis tot nog begraven lag.
Voorts* moest de pen te werk: 't geen hij heeft uitgevonden
beveelt hij d' eeuwigheid, ten trots van zwaard en vier.
Zoekt Alexander nu nog andre wereldronden;
hier schuilt er zeker een in 't allerkleinste dier.
Dees brieven kunnen vreemd van menig schepsel spreken
dat zich met haar of pluim of schulp of schubben kleedt.
Hier wordt de walvis, die in noordse waterstreken
een drijvend eiland schijnt, alsook de kreeft, ontleed.
En van de gaande berg der hete middaglanden,
de grote olifant, waarvoor held Hannibal*
de Tiber duiken zag en krimpen in zijn randen,
tot aan het mierennest doorzoekt hier 't scheimes* 't al.
De scherpziende adelaar, wiens overvlugge pennen
de steile hemel slaan, vliegt nimmermeer zo hoog
of Leeuwenhoeks vernuft kan hem te boven rennen:
hij stelt ons het gestel der voglen voor het oog.
Of zinkt zijn grote geest in d' engste kleinigheden
die 't snelst gezicht zo wijd ontwijken in haar loop;
hij volgt vorst Salomons natuurbegrip* met reden,
ontwarrende ieder keer een gordiaanse knoop*.
Dus toont hij d' eigenschap van kruiden, planden, zaden,
Pythagors' disgerecht*, en vindt een ganse boom,
met wortelen verzien, met bladeren geladen,

*

mythologische figuur die zo
scherp zag dat hij door de
aarde heen kon kijken
*
meteen

*

Carthaags veldheer die
Rome bedreigde
*
ontleedmes

*

koning Salomo, bijbels
toonbeeld van kennis
*
zoals Alexander deed
*
de wijsgeer Pythagoras was
vegetariër
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in éne korl*; of schept uit gracht en vijverstroom
een talloos dierenheir. Hoe smaken u dees klanken?
Wie had dit ooit geloofd eer 't in 't gezicht verscheen?
En wie zal naar de eis 's mans kunst en vlijt bedanken
die Rome zeilt voorbij en Memfis en Atheen?*
O Delftse burgers, prijst uw waarde ingeboren.
Prijst, nevens uw De Groot*, dees held zo lang gij leeft.
Ja prijst dit boek dat meest Gods schepsels na kan sporen:
maar prijst Hem boven al die 't al geschapen heeft.

*

zaadkorrel; een algemene
opvatting die juist niet door
Van Leeuwenhoek werd
gedeeld
*
symbolen voor de wijsheid
van Rome, Egypte en
Griekenland
*
de wereldberoemde jurist
en theoloog Hugo de Groot
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Kunstkroon voor de edele heer Adriaen van der Werf, ridder, enz. feniks der schilders.
De Rotterdamse classicistische kunstschilder Adriaen van der Werf (Kralingerambacht
bij Rotterdam, 1659-Rotterdam, 1722) was een zeer goedbetaalde beroemdheid in
zijn tijd, onder meer als hofschilder van de keurvorst van de Pfalz die hem de
riddertitel gaf. Volgens Spex was Poot persoonlijk met de schilder bevriend - vandaar
dat hij aan het slot van het gedicht bevreesd kan zijn dat men zijn lof als
vriendendienst beschouwt. Het gedicht, ook afzonderlijk verschenen, begint met een
lof van de schilderkunst in het algemeen, als de ‘sprakeloze poëzie’, een al sinds de
Oudheid bekende karakteristiek. Verder weet Poot geleerd te vertellen van een
eenvoudige herder Gyges, die door Plinius als uitvinder van de tekenkunst genoemd
werd doordat hij een door kaarslicht op een muur geworpen schaduw natekende, en
over Apollodorus, door diezelfde Plinius als eerste schilder beschouwd. De passage
over Alexander is op het onbegrijpelijke af gedrongen. Waarschijnlijk bedoelt Poot
te zeggen dat de schilderkunst tot op grote hoogte gevoerd moest worden alvorens
Alexander geschilderd kon worden. Dat slaat dan op de befaamde Apelles, hofschilder
van Alexander de Grote. Zo mocht Van der Werf ‘een’ Alexander, zijn eigen
keurvorst, schilderen (van een schilderij van Alexander de Grote door Van der Werf
is niets bekend). De lof op Van der Werf gaat over zijn techniek en de studie-ijver
waarmee hij zich in een onderwerp verdiept. De conclusie luidt dat Van der Werf de
superioriteit van de Nederlandse boven de Italiaanse (Toscaanse) schilderkunst
bewijst. Het gedicht is na 1716 als afzonderlijke uitgave bij Willis verschenen.

Kunstkroon voor de edele heer Adriaen van der Werf, ridder, enz. feniks
der schilders
Gij zanggodinnen, daalt beneên
van uw genoegelijke bergen.
Ik moet u dubble bijstand vergen:
de zangstof is hier ongemeen.
Hier staat, met welgepaste tonen,
met vedelgalmen, nimmer dof,
en onverwelkbaar lauwerlof,
een ridderlijk penseel te kronen.
O sprakeloze poëzij,
o schilderkunst, zo hoog gerezen,
hoe glinstert uw bevallig wezen!
Wat zet men u al luister bij!
Gij ging in slordige gewaden
vanouds, en schoolt* in Gyges' verf:
nu kleedt en dost u Van der Werf
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met goude' en purpren praalsieraden.
Wie of het ooit geloven kon?
Gij hebt (thans pronkt ge dus uitstekend)
eerst schaduwen in 't zand getekend
bij 't fakkellicht der hete zon.
Nu kan 't penseel aartswondren werken;
de vondst van een Apollodoor.
Hoe hoog waardeert men 't, na en voor,
in Caesars hof en Jovis kerken!*
Natuur zag lang nieuwsgierig toe
of niemand haar, in alle delen,
nabootsen zou op verfpanelen
maar werd het lang verbeiden moe.
In 't end trad Van der Werf te voorschijn,
omtrent de oever van de Maas;
die staakt heur schuimend stroomgeraas
en wil slechts dat zijn glorie doorschijn'.
't Stond toen weer aan een ieder niet:*
hij mocht vorst Alexander malen*.
zijn orde* doet de zinnen dwalen*.
't Is godlijk wat zijn geest ons biedt.
Prometheus* mag zijn vingers zengen.
de diefse kunstgreep sta hem dier.
dees held behoeft geen hemels vier
om leven in een beeld te brengen.
Hij hoogt en diept* en mengt en strijkt,
totdat zijn toonstuk, schoon van leden,
in stand de drie bevalligheden*,
of een der grote goôn gelijkt.
Wil iemand mij te traag geloven;
hij vraag' de kenners van de kunst
of ik hier zing uit zucht of gunst;
hij vraag het hoge vorstenhoven.
die bidden zijn kunstdaden aan,
en prijken met zijn schilderijen
die 't onverzaadlijk oog verblijen
gelijk de glans der zonneraên.
Waar zal ik verder van gewagen?
Zijn doek en hout, met lijst, met rand,
men weegt ze tegen diamant

*

paleizen van keizers en
godentempels i.c. Jupiter

*

Wat bepaald niet aan
iedereen was toegestaan
*
schilderen
*
schikking van het
onderwerp
*
bracht het vuur naar de
mensheid en werd door de
goden gestraft
*
schilderkunstige vaktermen
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omdat ze fijne verven dragen.
Het los gerucht was lang gewoon,
eer 't op de waarheid wilde letten,
met stijve kaken uit te zetten*:
Toscane spant de schilderkroon.
Nu toont dees zon der schilderlichten
dat Holland, nergens in misdeeld,
ook schrandre schilderhelden teelt
die voor geen Italianen zwichten.
Wat zijn 's mans geest en oordeel vlug!
hoe weiden ze in aloude boeken!
Zijn maalkunst trekt, na 't onderzoeken,
de lang vervlogen tijd terug.
Zo moet men wilde woestheid stuiten.
Aldus verkloekt* men mens en dier
door onnavolgbre schilderzwier.
Zo kan men hart en ziel vrijbuiten*.
O kleuren, schoner dan een bloem,
o spiegelgladde taferelen,
wij staken ons eenvoudig kwelen.
De kunst verstrekt haar eigen roem.
Kunstminnaars, laat 's mans faam nooit kwijnen.
bekranst de held met eeuwig groen.
Wat zou men zulk een anders doen
die eens in duizend jaar verschijnen?
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Mengeldichten. Het eerste boek
's Werelds standwissel. Een evocatie van de gouden eeuw zoals men die traditioneel
zag, zonder oorlog en leed en door de goedgeefse natuur royaal van voedsel voorzien.
Poot combineert die klassieke voorstelling, zoals onder meer verteld in het eerste
boek van Ovidius' Metamorfosen, met het bijbelse paradijsverhaal (Genesis 1-2).
Met formuleringen die aan Vondels Adam in ballingschap (1664) herinneren,
bijvoorbeeld het symbolische ‘wit gewaad der erfrechtvaardigheid’, vertelt Poot
vervolgens het verhaal van de zondeval (Genesis 3) en de vreselijke gevolgen daarvan
voor de mensheid. Ook daarin weer een menging van bijbelse en klassieke beelden.

's Werelds standwissel
Toen 't nieuw gebouw van 't schone wereldrond,
dat wonderwerk en proefstuk van Gods handen,
zijn wezen kreeg en juist* voltrokken stond
stond alles vol* en in gepaste standen.*
Elk schepsel strekte een pronkbeeld voor 't gezicht,
waardoor Gods macht en wijsheid 't hart mocht roeren.
De waarheid ging nog naakt in 't open licht,
de rode krijg dorst nog geen wapens voeren.
Het land voedde, ongeploegd, de grage mond.
Men wist nog van geen ziekte of pijn te spreken.
De honing droop van d' eiken in het rond.
Wat eedle wijn schonk 't klare diep der beken!
Hier steigerden de groene bergen steil,
daar zonk het vlak der lelierijke dalen.
De blauwe zee bleef tam beneên haar peil.
Nooit schoot de zon aanminnelijker stralen.
Al 't aardrijk was een zalig paradijs
vol wellust en welaangename weelde.
Het schelle woud zong eeuwig, God ten prijs,
terwijl de wind in 't bevend bosloof speelde.
't Was altijd lente en bruiloft. Bloem en blaên
versierden 't ruim der luchtige waranden.
De kindse tijd loech ieder vrolijk aan,
en zwaaide nog geen zeisen met zijn handen.
Men vreesde hol noch brullende woestijn,
en mocht gerust de blijde dagen slijten.
De loze slang zwol van geen paars venijn,

*

op de juiste manier
was alles aanwezig en had
zijn eigen plek
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(maar zoog het ras en leerde vinnig bijten)*.
Hoe rijk schiep God onze ouders, recht en goed!
een hof ontving ze in Edens zoete luchten.
Maar och, zij smaên gezonde overvloed.
Verboden lust grijpt naar verboden vruchten.
Hoe hongrig gaapt de snô begeerlijkheid!
Hoe rukt ze een mens terzij van 's levens paden!
Wat baat een dis vol spijzen, hoe bereid?
Men kan de buik, maar d' ogen niet verzaden.
Daar stond een boom met lachend ooft gelaên,
(mijn citer zal wat ouds en droefs doen horen)
de mond ontzegd*; dat tast grootmoeder aan;
ook treedt haar man in d' eigen* gruwelsporen.
Zij eten en vergrammen God dus fel:
hier hielp geen wet die ze uit zijn mond ontvingen.
Natuur verschrikte en hield een krank gestel*.
De zaligheid voer naar de hemelkringen.
Het wit gewaad der erfrechtvaardigheid
verruilen ze aan geleende dierenvellen,
een dierenkleed, hun van Gods hand bereid,
omdat ze dus tot dieren overhellen*.
Rampzalig paar, wat maalt ge met de tand?*
Helaas! ik zie een gruwzaam spook opborlen.
Gij vat de dood met uw verwaten* hand.
Die gulden schil* dekt al te bittre korlen.
Daar vlood de rust. De landbouw zwoegt en zweet.
Al d' aarde zonk in ene zee van tranen.
Het kraambed kermt en krimpt van angstig leed.
O mensen, leert u van 't verboden spanen.
Geen blijdschap meer, een stille treurigheid
werd nu gezien van 't westen tot het oosten:
en al heeft God ons uitkomst toegezeid,*
vrij traag laat zich de bange droefheid troosten.
Voorts hebben sinds, tot 's levens achterdeel*,
de zonden en de straffen toegenomen,
gelijk een vloed die uit een enge keel
ten berg af stort en aangroeit onder 't stromen.
De lucht betrok van hagel, sneeuw en damp,
de dolle wind voer uit zijn stormriolen*.
Het aardrijk gloeit van 's hemels hete lamp.

*

een blik in de toekomst als
de duivelse slang Eva zal
verleiden met haar giftige
taal

*

aan de mond verboden
diezelfde

*

*

en bleef aangetast achter

*

omdat ze door de zondeval
iets dierlijks hebben
gekregen
*
waarom hebben jullie toch
die appel met tanden
vermalen?
*
brutale nl. direct tegen Gods
gebod ingaande
*
appelschil

*

nl. door de komst van de
Verlosser
*
nadeel

*

stormkanaal (term van
Antonides van der Goes)
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Waar ligt het goud des eersten tijds verscholen?
De donder werd geslaakt*: men voelde dik*
aardbevingen en vier- en waterplagen.
De holle dood en sidderende schrik
rinkinkten hand aan hand als naaste magen.
Nu joeg de kou de luiden naar het dak*.
Het harde staal klonk vier uit kiezelstenen:
de kunst verhielp wat aan natuur ontbrak,
dan 't was voorwaar niet als het was voorhenen.
Men ploegt en spit en delft schier vruchteloos.
't Gevloekte land kan schuur noch kelder zegenen
dan schaars en schraal. De voorspoed was te broos.
't Scheen jammeren en zwarigheên te regenen.
En waar men zich voortaan te wenden wist
was 't wild van tocht*, en warrig van krakkelen.
In d' achtbre plaats der wijsheid drong de list:
de scheurzucht dorst de harten haast* verdelen.
Straks kwam daar aan 't geharnast krijgsgeweld;
dat trok zijn zwaard en liet geen oorden rusten.
De liefde week. De doodse nijd won veld.
De heblust zeilde om buit naar vreemde kusten.
Wat borst er uit de donkre afgrond op?
Een kronkeldrom van zwarte razernijen.
De vege pest verhief haar vale kop,
ook bracht de koorts ons met haar vlam in lijen.
Nu zweefde er om elks hoofd een dichte vlucht
van gans mismaakte en rusteloze zorgen,
die drijven stil door d' ijdle en dunne lucht,
en wekken ons voor 't rijzen van de morgen.
Zo gaat het als men Gods geboôn veracht.
Zo moest zijn wraak de trotse hoogmoed tomen.
O droeve staat! o menselijk geslacht!
Waar zijt ge, ocharm! waar zijt ge toe gekomen?
D' ellende klampt u straf en streng aan boord.
Geen schepsel mag op d' oude schoonheid roemen:
de zonde heeft de eerste staat verstoord.
Wat valt er meer volmaakt of goed te noemen?
Gij, gij alleen staat vast, o Hemelheer.
Uw wezen weet van geen veranderingen.
Ai berg ons toch, uit liefde t' uwer eer,
en stuur ons lot, in 's werelds wisselingen.
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dikwijls
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om onderdak te zoeken

*

hartstochten

*

snel
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Epicurus' hoven, of reine wellust. Aan de heer Jan Messchaert Dirkszoon. Epicurus
(341-270 v. Chr.) was een wijsgeer die in Athene een school hield in zijn tuin. Lust
achtte hij het hoogste goed. Met dit gedicht mengt Poot zich in de toen actuele
discussie over het epicurisme. Vrij algemeen werd onder invloed van het christendom
gedacht dat Epicurus met zijn lering dat de mens zijn lust dient te volgen, het oog
had op ongecontroleerde wellustigheid op ieder gebied. Vanuit dat perspectief ging
men al in de Romeinse tijd de volgelingen van Epicurus ‘zwijnen’ noemen, een titel
die dan ook weer als geuzennaam werd gebruikt, bijvoorbeeld door Horatius (Ep. I,
4), door Poot graag gelezen. Anderen interpreteerden dat Epicurus lust begreep als
het streven naar het hoogste goed, een geestelijke lust die blijvend rein geluk brengt.
Daarom zocht hij naar een leven in afzondering en keurde hij juist zinnelijke lusten
af. Poot volgt dit laatste standpunt. Hij was een geïnteresseerd lezer van de
vroegze-ventiende-eeuwse dichter H.L. Spiegel. Daarin had hij een positieve
benadering van het epicurisme kunnen vinden (bijv. p. 332). Ook vermoed ik lectuur
van Erasmus. In diens ‘Convivium religiosum’ in de Colloquia (nog in 1697 in het
Nederlands vertaald) wordt een soort tuin van Epicurus beschreven met daarin de
bloemen die het zwijn toeroepen: non spiro tibi: ik geur niet voor jou. Een ander
staaltje van Poots belezenheid is het tweeregelige verhaaltje over de god Pan die het
voor hem onbekende vuur te dicht benadert en dan baard en hand verbrandt. In de
mythologie is het onbekend. Poot heeft het ontleend aan Cats' Minne- en sinnebeelden
nr. 5. (Ed. Hans Luijten. Den Haag 1996. Deel 1. p. 60.) De adressaat van het gedicht
was diaken van de doopsgezinde gemeente in Rotterdam. Zoals Geerars al heeft
opgemerkt geeft Poot hier een uitleg van het epicurisme in christelijke geest. De lof
voor een leven in tevredenheid en soberheid sluit overigens goed aan bij Poots eigen
situatie.

Epicurus' hoven, of reine wellust. Aan de heer Jan Messchaert
Dirkszoon
Indien, o Messchaert, thans geen strenger bezigheden
uw edelmoedig hart verletten* langs uw vliet,
zo laat ons zij aan zij naar 't wijze Athene treden,
waar Epicurus' tuin elk rust en luwte biedt.
Men heeft voor ongeval noch tijdverlies te schromen;
Minerva* zal ons winst verschaffen waar zij zit.
't Gaat wel. De geest is vlug. Wij zijn al aangekomen.
O gunstige natuur, wat oefenperk is dit!
Hier gaat de reuk te gast op geur van bloempriëlen.
Hier streelt de kleur ons oog, nooit zo vermaakt als nu.
Ook is 't gebloemt niet stom; het roept van zijne stelen
de drang der zwijnen* toe: ‘wij rieken niet voor u*’.

*

beletten te vertrekken

*

godin van de wijsheid

*

leerlingen van de
epicureïsche school
*
u ten nutte
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Ai zie, daar staat alom op 't groeiend loof geschreven:
Silenus' vuidig beest* genake ons nimmermeer.
Dus schijnt dees hof geplant om ieder nut te geven
behalve die zich wijd vervreemdt van deugd en eer.
't Gevogelt kwinkeleert in 't groen der balsemtakken,
en noemt de reine vreugd het allerhoogste goed:
zo deed de tuinheer ook, die 's mensdoms ongemakken
verzachtte, en toonde 't heil van een gerust gemoed.
Zijn lessen die in 't hart een vrije wellust teelden
zijn altijd door de deugd met eer en lof gekroond:
dus heeft d' aloude kunst met kopren staatsiebedden*
zijn onvermoeide vlijt en wijzen geest beloond.
O Messchaert, Epicuur wordt al te stout gelasterd,
en zijne zedenleer te redenloos beklad.
Men krijt hem uit voor een die, gans van deugd verbasterd,
de reiziger misleidt op 's levens wandelpad.
Het losse landgerucht, van oude haat gesteken,
betwist de heldenroem des uitgeleerden* mans
die d' aardige* natuur zo klaar had horen spreken,
en zijne schoolflambouw ontstak aan Phoebus' glans.
Maar laat ons eens bezien, hoe 't snood gebroed der spinnen
venijn uit bloemen zuigt, en gal in honing proeft.
Verleen mij uwe gunst, beminde zanggodinnen,
en stuurt de zwanenpen die Pindus' vocht* behoeft.
Noemt Epicurus' leer de wellust* 't hoofd der schatten;
de rede stemt het toe, en d' edele natuur,
die 't wit der rede is*, indien wij 't recht bevatten*.
Wat eist dit vreedzaam paar? Dat onze wellust duur’.
De goê natuur weerstaat en schuwt de lijfkwellage*,
de rede bouwt een vest*, en weert het zielverdriet:
zij bezigt Pallas' schild en hoge helmpluimage.+
Wie 't kort vermaak bemint, volgt Epicurus niet.
Ik bid u, hoe kan 't vlees oprechte wellust vinden
indien de geest bezwijkt van angst en doodse pijn?
En zo de vreugd zich voelt van naberouw verslinden,
hoe kan zij aangenaam voor ziel of lichaam zijn?
Geen nectar zal mijn lust en zinnen ooit behagen
waar een vervloekte hand hem met vergif doormengt;
zo ook geen zwoele lucht, wanneer de donderslagen
ons schaên en 't bliksemvuur 't gelaat der wereld zengt.

*

ezel, rijdier van de dronken
Silenus, metgezel van
Bacchus

*

een beroemd beeld van
Epicurus is opgericht door
ene Diogenes

*

bijzonder geleerde
goede

*

*

vocht uit de bron op de
muzenberg
*
welbehagen, levenslust
*
de rede loopt uit op het
volgen van de natuur
*
op de juiste wijze opvatten
*
lichamelijke kwellingen
*
vesting
+
Pallas Athene, godin der
wijsheid, werd als
krijgsgodin afgebeeld
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Pan* zag een klare vlam en greep haar zonder gruwen,
maar brandde baard en hand, door glans en licht bekoord.
Acht geen meerminnenzang*, al gij die 't leed wilt schuwen.
hoe schoon de zonde vleit, zij brouwt verraad en moord.
De mens zij overal zijn eigen heilbehoeder:
hij spoei' de weelde na, maar langs het rechte spoor.
De ware wellust kent de deugd voor zijne moeder,
en groeit in haar gebied en heilig tempelkoor.
Sardanapalus* mag zijn vuile driften volgen
gelijk Apicius*, Lucul* en Philoxeen*;
't boos leven wordt in 't eind van 't onheil ingezwolgen.
Hoe jagen d' euveldaên der mensen blijdschap heen!
O gij die u verliest bij wijn en geile vrouwen,
of macht en rijkdom als uw hoogste goden eert,
of uwen wellust stelt in prachtige gebouwen,
of vorstelijke staat, of bloed en wraak begeert,
of u vergoden laat*, door hovaardij gedreven,
ai merkt ter goeder uur uw domme blindheid toch.
Gij zoekt langs kromme paên 't gerust en zalig leven.
Die holle wellust lokt de zinnen met bedrog.
Dusdanige ijdelheên zou Epicuur verachten.
De rede leidt u niet, noch 't rechtsnoer der natuur,
maar in 't verward paleis der dwalende gedachten
bekleedt de waan de troon. Die wellust heeft geen duur.
D' afgunstige fortuin kan zulk een blijdschap hinderen.
De tijd en 't noodlot voên en storen dezen lust.
Doch 't blij geschenk der deugd kan door geen leed verminderen:
zij maakt ons vrij en rijk en edel en gerust.
Wat mocht ge, o Croesus, op geluk en hoogheid stoffen?
D' Atheense wijzeman verachtte u in die stand*.
Gij werd naar zijn begrip van andren overtroffen
in zaligheid en rust, al ploegden zij het land.
De vrede des gemoeds trotst* allerhande schatten,
en is voor purper, goud, noch diamanten veil*.
Geen hofstoet keert de zorg wiens klauwen 't alles vatten:
zij klimt op spits en trans, hoe herelijk en steil.
Geen schoon beschilderd jacht kan vrees of angst ontvaren.
Geen prijsbehalend ros voert ons in 't vrederijk;
daar zijn ze burgers van die deugd en kennis paren,
en maken dat de macht der dwaze tochten* wijk'.

*

verleidelijke zang der
sirenen

*

Assyrische koning, bekend
om zijn genotzucht
*
klassieke smulpapen

*

als goden laat vereren

*

Solon, Grieks wijsgeer,
vermaande Croesus die
meende dat hij het gelukkigst
van alle mensen was,
niemand gelukkig te prijzen
voor zijn dood.
*
weegt op tegen
*
te koop
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O jonkheid, laat u raên: bedwing uw losse handel.
Hoe zelden wordt uw staat met wijsheid ondersteund!
't Herdenken aan haar deugd en erelijke wandel
is d' allerbeste staf waarop de grijsheid leunt*.
De zuivre wellust schuilt in deugd en vergenoegen.
Hoe schoon is 't kleed van hem die naar geen beter tracht!
Hoe lekker is zijn brood, behaalt met vrolijk zwoegen!
Wat valt een schamel bed de vromen warm en zacht!
De wereld slaaft en zweet al meest om valse weelde.
Een heldenziel dankt God in voor- en tegenspoed,
en schoon ons 't blind geluk al zijne gaven deelde;
genoeg is meer dan veel*, en tart de overvloed.
Het tijdelijk gemak kan al te weinig baten.
De rijkste wellust woont in 't hoge hemelslot.
O Messchaert, laat ons nu de Griekse school verlaten:
ontvang mijn dicht, en deel in 't heilzaam weeldelot.

*

Het is voor een grijsaard de
beste steun als hij kan
terugkijken op een leven vol
deugd en eerzaamheid
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Rijke armoede. Aan Saloninus. Zoals Poot in ‘Epicurus' hoven’ een juiste interpretatie
van het epicurisme bepleitte, doet hij dat hier voor de leer van de Stoa, gesticht door
Zeno. Hij houdt een vriend, onder een schuilnaam, diens onstoïcijnse gedrag voor.
De Stoa leerde standvastigheid en gelijkmoedigheid in voor- en tegenspoed. Het
gedicht herinnert op verschillende plaatsen aan Juvenalis' tiende satire, zoals de
slotregel, de vertaling van Mens sana in corpore sano. Ook de klassieke tegenstelling
tussen het zorgeloze platteland en het zorgenvolle hofleven komt aan de orde, zoals
besproken in Juvenalis maar ook vaak bij Horatius voorkomend. Ook in de
Nederlandse literatuur is het een bekend gegeven en Poot had het ook bij Vondel
kunnen aantreffen. De anekdote over Anacreon komt uit de Anthologie van Stobaus.
In het Nederlands heb ik het verhaaltje aangetroffen in de veelgelezen en vaak
herdrukte Guldene annotatiën van Fr. Heerman (6de dr. 1642, p. 16). Het hele gedicht
getuigt van een brede eruditie uit diverse bronnen samengelezen.

Rijke armoede. Aan Saloninus
Tot nog heb ik u voor een groot stoïek versleten,
maar nu, o Salonijn,
nu schijnt ge uw eigen les en regels te vergeten.
Gij schreit om uwe schade en klaagt uw nood met pijn.
Is dat standvastigheid? Zijn dat gelijke zinnen,
in voor- en tegenspoed?
Heet dat het tijdlijk heil zo onverschillig minnen
dat ons 't verlies daarvan nooit leed of hinder doet?
Vergeef mij dit: gij zijt met al te snelle stappen
uit Zeno's school getreên.
Gij kent het wijf nog niet dat, wuft van eigenschappen,
zo los en wankel staat op enen ronden steen.*
De droevige armoe kwam u onverwacht bezoeken,
maar drukt u zacht en licht:
nog* schijnt ze u helser dan d' afgrijselijkste vloeken,
en schrikkelijker dan Medusa's aangezicht*.
Waartoe dees bittre klacht, dit ongeregeld* schrikken?
Alecto* spookt hier niet.
Laat liever zachte troost uw angstig hart verkwikken.
Een dwalend misverstand baart u dit zielverdriet.
'Tgeen overtollig was heeft u 't geval ontnomen:
gij Vindt uw nooddruft* nog;
die kan men zonder angst of lijfsgevaar bekomen.
Men slaaft om overvloed. Wat baat de rijkdom toch?

*

iconologische verbeelding
van vrouwe Fortuna
*

toch
wie Medusa zag, stierf van
schrik
*
redeloos
*
een van de furiën,
wraakgodinnen
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De matige natuur eist weinig voor het leven.
Men hoort der voglen zang
die, rijk voor enen dag*, door blaên en takken zweven.
Met weinig leeft men minst zijn erfgenaam te lang.
Al 't kwaad 't geen d' armoe baart is dat ze, tegen reden,
de mens verachtlijk maakt.
Een vrolijke armoe brengt geluk en zaligheden;
maar ze is geen armoe nog tenzij ze ons droef genaakt*.
Die niets verliezen kan mag onbekommerd zingen
bij dieven, heet op buit.
Hij wandelt onbelet door vijandlijke klingen,
en slaapt gerust, daar* kram noch grendel hem besluit.*
Geloof mij, onder 't riet der laaggebouwde hutten
woont d' ongestoorde rust.
Een marmeren paleis kan gene zorgen schutten;
men vindt er vrees in vreugd en teffens last in lust.
Geen kroon, hoe trouw gediend van staal en snelle paarden,
stilt hoofdpijn, als men lijdt.
Daar schuilen menigmaal verraderlijke zwaarden
ook achter 't veinzend goud van vorstlijk muurtapijt.*
Laat, wie gij wezen moogt, laat eens de hoogmoed zakken:
vergaap u aan geen schijn.
Uit boerse kruiken, slechts van rode klei gebakken,
drinkt iemand zelden 't wee der dood in met venijn.*
Het kostelijk genoeg weegt rijkdom op en staten,
en waar men los op bouwt.
De wereld zwoegt en zweet om dingen die niet baten.
't Begeren houdt ons arm ook midden in het goud.
Wie schat gij rijker toch, de Macedoonse koning
die al de wereld won*,
of hem die, welvernoegd in 't klein, tot zijne woning
een ij del vat gebruikte en vreedzaam rusten kon*?
Voorwaar, Saturnus' eeuw* was zonder pracht behaaglijk,
en zalig zonder geld.
Toen 't goud te voorschijn kwam werd 's mensen leed ondraaglijk.
Eenzelfde mijn gaf twist en nijd uit en geweld.
Hij leeft dan veiligst, die met onbegeerlijke ogen
geldstapels kan zien staan:
aldus werd Curius* tot geen verraad bewogen,
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iedere dag opnieuw zich rijk
voelend
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naardien hij om een raap geschenken dorst versmaên.
Anacreon* vindt leed in koninklijke gaven,
en zoekt zijn oude rust.
De rijkdom maakt al meest zijne eigenaars tot slaven.
Waar slaat men munt die zorg of droeve kommer sust?
Versmaad toch d' armoe niet, dat zou geen mensen voegen;
De goôn versmaên haar niet.
Philemons schamel huis kon Jupiter vernoegen*.
Duik neer: wij nadren ook met klimmen ons verdriet.
Een felle stormbui breekt de hemelhoge pijnen*,
in 't woud van Pelion*,
terwijl het kruipend veil*, in hoven en woestijnen,
het ongeval ontschuilt langs laan en beek en bron.
De rusteloze nijd* laat d' armoe veilig glippen,
maar volgt en plaagt het geld.
Zo wordt ook d' armoe minst van d' afgesleten* lippen
der slaafse vleierij bedrogen en gekweld.
Voorts, wat wij van 't geval* te leen gekregen hebben
moet op en onder gaan.
Al wat de maan beschijnt zal altijd vloeien, ebben,
en wisselvallig zijn gelijk het licht der maan.
Bid dan om rijkdom die geen lage zinnen vatten*,
te blind in hun bedrijf.
Bedrukte Salonijn, de waardigste aller schatten
is een gezonde ziel in een welvarend lijf.

*

Anacreon, Grieks dichter,
weigerde een groot geschenk
van vorst Polycrates omdat
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Snelheid en woede des tijds. Aan de heer Frans Greenwood. Greenwoods
debuutbundel Gedichten verscheen in 1719 bij Willis te Rotterdam. Blijkens de
slotregels is Poots gedicht ter gelegenheid daarvan geschreven, al is het niet als
drempeldicht voor de bundel afgedrukt - daar was mogelijk de verhouding met Willis
debet aan. Het is een meditatie over de tijd, met als (negatief) uitgangspunt dat
Copernicus heeft aangetoond dat de zon niet om de aarde draait, of in een van Poots
vele personificatie, ‘de zonnepaarden heeft uitgespannen’.

Snelheid en woede des tijds. Aan de heer Frans Greenwood
Al spant Copernicus, door wakkre kunstvertogen
en vlijtig onderzoek, de zonnepaarden uit,
de tijd rukt echter voort en zweeft de steile bogen
des ronden hemels door, verhinderd noch gestuit.
Dat uurwerk kent geen rust. Wij zien de ochtend klimmen
als 't vrolijk oosten wordt bepurperd en verguld:
hierop volgt d' avond ras, die aan de westerkimmen
zich met een tulband van geloken rozen hult.
Wie keert de snelle loop van uren, dagen, weken?
Zelfs 't ronde jaar draaft rad op zespaar voeten heen:
ook laten d' eeuwen ons van haren aftocht* spreken,
en niemand brengt de tijd te rug die eens verdween.
Zo vaart de grijsaard* weg op onvermoeide vlerken.
Voorts* teelt en voedt hij 't al, maar stelt het perk en paal.
Hij spot slechts met de roem van 's werelds wonderwerken.
Zijn ijzeren gebit knaagt marmer en metaal.
Wat heeft zijn wreedaardij al trotse koningshoven
in rokend bloed gesmoord, tot stuivend puin vergruisd!
't Groot wereldrond mag zelf geen vastheid zich beloven;
't zal smelten, als het vuur door d' elementen bruist.*
O Greenwood, laat ons dan des levens duur mistrouwen.
D' onsterflijkheid ontwijkt de mensheid al te ver.
Vorst Nestor* sluimert in de Pylische landouwen,
ja Creta toont vanouds het graf van Jupiter.+
Wilt gij de dood ontvliên, zo schuil bij Phoebus' bronnen*,
en handel uwe lier, gelijk gij hebt begonnen.
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De tamme leeuw en het hert. Fabel. De enige keer dat Poot dit genre beoefent, in de
trant van Aesopus. De lering is dat men als men eenmaal zijn goede naam heeft
verloren door slecht gedrag, die niet meer kan terugwinnen, ook al heeft men zich
bekeerd. Een precieze bron is niet aan te wijzen. Waarschijnlijk heeft Poot de fabel
uit Aesopisch materiaal verzonnen. Die veronderstelling wordt gesteund door het
feit dat hij er zelf een uitvoerige verklaring aan toegevoegd heeft.

De tamme leeuw en het hert. Fabel
Een kwade naam maakt nog de mens verdacht,
die, van de dienst der zonden en haar macht
ontslagen, zich bekeerd tot deugd en kennis.
De leeuw, getemd door vlijt en kunst en wennis*,
zag 't hert weleer vol vrees omtrent hem* staan,
en sprak het dus beleefd en minzaam aan:
Ontzet u niet*; hier is geen kwaad te vrezen.
Ik ben niet meer die 'k eertijds plagt te wezen.
'k Misdeed u niet al ware ik los en vrij
van paal en band en plicht en dienstvaardij.
'k Laat nu de tucht, bescheiden van manieren,
de loop van mijn veranderd leven stieren.
'k Volg stil en zacht aan 't leidsel mijnen heer*.
Zijn wil en wenk weerstreef ik nimmermeer
door wrevelmoed, maar stelle mij gelaten.
Mijn macht zou nu geen dieren schaên maar baten.
Kom nader bij, waarom dus lang gepeinsd?
Zo sprak de leeuw, bedaard en ongeveinsd.
Maar 't hert hierop, misleid door waan en gissen:
Gij waart voorheen de schrik der wildernissen.
't versaagd gediert herdenkt met hartenleed
uw ondaên*, daar* 't van bange doodschrik zweet.
Wat donker hol school veilig voor uw woede?
gij leefde in moord; dies hou het mij ten goede
dat ik u schuw, al schijnt gij dus bedaard.
De naam van leeuw maakt mij met recht vervaard.

*

het aanwennen van goed
gewoonten
*
bij zich
*
wees niet bang

Aanmerking.
Ons is bijna in alle gelegenheden niets nutter dan een voorzichtig wantrouwen. Wie
licht gelooft, wordt licht bedrogen, en 't Is niet al goud dat blinkt, zeggen de
spreekwoorden, die dochters der ondervinding zijn. Honing op de lippen en vergif
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in 't hart te dragen is al een oude maar vervloekte kunstgreep; en een gladde tong
misleidt ons gemakkelijk, naardien de welsprekendheid doorgaans vrijer ingang en
meer spelen vergund wordt dan de waarheid. Helaas, hoe hebben bedrog en valsheid
veld gewonnen! Wat schuilen er somtijds al snode ondeugden onder het zedig gewaad
van een geveinsde oprechtigheid! Verwonder u niet: de Duivel zelf speelt dikwijls,
in de gedaante van een Engel des lichts, op het toneel der wereld zijne helse rol. 't Is
dan geen geringe kunst, gedurig en overal wel op zijne hoede te zijn, en waarheid
en schijn nauwkeurig te onderscheiden. Maar, gelijk men niet zelden met zijn schade
leert, dat schijn bedriegt; zo zal men ook gemeenlijk zulken, die van de brede onweg
[doolweg] der goddeloosheden tot de steile heirbaan der deugd zijn overgeslagen,
nog mistrouwen, en op hun doen en laten een wakend oog houden, gelijk onze fabel
leert. Men beware dies altijd de goede naam, die beter is dan goede olie [vgl. Prediker
7:1), en vliede de ondeugd als een boze en inetende [invretende] kwaal die na haar
vertrek nog afzichtige littekens in ons laat. Die eens steelt, is altijd een dief, zegt
men, en een leugenaar wordt traag geloofd, al spreekt hij de waarheid. Wie zal ook
een onbekommerd betrouwen stellen op iemand die zich ooit met verraad beholpen
heeft? Dit zij mede gezegd van andere euveldaden en hun bedrijvers. Immers, de
apostel Paulus, die van een wrede wolf in een getrouwe herder veranderde [vgl.
Handelingen 9:1-19], werd na zijn bekering gevreesd [Handelingen 9:21], en zijn
ambtgenoot Petrus schatte het gedierte, dat, voorheen onrein maar nu door God zelf
gezuiverd, hem in een gezicht vertoont werd, nog op zijn oude waarde [Handelingen
10].
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Valse vriendschap. Aan Gratianus. Het gedicht begint met een algemene schets van
een huichelende vriend maar algauw veronderstelt Poot dat zijn ware vriend wel zal
weten te raden op wie hij doelt. Hij wil echter de naam niet noemen omdat hij zich
daarvoor geneert. Het is niet onwaarschijnlijk dat Poot met deze schets zijn vroegere
uitgever Arnold Willis bedoelt die hem aanvankelijk als een vriend bejegende maar
hem later bedroog en belasterde, zoals beschreven in de vss. 28 vv. Als tegenpool
verwijst Poot in de tweede helft van het gedicht op een aantal vriendenparen uit de
mythologie: Orestes werd vervolgd door de wraakgodinnen vanwege de moord op
zijn moeder en werd door Pylades geholpen zijn zuster Iphigenia als zoenoffer te
redden. Nisus en Euryalus zijn vrienden in het gevolg van Aeneas; Pirithous hielp
Theseus bij zijn poging Persephone uit de onderwereld te schaken; na de dood van
Hector was Achilles eindelijk bereid zijn vrouwenkleren op te geven en de Trojanen
te bevechten. Zulke vrienden, zegt Poot, bestaan tegenwoordig nauwelijks meer. Nu
gaat het eerder om een Phalaris (die tegenstanders in een bronzen stier roosterde) of
Busiris, een uiterst wrede Egyptische tiran, of een ongenoemde tiran die verslagen
vijanden doodde door ze aan lijken te binden, een verhaal dat onder andere bekend
is uit Vergilius, Aeneis 8, 485-488 over koning Mezentius - Poot heeft dat in Vondels
vertaling kunnen lezen WB VI, p. 859, r. 716-725: ‘gruwlen des tirans [...] hij bond
de levenden en doden hecht opeen’. Mogelijk is met Gratianus Willem
Vlaerdingerwout bedoeld, als ik gelijk heb met mijn veronderstelling dat die hem
van advies heeft gediend voor zijn betoog tegen Willis.

Valse vriendschap. Aan Gratianus
Daar is, indien 't u lust een huichelaar te kennen,
oprechte Gratiaan,
daar is een snode guit die listig weet te rennen
op lasterlijke paên.
Hij zal u vriendschap biên, en overbodig eren;
maar wacht u, wacht u wel.
't blanketsel dekt de sproet gelijk spierwitte veren
het zwarte zwanenvel.
Gij weet hoe 't monster sfinx* lieftalligheid vertoonde
in 't maagdelijk gelaat,
maar met de leeuwenklauw 't ellendig Thebe loonde:
zo heelt* dees boef zijn haat.
Nu meent ge in mijn gedicht zijn naam licht op te speuren:
maar neen; die schaam ik mij:
die haat ik als 't geknars van Pluto*'s ijzren deuren
in 't rijk der razernij*.

*

monster met het gezicht van
een schone maagd en het lijf
van een leeuw dat jaarlijks
een mensenoffer eiste van de
inwoners van Thebe
*
verbergt
*
god van de onderwereld
*
rijk van de helse furiën
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De verf waarmee ik hem verbeeld, is 't kenbaar teken
van 't schrikdier, ieders scha.
Hij heeft de krokodil de veinskunst* afgekeken,
en bootst de luiperd* na.
Men verge mij ook nooit te denken of geloven
dat hij uit mensen sproot.
Een vinnig bosgedrocht, verhit op schendig roven*,
ging van dien gruwel groot*.
O Gratiaan mijn vriend, die, heus en braaf van zeden,
de vriendschap heilig schat,
hij zwoer mij trouwe gunst: maar maak eens staat op eden
van zulk een pest der stad.
Nu durft hij niet alleen mij schuwen en verlaten,
maar schendt mijn naam meteen.
Zo gaat het toch. De mens heeft in de aard te haten
die hij misdeed voorheen.
Hiertoe spant hij gestaag de lasterboog nog stijver,
en streelt zich met mijn leed.
Zie daar een schone loon voor mijn bezwete ijver,
tot zijnen dienst besteed.
Vhorwaar toen zijn gevlei en treken mij bekoorden
scheen mij die valsheid veer.
'k Beloofde mij een vriend; maar d' allerschoonste woorden
zijn woorden en niet meer.
Helaas! waar schuilt de trouw? (u will' de hemel zegenen,
mijn halsvriend, vroom van hart)
waar zou Orestes thans een Pylades bejegenen
tot troost van zijne smart?
'k moet d' onderlinge trouw van Nisus schier benijden
en zijnen Euryaal:
wat stond hun vriendschap pal in die benauwde tijden,
ten trots van vier en staal!
De trouwe Theseus en Pirithoüs bezoeken
de duistre jammerpoel,
hun vriendschap wandelt fier door duizend nare vloeken
bij 't lichaamloos gewoel.
'k Zwijg van Achilles die dwars door de moord dorst draven
om 't missen van zijn vriend*.
Die oude trouw is met alzulken lang begraven.
Zij had toen uitgediend.

*

vgl. ‘krokodillentranen’
die wel zijn vlekken maar
niet zijn streken verandert
*

*

toespeling op Vondels
wildeman uit Leeuwendalers
*
zwanger
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'k Zag thans eer een Busyr* of Phalaris* te vinden
dan zulke vrienden meer:
ja 'k zag een aartstiran afschuwbre doden binden
aan levenden weleer.
Waar word ik van de spijt en gramschap heen gedreven?
Dit is een woest gewest.
Wie kan bij 't nors gegrim van deze beren leven?
Hier schuilt een drakennest.
Gij bloedhond, bast gij nog, daar ge in mijn gramme handen
die kromme speren ziet?
Dat 's 't wapen van Jupijn* 't geen u licht aan kost randen.
Kent gij de dichters niet?

*

wrede tirannen, o.m. in één
adem voorkomend in de door
Poot bestudeerde vertaling
door Frans van Hoogstraten
van Erasmus' Lof der zotheid

*

de speren van Jupiter zijn
bliksemschichten
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Akkerleven. Een vrije bewerking van Horatius' epode ‘Beatus ille’. Mogelijk heeft
ook de rei van Eubeeërs uit Vondels Palamedes een rol bij de vormgeving gespeeld
(WB II, p. 703-707). Zie voor verder commentaar Inleiding p. 35-40.

Akkerleven. Aan de heer Mr. Kornelis 's Graevezande, rechtsgeleerde
Hoe genoeglijk rolt het leven
des gerusten landmans heen,
die zijn zalig lot, hoe kleen,
om geen koningskroon zou geven!
Lage rust braveert* de lof
van het hoogste koningshof.
Als een boer zijn hijgende ossen
't Glimpend kouter* door de klont
van zijn erfelijke grond,
in de luwt der hoge bossen,
voort ziet trekken; of zijn graan
't vet der klei met goud belaên*;
of zijn gladde mellekkoeien,
even lustig, even blij
onder 't grazen, van terzij,
in een bochtig dal hoort loeien;
toon mij dan, o arme stad,
zulk een wellust, zulk een schat.
Welige akkers, groene bomen,
malse weiden, dartel vee,
nieuwe boter, zoete mee*,
klare bronnen, koele stromen,
frisse luchten: overvloed
maakt het buitenleven zoet.
Laat een koopman koopmanswaren,
huis en hof en kas en goud
wagen op het schuimend zout
waar de witte zeilen varen,
varen, maar met groot gevaar;
veemans rijkdom blijft vandaar*.
Laat de drukke pleitzaal woelen,
menig vrezen dat de schaal
van de vierschaar* rijze of daal'
voor de strenge rechterstoelen;

*

neemt het op tegen

*

ploegijzer

*

met een gouden kleur [ziet]
bedekken

*

honingdrank

*

daarvandaan ver weg (dus
niet op zee)
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veeman houdt zich bij zijn vee,
en daar blijft zijn zorreg mee.
Zaaien, planten en verzetten*
geeft hem werk. Hij vist en jaagt.
Dikwijls valt hem eer het daagt
vliegend wild in loze* netten.
Dikwijls voert hij met zijn raên*
grazig zuivel steewaarts aan.
Appels enten, peren plukken,
maaien, hooien; schuur en tas*
stapelen vol veldgewas,
schapen scheren, uiers drukken;
zeven kinders en een wijf
zijn zijn daaglijks tijdverdrijf.
Vork en riek en schup en spade
zetten zijne lusten pal,
't zij de welgemeste stal,
't zij de boomgaard hem verzade,
't zij de kruitben* niet te loom
op zijn lage tafel koom'.
Als de lente 't land beschildert,
als de zomer zweet en gloeit
ploegt en spit hij onvermoeid.
Als de winter 't woud verwildert
houdt hij de berookte haard
met zijn vrienden, rond van aard.
't Herfstseizoen, vooral te danken,
snijdt hem druiven, perst hem most,
most die slechts wat moeite kost.
Hemelwaarde wingerdranken
vullen dan met wijn zijn ton.
Onlangs schutten* ze ook de zon:
want des zomers, na veel zwieren,
neemt hij, om zich goed te doen,
onder 't loof een slaapje in 't groen
waar de vogels tierelieren,
waar een levendige vliet
van de steile rotsen schiet.
Els, zijn liefste door het trouwen,
wiegt met zang hem daar hij slaapt
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uitplanten

*

listig opgestelde
wagen

*

*

korenschuur

*

groentemand

*

tegenhouden
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schoon ze vrij al wijder gaapt
dan de hoofse staatjonkvrouwen;
en hij kust er Elsje voor.
Dus brengt Melker 't leven door.
Zeg mij nu, o 's Graevezande,
die behalve meer ook weet
hoe een boer zijn tijd besteedt;
toon me, o rechtlicht in den lande,
(zo zij u mijn zang gewijd)
wie zijn leven zachter slijt.
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Mengeldichten. Het tweede boek
De geneeskunst. Aan de heer Kornelis van Gyzen, der medicijnen dokter. Zie voor
deze Delftse arts p. 105. Poot gebruikt voor deze lofprijzing de vorm van de
hooggestemde pindarische ode (ook gebruikt in Vondels reien) met herhaalde zang,
tegenzang en toezang, waarbij die laatste een afwijkende versvorm heeft. In de eerste
zang voert hij de kunsten op als troosters voor lichaamspijn en verdriet. In de eerste
tegenzang gaat het over de vinding van de geneeskunde. De toezang is de conclusie:
Ga dus naar een dokter. In de tweede reeks wordt een en ander verder uitgewerkt en
op Van Gyzen toegepast.

De geneeskunst. Aan de heer Kornelis van Gyzen, der medicijnen dokter
I. Zang
Zodra des mensen gruwelstukken
de godheid tergden zonder maat,
begroef zij* hem in ongelukken:
de roeden wiesen* nevens 't kwaad.
Men moest voortaan met duizend rampen
'tzij zielsverdriet of lichaamspijn,
ellendig worstelen en kampen
in al te jammerlijk een schijn*.
Het leven hing aan leed gebonden.
De zorgen knaagden 't angstig hart.
Toen werd de zangkunst uitgevonden,
een artsenij voor boezemsmart.
't Veelmondig orgel liet zich horen.
Het allereerste snarenspel
schonk blijde wijn voor treurige oren
en bracht de moed op zijnen stel*,
voorheen aan 't flauwen en verslappen.
De nood baart kunst en wetenschappen.

I. Tegenzang
Dus teelden ook d'aloude tijden
de kunst die lichaams noodhulp strekt
en met voorzichtig medelijden
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de godheid
groeiden

*

*

toestand

*

plaats
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de zieken zalft en 't leven rekt.
Men ondervond de kracht der zaden
en kruiden in het woud gegaard.
Dies viel het duister om te raden*
of God de mensen, boos van aard,
meer leed bestelde en zwarigheden
of tegenmiddlen*. Toen de Dood
met hare rammelende leden
het alles dreigde, moest ze uit nood
voor d'edele geneeskunst wijken.
Die gaat, dus fier, zo menigwerf
met groene zegepalmen strijken
als schutster van 't gemeen verderf,
terwijl de hopeloze kranken
haar trouwe zorg en vlijt bedanken.

*

moeilijk uit te maken

*

geneesmiddelen daartegen

I. Toezang
Laat koorts en dorre tering*
en bolle waterzucht*
de kop verheffen in de lucht
en plagen 't aardse rond
met andren van haar vloekverbond
en helse samenzwering,
ik wete hulp en baat.
Men ga, als 't leven, eng van palen,
besingeld zit van* kwalen,
bij een ervaren arts om raad.
Wie spade wenst te sterven,
mag zijne hulp niet derven.

*

tering die uitdroogt
waterzucht die het lichaam
opbolt
*

*

belegerd wordt door

II. Zang
Verdiende ooit kunst met gloriekronen
vereerd te zijn en hoog gedacht,
't is dees die heden mijne tonen
het leven schenkt en nieuwe kracht;
't is dees die uit de steile poorte
van 't opperste paleis* gedaald,
en dies van hemelse geboorte
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gelijk de klare middag straalt
van majesteit voor 't oog der volken;
't is dees die, 't menselijk gestel
doorkruipende, de dikke wolken
der ziekten wegveegt en de wel
der kwalen stopt en uit doet drogen.
De helden die haar bijstand biên
verheft ze door haar groot vermogen
tot heiligen, in eer ontzien.
Men prijz' hen die hun tijd en wennis*
besteên aan levensnutte kennis.

*

ervaring door gewenning

II. Tegenzang
De bezigheden van Van Gyzen,
de brave lijfarts, zijn met recht
in 't licht te zetten en te prijzen
naardien* hij duurzame eer inlegt.
Hij ziet tot binnen d' ingewanden
door vel en bloed en spieren heen
en hoedt de levenshulk voor 't stranden,
zo wijd verzeild in holle zeên.
Het lust hem dolle pijn te stelpen
en elk die nu wat zachter leit*,
ten trots der dood* voorts op te helpen*.
Wat dunkt u van die arrebeid?
Waar' 't stalen noodlot slechts te buigen,
hij hield de graven eeuwig leeg.
Dit zou 't herboren leven tuigen
indien de stem der snaren zweeg.
De frisheid*, vrolijk aan 't bedijen*,
schuilt in zijn heilzame artsenijen.

*

aangezien

*

met wie het ietsie beter gaat
de dood tartend
*
verder overeind te helpen
*

*

kracht
groeien

*

II. Toezang
Ik schat hen wijs van zinnen,
van inborst goedertier,
en waard geroemd met keel en lier,
die ons met raad en daad
verkwikken als de hoop vergaat.

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

242
Men moet van hun beginnen
en eindigen met hun.
Dus moest ik dan Van Gyzen loven,
wiens ijver ik, van boven,
de gunst des milden Hemels gun.
Zijn kunst blijv' onbederflijk,
zo zij zijn lof onsterflijk.
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Morgenzang. Aan de heer Valerius Rover. Een dageraadlied, met het carpe diem als
hoofdmotief, dat uitloopt op een uitnodiging. Poot schetst hier de aantrekkelijkheid
van de vroege morgen waarvan men moet genieten. Eerst is de natuur aan de beurt,
daarop volgen mensen die al vroeg in de natuur aan het werk zijn. Net als voor
‘Akkerleven’ zou de rei van Eubeeërs uit Vondels Palamedes (WB II, p. 703-707)
een inspiratiebron hebben kunnen zijn. De sfeertekening loopt uit op een
waarschuwing: de tijd gaat snel, en de dood wacht. Geniet dus zolang het kan en
kom mij op het heerlijke platteland opzoeken. Valerius Rover of Röver (1686-1739)
was een welgesteld verzamelaar van schilderijen en boeken en een mecenas voor
kunstenaars. Zijn ‘kunstverzameling’ in Delft en zijn buiten ‘Vlietlust’ is door J.B.
Wellekens in een uitvoerig gedicht bezongen en door Poot met een epigram bedacht.
Blijkens de slotregels stond Poot op tamelijk vertrouwelijke voet met hem.

Morgenzang. Aan de heer Valerius Rover
De blanke dageraad bemaalt met gulden glansen
de dagkim, als hij plag*.
Het kriekende oosten* pronkt met koele rozenkransen,
en gaat in arbeid* om de arbeidzame dag
te baren. Midlerwijl* verkrijgen alle dingen
hun verf en wezen* weer.
D' ontwaakte nanacht wijkt: de stomme wouden zingen,
beluisterd van het veld langs 't vlakgekamde meer.
Ginds streeft* een herderin die fier op natte struiken
heur naakte voeten zet.
De ploeger wekt zijn os: de visser licht zijn fuiken:
De reizer tijgt op weg: de jager spant zijn net.
Thans ziet men melkerbuur de volle emmer dragen;
hij zingt en kent geen leed.
Hij prijst zijn jeugdig vee: hij prijst de jeugd der dagen:
hij prijst de klaverwei die room en boter zweet.
Hij hoort de nijvre smid het heilig kouter* smeden
dat zijnen akker bouwt.
Ook toont hem 't nuchtre licht de huiverige steden
waar hem de noeste markt fijn zilver telt en goud.
O lachende ochtendstond, gewenste troost der kranken,
en leven van mijn lier,
ik zou met langer lied uw vrolijke aankomst danken,
maar och, gij vaart te snel, gij vaart te snel van hier.
Uw vliegend rad draait rad, en d' avond volgt de morgen.

*

zoals altijd
aanbrekende dag
*
begint te baren
*
tegelijk
*
uiterlijk
*

*

rept zich

*

het door de godin Ceres
geschonken (vandaar heilig)
ploegijzer
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Dus nadert ons de dood.
De dagen zijn haar* schreên, verzeld van bleke zorgen:
wie zou dan lust versmaên daar hem de tijd toe noodt?
Ligt ge, o Valeer, nu nog van lome slaap bekropen,
en staat ge nog niet op?
Ai kom toch vaardig* hier; hier gaat de hemel open.
D' alkoesterende zon verguldt der bergen top.
Neem uw Kornelia, die Rovers* kan beknellen
in boeien, aan uw hand.
Zo doe de morgenvreugd twee eedle harten zwellen
gelijk de milde dauw het dorstig groen op 't land.
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Lettergroet aan de heer Pieter de Bye, rechtsgeleerde. De adressaat van dit gedicht
was een Haagse jurist die ook enkele gedichten op zijn naam heeft, onder meer in
verband met de ‘poëtenstrijd’ waarin ook Poot zich heeft gemengd (zie p. 257). Poot
heeft hem waarschijnlijk leren kennen in de vriendenkring van zijn eerste uitgever
Arnold Willis (Geerars p. 100-104, 134). Mogelijk was hij een broer van Poots
verhoopte schoonmoeder Maria 't Hart-de Bye. De ontvangst in Den Haag, waarvoor
dit gedicht bedankt, bracht Poot onder andere langs het Voorhout, oftewel Batava
Tempe, zoals het door Huygens werd genoemd in zijn gelijknamige gedicht uit 1622.
Tijdens de wandeling bespreken ze de dichtkunst van Hooft, Vondel, oftewel de
Agrippijnse zwaan, diens leerling Antonides van der Goes en de dominee-dichters
Brandt, Vollenhove en Moonen.

Lettergroet aan de heer Pieter de Bye, rechtsgeleerde
Uit Abtswouds brede buitenbuurt
wordt u dit vrolijk dicht gestuurd,
schoon kort en schaars gemeten,
De By, zo rijk van geest en kunst.
Een dankbaar hart mag milde gunst
noch heus onthaal vergeten.
Uw vriendschap, openhartigheid,
lofwaarde zeên en wijs bescheid
verbinden mij te krachtig*.
Maar die te lonen naar waardij
daartoe valt mijne poëzij
te tenger* en onmachtig.
G' ontving mij korts* in 's Gravenhaag,
uw wieg en woonplaats, waar gestaag
's lands groten zich vertonen:
wij gingen door dit vlek, een hof
vol hoven, hoog van praal en lof,
waar weelde en rijkdom wonen.
Voorts traden wij, verheugd van zin,
't Bataafse Tempe* spoedig in,
tot vriendenkout gereder*.
Hoe kort viel ons die wandelbaan
waarlangs de groene linden staan,
befaamd door Huygens' veder!
Hier prezen wij Hoofts maat en zwier
en kracht van taal. Wij prezen hier

*

aan... ben ik sterk
verbonden
*

mager
onlangs

*

*

het Nederlandse Tempedal,
nl. het Voorhout, door
Huygens bezongen
*
meer dan gewoonlijk
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de zwaan van Agrippijne:
ook Vollenhove, Moonen, Brandt,
en 't Goes vernuft wiens dicht-ster land
en water overschijne*.
Hier streelde gij met ernst en jok
mijn ziel, totdat de middagklok
met haar metalen stemme
ons diswaarts preste, waar uw wijn
te node lijdt* dat dwaze pijn,
of zorg de geest beklemmen.
Nadat het lichaam geen gebrek
meer voelde ging uw boekvertrek
ons open. O! hier bloeien
de kruiden (dacht ik) daar de bij
uit gaart de honinglekkernij
waarvan zijn woorden vloeien.
Hoe dikwijls denk ik aan die dag!
De tijd liep sneller dan hij plag.
'k Vertrok, maar vrij ongaren.
Uw rede, elks oren wellekom,
weerhield mij; 'k zag wel driemaal om.
Waar was de vreugd gevaren?
Indien gij nu nog, vrij van druk,
Minerva* viert, en, van 't geluk
gezegend, lang moogt leven
met uwe kuise gemalin
en blijde kindren, in mijn zin
om uw gezang verheven;
indien Apol* die 't licht verspreidt,
en Themis*, voor wiens achtbaarheid
't krakeel verstuift der mensen,
u altijd minnen, leiden, raên,
en ik in uwe gunst mag staan,
zo gaat het naar mijn wensen.

*

helderder moet schijnen
dan...

*

niet wil verdragen

*

godin van de wijsheid

*

god van de dichtkunst en
tegelijk zonnegod
*
godin van het recht
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Op de hoge watervloed, omtrent het einde des jaars MDCCXVII. Een klaagdicht in
hooggestemde, epische trant, dat als een aparte uitgave is verschenen. Net als een
epos begint ook Poots gedicht met een: ‘ik zal bezingen’. De stijl is verheven, in
overeenstemming met het grootse onderwerp, de overstromingen in december 1717
in Groningen en Oost- en West-Friesland, waarbij ook nog Amsterdam en zelfs
Rotterdam worden getroffen door de zware noordwesterstorm. Stijl en sommige
details zijn ontleend aan Ovidius' beschrijving van de zondvloed, door Jupiter
gezonden om de boosheid van het mensdom te straffen (Metamorf. I; Vondel, WB
VII, p. 414 vv.). Daarin is ook het verhaal van de godvruchtige Deucalion, vorst in
Thessalië, te vinden, die voor de dood bleef gespaard. Verder speelt ook Horatius
Ode I, 2 een rol. Hierin wordt de zware overstroming die Rome trof uitgelegd als
straf voor de moord op Caesar (Zie Vondel, WB VII, p. 264). Ook een herinnering
aan de bijbelse zondvloed waarbij Noach gered werd, ontbreekt niet. In Poots gedicht
schemert de gedachte dat een natuurramp als deze als straf van God moet worden
opgevat, wel door maar het wordt niet uitgewerkt. Het gedicht eindigt met een gebed
dat het land verder voor zulke rampen gespaard mag blijven.

Op de hoge watervloed, omtrent het einde des jaars MDCCXVII
'k Zal van de grimmigheid der aangeschonnen* zee
en hare golven zingen;
en hoe de wereld krimpt van woedend waterwee.
Och! mocht mijn jammerklacht door lucht en wolken dringen.
Gods gramschap, lang gesard door 's mensen wrevelmoed
en opgehoopte zonden,
bedreigde 't aardrijk met een nieuwe wereldvloed*,
en preste 't pekel* op uit grondeloze gronden.
Daar kwam een winterstorm, van 't bulderend noordwest,
aangieren op zijn pennen:
die schudde strand en duin en toren en steevest,
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een tweede zondvloed
zeewater
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veeljarig eikenbos en hooggetopte dennen.
Toen sloeg, o Weser, Elbe en Eems, of wie gij zijt,
toen sloeg uw lot aan 't zinken.
Uw vege* hoop verstoof. Gij waart de zegen kwijt.
Men zag geen ene ster tot uwen bijstand blinken.
Het groene zeenat dringt en berst verbolgen in,
en klimt met grijze baren:
die werpen 't lichte schuim aan 's hemels steile tin,
en weten van geen rust, noch denken op bedaren.
De logge dijken zijn nu losser* dan de stroom.
hoe zal men d' inbreuk weren?
't Wanschapen watervee* weidt zonder paal of toom;
hier helpt geen heiwerk, hoofd* noch wicht van hechte beren*
Dus drijft* het vaste land met vliet en zee gemeen.
Wat legt het diep verdronken!
De steden zien verbaasd rondom haar muren heen
slechts scholpend* nat; alsof heur d' aardboôm ware ontzonken.
O derelijk toneel van 's werelds losse stand!
O klaagstof aller tongen!
Het driftig wier bedekt het welig korenland.
De dolfijn speelt en zwemt waar onlangs d' ossen sprongen.
Ook vaart men hoog en wijd waar 't bezig kouter pas
de vette kleigrond scheurde.
Het vaartuig troost wie nog de dood ontklommen was
en op een drijvend dak van leed en honger treurde.
Voorts moest men, met verdriet, na deze bange nood,
de drenkelingen vissen.
De man vindt zijne ga, de zoon zijn vader dood.
Och! leefde d' ouderdom tot zulke jammernissen?
D' onnozle jonkheid kwam de zuigling niet te baat,
noch kracht de frisser jaren.
De schoonheid redt geen maagd, in zo benauwd een staat.
Het water was te wreed om kunne* of stand te sparen.
Ik zwijg dan hoe Thessaalje eens ondervloeide, of hoe
Deucalion zich bergde.
Een wisser faam vloog mij met natte wieken toe,
terwijl ze mijn cimbaal al droever klanken vergde.
O Embden, Fredriksstad, Ditmarssen, Hamburg, Breem,
en Groningse landouwen,
hoe zucht gans christenrijk als 't uwen ramp verneem'!

*

stervende

*

minder compact

*

vreemd gevormde
waterdieren geweid door
Neptunus
*
dam
*
waterkeringen
*
is drijfnat
*
klotsend
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Wie kan uw ongeval met droog gezicht beschouwen?
Waar zijn uw dorpen, eer een krans om stad en wal?
Waar zijn die schone dorpen?
Delfzijl, zo sterk gebouwd, kwam plotselijk ten val,
en ziet zijn vesting en blokhuizen omgeworpen.
Waar is het dierbaar vee dat u nog overschoot,
de rijkdom uwer weiden?
Had maar de hete pest dat allemaal gedood;
nu smoort het in de vloed, die stal verschoont noch heiden.
Het stond zo gruwzaam niet toen d' oude Tiberstroom
het halve Rome dekte
en brede plekken van de Italjaanse boôm,
misschien omdat zich 't volk met vorstenmoord* bevlekte.
Hier stiet een Noahs tijd, te bijster en verwoed,
des afgronds sluizen open.
Dies zonken land en liên in doodse wederspoed.
Men kon Gods gramme hand ontduiken noch ontlopen.
Ook trof de hoge vloed, door 't ongestuimig weer,
Hollanders en Westvriezen.
Het machtig Amsterdam liep aan* en schrikte zeer,
de zeestad Hoorn scheen zich in 't water te verliezen.
Erasmus' wieg werd vlot. Zijn pronkbeeld van metaal
stond nauwlijks boven 't water*.
De Maas beklom die stad, Zuidhollands waardste praal,
en vulde er straat en kaai met bruisend golfgeklater.
Zo was de boezem van de noordse oceaan
gezwollen en gerezen.
Men gunne ons, in ons dicht, veel leeds voorbij te gaan.
Ik wens in deze stof niet uitgeleerd te wezen.*
Ik wens, voor mij en elk, dat God het woeste meer
bepaal'* met vaste stranden.
O hemel, schaf ons nooit zo droef en treurstof weer,
maar stort uw zegen af op alle christenlanden.

*

de moord op Caesar

*

werd door het water
bedreigd
*

het nog steeds bestaande
beeld van Erasmus in
Rotterdam

*

ik wil liever niet alles van
dit onderwerp weten
*
binnen de perken houdt
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Aan de heer Adriaen Swalmius, advocaat, enz. enz. Poot nodigt zijn vriend samen
met zijn vrouw uit hem in Abtswoude te komen opzoeken en belooft hem het
traditionele maal van ‘ongekochte spijs’ uit de buitenlevenliteratuur. Swalmius zal
ook kunnen ervaren hoe onschuldig, zorgeloos en rustig het buitenleven is, in
tegenstelling tot de stad met zijn drukte en gevaarlijke rijkdom. Voor deze mecenas
zie p. 180.

Aan de heer Adriaen Swalmius, advocaat, enz. enz.
Wist gij, o Swalmius, hoe zeer
ik thans uwe overkomst begeer
gij zoudt misschien de stad verlaten,
en kiezen op een schone dag
de ruimte voor 't gewoel der straten,
dat licht uw ziel vervelen* mag.
Indien 't geluk mij hierin dient
zal ik voor u, mijn waardste vriend,
de akkerrijkdom openzetten.
Gij zult u aan een kleine dis
met ongekochte veldbanketten
verzaden zonder hindernis.
Ook zult gij, door het woud geleid,
de voetstap van d' onnozelheid
der eerste wereld* hier bespeuren.
Dat boers en rond gezicht ontsluit
somwijl de vaste boezemdeuren
en laat d' onnutte zorgen uit.
Geniet gestaag de rijkdom niet,
maar duik eens neder onder 't riet
van 't laag gebouw, in groene dalen.
Verandering geeft nieuwe lust.
Men vindt in onversierde zalen
niet zelden onversierde rust.
Beweeg ook uw Elizabeth
dat onze staat haar niet belett'
mijns vaders hoev' en haard t' aanschouwen.
Zo mij dees wens gebeuren mocht
ik roemde dat de kroon der vrouwen
met d' eer der mannen mij bezocht.

*

zwaar vallen

*

de gepersonifieerde
onschuld van de oertijd, de
‘gouden eeuw’
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Behouden reis naar Engeland, aan de heer N. hier Daphnis genoemd. Dit
propempticon (goede-reisgedicht) voor de ons onbekende N. is het eerste gedicht
van Poot waaraan een uitgebreide analyse (4 pagina's) is gewijd. In 1763 heeft een
zekere U.D.B., waarachter P. Paludanus schuilgaat, in een verhandeling ‘Over de
navolging’ (Nieuwe bijdragen tot opbouw der vaderlandsche letterkunde I. Leiden
1763. p. 110-117) de ‘Behouden reis’ besproken als een imitatio van Horatius Ode
I, 3 (Vondel WB VII, p. 265-266). Poot heeft het model zo bewerkt dat het voor iedere
kenner duidelijk was dat hij zich het reisdicht van Horatius tot voorbeeld had
genomen, maar anderzijds heeft hij zijn eigen tekst met zo veel weglatingen,
toevoegingen en verplaatsingen gecomponeerd dat dezelfde kenners het als een eigen
gedicht zullen beschouwen. De wens dat Aeolus de winden bindt, komt uit Horatius
maar diens hoop dat Castor en Pollux de reiziger zullen begeleiden heeft Poot naar
het eind van zijn gedicht verplaatst. Ook de beschouwing over de aan overmoed
grenzende dapperheid van het mensdom dat gescheiden werelden via een nieuwe
uitvinding, het schip, tot elkaar brengt, is aan Horatius ontleend, en ook Daedalus
staat in het model (vanwege de door hem vervaardigde vleugels). Poot kiest echter
voor een minder bekende variant waarbij Daedalus als uitvinder van schepen en
zeilen wordt genoemd (Ovidius, Valentyn I, p. 88 noot). De strekking is ook anders:
bij Horatius ligt het accent op de overmoed van de mens die door Jupiter steeds maar
weer gestraft wordt, bij Poot op de vriendschap en op meeleven met de gevaren die
Daphnis bedreigen. Begrijpelijk dus dat hij eindigt met de wens dat die behouden
zal weerkeren, een wens waarmee Horatius begon maar die hij bijna uit het oog
verloren leek te hebben. Voorts stond hem ook het sonnet ‘Behouden reis’ van Hooft
voor Huygens voor de geest, ook al gedicht ter gelegenheid van een reis naar
Engeland, waarin zowel Aeolus als de broedende ijsvogel een rol speelt.

Behouden reis naar Engeland, aan de heer N. hier Daphnis genoemd
Dat nu Aeool de winden
al t' samen pass' te binden
in hun spelonk met kracht,
behalve die van 't oost ons toeblaast, koel en zacht.*
Dat Nereus* 't grimmig woeden
der groene pekelvloeden
belette, op mijn gebeên.
Mijn vriend bezoekt het rijk der witte Galatheen*.
In 't zeegevaar kloekmoedig,
zeilt Daphnis, mij te spoedig,
naar d' oevers van de Theems,
en volgt langs 't waterspoor dus zijn fortuin uitheems*.

*

Ode I, 3, 3-4
god van de zee

*

*

blanke zeenimfen;
Galatheas was dochter van
Nereus
*

buitenslands
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Hij ziet alree de kruinen
der vaderlandse duinen
verdwijnen van zo veer,
en waagt in zich* mijn vreugd op 't ongetrouwe meer.
Hoe moet de vriendschap lijden
die hier van wederzijden
gerekt wordt over 't zout!
Zij trekt vergeefs terug als 't noodlot tegenhoudt.
Wat baat het, schoon de Britten+
van 't rond der wereld zitten
gescheidenover de door het nat?
Phoenicië vond vroeg op zee een reisbaar pad.
De pijn werd omgehouwen.*
Men ging aan 't schepenbouwen.
De vloed, al viel 't hem zuur,
kreeg berden* op zijn rug, in weerwil der natuur.
Daedaal bracht mast en zeilen.
Het dieplood leerde peilen.
De starren lichtten voor.
Zo voer men tussen bank en blinde klippen door.
Doch 't most een stouthart wezen,+
die d' eerste, zonder vrezen,
een uitgeholde boom
dus tot zijn kerker koos, en afstak in de stroom;
en onder 't ommezwerven
een zeldzaam slag van sterven,
nog vreemd en onbekend,
met moeite en arbeid zocht op 't schuimende element.
Maar zacht. Geen reisgezangen
kan Daphnis' oor nu vangen.
Het zeepaard draaft vast heen,
en toont zich ginds op 't veld der baren smal en kleen.
't Stuift voort gelijk een vogel
die met gezwinde vlogel
de lichte winden splijt.
Onze ogen raken schip en zeil en vlaggen kwijt.
Nu wordt mijn boezem droever
op deze dorre oever.
'k Beveel Neptuin de wacht
voor 't zeegevaart en voor zijn toebetrouwde vracht.

*

in zijn persoon (die mijn
vreugde uitmaakt)

+

Ode I, 3, 21-40

*

Ovidius, Metamorfosen I
(Valentyn II, p. 9) vertelt
over de gouden eeuw: de
pijnboom was nog van zijn
gebergte niet gehouwen
(m.a.w. daarna gebeurde dat
wel)
*
planken
+
Ode I, 3, 9-16
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Indien Heleens gebroeders*
nu als getrouwe hoeders
de zeereis spoeien doen,
en 't water legg' gelijk wanneer d' ijsvogels broên*;
indien mijn vriend na 't landen,
op 't krijt der Britse stranden,
ras lof zinge*, en ras keer',
zo gaat het naar mijn wens: zo komt mijn blijdschap weer.

*

Castor en Pollux

*

men geloofde dat de zee
rustig was als de in een
ijsvogel veranderde Alcyone
broedde. Ovidius Metamorf.
XI, 710-748
*
een lied vol dankbaarheid
zingt [?]
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Dankbaarheid, aan twee heren, voor hun bezoek en tafelschenkages. De hier bezongen
gasten brachten zelf een rijke maaltijd mee. De bewoners van de boerderij, Poot zelf,
zijn vader en zijn zusters, waren gepast blij en dankbaar. De dichter vergelijkt dit
bezoek met dat van de goden bij het arme echtpaar Philemon en Baucis (Ovidius
Metamorf. I, Valentyn II, p. 21 vv.), waar ze gastvrij onthaald werden en er tegelijk
als dank voor zorgden dat de wijn niet opraakte. Wie de twee heren waren, is niet
bekend. Men zou kunnen denken aan de vrienden-dichters J. Elias Mz. en Th. van
Snakenburg, die in 1731 onder het pseudoniem van A.L.F en A.P.S. in Leiden een
Proeve van dichtoeffening uitgaven, waarin ook een lofdicht op Poot voorkomt. De
gasten streven naar glorie met hun dichtkunst en komen uit Leiden, waar ze
waarschijnlijk studeerden. Het gesprek gaat onder meer over de tegenstelling stad-land
en over de waarde van dichters en dichtkunst.

Dankbaarheid, aan twee heren, voor hun bezoek en tafelschenkages
Welwaarde vrienden, eer der braven,
wat droop uw heus bezoek van gaven
en frisse nectar* die het schonk
en aanbood toen ik al mijn kommer,
bedekt van bruine lindelommer,
in uwen koelen wijn verdronk!
Toen door uw mildheid, waard te vieren,
't gemeste kalf zijn vette spieren
ten beste gaf in blijde schijn,
en ieder noodde om toe te tasten!
Zo mochten wij uw waard én gasten
en disgenoten t' onzent zijn.
Het kon u niet alleen behagen
ons slechts van verre zucht te dragen*
met zoete vriendschap en bescheid*:
gij moest in ons, die 't graag belijden*,
de ronde eenvoudigheid verblijden
door uwe tegenwoordigheid.
Dus kwamen eens de hemelheren
Philemons schamel dak vereren
met hunne komste, rijk van vree;
doch d' armoe vulde er dis en schalen.
Gij bracht om 't nedrig huis t' onthalen
de vleeshal en de kelder mee.
Gij hoedde lijf en ziel voor honger.

*

godendrank

*

welwillendheid toe te
dragen
*
verstandige conversatie
*
erkennen
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Mijn vader werd veel jaren jonger.
Mijn zusters kenden geen verdriet.
Wij rekten 't nachtje tot de morgen.
De muskadel* verdreef de zorgen.
Onze oren dronken lied op lied.
Uw wakkre geesten, die met dichten
naar glorie dingen, node zwichten,
verschaftten 't lekkerste banket.
Wij woegen* 't onderscheid der zaken
die steên en buitenbuurten raken,
en lachten vrolijk altemet.
Hierna verhief men, stil gezeten,
de lof der heilige poëten
tot aan de starren, onbedaard.
Al dit en meer hield d' ogen wakker.
Ik dacht om veld noch ploeg noch akker.
wat was uw bijzijn ons al waard!
Maar welk een trek* mocht u verrukken
zo laag een stulpdeur in te bukken,
in een wijdafgeweken veld?
O gunst, wat kunt gij wondren werken!
O liefde, hier zo klaar te merken!
O heusheid die mijn ziel ontstelt*!
Hoe opent zulks mijn boezemkoffer!
Ai vrienden, neemt dit dankbaar offer
om vaders dankbaarheid toch aan
en mijner zustren, blij van zinnen:
zo moet Apollo* u beminnen,
en met laurieren overlaên.
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overwogen

*

verlangen

*

van slag maakt

*

dichtergod
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Winter. Een klassieke winterbeschrijving, gevolgd door het advies om het geluk nu
met een goede maaltijd aan de haard te beleven. Model voor een dergelijk gedicht
was bijvoorbeeld Horatius Ode I, 9. Het advies ‘houdt u toch geborgen’ herinnert
aan de spreuk van Epicurus: leef verborgen.

Winter
Het zuiden is terug geweken.
Calisto* grimt ons aan uit koude hemelstreken.
De bulderende Noordenwind
maakt al de zee ontzind.
Men hoort de hagelbuien kraken.
Het ijs bevloert de vloên, de sneeuwvlok dekt de daken
en 't aangezicht van 't kale veld,
thans treurig en ontsteld.
Zo heeft Jupijns* geducht vermogen
't gevierendeelde jaar tot felle aard bewogen.
Wat sleet men 't leven wel te pas
toen 't altijd lente was!
Elk zie nu, tegen winterkwalen,
de warme zomer aan een luwe haard te halen.
Vulkaan* zij elk in deze tijd
ten huisgod ingewijd.
O vrienden, houdt u toch verborgen:
eet vlees, drinkt oude wijn, en laat de hemel zorgen.
De zomer moet met zijn seizoen
de grage winter voên.

*

sterrenbeeld Beer aan de
noordelijke hemel

*

Jupiter deelde in de
Zilveren Eeuw het jaar in
vier jaargetijden. Ovidius,
Metamorf. Vondel, WB VII,
p. 408
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Poëtenstrijd. In 1713 ontbrandde de zogenoemde Poëtenoorlog over de waarde van
de Neolatijnse poëzie tegenover die in de moedertaal, met daaraan gekoppeld de
vraag naar de waarde van Nederlandse dichters, met name Vondel en ook de vraag
of de dichtkunst tegenwoordig niet in verval is geraakt. De dichterstrijd werd in tal
van schimpdichten over en weer op felle toon gevoerd. Daartegen keert Poot zich in
een in 1716 separaat gepubliceerd gedicht. Hij varieert in het begin de bekende
uitspraak van Cats: ‘Het puntje van een gauwe pen is 't felste wapen dat ik ken.’

Poëtenstrijd
Lust u geen gruwelen t' aanschouwen,
zo keer uwe ogen elders heen,
o vreedzaam volk, o zuil der reên.
Hier ziet men steken, schieten, houwen,
en kerven met de hekelpen,
't vervloektste moordtuig dat ik ken.
Een pen is scherper dan een degen;
maar welk een helse razernij!
De vechters zijn Van Phoebus' wegen*
gebroêrs en maagschap, zij aan zij.

*

vanwege hun band met de
dichtergod

Ik zelf heb met mijn eigen ogen
hen toe zien sablen onderling
alsof er lijf en ziel aan hing.
De felle lasterpijlen vlogen
als hagel door de dunne lucht.
Apollo loosde zucht op zucht:
de doodse zanggodinnen klaagden
en treurden met een droef misbaar,
ja 't scheen dat deze onthutste maagden
vertrekken wilden allegaar.
Och! wou Melpomene* slechts blijven.
Och! staakte zij haar henenreis;
ze mocht mij leren naar de eis
der jammren jammer recht beschrijven.
Het dichterdom is, wars van rust,
op burgerorelog belust.
De speren hasplen door elkanderen.
D' een priemt met zijn harpijenveer
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muze van de tragedie
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op't allerderelijkst de anderen.
Helaas, hoe ligt de vree terneer!
Doch, iemand zal mij mooglijk vragen:
vanwaar dees binnenlandse twist?
wie heeft Megeer* dus opgehist
en aangedreven uit haar lagen?
Och niemand dan de nijdigheid,
hoofdoorzaak van dit onbescheid*.
Dus helpt men veel om beuzelingen
de poëzie in barensnood.
Een Hydra* zou de kunst verdringen
zo hier geen godheid tussen schoot.
't Is niet genoeg voor dees gezellen
met baardenplukken, tornen, slaan,
harpoenen, geeslen, hangen, braên,
Parnas* in rep en roer te stellen.
Zij storen zelfs de rust der doôn,
en schenden hunne lauwerkroon,
en, wil er een ten beste spreken
hij krijgt goedkoop tot tijdverdrijf,
opdat ik 't als dees kwanten reken,*
fluks* al de drommel* op het lijf.
Zo is de gouden tijd verlopen.
De kunst beleeft een ijzren eeuw,
indien zij leeft die op geschreeuw
noch weeklacht uitkomst heeft te hopen.*
Elk braakt vast vier en vlam en gloed
en groene gal en gift en roet.
Het schijnt dat Helicon zijn bloemen
in akoniet* verwisselt heeft,
en dat zijn bron*, voorheen te roemen,
nu drakenspog* voor laafdrank geeft.

*

Megaera, een van de drie
furiën
*

onverstandige gedoe

*

monsterlijke slang

*

dichterberg

*

om het eens net zo uit te
drukken als die lui
*
meteen
*
troep

*

als je het leven kunt
noemen wanneer ze niets dan
schreeuwen en klagen te
verwachten heeft
*
gif
*
dichtersbron Hippocrene
*
giftig speeksel van draken

Verbolgen kampers, laat dit achter*.
Trekt, waar men u ontstoken ziet,
het voorhoofd zo vol fronsen niet,
en zet uw grimmig hart wat zachter.
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Wat hoeft ge, elks feilen (schoon ik ze ook
niet prijs) uitkrijtende, naar pook
en knijf* en dag* en dolk te grijpen?
Wreê straf verbittert het gemoed.
Hoe hart de geselslagen nijpen,
een gramme roe maakt niemand goed.
Al vindt ge er die maar taamlijk harpen*,
en schoon de middelmatigheid
in 't dichten mijlen achter leit,
ik zou mijn nagels zo niet scharpen.
Waar hebt gij ooit of ooit geleerd
dat Philomeel* haar zuster* deert
omdat haar tonen doffer klinken?
Hoe zwarter nacht, hoe blanker ster.
Wilt ge in te klaarder luister blinken
zo drijft de schaduwen niet ver.
't Is waar, men moet de monsterdieren
die Phoebus' rijkshof oorlog biên
de stalen tanden laten zien,
en keren met de schrijfrapieren.
Zijn ezels heet op lauwerbuit,*
de stoutheid* dient met kracht gestuit.
Ik zal me in hunne straf verblijden.
Maar burgers van hetzelfde rijk
zo neus en oren af te snijden,
dat staat voorwaar wat misselijk*.

*

mes
ponjaard

*

*

matig harp spelen, dichten

*

nachtegaal
zwaluw (naar het verhaal in
Ovidius Metamorf. VI,
Vondel, WB VII, p. 616)
*

*

Als ezels lauwerkransen
willen veroveren,
*
brutaliteit

*

vreemd

Wie wil er graag kunstketter heten?
Wie heet er gaarne letterdief,
vooral daar 't hem, tot leed voor lief,
van letterdieven wordt verweten?
Wie staat er graag dus aan de kaak*?
Waar 't niet een prijselijker zaak
elkander heuslijk t' onderwijzen?
Gewis, hield ieder deze baan
zo zou de zangberg heerlijk rijzen;
maar wie, ocharm, wie laat zich raên?
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Gij, jonge dichters, gij moogt schromen.
Ai duikt en blijft uit doodsgevaar,
of denkt voor 't minst met weinig haar
en twee drie tanden thuis te komen.
Een dichter die niet schermen kan
is thans een ongelukkig man.
De krijgers zullen u bespringen
als wolven in het wilde bos.
Wat! makkers, woudt gij leren zingen?
Leert bijten als een jachtmolos*.
*

jachthond

En gij, befaamde letterhelden,
grootmeesters in de vedelkunst,
het zij behoudens uwe gunst
dat we ons om Pindus'* rampen kwelden.
Dit hevig twisten trof ons hart
met onverdragelijke smart.
helpt, helpt mij toch de tweespalt boeien;
Zo geev' de haat geen klagens stof:
zo moet' de dichtkunst eeuwig bloeien,
en nooit verwelk' haar eedle lof.
MDCCXVI

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

*

dichterberg

261
Op een handschrift van Vondel, mij vereerd door de kunstrijke heer Joan de Haes.
De Rotterdamse remonstrantse dichter Joan de Haes was een goede vriend van Poot.
Ze schreven lofdichten voor elkaar en Poot gaf in 1720 De Haes' verzamelde gedichten
uit. Het is niet bekend om welk handschrift van Vondel het gaat. De vorm van het
gedicht is die van een horatiaanse ode.

Op een handschrift van Vondel, mij vereerd door de kunstrijke heer
Joan de Haes
'k Ontvang van een geleerde hand
des dichters schrift die liên en land
door zijn gelaarsde* heldentrant
verhoogde*.

*

hooggestemde
roem bracht

*

Men kuss' de letters die ten loon*
de Nederduitse lauwerkroon
behaalden, en waar Phoebus' troon*
op boogde*.

*

als beloning

*

de dichtergod Apollo als
heerser
*
trots op was
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Op een zilveren gedenkpenning, uit last der heren professoren van het college
genaamd ‘Het wilde zwijn’ te Leuven, geslagen ter ere van de heer Antonie van
Leeuwenhoek, lid der koninklijke sociëtiet te Londen, en door dezelfde heren zijn
E[delheid] toegezonden. Voor Van Leeuwenhoek zie p. 212. Bij dit lofdicht had
Poot kennelijk Vondels sonnet op Erasmus (WB II, 418) in gedachten. De pointe
daarvan is dat het vroegere stenen beeld nu een bronzen beeld is en dat het, als de
Nijd niet oppast, wel eens van goud zou kunnen worden. Poot stelt de zilveren penning
van Van Leeuwenhoek boven het bronzen beeld van Erasmus. Ook hij zou zo mogelijk
een gouden beeld verdienen. Maar dan corrigeert de dichter zich: in feite past het
blanke zilver beter bij zijn eerbare geest en grijze voorkomen.

Op een zilveren gedenkpenning, uit last der heren professoren van het
college genaamd ‘Het wilde zwijn’ te Leuven, geslagen ter ere van de
heer Antonie van Leeuwenhoek, lid der koninklijke sociëtiet te Londen,
en door dezelfde heren zijn E[delheid] toegezonden
De Rotte duik'* waar d'oven
Erasmus in metaal verkeert*.
Wij loven 't kunstig Loven
dat d'eer van Delft met zilver eert.
't Zendt Leeuwenhoek naar 't leven
aan Leeuwenhoek, door munt herteeld*.
Wat kon men groter geven?
Dees held verdient een zonnebeeld.
Doch wordt de macht niet kranker,
zo glinstert hij van goud op 't lest.
Maar 't zilver is veel blanker
en dat gelijkt zijn inborst best.
Dus prijst de school 's mans grijsheid:
De wijsheid kroont de wijsheid.

*

moet maar beschaamd
onderduiken
*
verandert
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Bijschriften
Op het troniebeeld van Pieter Corneliszoon Hooft, ridder van St. Michiel enz. Poot
vat met klassieke vergelijkingen Hoofts literaire activiteiten samen: hij is een
toneelschrijver (Sophocles), dichter (Homerus) en geschiedschrijver (Tacitus) ineen.
Een uitstekend schilder, een Apelles, weet dat in één beeld te vatten.

Op het troniebeeld van Pieter Corneliszoon Hooft, ridder van St. Michiel
enz.
De Duitse* Sophocles, Homeer en Tacitus
verbeeldt Apelles' kunst in Hoofts gelaat aldus.

*

Nederlandse

Op de beeltenis van Joost van den Vondel, vorst en vader der Nederduitse dichtkunst.
Vondel is toneelschrijver (Euripides), eposschrijver van Joannes de Boetgezant
(Vergilius), hooggestemd dichter (Pindarus) en hekeldichter (Juvenalis) ineen. Apollo
wil hem, een zeldzame vogel Phoenix, niet met lauwerkransen vieren maar met
zonlicht. De muze van de geschiedenis vreest voor verwarring tussen twee Apollo's
en zegt dat een lichtkroon voor de dichter overbodig is: hij heeft al glorie genoeg.

Op de beeltenis van Joost van den Vondel, vorst en vader der
Nederduitse dichtkunst
De schilderkunst vond werk toen Vondel voor haar zat
dewijl ze in deze held naar 't leven moest vertonen
Euripides, Vergiel, Pindaar en Juvenaal.
Apollo zag 's mans beeld maar kwam met loof noch blad:
hij wou 't met hemels licht en gouden stralen kronen,
opdat de Phenix blonk' van majesteit en praal.
Doch Clio sprak: men zou dan twee Apollo's vieren.
Wie zoveel glorie siert, behoeft geen kroon te sieren.

Op mijn afbeelding door Thomas van der Wilt. De epigrammatist vindt zijn portret
als dichter met dichtrol in de hand goed geslaagd maar mist een symbool dat hem
zou doen kennen als landbouwer.

Op mijn afbeelding door Thomas van der Wilt
Mijn wezen* werd aldus door Van der Wilts penseel
getroffen naar de kunst, in 't bloeien mijner jaren.
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Maar wat ontbreekt er nog op 't fijngekleurd paneel?
Mijn zorg in 't akkerwerk, verpoosd door zang en snaren.

Op een gelukkige boekdrukkerij. Het gaat in dit epigram om de vaker voorkomende
tegenstelling tussen druk, moeite, en de winst of kost, levensonderhoud, die het
drukken biedt; hier nog aangevuld met de pijn van het persen bij een bevalling in
tegenstelling tot de goede opbrengst van de pers.

Op een gelukkige boekdrukkerij
Wie druk of rouw of kosten plagen
en persen, al te spa verlost,
hier geven Costers* vonden kost
en druk en persing blijde dagen.

*

vermeende uitvinder van de
boekdrukkunst

Anders. Schrijven hoeft niet meer, nu drukken zoveel minder moeite kost. Ook hier
de oppositie druk-zegen.

Anders
Vermoeide schrijfkunst, oud van jaren,
nu rust en roer* uw veder min.
Het Spaarne* leert die moeite sparen,
en brengt met druk hier zegen in.

*

raak... aan
metonymie voor Haarlem,
de plaats waar Coster werkte
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Gedichten II
Brieven
Aan de heer Jan Oudaen. Poot doet aan zijn goede vriend Oudaen verslag van zijn
recente lectuur van Latijnse dichters in Nederlandse vertaling, om te beginnen die
van de Aeneis van Vergilius. Hij blijkt de belangrijkste feiten uit Vergilius' leven te
kennen: zijn geboorte te Mantua, zijn grafmonument in Napels. Deze gegevens zal
hij ontleend hebben aan het ‘Aan de lezer’ voor Vondels Vergilius-vertaling (WB VI,
p. 45 en 40). De wijsheid van de dichter gaat die van de Atheense filosofen te boven,
te weten de peripatetici, volgelingen van Aristoteles, en de leerlingen in de Tuin van
Epicurus. Daarna leest hij, blijkbaar in een handschriftelijke vertaling van Oudaen,
(Q. Horatius) Flaccus. Ook Horatius was van eenvoudige afkomst. Poot hoopt dat
ook hun poëzie iets gemeenschappelijks heeft. In het tweede deel van het gedicht
bewondert hij Oudaen om zijn onbaatzuchtige steun en klaagt hij over de macht van
het geld.

Aan de heer Jan Oudaen
Oudaen, sieraad der braven,
die eêl zijt door uw deugd en flonkerende gaven,
ai hoor hoe mijn geruste vlijt
de winterstonden slijt.
'k Val 's avonds druk aan 't lezen.
Men vindt mij minst alleen, als ik alleen mag wezen.
Thans hemelt Maro's Heldenwerk*
mijn zinnen op door 't zwerk.
Die Mantuaanse zanger
gaat in zijn kuise ziel en kiese hersens zwanger
met meer vernuft, dan Wandelpad*,
of Tuin*, in Pallas' stad*.
O dichters, staakt uw pogen.
Hoe machtig veel verschilt vermeten* van vermogen!
Aeneas lere u, hoe men koen
in denken blijft en doen.
Belet de wil het druisen*,
hij slacht* te menigmaal de huppelende struisen*,
te log van lijf, te schaars van schacht*.
Hier vindt men moed bij macht.
Het burgerlijke leven

*

Aeneis van P. Vergilius
Maro

*

Peripatos waar Aristoteles
werkte
*
waar Epicurus doceerde
*
Athene
*
wagen, proberen
*

Als de overmoed het willen
in de weg staat
*
dan lijkt de dichter op
*
struisvogels die niet kunnen
vliegen
*
veren
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staat hier, als in een schild van eeuwig goud, gedreven,
en hoe de deugd door tegenspoed
naar glorie streven moet.
't Geluid van Maro's snaren
stut meer de heldenroem dan duizend eerpilaren
of aangebeden beeldenpraal
van marmer of metaal.
Hier schittren hemelvuren.
Hier kan men kunst uit krijg, en goud uit graven puren.
O Napels, sier de tombe vrij
der heldenpoëzij.
Als dan de krijgstrompetter
mij welvernoegd laat gaan, treedt Flaccus toe, wiens letter
haar vrienden* 't eeuwig leven schenkt,
door genen ramp gekrenkt.
Zo lang de Tiber strome,
toont dees zijn gulden lier, tot luister van oud Rome.
Och scheen mijn kunst zo na de zijn,
als zijn geslacht het mijn!
Oudaen, mijn roem en voordeel,
gij zond mij 't kleine lijf, zo groot van geest en oordeel,
maar gaf het eerst een Duitse tong*.
Dus wordt d' aloudheid jong.
Dees zwaan verstrekt in 't zingen
een Proteus, uitgeleerd in kunstveranderingen.
Het is voorwaar een handig man
die hem recht vangen kan.
Zo sterkt uw wijze handel
mijn blijde zangheldin, in haar bekrompen wandel.
't Genieten uwer vriendlijkheên
geeft spoed aan mijne schreên.
Hoe zal ik u belonen?
Helaas! gans Helicon weet mij geen schat te tonen
die bij de ware vriendschap haalt,
of gulle gunst betaalt.
Ik wens hun leed en pijnen,
die laffe vleiers zijn, en milde vrienden schijnen.
Uw rijke heusheid geeft noch groet
dan met een rond gemoed.
Gevlei en baatzucht dekken

*

degenen tot wie de dichter
zich richt, m.n. zijn brieven
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hun dissen voor een heer, om baat uit schâ te trekken,
door gierige milddadigheid
en minzaam onbescheid.
Ook werpt, in 's werelds vijver,
elk net of angel uit, en bukt met blinde ijver
meest neder tussen ruigt en riet.
Zo eert men Phoebus niet.
Waar ongetelde zorgen,
en ijdle moeilijkheên de slaafse ziel verworgen,
is daar Homeer genood?* O neen.
Men lei hem elders heen.
De kunst wordt veel vertreden.
Maar maak mij van rood goud, 'k zal worden aangebeden,
al waar ik ja een paddestoel
die geest heeft noch gevoel.
Doch gij, gij schuwt dees vlekken,
en schaamt u niet mijn vlijt een trouw meceen* te strekken.
Gij stoot u aan mijn lage staat
noch ziet op eigenbaat.
Smaak ik uw tafelzegen,
gij hangt mij boven 't hoofd geen Siciljaanse degen*
van magere of geveinsde gunst.
Nooit leerde gij die kunst.
Dies zal mijn hart, in 't midden
der letterbezigheên, voor uwen welstand bidden,
en dat Maria's deugd en trouw
u lang gelukkig hou.
Oprechte vriend, blijf leven.
Om uw getrouwigheid zal 't heil u nooit begeven.
Wacht aan uw rechte zij in druk
Een bode van geluk.

*

is de grote dichter Homerus
daar een geziene gast?

*

beschermheer

*

zwaard van Damocles

In louwmaand* 1723
*

januari
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Aan de geleerde heer Henrik van Ryn. Poot was bevriend met deze Delftse
boekverkoper, oudkatholiek en vertaler van de grote kerkgeschiedenis van Franciscus
van Heussen, voor wie Poot een lofdicht heeft geschreven. Poot heeft blijkens het
slot van het gedicht het boerenleven achter zich gelaten en heeft zich in Delft gevestigd
om daar van de literatuur te leven; de brief dateert dus uit 1723-1724. Thema is de
gevaarlijke macht van de rijkdom. De dichter zet daar deugd en wijsheid tegenover,
wel beseffend dat hij daarmee een moeilijke keuze maakt. Voor een deel is het gedicht
ontleend aan Horatius Epist. I, 1, waarin hetzelfde thema wordt behandeld. Mogelijk
heeft Poot deze brief leren kennen uit een niet-gepubliceerde vertaling van Oudaen
(zie inleiding vorige gedicht). Hij citeert ‘virtus post nummos’, de deugd komt na
de centen, en ook de passage over de goede plaatsen voor de rijken in de schouwburg
is aan deze brief ontleend. Poot verplaatste dat gegeven naar Nederland door
Nederlandse toneelstukken te noemen. De ‘ezelsschaduw’ komt uit een Latijns
gezegde: disceptare/litigare de umbra asini: twisten over iets onbelangrijks. Het
staat vermeld in Erasmus' Adagia en is langs die weg in allerlei spreekwoordenboeken
terechtgekomen. Waar Poot de uitdrukking van kent, is niet achterhaald.

Aan de geleerde heer Henrik van Ryn
Voortreffelijke held in 't rijk der letterkennis,
Van Ryn, ontvang mijn brief en ongeveinsde groet;
en laat uw wijze deugd, bevrijd van druk en schennis,
mijn schaarsheid niet versmaên, bij haren overvloed.
Ik kruip toch mee, Godwouds*, naar 't blinkend koor der ere,
hoe luttel onderleid van voorraad op die tocht;
En vorder schier zo veel, wat ik wij wend of kere,
alsof ik zinneloos met mijne schaduw vocht.
'k Schat echter het verstand hoog boven Hercles leven*,
en zou, zo 't werd gesteld in mijne keur en macht,
graag nieuwe werelden om oude wijsheid geven,
al komt daar schip op schip vandaan, met goud bevracht.
'k Heb korts* mijn trage geest langs uw geleerde schriften,
al 't aardrijk door gestuurd, en heden kwam hij weer.
Wat brengt hij, zout of slijk? Goê zeden, of snô driften?
Zijn aankomst levert mij juwelen, die 'k waardeer.
Pythagoras* kwam nooit uit Babel of Egypte
zo wel voorzien terug: en Jasons gulden buit*
woog lichter, waar zijn kiel Aeëtes* mede ontslipte.
De waarheid heeft en geeft een overschoon geluid.
Als die ons, hand aan hand, bejegent met de wijsheid

*

god beter het

*

het leven van een beroemde
held

*

onlangs

*

Griekse wijsgeer die naar
Egypte en daarna Babylon
reisde om daar kennis op te
doen.
*
gulden vlies
*
koning van Colchis, waar
het gulden vlies was
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zal ik weldra mijn hoofd ontdekken*, waar het zij.
O kransen voor de jeugd, o staven voor de grijsheid*,
gaat mijne lage deur toch nimmer koel voorbij.
't Goud wint in waarde 't ver van koper, lood en ijzer,
de wijsheid eindeloos van zilver en rood goud.
Men voer' mij rijkdom toe, doch maak' het brein eerst wijzer.
Een schat blinkt naar men* is wie hij wordt toebetrouwd.
Wat geldt het klinkend geld, ontbloot van raad en lessen?
Een rijke dwaas gelijkt mijn oordeel bij een kind
dat wispelturig speelt met vier of scherpe messen.
Ontbeer vooral geen draad in 's rijkdoms labyrint*.
'k Wil liever, sprak een heer, mijn dochter uitbesteden
ten echt aan enen man wie geld ontbreekt en goed,
dan aan het goed en geld dat in zijn lossigheden*
een man en zijn bestier gedurig derven moet*.
Kunstnutte Heer van Ryn, gij staat misschien te denken,
waar Poot met deze taal zo spoedig henen wil.
Zie daar, 'k hou u niet op: men tracht de roem te krenken
der wijsheid, en verbuigt bijna de hemelspil.
'k Heb tijdingen nog jongst* van Helicon gekregen,
(ai denk eens, of ze mij niet smarten tot de dood.)
dat uit een dolle strijd, die buiten 's Hemels zegen
het geld had aangericht, de wijsheid treurig vlood.
Zij had allang haar pleit voor Jupiter gewonnen,
maar Pluto* onderschreef zijns broeders vonnis niet,
en daaruit, zegt men mij, was deze twist begonnen,
die nog zo mislijk duurt tot veler zielverdriet.
Maar och, hoe vreemd een krijg, en hoe verdraaid zijn kansen!
Doch zo verdwaalt het lot in een verdwaalde tijd.
Laat u met klinkklaar goud omtuinen en beschansen,
of anders zijt gij stem en macht en glorie kwijt.
't Gaat nog naar Flaccus' woord: men moet van 't geld beginnen*;
van deugd en wetenschap wanneer men 't geld bezit.
Voeg twee bij drie 't wordt vijf. Zo kan men huizen winnen,
en hoeven, waar men 't slijk niet vruchtloos ommespit.
Zo raakt men onbelet op d' eerste riddersbanken*
waar 't woelende toneel van Pekelharing* klinkt,
of daar men, klam van zweet, en gram op vreemde stanken,
om Otho'*s ongeval in tranen schier verdrinkt.
Wie zal mij ook in 't hof* de naaste hoorstee weigeren,

*

ontbloten, m.a.w. mijn hoed
afnemen
*
nl. waarheid en wijsheid,
sieraad voor de jeugd, steun
voor de ouderdom
*

degene

*

de draad van Ariadne in het
labyrint op Kreta
*

omdat het zo
onbetrouwbaar is
*
het wijs beleid van een man
steeds ontbeert

*

onlangs

*

god van het goud

*

verwijzing naar Horatius'
Epist. I, 1, 53 vv.

*

plaatsen voor de hoge heren
kluchtspel

*

*

tragedie van Corneille,
vertaald door Jacob Zeeus
*
gerechtshof
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terwijl men in 't geding van d' Ezelsschaduw kout?*
Indien mijn schatten slechts wat boven d' uwe steigeren,
maak plaats, nu Demostheen* een rare* zaak ontvouwt.
O ijdelzinnigheid, o zinnen, wuft als vogels,
o wijsheid, 'k zie u thans beschut door vest noch mijn*.
Zo lang de dwaasheid vecht met kracht van gouden kogels
zal uwe tegenweer een o in 't cijfer zijn*.
Men zegt nu: naar hij heeft, dient elk geacht te worden,
en dat ziet maar op geld*. Het is vergeefs gepraat,
vergeefs gekwinkeleerd waar d' al te klinkende orden
der stapels van dat tuig haar tonen slaan en maat.
Heb* kennis, wees oprecht, en blijf de deugd beschermen*;
die goê hoedanigheid weegt meest ter wereld minst,
en hoort geen ‘welkom’ hier, tenzij ze in bei haar armen
propvolle horens draag' van overvloed en winst.
Daar is geen groter zonde in 't land dan geldeloosheid.
Bij haar haalt doodslag, roof, noch 't kwaad dat d' echtkoets schendt.
Hebt gij geen middlen, vriend, dat 's* dekkleên aller boosheid?
'k Wens u een goede dag*, gij zijt mij onbekend.
Ai zie, van Ryn, dit doet de mens naar rijkdom vatten.
De wijsheid wordt terwijl verschoven van de hand.
Bestel mij Croesus' goud en andre wereldschatten,*
gij geeft* mij Samsons* kracht en Salomons* verstand.
't Geld is vernuft en deugd en schoonheid, fris van jaren.
't Geld is welsprekendheid, geleerdheid, edeldom,
puikzeden, achtbaarheid, namaagschap*, zang en snaren.
Eis wat gij wilt, 'k voldoe met geld de ganse som.
Maar* zotten, als ge uw naam bij wijzen mij ziet spellen,
of als ik u bedeel met hun waarachtige eer,
laat dan een schout gerust mij onder voogden* stellen,
of sluiten in een hok, opdat ik niemand deer'.
Voorwaar de wijsheid is (dat zoudt gij zelf belijden,
zo gij 't begreep) een straal van d' ongeschapen Zon*,
een heining om het land, een land van staag verblijden,
een vaste zuil van rust, ja aller goedren bron.
Zij is wel oud, maar kan zich telkens weer verjeugden,
en redt haar vrienden ras uit jammer en gekwel.
Behalve haar alleen en d' onbesmette deugden
heeft alles schier in ons zijn oorsprong in de hel.
En schoon een heilloos lot haar voor het geld doet wijken,

*

spreekt

*

befaamd Grieks advocaat
zeldzaam interessante
*
vestingmuur of loopgraaf
*

*

voor niets tellen

*

en dat ‘hebben’ heeft alleen
betrekking op geld
*

ook al heb je...
ben je... en blijf je

*

*

dat wil zeggen
m.a.w. weiger een gesprek

*

*

als men mij maar verschaft
de spreekwoordelijke
rijkdom van koning Croesus
*
dan geeft men a.h.w.
tegelijk
*
bijbelse voorbeelden
*
van kracht en wijsheid
*
familieverwantschap
*
Wending: aan al die
misvattingen doet de dichter
niet mee
*
voogdij
*
wijsheid is afkomstig van
God
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zij zal nochtans, al werd de wereld omgekeerd,
haar rijksgenoten nooit ontvlieden of bezwijken,
maar voeren in de Stad daar ze eeuwig triomfeert*.
Neen zeker, zij zal eens de strijd zo wel hervatten,
dat ras het goud voor haar verdwijnen zal als rook,
en al zijn heerschappij en luister weg zien spatten,
en al het slaafs gespuis van zijn trawanten ook.
Men heeft me op trouw verklaard, na mijne kinderstuipen*,
dat nooit de wijsheid sneeft. Maar als de wereld smelt*,
hoe wil 't gesmolten goud dan hem in d' ogen druipen,
die dat tot zijnen troost en godheid heeft gesteld!
O waarde vriend van Ryn, laat ons de wijsheid eren;
Die is een hemelspruit*, geteeld tot 's mensen baat,
die is de schaal* door wie men alles moet waarderen,
ten trots van elk die breed van 't heil der schatten praat.
Ai merk: daar gaat geen ding voor weldoen en genoegen.
Helpt mij een nap vol nat, hoe klein van rand en boôm,
wat scheelt het mij of* ik dat scheppe, vrij van wroegen*,
uit een bekrompen bron of onbekrompen stroom.
't Gebeurt al veel, dat een die grote watervaten
met Tagus' gulden vliet* wil vullen, bijster snel
voorover valt, en in de golven 't lijf moet laten.
't Rijk worden is geen kunst, 't vroom worden zeker wel.
Wie God met deugd, verstand, gezondheid, rijkdom, vrede,
en met de gaaf daarbij van 't recht gebruik daarvan,
beschonk, brengt waar hij komt een goede engel mede,
ja is een engel zelf en zeer gezegend man.
En dit kan allemaal de wijsheid ons beschikken,
of leren wat het zij. Welaan, de waarde tijd
dan vlijtig uitgekocht bij uur en ogenblikken,
om in haar gunst te staan voor 't aanzicht van de nijd.
Laat ieder voor haar beeld ootmoedig nederknielen;
en geef mij 's morgens vroeg een lamp en geestig boek;
stuit dan ook op de dag de gouden zonnewielen
een weinig in hun loop* ten loon van mijn verzoek.
Het leven is toch kort, de kunst zeer lang en moeilijk*.
Die* is de wijsheid niet, maar maakt heur paden recht*.
In Pallas' hoge kerk is niemand meer verfoeilijk
dan die de kunsten haat en haar heur eer ontzegt.
Dies moet men naar de schat der nutte kennis trachten*.

*

hemelse Jeruzalem

*

men heeft me verzekerd in
mijn rijpere jeugd
*
bij de vuurbrand van het
laatste oordeel
*

vgl. Spreuken 8:23-31
maatstaf

*

*

als
spijt

*

*

rivier de Taag voerde
goudstof mee

*

laat de dag dan niet te snel
ophouden bekend Latijns
spreekwoord:
*
ars longa, vita brevis
*
nl. de kunst
*
maakt wel de weg
gemakkelijk voor haar
*
streven
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Elk schik zich in 't beroep daar hij toe is geschikt.
Wat deed u, o Vergiel*, de paardenstal verachten?
De letters, waar gij nog de kenners mee verkwikt.
En schoon men mij zeer nauw thans omziet naar de handen,
omdat ik mij niet meer op dorsvloer hou en veld,
ik volge mee mijn lot, en hinder liên noch landen
met zingen, uitgezeid* als hen de geelzucht* kwelt.
Dan heeft men zacht te gaan; het dreunen zou vervelen:
dan komt er zang noch klank noch lier noch zwier te pas.
De glans van 't fijnst metaal moet, och, die kranken strelen
en helen in hun leed; dat kan viool noch bas.
Maar 'k gun hem zaligheid die 't lastige verdragen
der dwaasheid eerst verzon, en 't andren heeft geleerd.
Want stoot eens met uw hoofd in dees verwarde dagen
op dikke muren toe, ik wed gij u bezeert.
Een gierig hart versmaadt de lessen die niet klinken
en blinken in 't kantoor. Maar 't zij genoeg. Ik zwijg.
Laat mij, o wijsheid, slechts uit uw fonteinen drinken
van 't breinverlichtend nat, naar 't welk ik vurig hijg.
Geef mij bescheidenheid* in 't kiezen en misprijzen,
en wijs de goudmijn aan waarin men billijk wroet.
Wat allen schijnt bekend, is dikwijls voor de wijzen
nog een zeer diep geheim, dat hen ja zweten doet.
Voer mij bij mijnen Vriend in uw verheven stoelen*.
't Is hier toch zonder u schier alles zonde en schand'.
Zoveel verschilt een beemd* van vuile modderpoelen,
en d' ongeruste zee van 't onbeweegbaar land.

*

Vergilius was in Milaan als
stalknecht begonnen. Vondel
WB VI, p. 47

*

behalve
goudzucht

*

*

verstand

*

Breng mij bij Christus op
de troon der wijsheid
*
weiland
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Aan de heer Jan Buis Egbertszoon. Deze Amsterdamse koopman was een goede
vriend van Poot. De dichter beschrijft in de vorm van een soms ironisch zelfportret
zijn geldzorgen en de keuze die hij desondanks voor het dichterschap maakt. Hij
vertelt dat hij geen boer meer wil zijn en vanaf mei (1723) in Delft zal gaan wonen.
Ook dit gedicht kent klassieke verwijzingen. Zo schrijft Poot spottend dat zijn Fortuna
van achteren én zelfs van voren kaal is. Het is gebruikelijk Fortuna met een vlecht
op het voorhoofd af te beelden om te laten zien dat je al te laat bent als ze bijna
voorbij is. Verder vergelijkt hij zich met Achaemenides, een metgezel van Odysseus,
die per ongeluk op Sicilië bij de grot van de mensenetende reus Polyphemus was
achtergebleven en door een Trojaanse vijand, Aeneas, later werd gered (Aeneis III,
613 vv; Vondel, WB VI, p. 532-536).

Aan de heer Jan Buis Egbertszoon
Of* u, o waarde Buis, behagen mocht misschien
een schets van mijn fortuin in schemerlicht te zien,
ik sta bereid om haar te malen met mijn veder.
Schijnt ons paneel wat smal; 't behoeft voorwaar niet breder
voor 't klein en mager beeld, dat, half beschaamd, alree
in doodverf* u verschijnt, en al zijn rijkdom mee.
De horen*, hier vertoond, bevond ik altijd ledig.
Wie Poot ook zijn fortuin leert vatten, moet wel snedig
van geest en hersens zijn: z' is voor en achter kaal,
en schijnt mij van gemoed zo zacht als steen en staal.
Hoe speelt ze met mijn hoop, als zot en uitgelaten!
zij draagt mij water toe met bodemloze vaten*,
en ploegt het dorre strand*. Zo vormen, breed en wijd,
de wolken beeld op beeld dat onder 't groeien slijt.
'k Hou echter fiere moed. De tijd brengt rode rozen.
De losheid der fortuin behaagt de goedelozen.
Wie weet of nu de mijn' haar ijdle horen niet
bezwangert met Peru*, of in het rijk gebied
der Arabieren vult? Licht is de vlecht aan 't wassen*
waarop ter goeder uur mijn hand zal moeten passen
indien ze rijkdom zoekt. Hoe 't zij, 't aanstaande lot
schuilt in een donkerheid die Lynceus*' oog bespot.
Toen Achemenides* de Siciljaanse wouden
doorzworf, en bij zich zelf verloren werd gehouden,
hoe was de man te moe? Het ijslijk reuzenland
jaagt hem een doodschrik aan, waar hij de voeten plant.

*

als

*

grondverf
hoorn des overvloeds

*

*

vaten der Danaïden, die
eindeloos gevuld moesten
worden onzinnig werk doen
*
vertaling van een Latijns
gezegde
*

vult met goud uit
Zuid-Amerika gaat de vlecht
van Fortuna
*
al groeien
*
myth. figuur die met
scherpe ogen zelfs door het
aardrijk kon boren
*
het volgende komt uit
Aeneis
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De dolende Ithacaan had hem op 't strand vergeten.
hij vreest voor Polifeem, en schuilt in donkre reten
van bergen, vol ellende en wanhoop en gevaar,
alsof hij in de vloek der goôn geboren waar.
Hoe zag de mens er uit! Hoe had hij durven dromen
dat eens Anchises' zoon* aan deze oever komen,
en 't vijandlijke schip de rust, door angst vernield,
in hem herstellen zou? En echter dus geviel 't.
Verschoon me, o vriend, zo nu de klank van mijne snaren
nog doffer valt dan ooit. De stroom der jonge jaren
voert met zijn snelle loop ook zorg en onrust aan.
Denk nimmer dat een hoed van groene lauwerblaên*
u tegen 't onweer dekt der zielbekommeringen,
noch verg mijn luit te veel. Hoe kan hij geestig zingen
die nauwlijks 't winterkleed des zomers weven kan,
en tot zijn jonkheid zegt: denk op de oude man*.
De berg die eeuwig kweelt*, hoe staat hij? Onbekommerd,
met weeldig kruid begroeid, van heilig loof belommerd.
De zanggodinnen gaan al meest het huis voorbij
dat altijd zorgen moet, bezweet van sloverij.
Als ons de lente streelt en toeriekt, mild en geurig,
herleeft de vogelstem, voorhenen stom en treurig.
Ik heb van kindsbeen af tot heden, nimmer moe,
de dichtkunst aangebeên, en Phoebus wierook toegezwaaid met hart en zin, en 't zou mij zeker baten,
wist maar mijn kunst waar ze eens ten lesten mij zal laten.
Der brave dichtren naam en lof vervoerde mij
(zie daar een ronde biecht) schier tot afgoderij.
Hoe zwom mijn hart in vreugd, bood mij de kunst iets schranders!
Zo wordt het veil* gezocht: daarna zal elk wat anders
begeren, maar helaas! De landbouw, milde vriend,
gevalt mij langer niet, noch is met mij gediend.
Te voren kon ik beemd* en beek en akker minnen,
maar och, hoe schichtig draait de weerhaan onzer zinnen!
Die thans een ambt verkrijgt dat hem verblijden kan,
prijst morgen licht de staat van een vergeten man.
Dus grijpt de hand een zaak om haren lust te boeten,
die na een korte wijl vertreên wordt van de voeten.
De losse* vreugd verwaait gelijk de lichte rook.
Dat 's vreemd; maar vreemd en licht is 't aards verkiezen ook.

*

Aeneas

*

laurier beschermt tegen
onweer
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zorg nu al voor je ouderdom
zangberg, Parnassus

*

*

dichterkrans

*

wei

*

onbestendige
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Wat haakt de vrijerschap naar 't echtverbond met blijheid,
daar* 't huwlijk dikwijls wenst om d' onverknochte* vrijheid.
De stedeling, op lucht en landvermaak gesteld,
verheft de zaligheid van 't kwinkelerend veld.
Hij biedt de stad de rug, en laat karos en wagen
gezin en huisraad snel op zijne hoeven dragen.
De landman die de stad op enen feestdag ziet
veracht de logge ploeg, en wil naar buiten niet.
Ik, die de spa niet meer kan aan de citer huwen,
word van mijn geest genoopt om 't lustig woud te schuwen.
Ons is het hemelrond toch alszins even na.
Bid slechts, dat mijn bedrijf en toeleg wel besla*.
O Buis, 't heelal bestaat bij beurtverwisselingen,
en draait en wendt en keert. De middagstonden dringen
de dageraad te rug. De zon, die elk behaagt,
verlaat de rosse Leeuw op 't lonken van de Maagd.*
Zo ge u gewaardigt mij na deze te bezoeken,
zo kom in 't bloeiend Delft; daar zult gij voor mijn boeken
mij neergebogen zien, en wachten op 't geval*,
zodra de nachtegaal de mei verheugen zal.
Leef ondertussen blij, gerust en mild gezegend,
en sta gedurig pal, hoe u het lot bejegent.
Ontvang dees kleine gaaf, hoewel gij meer verdient,
tot blijk van mijnen plicht, en denk om uwen vriend.

*

terwijl
ongebonden

*

*

goed lukt

*

op sterrenbeeld Leeuw
(juli-augustus) volgt Maagd
(augustus-september)
*
op wat er komen gaat
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Aan de eerwaarde heer K. Westerbaen W.z. Bedienaar des H.[eiligen] Evangeliums
onder de Remonstrantse christenen in Den Briel. Van 1722-1725 was Westerbaen
predikant in Den Briel; dat geeft dus een vage datering voor dit gedicht. Aan het slot
vertelt Poot veel vrienden te zijn kwijtgeraakt - waarschijnlijk stamt dit gedicht dus
van na de Delftse doolvaart, uit de jaren 1724 of 1725. Het gedicht wil Westerbaen
tot (verder) dichten aansporen door hem te wijzen op de roem die de poëzie verschaft
en het nut van de dichtkunst. Inderdaad schreef Westerbaen enkele gedichten (ook
al vóór Poots gedicht) die na zijn dood in 1774 door zijn zoon zijn uitgegeven. Poot
somt een hele reeks beroemde dichters op uit het oude Griekenland en Rome en later
Italië en Frankrijk. Voor Nederland vallen de namen Hooft en Vondel; het
zeventiende-eeuwse familielid van de adressaat, de dichter Jacob Westerbaen heeft
Poot mogelijk niet gekend. Hij besteedt vooral aandacht aan de familie Brandt, vader
Geraard en zonen Kasper en Joannes, alle drie remonstrantse predikanten en dus
geestverwanten van Westerbaen (en Poot). De Poëzy van G. Brand (1725) heeft hij
kennelijk onder ogen gehad, gezien zijn vrij precieze opsomming van lijkdichten,
gedichten op afbeeldingen van beroemde personen, lofdichten op de deugd en
‘afmaningen van 't kwade’, zoals die in die bundel te vinden zijn. Het gedicht is
onder meer interessant omdat Poot er vrij uitvoerig op ingaat hoe hij bij rijke vrienden
eervol en hartelijk werd onthaald en vaak ook nog royaal van geld werd voorzien.
Verder geeft hij ook een zeer summiere ars poetica: een dichter moet met overleg te
werk gaan, van veel dingen verstand hebben, niet overmoedig zijn, passende taal
gebruiken en altijd naar het beste streven - alleen goede bedoelingen tellen niet. Een
oude onderwijzer kan, hoewel met grote moeite, zijn werk nog wel doen, maar slechte
poëzie wordt bespot en jaagt iedereen weg.

Aan de eerwaarde heer K. Westerbaen W.z.
Om u tot dichten aan te nopen*
vindt zich, o Westerbaen, mijn zangnimf thans bereid.
Die kunst doe u op glorie hopen;
zij heeft er veel behoed voor 't lot der sterflijkheid.
Homerus'* naam zal nooit verdwijnen
met Hectors* jongste snik, en Trojes smokend vuur:
en 't licht van Pindarus* blijft schijnen,
schoon lang 't Olympisch spel zijn glans verloor en duur.
Vergilius braveert* het strijden
van vorst Priaam en 's rijks godvruchtig overschot.
't Ruim wereldrond moet zich verblijden
waar gij, o Flaccus*, tart der lierpoëten rot.
Euripides* zal eeuwig leven

*

sporen

*

beroemdste Griekse dichter
van Ilias en Odyssee
*
voor Troje gesneuvelde
held
*
Griekse dichter van
Olympische oden
*
overtreft met zijn kunst de
inhoud van zijn werk, de
ondergang van Troje,
Priamus' rijk, en de groep
rond Aeneas die rondzwierf
en Rome stichtte
*
Horatius
*
Grieks toneelschrijver
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met Seneca*, bekend op 't Roomse treurtoneel.
En schoon des aardrijks wondren sneven;
de dichtkunst evenwel blijft schoon en fier en eêl.
Haar vingers slaan op gouden snaren,
die d' eindloze eeuwigheid beschermt voor breuk en roest.
Der feniksdichtren faam en blaêren
roeit vuur noch ijzer uit, dat steên en land verwoest.
Aldus zal 't nieuw Itaalje prijken
met Tasso* en Petrarc'* zolang men kunst waardeert.
Ronsard* noch Bartas* zou bezwijken,
schoon 't strijdbaar lelierijk* werd om en om gekeerd.
Hoe viert ons land om 't kunstig zingen
de ridderlijke drost* en Agrippijnse held*!
Die durven 't stalen noodlot dwingen,
en kampen, voet bij voet, daar geest en kennis geldt.
O Westerbaen, uw ambtgenoten
de Branden* stegen dus ten glorieheuvel op.
Hun roem ligt in geen graf besloten,
maar blinkt en straalt en voert de poëzij in top.
Zij hebben d' eeuwigheid verbonden
aan hunnen citerklank en letterwetenschap.
Wat geest, van boven afgezonden,
of hen gewezen heeft die hoge luistertrap?
Neem vader Brandt uit Phoebus' koren*
in Nederland en zijn doorluchtig schrijverdom,
gij zult min graven klinken horen*,
en menig heldenbeeld zien kwijnen, doods en stom.
Hij had in 't smeên van juiste tonen
de zangerige tong tot zijn gehoorzaamheid,
en hief de deugd op sterrentronen,
of vlocht een dorenkrans* voor 't woedend onbescheid*.
Doch schijnt u d' eer te luttel waardig,
zo zie op 't nut hetgeen de kunst geschonken wordt.
De Macedoner* viert ze vaardig,
terwijl Darius* sneeft en Thebe nederstort.
'k Zou veel poëten kunnen noemen
die in de oude tijd als goden zijn geëerd,
en rijk begiftigd onder 't roemen,
maar 'k zwijg, dewijl mijn zang hier geen bewijs begeert.

*

*

Romeins toneelschrijver

*

Italiaanse dichters uit resp.
de zestiende en veertiende
eeuw.
*
Franse dichters uit de
zestiende eeuw
*
Frankrijk (lelie staat in
wapen van de Franse
koningen)
*
Hooft, drost van Muiden en
gesierd met Franse riddertitel
*
Vondel, geboren te Keulen,
Colonia Agrippina
*
vader Gerard en diens
zonen Kasper en Johannes,
remonstrant zoals de
adressaat
*
Als Brandt uit de
dichterscanon zou
verdwijnen
*
zou men minder lofdichten
op gestorvenen vernemen
*

*

tegenovergestelde van een
lauwerkrans
*
verkeerd gedrag
*
Alexander de Grote,
spaarde het huis van Pindarus
in Thebe toen hij de stad
verwoestte (staat o.m. in
Hoofts Rede van de
waardigheid der poëzie)

door Alexander verslagen vorst van het Perzische rijk
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Augustus* en Maeceen* doen blijken,
hoe ver hun eedle zucht* omtrent de dichters ga:
en schoon er weinig hun gelijken
in mildheid, acht daarom mijn raad voor gene schâ.
Want mag men spruiten in de heiden*
eens noemen bij 't geboomt van Jupiter* uit nood*;
ik heb mij dikwijls in zien leiden
ten dis daar d' overvloed de horen leeg op goot.
Zie daar, de naneef mag 't wel weten;
men plaatste mij in 't hoogst' der kamers* menigmaal,
alwaar, in vrolijkheid gezeten,
om 't welzijn van Parnas gedacht werd met de schaal*.
Als dan Neptuin* en Pan* en Liber*
en Ceres* mij vernoegd en vrolijk lieten gaan,
kwam Plutus* haastig van de Iber*
nog met zijn Spaanse goud, om mijne beurs te laên.
'k Meld echter dit met geen bravade*;
neen zeker: viel mij ooit dat lot van zegen toe,
het waren giften van genade:
't verdienen brocht ik niet*, dat nam men mij ten goê.
Maar boven tafelvreugd en giften
won ik veel vrienden aan, en hield ze waard en dier;
doch toen mijn lot hen eens kwam ziften
verloor ik ze allemaal behalve drie of vier.
Met die nochtans trotseer ik 't hollen
der dolende fortuin, en Roelands razernij*:
ook zal mijn lust nooit suisebollen*
zo lang mijn flauwe veer* door hen begunstigd zij.
Doch wilt gij weten wie van allen
zijn trouw mij meest bewijst? Zie dan mijn vader aan.
Die laat zijn liefde niet versmallen
te mijwaart, noch als koel mij ooit verlegen staan.
Te weten, vaders zijn eerst* vrienden.
Alle andre vriendschap draaft zo uit geen recht gemoed.
Wie zijn ze die meer prijs verdienden?
Een vader mint zijn kroost al is het niet te goed.
O grijze man*, wie ik mijn leven
en stand, naast d' oppermacht des hemels, schuldig ben;
wat zal mijn blijde kunst u geven
voor uwe zorg en zucht, die ik waardeer en ken?

*

de keizer was o.m.
beschermheer van Vergilius
en Horatius
*
Maecenas was een patroon
van dichters
*
neiging, zorg
*
jonge uitlopers in ruige
velden [= mij, eenvoudig
dichter]
*
de aan Jupiter gewijde eik
*
zo nodig
*
op ereplaatsen
*
drinkbeker
*
goden van resp. water,
veldvruchten, wijn en graan
*
god van het geld
*
Ebro
*
opschepperij
*

wat het zou hebben moeten
verdienen, bracht ik niet mee

*

toespeling op Orlando
furioso van de Italiaanse
dichter Ariosto
*
duizelig worden
*
zwakke pen

*

bij uitstek

*

de volgende passage is tot
Poots vader gericht, geboren
in 1657
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Ik ken en acht u, en zal maken,
indien ik na uw dood in droefheid overschiet*,
dat niemand zal uw graf genaken
die niet mijn dankbaarheid en uw oprechtheid ziet.
Ik wil Aeneas nimmer wijken
in 't eren, naar mijn macht, der vaderlijke deugd*.
Maar zie toch spâ* de donkre rijken*,
en stel geen hinderpaal in 't midden mijner vreugd.
Doch dit zijn al te doodse tonen.
Geleerde Westerbaen, wat baart de kunst al heil!
Hoe passen haar de lauwerkronen!
en hoe verheft ze zich naar 's hemels helder steil!
Dan* wie door haar op lof wil hopen
heeft Caesars* moed en geest, en Xerxes'* heir van doen;

*

achterblijf. Poots vader
overleefde de dichter

*

Aeneas droeg zijn grijze
vader op zijn rug uit het
brandende Troje
*
laat
*
de dood

*

Maar
Romeinse veldheer
*
Perzische koning die bijna
Griekenland veroverde
*
krijgt hij nog geen ruim
baan
*
Alexander de Grote die
Klein-Azië veroverde
*
ondoordringbare
*
zo nu en dan
*
precies treffen
*
neer kan slaan
*

en dan ontmoet hij nog geen open*
ten zij 't geluk hem doe als Alexander* spoên.
Men dient Apollo's fikse pijlen,
en Mavors helm en speer en diamanten* schild
ook klaar te hebben, als bijwijlen*
het godloos onverstand van boosheid huilt en gilt.
Dan moet men voorts zo kunstig raken*
als 't fijne bliksemvier, dat huizen heel laat staan,
en iets daar binnen neer kan maken*.
en dichter kome niet dan wel bereid ter baan.
Dat nooit de poëzij gelijke
de snelle vrouwenraad. Kies tijd en overleg.
En opdat niemand droef bezwijke,
hebbe ieder wetenschap van spraak en weer en weg.
Daedaal* vloog langs de witte wolken
in 't midden van de lucht, met zwier en zedigheid;
maar Icarus* vernoemt* de kolken
der tuimelende zee, door windig wanbeleid.
Apollo ment de zonnewagen
de hemeltekens door en rijdt te laag noch hoog:
de zoon* doet al de wereld klagen:
hij zoekt een berg van eer en vindt de donderboog*.
De woestheid is een klip in 't water+
die blinde dichters veel* met schipbreuk 't leven rooft.
Mijd lage taal en wild geschater,
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Daedalus' zoon Icarus vloog
te hoog en stortte neer in de
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*
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en weef in elk gedicht hetgeen zijn naam belooft.
Ik weet wel dat der wilgen grauwheid
zich dikwijls in de plaats der frisse groente* windt,
en dat men in de kleine nauwheid
der dichten* somtijds maalt* als in een labirint.
Maar echter dient men zo te schrijven,
(gij weet het, en ik draag hier nat in 't ruim der zee.)
dat wij prijswaarde schrijvers blijven,
en zeilen met verstand naar een gewenste reê.
O eedle dichtkunst, hemelzegen,
en zedenvormster, gij, gij dwingt mijn jong gemoed.
Ik voel mij gans tot u genegen,
maar och, hoe nauw begluurt de kiesheid* 'tgeen gij doet!
Wanneer een schuldenaar zijn maner
't al* geeft, al is 't te min, zo heeft hij vol betaald;
doch 't is een veel te zotte waner,
die over Pindus' kunst* aldus in 't oordeel dwaalt.
Zij moet de eiser gans vernoegen.
wie daar te kort in telt, verkleint zijn schulden niet;
en daarenboven baart zijn zwoegen
en uiterste gepoog bespotting en verdriet.
Een oud schoolmeestertje in de wijken
en 't naarste* van de stad ziet jongens om hem staan,
schoon hem de tanden zo bezwijken
en zinnen, dat hij meer geen goed geluid kan slaan*.
Doch als men 't rijmen laf behandelt,
men jaagt het godendom en alle mensen weg,
gelijk de nachtwolf een die wandelt
en schier van angst bezwijmt bij een verwarde heg.
Ik heb al lang in wijze boeken
der dichtren geestigheid* t' ontdekken niet geschroomd.
Zo loopt de visser voordeel zoeken
langs 't kristallijn der Schie, of waar de Maasvloed stroomt.
Korts* heb ik met vermaak gelezen
van enen olifant die in de maneschijn
de kunsten, hem bij dag gewezen*,
zich leerde in eenzaamheid, om vrij van straf te zijn*.
Zo moest ik me ook voorhene schikken.
Ik zong en vijlde dan bij ontijd* wat ik zong.
Aldus vermooit de beer door 't likken
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*
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*

*
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*
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der moeder in zijn jeugd, doch blijft een berenjong*.
Dat doe u echter nooit vertragen.
Neem mij ten voorbeeld niet, maar zie wat lof en eer
d' aloude dichters henedragen,
en laat dat u een spoor en zweep zijn of iets meer.
Zij jaagden d' eer na als met wieken,
en haalden in hun zang dies Hybla en Hymet*,
of deên hun dicht als Tmolus* rieken
van geurige saffraan* die 't brein verheugt en wet*.
En zeker, dans, muziek en wijnen
vervelen eindelijk*: goed schrift is altijd zoet.
Maar 't avondlicht is aan 't verdwijnen.
verschoon, o Westerbaen, deez' brief, en wees gegroet.
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volksgeloof, onder meer bij
Vondel

*

bergen bekend om geurige
kruiden
*
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Aan de heer en meester Willem van Loo, advocaat voor het hof van Holland. Een
dankdicht voor een vriend die hem boeken heeft geschonken. De dichter is terug in
Abtswoude, door hem qua ligging nauwkeurig omschreven, na het verblijf in Delft,
hier aangeduid als een leven in zonde, door God gestraft met een gevaarlijk onweer
dat hem op het rechte pad van bekering en berouw heeft gebracht. Niet zonder enige
ironie beschrijft Poot Abtswoude als een soort paradijs.

Aan de heer en meester Willem van Loo, advocaat voor het hof van
Holland
Voor lang*, oprechte vriend, heb ik al blijk ontvangen
van uw milddadigheid;
die wordt nu door mijn kunst, maar met beschaamde wangen,
dees spade* dank gezeid.
Wat heeft zich menigwerf uw rijke gunst ontloken
voor mij in gift op gift!
Hoe dikwijls lustte 't u mijn ijver aan te stoken
met een beleefde drift!
Uw heusheid heeft mij des wel hoog en dier verbonden
tot roemen van uw naam;
maar die hecht deugd aan geest, en 'k heb nooit pen gevonden,
hiertoe naar eis bekwaam.
Ook waar mijn dicht onnut* vermits uw trouw en wennis*
doen weten wie gij zijt.
Dus dragen Hollands Hof en Academie* kennis
van uw verstand en vlijt.
Ik bid u, stel mij niet in 't snood getal der vleiers:
ik haat hun treken fel.
Zij noden ons te gast, maar schaffen slangeneiers.
Wie voer daar ooit mee wel?
Neen zeker, neen: ik durf op 't heiligste betuigen,
dat ik in u bevind
wat* eer de gunst verdient die minder weet van buigen
dan rotsen in de wind.
Doch 't lust mij eenmaal van mijzelve wat te spreken.
Verschoon dees rijmerij:
zo moet, o jongeling, u nimmer iets ontbreken
van al wat wenslijk zij.
Prijswaarde Heer van Loo, de boeken, mij geschonken
door u, met gul bescheid,
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doen mijn verdwaalde ziel bedaren, schier verzonken
in onverschilligheid.
Ik heb mij lang vermaakt in zinneloze wijsheid
en kennis zonder wicht.
Nu eert gij mij met blaên wier erentfeste* grijsheid
mijn boezem streelt en sticht.
Uw vriendschap zweemt dus niet naar 't grafschrift der vorstinne
dat aanbood, maar niet gaf.*
Gij slacht* een brave arts (dat elk uw deugden minne)
die kranken bergt voor 't graf.
Hiervoor bedank ik u, maar heb er bij te zeggen
wat mij weervaren is.
't Gewapend zwerkheir scheen zijn macht korts aan te leggen
tot mijn verandernis.
Ik zag Gods bliksempijl de zwarte wolken scheuren,
bij nacht in 't nauwe ruim:
de donder lichtte schier de gouden hemeldeuren
van haar metalen duim:
Het aardrijk beefde alom van 't schor geloei der winden.
D' ijsbrokken vielen dicht.
Men kon de ingang toen des doodsen afgronds vinden,
maar maan- noch sterrenlicht.
't Was zulk een weer misschien omtrent toen Jakobs erven
ontvingen 's Hemels wet;*
of toen acht maaiers eens verkeerden* bij de garven
in stenen, half verplet.
'k Vlood uit een eenzaam veld, en riep de wetenschappen
te hulp met wens op wens;
Maar voelde van de dood mij op de hielen trappen.
Helaas, wat is een mens!
Hoe ras en vlak viel mijn filosofie* in duigen,
van angst en schrik vermand!
Het blazen van Gods mond kan ijzerklippen buigen,
en wringen uit haar stand.
Toen wraakte ik 't heilloos pad van elks ontuchtig leven,
en voelde mij bereid
om door een stil gedrag voorts ene schets te geven
der ingetogenheid.
Vraagt ge ook wat ik nu doe? Men dicht wat als we kunnen.
Doch waartoe dit gezegd?

*

eerwaardige

*

toespeling niet
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*
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Bezie 't, en kom mijn zorg in Abtswoud eens verdunnen,
'k zal wijzen waar het legt.
Ten oosten dezer buurt bespoelt de Schie haar boorden,
ten zuiden blauwt de vest
van 't smokende Schiedam, Delft heft zich op in 't noorden
en Schiplui deist in 't west*.
In deze wijk leef ik op heden als een koning,
dat is, van zorg schier grijs;
ook schier als Adam in de lusthof, want mijn woning
telt veel verboden spijs*.
Ja zeker, Abtswoud zal naar Eden wat gelijken,
indien men 't wel beziet;
maar geen gebod doet ons de boom der kennis wijken;
die staat er thans nog niet*.
'k Zie echter met vermaak waar gras en bloemen groeien,
en eer de waarde reên*:
Ook wens ik daar, mijn vriend, dat lang uw geest mag bloeien
tot nut van 't algemeen.

*

is verderop in het westen te
zien

*

doelt Poot hier op zijn
boekerij, voor hem vruchten
van de boom van de kennis
van goed en kwaad? Dat lijkt
tegengesproken door het
vervolg.
*
die kennis bezit ik nog niet
*
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Aan de heer en meester Adriaen Swalmius. De advocaat Mr. Swalmius was een van
Poots trouwste begunstigers, zoals ook weer uit dit gedicht blijkt. In tegenspoed,
toen veel andere vrienden de dichter in de steek lieten, bleef hij hem helpen met
vriendelijke brieven en geldelijke ondersteuning. Het gedicht is niet gedateerd. Het
stamt waarschijnlijk uit de jaren 1725-1726 als Poot weer in Abtswoude woont en
een beetje tot rust gekomen is. In het eerste deel van het gedicht bedankt hij zijn
weldoener voor zijn voortdurende steun, het tweede deel is een algemene beschouwing
over de zegeningen van een deugdzaam leven in tevredenheid en zonder geldzucht,
ongetwijfeld ook bedoeld als lof op Swalmius. Mythologische deugdhelden als
Hercules en Pollux worden ten hemel opgenomen. Poot verwacht hetzelfde voor zijn
beschermer maar hoopt dat het nog even zal duren. Swalmius is midden dertig.

Aan de heer en meester Adriaen Swalmius
Draag thans, o zangheldin, met spoed
aan Swalmius mijn brief en groet,
en meld hem, met een dankbaar wezen,
hoe zeer zijn edelmoedig schrift
en gouden gaaf mijn liefdedrift
naar u doen streven, als voor dezen.
Of schaamt gij* u in 't end mijn min;
en heb ik, balling van uw zin*,
de groene Helicon te mijden?
O neen: ik ken uw zoete lonk,
die gij verdubbelt nu een vonk
van gul geluk ons komt verblijden.
Voorwaar ik meende dat men Poot
al lang gerekend had voor dood,
zo maalt men in verwarde kansen.
'k Zei dikwijls: nu 't geluk mij haat
kan ik in ene korenmaat
wel rond met al mijn vrienden dansen.
Want die uw waan als vrienden eert,
zijn haters, als gij heil ontbeert.
Dus wijkt de zwaluw 't winterkrimpen*.
'k Noem hen een echo, en dat sluit*:
zij zijn een lichaamloos geluid,
slechts klaar* met snood gevlei of schimpen.
Maar 't gaat hier anders. 't Lot draait goed*.
Wij worden door een trouw gemoed

*
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*
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met onverwachte gunst bejegend.
Calliope, nu lij* geen frons
in 't aangezicht; wij vinden ons
nog niet vergeten, daar men zegent.
Maecenas Swalmius, zie neer;
of kent gij deze hand niet meer,
door 't lang verloop der korte tijden?
Z' is Poots; dat zal haar stijl en taal
doen blijken in dit kort verhaal
waarin we ons om uw deugd verblijden.
Gij hebt mij (en dat zou mijn ziel
onthouden, schoon de hemel viel)
met weldaên dikwijls overladen.
Gij gaaft: en had ik meer begeerd,
uw gulheid had mij meer vereerd.
Hoe kan de malse* gunst u raden!
Uw heusheid weet wel, dat de prijs
des aardsen rijkdoms bijster rijz',
maar schenkt mij echter* eer en giften:
dies zal ook uw roemwaarde naam
lang klinken uit de mond der faam,
en luister geven aan mijn schriften.
Hoe heeft mij uw gelukkig huis
geborgen tegen lastig kruis,
dat mij bijwijlen drukt en teistert!
Hoe vrolijk schaftte uw rijke hof
mij levendige vreugdestof,
als 't lot mijn boezem had ontheisterd*!
En schoon haast elk naar hoogheid tracht,
gij stelde uw oud en eêl geslacht
voor mij niet zelden heus ter zijde.
Ik weet dat gij geen boer versmaadt,
indien hij ooit met wijs beraad
zijn zucht en vlijt de deugden wijdde.
Dat dies u 't juichend hemelrijk
met zegen overstroom', gelijk
de milde Nijl zijn rijke zomen.*
Dat nimmer druk het heil belett'
't geen gij met uwe Elizabeth
in 't eerbaar huwlijk hebt bekomen.
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Hier zou ik (want mijn tijd valt dier*)
besluiten, maar het breed papier
wil gaarne nog iets laten lezen.
Zie daar dan een wel vreemde print
waarvan men 't leven nauwlijks vindt.
hoe helder blinkt dit hemelwezen!
Een erelijk en deugdzaam man
is waarder dan men schrijven kan:
ook heeft hij genen roem van noden.
Zijn doen bestelt hem rust en vree,
en hij ontziet in gene stee
het wraakgeweer van gramme goden.
Het noodlot met zijn hoog gebied
en wetten, wederstreeft hij niet,
maar haat de dwaze wellust bitter.
Hoe triomfeert hij met zijn reên
en zeden over d' ijdelheên!
Men vier' hem als een rijksbezitter.
Al woelt en woest* de dwinglandij,
hij vindt zich in de boeien vrij,
en wankelt niet in weerspoedswinden.
Ja als de Waterman* uit haat
't gekeerde jaar* met sneeuw belaadt
kan hij alom een zomer vinden.
't Genoegen houdt hem altijd rijk.
Men ziet hem, als een mol in 't slijk,
niet blind naar losse schatten wroeten.
Hij wendt zich tot weldadigheid,
en overwint het onbescheid*
en maakt het misdrijf radde voeten*.
O vrekken, die uw hart verslaaft
aan 't geen een moor* uit d' aarde graaft,
en weer bij u in d' aarde schimmelt,*
wat weet gij weinig hoe het geld
voor brood en wijn dient uitgeteld,
terwijl uw kop van zorgen grimmelt!
Hoe veel eet toch een knecht wel meer
op enen weg dan vrouw en heer,
wier zware spijskorf hij moet dragen?*
't Lot hoede mij voor overvloed,
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*
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*
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*
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die mij noch andren voordeel doet.
Wie kan onnut metaal behagen?
Mijn vroomaard prijst de middelmaat*
in doen en laten, en leeft raad*
in alles met de billijkheden.
De rode gramschap stookt geen strijd
in hem: ook is de vale nijd
nooit in zijn reine ziel gegleden.
Sta pal, o held; ik eer u des.
Langs deze weg is Hercules*
ten trans der sterren opgevaren.
dit spoor geleidde Pollux* mee
naar 's hemels kreitsen*, rijk van vree,
zo hoog bij d' eeuwigblijde scharen.
Langs deze koninklijke baan
is Swalmius tot nog gegaan.
Dat hem een heilzaam end belone.
Maar vriend, uw scheiden dreigt ons schâ.
Beërf bij 't vroom geslacht, doch spa,
de gloriepronk der beste krone*.
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juiste maat
houdt rekening
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*
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Aan *****. Hoogstwaarschijnlijk gaat achter de anonieme geadresseerde Jacob 't
Hart schuil, burgemeester van 's-Gravezande, gelegen aan de uitmonding van de
Maas, en de vader van Neeltje 't Hart, Poots beminde. Zie verder Inleiding p. 53.

Aan *****
Ik ben, o vriend, zeer graag* thans om te weten,
hoe 't met uw levenswelstand zij,
en of ge, aan 't eind der zilvren Maas gezeten,
nog zucht draagt tot mijn mijmerij.
Het is al stijf* een vliegend jaar geleden
dat ik uw bijzijn jongst genoot.
Die tijd schijnt mij een kring van eeuwigheden,
zo hoog acht ik een vriend en groot.
Ontvang mijn groet, en leef bij alle braven
in rijke voorspoed naar mijn wens.
't Geluk doe u bezeilen 't heil der haven
wiens weelde palen kent noch grens.
En schoon gij mij moogt voor ondankbaar schelden,
omdat ik uw weldadigheid
zo armelijk met letters koom vergelden;
'k Hoop evenwel op heus bescheid*.
Een schuldenaar maakt zich somwijlen zuiver
bij delen, als 't geheel wat faalt.
en telt men mij, schoon langzaam, voor een stuiver
acht duiten*, 'k schrijf nochtans: Betaald.
Ik zal u licht nog plagen met mijn zangen,
en stelen uwe dierbre tijd.
Mijn zangnimf toont schier onbeschaamde wangen
bij lieden waar men rondheid lijdt.*
Wat kan ik u, o waarde vriend, ook geven
dan altemet een vrolijk lied?
Zo lang ik bij verstandigen mag leven
ontstelt zich* mijn geringheid niet.
En dat ik mij niet dapper zie gezegend
door 't avontuur* en machtig geld,
geschiedt omdat mijn veer* hen schots* bejegent,
en niet bij d' eerste goden stelt.
Want zeker 't goud en 't los geluk bezorgen*
het nut der zotten: zonder dat
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zou 't lot gewis hen voor de naaste* morgen
verstoten met hun faam en schat.
Maar zet de deugd en wijsheid op de stranden
van vreemde kusten moedernaakt,
zij zullen zich van alle hinderbanden
ontslaan, terwijl haar luister blaakt.
Wie mij ook zegt, dat zonder deugd en wijsheid
een mens gelukkig wezen kan,
is nog gans jong, of bijster kinds van grijsheid,
en niet te tellen voor een man.
Men steun' nochtans op kennis noch goê zeden,
want die u kransen past om 't hooft
was mooglijk ook al lang aan 't pijlen smeden
wier punten hij uw hart belooft.
Die heden mij met bondelen en bijlen*
geëerd ziet langs de Roomse straat,
zal morgen licht mijn jammer zien verijlen*,
als 't weiflen* dus zich horen laat:
Geef weder; geef, uw achtbaarheid moet dalen:
de Raad ontzegt u zijne min.
- 't Is wel: kom ook mijn laatste broodkorst halen.
Zie, vriend; dat heeft de wereld in.
De zusters, die des mensen noodlot spinnen*,
behaagt dit zo. Daar valt geen keur*.
Best volg ik dan de rei der zanggodinnen,
als troosteressen in 't getreur.
Best eer ik dan de laagheid, die geen vesten
behoeft te bouwen, bleek van vrees,
waar gierigheid en staatzucht d' akkers mesten
met bloed, beschreid van weeuw en wees.
Doch zo ik nu eens moed had tot verkrijgen,
'k zou smeken om een duur geschenk;
maar schaamte en schroom doen me, als de vissen, zwijgen,
wanneer ik om die rijkdom denk.
Ook weet ik schaars, en ben dies dol te noemen,
hoe 'k lonen zou dat waard onthaal.
'k Hoor velen wild op macht en schatten roemen;
doch dat 's in mijn land gekkentaal.
En schoon ik wel bespeurd heb onder 't lezen,
dat flauw verzoeken traag bedijt,
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't is echter nog veel nutter stil te wezen
dan dwaas te tergen 't wijs verwijt.
Ik zou mijn doen zo wakker overleggen,
dat gij geen narouw vrezen meugt.
en zo ge, o vriend, niet weet wat ik wil zeggen,
zo denk om 't wensen van de jeugd.
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Reisbrief aan de heer Jan Oudaen. Poot heeft al voor zijn vertrek naar Delft een brief
aan Oudaen gedicht (zie p. 265), nu ontvangt deze goede vriend een uitvoerig verslag
over de mislukkingen van de Delftse periode. Na een introductie, waarin hij zijn
vriend prijst om zijn voortdurende behulpzaamheid, volgt een verslag van een
allegorische tocht. Hij beschrijft zijn dooltocht als een reis op een slecht uitgerust
schip. In deze passage lijkt Poot zich behoorlijk georiënteerd te hebben in
scheepskundige terminologie. Mogelijk heeft hij hiervoor W. à Winschoten, Seeman
(1681) geraadpleegd, door hem in zijn ‘Adversaria’ gebruikt. De verteller is met
verkeerde metgezellen op weg naar het valse paradijs van een ‘kermisland’, Land
van Cocagne of Schlaraffenland. Hier zijn door de eeuwen heen mensen tot wangedrag
en dronkenschap gekomen zoals de geleerde dichter aan allerlei voorbeelden uit de
mythologie, bijbel, literatuur en geschiedenis laat zien. Hij heeft zich kennelijk
misgaan aan brasserij, maar ontkent ten sterkste dat hij zich aan ‘lasterlijke min’
heeft overgegeven (dit als antwoord op de suggestie van Jacob Campo Weyerman
in zijn fabel ‘De landmuys’ dat Poot in de stad ook Venus had gediend). De verteller
vertrekt ten slotte toch en komt na een vreselijk onweer dat zijn berouw symboliseert,
veilig terug in Abtswoude.
Poot verraadt in dit gedicht een bescheiden kennis van het werk van Lucretius,
die hij mogelijk via Vondels Bespiegelingen van God en godsdienst (WB IX, p.
432-440) heeft leren kennen - het woord ‘vezelingen’ wijst daarop. Maar mogelijk
heeft Poot ook de vertaling van Jan de Witt (De werken[...] van het heelal, Amsterdam
1700) gekend. Deze De Witt had aan David van Hoogstraten opdracht gegeven een
epigram op Poot te schrijven (Biografie Spex, Vervolg der gedichten, p. 22-23) en
maakte er ook zelf een (a.w. p. 51). Er bestond dus een relatie.

Reisbrief aan de heer Jan Oudaen
't Behoeft ons nimmer vreemd te geven*,
o allerwaardste vrind,
dat 's mensen wisselvallig leven
met jammeren begint.
Want wie des leeds dat ons blijft kwellen
hier 't juist getal onthoudt,
kan ook de gele bladers tellen
die 't herfstweer strooit in 't woud.
De levensspoel vult ongehinderd
't kort web* met lang verdriet;
en onze jaren zijn verminderd
maar d' ongevallen niet.
Oudaen, die mijn geringe dichten
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zo vriendelijk ontvangt,
en heus verschoont terwijl ze zwichten*
in 'tgeen de kunst belangt;
ja bovendien uw milde handen
hun opent met een lach,
hen erende met rijker panden*
dan ik ooit schenken zag;
voorts billijk d' eerste zijt geprezen
door mijne boerse luit,
en ook de leste dient te wezen
als ik mijn zangen sluit:
Ons leven zwiert langs vreemde wegen.
Het noodlot rukt of leidt.
Maar 't jong gemoed is meest genegen
tot dwalend onbescheid*.
Gun mij van 's rijms begin een teken
te geven naar mijn macht,
zo moet u nimmer 't heil ontbreken
waar 't vroomste hart naar tracht.
Ik zeilde eens met verwarde zinnen
de luwt der haven uit,
genoodzaakt door de schikgodinnen
en 't ijzren dwangbesluit*.
Of schat men mooglijk deze namen*
gans hol en zonder reên,
en dat ze ons al te slecht betamen?*
Hoe 't zij: ik spoeide heen.
't Geluk der reis staat licht te weten:
men zag, door haast en vaart,
mij graadboog, zeilkompas vergeten,
en lood*, en waterkaart.
'k Ontbeerde schipper*, stuurman, loodsman,
en kok en bottelier*;
ook schieman*, timmerman, hoogbootsman,
matroos en musketier*.
Dus koos het schip de wilde baren.
Ik stelde mij ten stuur,
doch was in 't varen min ervaren
dan eertijds Palinuur*.

*

tekortschieten

*

cadeaus

*

onverstandig gedrag

*

noodlot
aanduidingen voor het
levenslot
*
immers, beter zou men van
Gods leiding kunnen spreken
*

*

peillood
ondercommandant
*
onderofficier
verantwoordelijk voor dranken voedselvoorraad
*
onderofficier
verantwoordelijk voor de
tuigage
*
soldaat
*
de stuurman van Aeneas

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

*

294
't Vernuft dat Argo*, rijk van helden,
aan Phasis' oever bracht,
staat ook hoog boven mij te melden:
mijn zeilen werd veracht.
't Ging heen en weer en op en neder.
Zo drijft een ooievaar
in 't ronde dikwijls op zijn veder,
bij 't zwerk, in 't zoetst van 't jaar.
Gij zoudt gewis gezworen hebben
met alle wijze liên,
dat ik het vloeien noch het ebben
der zee ooit had gezien.
Doch eindlijk vult een kou* de doeken.
Wie lust het nu met mij
naar nieuwe werelden te zoeken?
De scheepsvracht* geef ik vrij.
Men zal u ruime woning wijzen
in 't beste der kajuit,
en voeden met de fijnste spijzen
die 't ganse schip besluit.
Men zal uw raad getrouwer vieren*
dan Mozes' grijze wet*;
en naar uw wil en wenken zwieren,
gerust en onbelet.
Hierop* voer d' IJdelheid en Dwaling
mij met een jachtboot toe;
die gierden met nog schever maling*,
en werden mat noch moe.
'k Nam ze in*; ze waren licht van lijven,
en wuft gelijk een droom.
Hiermede liet men 't bootje drijven,
en voer voor wind en stroom.
Hoe deisden* toen de rijke dalen
en 't vaste land terug!
Daar scheen een Gulden Vlies te halen.
- Spreidt netten voor een mug.*
Wil iemand zulk een doolvaart prijzen;
ik stel zijn oordeel vrij,
maar 'k zal met deze brief bewijzen,
dat hij bedrogen zij.

*

schip van de Argonauten
die het gulden vlies gingen
halen in het rijk Colchis waar
de rivier de Phasis stroomt
(Ovidius Metamorf. VII, 1 VV.
WB VII, p. 420)

*

wind (zeemanstaal)

*

passagegeld

*

eerbiedigen
Tien Geboden

*

*

Op die uitnodiging

*

kwamen nog meer
zwaaiend en scheef draaiend
aanvaren (dan ik het zelf al
deed - zie boven)
*
aan boord
*

weken

*

wat een moeite voor
helemaal niets!
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'k Had nog veel andre reisgezellen,
maar kan hun kromme naam
zo niet op maat en voeten stellen,
vooral nu ik 't mij schaam.
't Vernuft nochtans en d' eedle Reden
voer met ons, dag op dag;
maar zo ellendig klein van leden
dat Linceus hen pas* zag.
Hebt gij ooit Carus* horen zingen
en beuzelen in 't breê
van vliegend zaad en vezelingen*?
zo waren deze twee.
Het schip werd spoedig voortgedreven.
De wimpels zwierden uit;
daar zag men Jonkheid in geschreven,
'tgeen niet veel goeds beduidt.
De mars* zingt liefelijke deunen,
en klinkt van snarenspel.
Al 't ruim begint van vreugd te dreunen,
en vreest voor geen gekwel.
Men liet het parelrijke weiland
der deugden aan d' een zij,
aan d' andre verder 't blinkend eiland
der hemeldienstvaardij.
Te weten*, 't was op zulke kusten
bij ons toen niet gemunt.
Ook scheen 't ons toe dat daar geen rusten
ons ooit zou zijn gegund.
Mitsdien* kwam ons voorheen ter oren,
dat daar de wet ons bant*,
of in een diepe kuil zou smoren.
Vaarwel, strafhartig* land.
Daar ligt een aardstreek in de stromen
der Middellandse zee,
waar honderdduizend schepen komen,
en ankren op de ree.
't Is 't kermisland, waar steên en landen
ter markt gaan door al 't jaar,
en dikwijls lijf en ziel verpanden
voor snode en muffe waar.

*

nauwelijks
T. Lucretius Carus,
schrijver van De rerum
natura
*
atoompjes
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Immers
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Ondertussen
verdrijft
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De velden pronken er met bloemen
en leliën en groen.
Doch niemand zal er d' oogsten roemen,
dewijl ze nimmer voên.
Men vindt er bomen, rijk van vruchten;
die biên een schone schijn,
maar doen de dwaze plukker zuchten
door haar bedekt venijn.
't Volk houdt er daaglijks dronken feesten,
en Bacchus open hof.
Twee voeten voeren 't lijf der beesten*
daar alszins langs het stof.
God geve waar ge u heen wilt wenden
gij vindt er niet dan vreugd,
maar vreugd die hart en hoofd kan schenden:
daar staat geen kerk der deugd.
De Wellust heerst in die gewesten,
en schrijft er rijksgeboôn.
Wilt gij met bloed zijn klei niet mesten,
zo dient er ras gevloôn.
Men zag nooit zotter staatplakkaten
dan deze grootvorst dicht,
omdat ze niemand leven laten
naar een bescheiden plicht*.
Lycurgus'* wet en Solons* lessen
zijn daar gans niet geacht.
Dat rijk houdt zich van zelf in essen*
door zinneloze kracht.
Men houdt er van geen vrome handel,
noch past er op de faam.
Der braven erelijke wandel
schijnt daar een ijdle naam.
'k Zal u nog meer hoedanigheden
vertellen van dat land
en zijn godsjammerlijke zeden
als 't weer min ruist in 't want.*
Dees kust bedoelden wij in 't varen;
zij lag niet al te wijd.
Men kloofde 't blauw der pekelbaren,
en spilde weinig tijd.

*

mensen die zich gedragen
als beesten

*

volgens verstandige
verplichtingen
*
wetgevers in resp. Sparta en
Athene
*
wezen, vgl. Lat. esse
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Wat konden wij ook beter kiezen
dan 't kortste reizen toch?
Wie onder 't winnen wil verliezen
begeef zich in ons zog.
Ik gis dat al mijn huisgenoten
toen* weenden dat het klonk,
met zulk een band om 't hart gesloten
alsof 't geluk verzonk.
Dus klaagde Halcyon* gewislijk
toen Ceïx* stak van land,
wiens reis zo bijster droef en mislijk
verbrak de huwlijksband.
Gij zult mij ook van vreugd zien schreien,
als ik, na ramp en wee,
de vaderlandse bloemvalleien
in stilheid weer betree.
Wij kwamen in de ruime haven
van 't valse paradijs,
en offerden verkeerde gaven,
verkeerde goôn ten prijs.
Voorts ging men 't juichend land beschouwen,
met waggelende schreên;
maar vond het slechter van gebouwen,
en kleiner dan het scheen.
Nochtans vernamen we in veel perken,
met weeldig groen beplant,
verscheiden slaperige merken*
van Hercles' eigen hand.
'k Geloof dat hij in deze streken
aan 't spinnen zij geraakt*.
Dit land wordt toch heel schaars* ontweken,
hoewel 't veel klagers maakt.
Hier praalden eertijds Circes* zalen,
waar 't zoet verkeerde in zuur.
in dit gewest liep Reinout* dwalen,
zo ver van Salems* muur.
Aeneas* vond er Dido's* hoven,
Achilles* lier en luit.

*

nl. toen ik op reis ging naar
‘kermisland’

*

Alcyone, echtgenote van
Ceïx, die tegen haar wil op
reis ging en omkwam

*

sporen

*

nl. in dienst van koningin
Omphale
*
de held vervrouwelijkte
daar schandelijk zelden
*
tovenares die Odysseus met
luxe aan zich bond
*
In Tasso's Gerusalemme
liberata wordt Reinout
verliefd op een tovenares
*
Jeruzalem
*
Aeneas werd hier verliefd
op koningin Dido (die hem
van zijn roeping afhield)
*
Achilles vermomde zich als
meisje om niet aan de
Trojaanse oorlog deel te
hoeven nemen
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en Roeland* liet zich daar beroven
van krijgseer, hart en buit.
Maar wat geldt hier een bloedvergieter,
of held of dwingeland?
De Wijsheid zelf, de Wijsheid liet er
haar voetstap in het zand.*
Wij werden in een beeld de gangen
van Salomon gewaar,
en zagen Samsons* lokken hangen
Doch bovenal stond daar een teken*
van Alexanders dorst*,
dat ons een kroes scheen toe te steken,
verheugd en gul van borst.
Denk nu eens wat dit heeft te zeggen.
Het land teelt meer dan gras,
waar kronen onder bedden leggen,
en knotsen* bij het vlas;
of waar de wijnrank hoger steigert
dan eik en populier,
terwijl de grond geen voedsel weigert,
maar kweekt haar vochtig vier.*
In 't eind genaakten wij de koning,
die met een valse kroon
te prijk zat in zijn lege woning
op enen glazen troon.
Hij had veel wieken aan zijn leden,*
en lachte ons vrolijk toe;
ja heette met vergulde reden
ons welkom, los te moe*.
Men zag aan zijn gelaat geen letsel:
scheen lieflijk en gezond,
maar was bestreken met blanketsel,
gelijk ik dra bevond*.
Wat telden wij hem onder 't naderen
al groeten toe, in 't wild*!
Hoe wies* de blijdschap in onze aderen,
toen 't zwerven scheen gestild*!
Want zeker, wie zich vindt geborgen
uit d' ongetrouwe zee
ontslipt* een groot getal van zorgen,

*

Roeland, de hoofdfiguur uit
Orlando furioso van Ariosto,
liet zich door zijn liefde voor
de heidense prinses Angelica
van zijn taak afleiden
*
Zelfs de Wijsheid liet zich
hier zien, blijkens het gedrag
van de bijbelse koning
Salomo, de wijze bij uitstek,
die zich door zijn
vrouwenliefde tot
afgodendienst liet verleiden
*
bijbelse held die bezwijkt
voor de verlokkingen van
zijn geliefde Delila die hem
zijn haren afsneed
*
uitbeelding
*
Alexander de Grote
misdroeg zich in
dronkenschap
*
werktuigen om vlas te
bewerken
*
Het moet wel een
vruchtbaar land zijn dat je er
niet hoeft te regeren en te
werken en de wijnstok het
beste groeit van alles
*
zijn gevleugeldheid wijst op
zijn lichtzinnigheid
*
loszinnig gestemd

*

algauw merkte

*

op goed geluk
groeide
*
voorbij leek te zijn
*

*

ontsnapt aan
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al voedt het land die mee.
Zet, zegt hij, u daar vrij ter neder
op dat gespreid fluweel.
Men leeft hier altijd zacht en teder,
en wacht geen beter deel.
Ik zal u eeuwig gunst bewijzen,
en gij zult overal
mijn gevende gastvrijheid prijzen
in dit welzalig dal.
Het zal u nimmermeer ontbreken
aan stoffen van vermaak.
Heb ik niet maar een woord te spreken
opdat u vreugd genaak'?
Zo relt* hij, en na al dit roemen
vereert hij ons uit min
met arme vijf of zeven bloemen,
en daar nog horzels in.
Voorts viel de dis wel schraal en mager
die ons te voeden had.
'k Zat in een eetzaal licht ooit lager*
maar at nog waar ik zat.*
Hier scheen de kost op hout geschilderd,
gelijk ten vreugdemaal
verschaft werd somtijds gans verwilderd
door Heliogabaal*.
Men schonk ons echter zoete wijnen,
maar die wel haast te wreed
het rusteloze hoofd doen kwijnen
van ongenadig leed.
Ai zie eens; naar zo mild een gever
wees ons de reislust heen.
Ja derwaarts hangen hart en lever*
der jonkheid in 't gemeen.
Zij toont in 't kiezen of verachten
al meest een plomp begrip,
en blijft te traag haar heil betrachten
langs bank en blinde klip.
O ijdle jeugd, o domme zinnen,
o redeloos verstand,
uw dwaling komt mij nu te binnen.

*

kletst

*

ik zat waarschijnlijk ooit
wel op een mindere plaats
*
maar daar kreeg ik
tenminste nog wat
*

Dat Heliogabalus zijn
gasten houten voedsel
voorzette, staat in de Historia
augusta opgenomen
biografie van deze keizer;
hoe Poot het verhaal kent,
weet ik niet
*
zetel van begeerte
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Men leert van langerhand.
Mij is, helaas! te klaar gebleken,
hoe verre men verzeilt*,
terwijl men langs die waterstreken
noch ster noch gronden peilt.
'k Zei, na 't ontvangen van die gaven,
dat fraaie hof vaarwel,
en keerde weer naar schip en haven.
Dat land grenst aan de hel.
Het vonkje der voorzichtigheden
dat mij nog overschoot,
deed me omzien, of de kleine Rede
nog school in schip of boot.
't Was nut: en 'k zal hem nooit begekken
die voor een slang in 't kruid
zijn voeten weet terug te trekken.
Wij vielen in de schuit.
Toen hoorde ik 't zingen der Sirenen*;
maar hield ze voor een pest,
zo blonk het strand van mensenbenen
rondom haar gruwelnest.
Charybdis, Scille* en Polifemen*
zijn zo gevaarlijk niet
in 't moorden, draaien, grijpen, nemen.
Ik schuwde dat verdriet.
Want niemand zag mij ooit vervoeren
tot lasterlijke min.
Maar hoor eens, hoe ze ons heil beloeren.
Dit was haar zangbegin*:
Wie in zijn jeugd
de wellust wil vernielen,
ontbeert de vreugd,
en voert een dom gemoed.
Wat is de deugd?
Een tirannin der zielen,
die nooit verheugt,
maar zinnen kwelt en bloed.
Kom hier bij ons aan deze waterkant.
De weelde woont op dit gelukkig strand.
Kom hier, wij zullen liefde plegen.

*

in verkeerde richting zeilt

*

dezen lokten met hun zang
zeelieden zodat dezen
schipbreuk leden
*

twee zeemonsters
cyclopen (Polifemus hield
Odysseus gevangen)
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Een jonge zin
moet zich bewegen
tot de zoete min.
Zij hielden nog al aan met zingen,
Maar 'k voer haar los* voorbij.
Die hier zich naar de reên* kan dwingen
laat veel gevaar in lij*.
Gewis de God wiens hofgewelven
elk ziet, en die de mens
veel liever heeft dan wij ons zelven,
behield mij hier naar wens.
Daar zal ik hem ook dank voor zeggen
zo lang ik adem haal.
Hak af aan deze wal de dreggen*,
of blijft er allemaal.
Maar toen wij eindlijk, na veel levens
en zwevens* bij de liên,
't vreemd land, met omgekeerde stevens,
de rugge lieten zien
begon de moed mij gans t' ontzinken.
Help Hemel, wat geweld
van stormen met geloei en klinken
beroerde 't pekelveld*!
De vloed begon eerst zwart te worden,
en toonde een droef gelaat.
De blanke dag verliet zijn orden,
en koos een nachtgewaad.
Voorts toonden alle vier de winden
hun stormkracht tegen een.
Kan iemand zich verlegen vinden,
ík was het, en met reên.
O, sprak ik dikwijls, hoe gelukkig
zijt gij, die 's vaders huis
nooit hebt verlaten noch dus drukkig*
u vindt in 't stroomgedruis!
Want waarlijk hier valt leed te wachten.
De wanhoop zweeft er naakt,
en klampt ons met haar felle machten
aan boord, dat alles kraakt.
Hoe balderden die donderslagen!
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onverschillig
rede
*
achter zich
*

*

ankers

*

ronddwalen

*

zee

*

bedrukt
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Hoe kon die bliksemgloed
mij 't blozen van het aanzicht jagen*,
en 't schrikken in 't gemoed!
Het scheen alsof de rijke hemel,
dat overschoon gebouw,
en 't aardrijk met zijn groot gewemel
een baaierd* worden wou.
D'Atlantides* bekleên haar pruiken
van eeuwigblinkend goud
met nevelige waterhuiken,
en regenen op 't zout.
't Meer splijt tot op de afgrond open,
terwijl het schuimt en barnt*,
of kaatst de hulk, ontbloot van hopen,
omhoog bij 't gram gestarnt.
Gods tuchtvier groeide door 't verhitten.
'k Dacht dat de kiel al brak,
en ik mij gans alleen zag zitten
op 't naar en zinkend wrak.
Het zag er droevig uit en donker.
Hoe duur was goede raad!
Wie 't zonlicht mist en stergeflonker
is dus in doodse staat.
'k Had ook gewis nooit land gevonden
in dat woest waterwoud,
had ik 't gezicht niet uitgezonden
naar een gedwarsboomd hout*.
Ik zag, en 't strekte mij ten baken,
een berg van bloedig zand*,
waar eenmaal twee troostrijke staken*
voor 't mensdom zijn geplant;
en waar het Ondier*, dat tot dwalen
en malen ons bestiert,
zijn zwarte luister voelde dalen,
toen 't zo vertreden werd.
Maar om hier nu rond Duits te spreken,
dat onweer heet ‘Berouw’,
te streng betracht, te dwaas ontweken.*
Dat elk de midweg hou.
Leer wijd van Judas* moordstrop blijven

*

m.a.w. mij bleek van schrik
maken

*

chaos
Zevengesternte

*

*

kookt

*

nl. het kruis van Jezus

*

Golgotha
het kruis van Jezus en dat
van de ‘goede moordenaar’
*
duivel
*

*

verkeerd als je je er te veel
in verliest, maar dwaas om
het niet te willen voelen
*
de verrader van Jezus, die
zichzelf verhing
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en Epicurus'* dons.
Wij moeten ons geen vonnis schrijven;
daartoe zit God voor ons.
Wij moeten van geen rust ook dromen
in onverschilligheid.
Maar volg mij weder naar de stromen
waar 't schip met Nereus* pleit*.
'k Had hier met zee en lucht te worstelen,
gelijk een everzwijn,
dat, scherp van tand en ruig van borstelen,
zich weert om vrij te zijn.
Ten leste scheurden mist en wolken.
De zon brak vrolijk door.
Ik zeilde langs de stille kolken,
waar ik veel volk verloor,
maar 't geen ik moest en wilde missen.*
Aldus, in korte stond,
betrad ik, na veel hindernissen,
de vaderlandse grond.
Men kuste d' aarde, blij van zinnen,
en boog zich voor 't altaar,
ten dienst van 't Hoofd der Cherubinnen*,
't plechtanker in gevaar.
Ook voelde ik mijnen zin verkeren*,
en genen nieuwen lust
om 't schip weer door de wilde meren
te sturen naar die kust.
Dit, allerwaardste mijner vrinden
die ik op heden ken,
dit was het, dat d' Abtswoudse linden
deên vloeien uit mijn pen.
Want onder hare blaên gezeten,
ontvang ik lust op lust
tot zingen als de zomers zweten.
Lang duur' die zoete rust.
't Verveelt me ook* niet zo rond te melden
hetgeen mij wedervoer.
Maar zulk een schrift ontmoet men zelden,
of smijt het op de vloer.
'k Verwacht nochtans de handel* anders

*

Grieks filosoof die naar een
genotvol leven streefde

*

god van de zee
vecht

*

*

nl. de bemanning van
IJdelheid, Dwaling en
consorten

*

engelen

*

veranderen

*

Het valt me ook niet zwaar

*

behandeling
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van uw bescheidenheid*,
en heb al lang de wufte standers*
mijn blinde dienst ontzeid.
'k Zou ook mijn dicht hier breder bouwen
op 't onheil, voor beloofd,
Maar geef dat anderen t' ontvouwen.
Mijn zangnimf schudt haar hoofd.
Laat slechts een kind de wang besproeien
met tranen, dat men 't ziet.
De rozen van de wereld groeien
aan dorens van verdriet.
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Algemene Brief. Een brief zonder specifieke adressaat, dus bedoeld voor ‘men’. De
inhoud is een korte autobiografie. Zie verder Inleiding p. 54-58.

Algemene Brief
Voor een oprechte biecht verdwijnt de straf der zonden.
men geef mij dan gehoor. 'k Zal Neerlands wereldronden*
doen weten wie ik ben, al heb ik 't meer gedaan*.
De grondslag is onnut zo 't bouwen stil blijft staan.
Daar valt nog heel wat nieuws van mijnen staat t' ontvouwen.
't Groen Abtswoud is vooreerst dan met zijn graslandouwen
Poots vaderland en wieg, niet wijd van 't prinslijk Delft*.
Daar zag ik 't eerste licht juist toen de louwmaand elf
en tweemaal negen schreef met haar verkleumde handen,
in Jakobs schrikkeljaar*, dat door de christenlanden
een M en D liet zien, een C een L en nog
vier X-en min een I. Dat cijfren dient hier toch,
want anders mocht een leek in 's dichters oude* dwalen,
en dat zou jammer zijn. Nu zal ik voorts verhalen,
hoe ik mijn kindsheid sleet en baardeloze jeugd,
waarvan mij evenwel 't herdenken smal verheugt,
omdat daarin niets goeds ter wereld is bedreven.
Mijn ouders heb ik u op andre blaên beschreven*.
De Hoogste zij hun loon* voor 't goed, aan mij gedaan
door hun getrouwe zorg en vlijt in wel te raên.
Bij hen moest ik al vroeg de noeste landbouw leren,
die alleroudste kunst waarmee zij zich generen*.
Ik ging dan achter hen langs akker, stal en wei,
maar met een kleine lust, 'tgeen ik nu schier beschrei;
want door veel melken, veel verwelken en veel bouwens*
vergaart men overvloed, van honger meen ik trouwens,
en scheuren in de rok* en eelt aan voet en hand,
doch ondertussen ook een overbot verstand.
O, toen de boeren rijk verkeerden bij hun buren
dat was, wanneer Jupijn nog in de kinderluren*,
en Juno zijne gâ een zuigend meisje was*.
De landbouw miste, eilaas, Saturnus' eeuw te ras.
Voorts brengt die nutte kunst, ook zelfs in deze tijden,
niet zelden ziektes aan die bitter zijn te lijden.
Wat ken ik boeren wel, wier toegerolde* maag,
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hetzij de hondster gloei'*, hetzij de sneeuw ons plaag',
somtijds geen brood gevalt*, omdat ze 't ja* niet hebben!
De vliet van 's bouwmans winst blijft bijster lang aan 't ebben,
en toont de bodem droog op velerleie steên*.
Maar dit 's een buitenpad: ik moet terugge treên.
De melkkoe zal misschien een rijker weide krijgen.
Toen nu mijn grote kop bet uit begon te dijgen*
zond vader, dag op dag, maar tot mijn hartewee,
mij naar de boerenschool van 't Schipluis a b c.
Hoe dikwijls dropen dan mijn tranen langs de wegen!
De meester was niet kwaad, maar 't leren stond mij tegen.
als ik dat huis beschouw, (wat is de mens ook dom!)
sluit mij het hart nog toe*, al weet ik niet waarom.
De leeuw wordt dus ontsteld door 't kraaien van de hanen.
D' aap vreest de schildpad zo, gevonden op zijn banen*.
Nochtans herdenk ik niet met schrik aan plak of roe:
ik heb ze nooit bezuurd; de meester gaf wat toe.
Hij doolt ook zekerlijk die erelijke zeden*
door slagen brengen wil in kinderlijke leden.
Waar geen vermanen baat, is ook het slaan onnut.
Maar volg mij langs de dijk weer schoolwaarts uit de hut.
Mijn reisgezelschap was al mede kroost van boeren,
doch dat wist mij de dood voor 't meest al lang t' ontvoeren.
Een was er gans mijn vriend: wij schreven beide om strijd,
en hielden onderwijl ons zuiver van de nijd.
Hij had met mij in spel en zoete klucht behagen;
maar 'k hielp hem met dees hand en schouder grafwaarts dragen.
Rust, lieve speelgenoot; rust zacht, o waarde Jan
van Bergen, die mijn hart nog niet vergeten kan.
Wij keven altemet*, 't is waar, om koot* of knikkers;
maar hoe gezwind was 't vree! Nu braakt de hel haar ikkers*,
door wie het bloed zijn bloed* niet zelden pais* ontzeit,
om minder dan een noot naar tijds gelegendheid.
Want al het kinds geschil rijst meest om beuzelingen,
een appel of een ei, en andre onnoozle dingen.
Maar voeg een grijze baard eens bij een kindse kin,
gij vindt er groter licht* en snoder kindsheid* in.
Och! D' ouderdom wordt meest door krijg en hou gedreven.
Hoe nader aan het end, hoe zotter zorg voor 't leven.
Men grijpt naar een heel brood, en heeft een brok van doen*.
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Dan* d' avond valt zo ras; ik moet mijn gangen spoên.
Nadat nu 't schoolgareel was van mijn hals genomen
moest ik, van 't nat in 't vuur*, weer op de akker komen:
daar slaafde ik moedig knaap zo fel door heet en kout,
dat gij bezwarelijk een slechter vinden zoudt.
Ik liet het mij voorwaar ontstormen* noch ontzuren*,
als 't boerenkermis was. ‘Maar zal die vreugd wel duren’,
zei vader menigmaal. ‘O zoon, voorzeker neen’.
Doch hoe gestopt is 't oor der jonkheid voor goê reên!
‘Dus ijvrig’, sprak hij voort, ‘bij spel en dans te wezen
staat ons niet half zo fraai als vroeg Gods woord te lezen’.
Heb dank, oprechte man, al had gij mij ontsteld*.
De deugd leest ons ten goê wel lessen van geweld.
In zulke tijden dan ontstierf ons mijne moeder.
Geen nood, werd slechts de jeugd door grote ramp iets vroeder.
Zo tijdelijke schâ de ziel wat baten kan,
is hij die meest verliest ook d' allerrijkste man.
'k Beschreide haar met ernst, gelijk ze wel verdiende;
maar boers en kunsteloos en blind of zwaar stikziende*.
Slaap, waarde moeder, slaap. De grafsteen drukk' u zacht*.
Ik heb u naderhand lijkoffer* toegebracht.
Drie zusters had ik toen en nog, gezond van lijven,+
hoewel daar zonderling* niet veel van valt te schrijven,
als dat ze vaders kist niet weinig voordeel deên,
door 't mindren van de last, besteed aan kleên en reên*.
Doch zusters, neemt geduld, al schijnt dees taal wat stugge.
'k Bewaar de scherpste roên hier voor mijn eigen rugge.
Uw doen mishaagt mij niet. Het is een kluchtig woord,
en dubbel een zottin, die zich aan zotheid stoort.
Maar weder tot de zaak. Waar wil 't hier nu toe komen?
De zoetheid der muziek had mij ras ingenomen.
Daar moest een vedel zijn, een zijden lint daaraan;
en ik begon in 't kort een rare toon te slaan.
Het baarde schier een klank met strijken, toetsen, grijpen,
alsof ge een roestig mes hoorde op een drempel slijpen.
Zie, zo dicht grenst die kunst aan d' eedle dichterij.
De lierman* en poëet gaan dikwijls zij aan zij.
Omtrent en voor die tijd placht mij de zin te dringen,
van zelf, en slecht in zwier*, tot pennetekeningen
van huis en hof en kerk en mens en dier en plant.
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'k Bewaar de stukken nog, van ratten aangerand.
Vervolgens kreeg ik lust tot letterkunst en rijmen,
en leerde, als met droog zand, de verzen samenlijmen.
Wat misselijke* geest of toen de hel ontsloop,
en in het hol gebouw van mijne hersens kroop!
Geloof mij, jonglingschap, de dichtkunst kan ook hinderen.
Leert deze schone tred vrij aan uw brave kinderen,
zei d' erentfeste* kreeft, en kroop vast* zijdeling.
Het rijmen is een zoet en zot en zeldzaam* ding.
Die kunst nochtans, die kunst, door vleien, strelen, nijgen,
wist mijn voorzichtigheid zelf aan haar snoer te krijgen.
De kamerwerken van 't fijn rederijkerdom
verrukten mijn gemoed, al gingen ze ook zo krom
en kreupel als een wijf van driemaal dertig jaren,
waaruit de kracht en geest in 't stinkhuis* is gevaren.
De heldegesten* van ridders en mannen groot
behaagden in zulk schrift mijn wonderlijk minjoot*;
voornaamlijk daar dees kunst onschuldig voert ten straf
een arme idioot, wiens strop voor 't sterven brak*.
Wel moet hij varen, die door dit gelukkig breken
't genot nog lang verworf van een plezierig leven.
Dan komt er doorgaans ook, ten roem der poëzij,
dusdanig een nieuw lied met zoete tonen bij:
Een oude boer met een mooi meisje was jong.
Hoe liefelijk dat er de koekoek zong,
al in de koele meie!
Schoon lief, laat ons spanceren* gaan
maar langs de groene weie.
Ten laatste evenwel verveelde mij die kunst.
'k Begeerde groter hulp van Phoebus en zijn gunst,
en heb ze, hem zij dank, tot nog toe schaars gekregen.
Dan 't scheelt mij ook niet veel. Wat is er aan gelegen?
Men mint een joffer dus, die ons in 't vrijen let*
en na het trouwen dwingt en moeite* baart in 't bed.
De dichtkwaal is alleen door dood en graf te stelpen.
Doe wat gij wilt en kunt; niets anders zal u helpen.
Die ziekte zit te diep in merg en ingewand,
en groeit gedurig aan in 't rusteloos verstand,
gelijk d' uitzinnigheid bij 't vallen van de blâren*:
tenminste, op die wijs ben ik ermee gevaren.
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De blijken des vernufts der vorsten op Parnas
verwonnen mij geheel, die half verwonnen was.
'k Beminde Vondels rijm ver boven Menno's preken*;
want Griek of oud Romein heb ik nooit horen spreken,
't geen zelfs de blinden zien. Maar als* men zegt, Godwouds*,
verrijst er schier een paus uit een verrot stuk houts*.
Wat was ik tot de kunst met hete lust genegen!
Hoe bad ik in de oogst wel menigmaal om regen,
opdat ik van het werk, en bij mijn boeken kwam!
De kunst was voor de winst mij zeker aangenaam.
'k Heb menig avonduur in haren dienst versleten.
Haar liefde gold bij mij al meer dan 't lekkerste eten,
vooral wanneer mijn maag pas dapper* was voorzien.
Maar welk een zanggodin zal mij nu bijstand biên,
om op te zingen, met hoe groot een welbehagen
mijn ziel terugge denkt aan die verlopen dagen?
O gouden levenstijd! O jonkheid, ongeperst
van kommer, daar het hart der ouden schier aan berst!
O welgelukkig heil der zingende ochtendtijden
en lentes voor de mens! O wenselijk verblijden!
Tien jaren tel ik min, of rein van zielgekwel,
als ik aan u herdenk, daar* ik mijn sloven tel:
ja twintig wordt omtrent mijn leven dan wel jonger.
Zo stappen wij al voort. Men zong er toen en sprong er.
Het wijde wereldrond was allemaal schier mijn;
gelijk die gekheên veel in jonge dichters zijn.
O stonden van vermaak, waar zijt gij heengevaren?
wie voert mij u terug, langs velden, weg en baren?
Toen zong ik slechts uit lust; nu dwingt mij 't lot daartoe;
want nood is bitter kruid. In noodtijd bulkt de koe.
De kraai leert om het aas dus Ave Caesar* zeggen.
De hond springt door de hoep, om glorie in te leggen
en lofgeruchten niet; maar om een arm stuk brood,
dat hem maar pas* beschut voor 't woên der dorre dood.
Wat zal hij anders doen, die anders nauw iets leerde?
Het water wacht naar* hem die zijnen wijn verteerde.
Die gene handen heeft tot voordeel van de tand,
moet werken met de geest, of dolen achter 't land*.
Doch deze snaar luidt schor. Zing liever van de liefde.
Welaan. In 't hevigste van mijne dichtkoorts griefde
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mij met haar schoon gelaat een erelijke* maagd,
wiens woord en gunst mijn ziel en zinnen streelt en plaagt.
Ter wereld minde ik nooit een jonkvrouw hartelijker.
Maar och, dat trouwgeding blijft hangen aan de spijker*.
Op 't aardrijk wordt geen mens door d' armoe meer gekweld
dan die zijn lief ontbeert, om 't missen van het geld.
Dan wordt men eerst gewaar, wat lege beurzen schaden.
'k Ben met haar frisse jeugd tot in de ziel beladen.
Wij gingen hand aan hand somwijl door 't eenzaam groen,
en kweekten liefde en hoop met zoen en wederzoen.
O schone, blijf mij trouw. De weelde volgt d' ellende.
Misschien of, ons tot heil, zich 't avontuur* eens wende.
De hemel, hoop ik, is zo doof en blind nog niet,
of enig goed gesternt begunstigt en doorziet
de harten, waar de min haar zetel in kon vesten.
't Geluk houdt beurt*: het geeft ten eersten of ten lesten.
O schone, blijf mij trouw. De gunst bloeie onverlept;
en handel' 't hart niet streng, dat gij me ontstolen hebt.
Na deze werd mijn geest als zinneloos bewogen
tot ene reis, die mij heeft uit het veld getogen,
en in een stad geplaatst. Wat of mij overging*?
Al leefde ik honderd jaar, tot die verandering
van woonstee en bedrijf* was ik niet weer te krijgen.
Ik zal mijn Delftse deugd de wereld niet verzwijgen,
want daar onthield ik mij net zespaar maanden lang,
beroofd van veldvermaak en blijde voglenzang.
Doch laat uw zot begrip* mij niet te veel beladen.
Men kan met denken meer verbeuren dan met daden.*
De kamer daar ik sliep en schreef was droog en fris:
dan dat baart dikwijls dorst, als ieder kenlijk is.
Wat zeg of zwijg ik best? Na letteroefeningen,
en zweten bij de ploeg der staatbekommeringen
dronk Cato* wel een roes, totdat hij mislijk* trad,
en kreeg dan schier* 't gesnor* der jongens aan zijn gat.
Hoe 't zij, daar hebt gij 't al dat mij is wedervaren
in hertog Goverts vest* en zijne strijdbre scharen;
behalve iets van kunst somwijl bij hooi en gras,
maar dat komt gans niet bij dit groot bedrijf* te pas.
Nu woon ik weer op 't land in sneeuw en slijk en regen,
maar ook in zonneschijn en wenselijke zegen,
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en wacht op 's hemels gunst, die zo veel kwaads verschoont*.
Zie daar, tot dusver dan mijn leven aangetoond.
Nochtans, dit had ik schier vergeten neer te stellen,
dat ik, opdat min zorg d' aloude stad mocht kwellen,
op 't raadhuis heb gedaan de burgerschutterseed,
waarvan ik mij ook trouw op doel* en wachttijd kweet.
Het was mij niet heel nieuw; 'k had al voorheen gezworen
voor d' ambachtsheerlijkheid waarin ik ben geboren,
en trouw en hulde voorts de Staten van het land,
wier hoge macht ik vier met lichaam en verstand;*
(dat weet, die alles weet.) En anders geldt het zweren
zo veel als in de wind een handvol losse veren.
Men schudt veel eden thans slechts heen uit mouw en pij,
maar geenszins uit het hart, al stond er Christus bij
met al de heiligen die ooit ten hemel voeren,
als 't kwaad verholen blijft voor burgers maar en boeren.
Elk denkt, gelijk vergrijp geeft ongelijke loon,
deez' een vervloekte galg, en die een koningskroon.
Tot hiertoe heeft mijn pen dit vreemde web geweven
van ernst en boerterij, maar beide in alles even
waarachtig en oprecht. Noem dit geen onbescheid*.
Wie heeft de deugd en trouw het lachen ooit ontzeit*?
Een stemmig aangezicht wou mij hier staag niet voegen:
de stof was dies te slecht*. Och, kon ik u vernoegen!
Men schikk' zich naar de zin al deze verzen deur,
gelijk 't kameleon naar velerhande kleur.
Nu schiet er over nog vervolgens u t' ontvouwen,
wat Godsdienst ik belij, en waar ik op durf bouwen,
om met geloof en liefde en hoop langs 't pad te gaan
dat God mij heeft bereid, hetzij er distels staan,
of witte leliën en koele rozen groeien:
maar neem dit slechts in 't kort: ('k zie land, hou aan met roeien)
't Geloofsmerk*, wijd en zijd door Gods aposteldom
de wereld omgevoerd, troost hier mij en alom.
Doch dit zegt elk, en valt aan 't rijten*, wringen, buigen;
met recht, indien ge u zelf strekt rechter en getuigen.
Maar zeker, dit is mij een harde steen* voor 't hoofd.
'k Geloof met hart en ziel 't geen Christus' kerk* gelooft
en met dien zin* hoop ik te leven en te sterven.
O Schepper van 't heelal, laat ons uw gunst verwerven.
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O Koning, die uw troon op sterrekreitsen* bouwt,
en 't heerlijk aardrijk slechts voor ene voetbank* houdt;
o aartsrechtvaardigheid en eindeloze goedheid,
die 't bitter wereldwee vermengt met hemelzoetheid;
ai laat, ten trots van leed en welverdiende pijn,
uw vaderlijke zorg mijn schild en harnas zijn.
Geef mij 't geen gij begeert, en eis dan, 'k zal betalen.
Och, laat mij toch niet meer in d' ijdelheden dwalen.
O God, 't zij eens genoeg. Bekeer uw schepsel toch.
Al deelt uw gunst iets uit, zij houdt haar volheid nog.*
Ook krijgt een hond wel brood van rijke koningsdissen*.
Ai schuif de nachtgordijn der dikke duisternissen
eens voor de stralen* weg mijns walenden* gezichts.
Verlicht mij met uw licht, o volle bron des lichts.
Aanbidlijk Drie-in-een*, van jood en turk en heiden
te vieren nog in 't eind, ik eis* wel onbescheiden,
maar doe 't in Jezus naam, die zelfs ter helle voer*
tot heil van 't zondig volk, dat 's afgronds scepter zwoer*.
Hoe kan men minder ook van zulk een Heer der heren
en God van alle goôn verzoeken of begeren,
dan iets dat 's hemels vorst te geven wel betaamt,
wiens kleinste gift een goed ontvanger diep beschaamt?
't Geliev' u in uw gunst een plaats mij toe te voegen;
al is ze smal en eng, zij zal mij wel vernoegen.
Zie mij, o grote God, nu voor uw schepsel aan,
en maak mij voorts terstond uw vriend en onderdaan.
Wat schaadde 't u, zo eens uw englen met mij lachten,
en riepen, eer zij God: uit 's duivels zwarte krachten
heeft hij een ziel gered? Wat zou 't, alrijke God,
u schaden? Geef mij eens dat overzalig lot.
Daar schuilt toch buiten u geen heil in 's werelds ronden.
Aartsgoedheid, berg dees ziel, in stof en slijk gevonden,
en schier daarin versmoord, met wanhoop en verdriet.
mijn hart bezwijkt van schaamte, als 't uwe trouw beziet.
Ik heb mijn leven hier wat kluchtig opgeschreven
dewijl mijn daên tot nog van zotheid samenkleven,
hoewel uw macht, o voogd van leven, dood en graf,
mij met die mening* nooit het lieve leven gaf;
Maar 'k bid u nu, o God, om uw lankmoedigheden,
om uws Gezalfden* wil, geplaagd in ziel en leden,

*

sterrenbanen
vgl. Jesaja 66:1

*

*

bekende Latijnse uitspraak
(bij Erasmus te vinden)
waarop Poot vaker zinspeelt:
God geeft alles, maar heeft
toch niet minder
*
vgl. Marcus 7:28
*
blikken
*
ronddwalende
*
de goddelijke Drie-eenheid
van Vader, Zoon en Heilige
Geest
*
vraag
*
vgl. ‘nedergedaald ter helle’
in de apostolische
geloofsbelijdenis
*
door zijn zondig gedrag
trouw beloofde aan de
hellevorst

*

bedoeling

*

Christus
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om uw vergiffenis, 't boetvaardig hart beloofd,
bestraal met uwe gunst uws eedlen schepsels hoofd.
Het is toch uit met ons als gij uw heil ons weigert,
en streng de trappen op van uwe vierschaar* steigert*.
Genade, o vader, dan; genade en nimmer recht!
Och, waar het ook uw kind, dat hier zo vader zegt!
En gij, God Zoon, zo hoog verheven in de hogen,
'k bid, om de borsten* u, die gij eens hebt gezogen,
en om het bloed, door u bij moordenaars geplengd,
dat gij mij gunstig in uw koninkrijk gedenkt.
Gij weet toch wel, hoe licht de zonden ons omringen,
en schier* tot haren dienst de zwakke mensen dwingen.
Gij hebt bij ons gewoond in een geringe schijn*.
Wil onze voorspraak nu en rechter teffens* zijn.
En gij, God Heilge Geest, ik heb u zeer van node:
bestuur en heilig mij op 't spoor van uw geboden.
Drieënig wezen, van geen sterflijk mens verstaan,
gelei me in 't overschot van mijn gestelde baan*.
Bestel* mij reden toch om uwen naam te danken,
en leg dan in mijn mond u aangename klanken.
't Mistrouwen op uw gunst heb ik al afgezeit*.
'k Zal hopen tegen hoop op uw barmhartigheid.
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rechterstoel
beklimt

*

*

nl. van Maria

*

bijna
voorkomen; vgl. Jesaja 53:2
*
tegelijk
*

*

overige deel van mijn leven
verschaf

*

*

laten varen
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Veld- en zeezangen
Adelheid. Herderszang, ter bruilofte van de edele en achtbare heer mr. Marten
Vlaerdingerwout, heer van Wijk, Veen, Aalburg, Gendere, Dovere, enz. Oudschepen
der stad Rotterdam; en de edele jonkvrouwe Anna van Baerle. Getrouwd de 6de van
sprokkelmaand [februari]. 1726. Model voor dergelijke herderszangen zijn de Eclogae
van Vergilius. De Rotterdamse bruidegom was een broer van Willem
Vlaerdingerwout, een belangrijk begunstiger van Poot. ‘Wijk’ (met verwijzing naar
de titel van de bruidegom) en de op edele geboorte zinspelende ‘Adelheid’ zijn de
pastorale namen van het bruidspaar. Vrank is de vermomming van de dichter.
Pastorale trekjes van het gedicht zijn onder meer de vele natuurvergelijkingen en
quasinaïeve trekjes als de aanduiding van Erasmus, wiens beeld in Rotterdam op de
markt staat, als ‘doortrapte herder’, of het feit dat de overredingskracht van de
bruidegom wordt gelijkgesteld met toverkunst die de natuur kan bedwingen.

Adelheid. Herderszang
In 't hart van 't jaarseizoen wiens sneeuw- en hagelvlagen
de dauw- en regenplaats der zoete zomerdagen
innemen en bekleên, zat Vrank, niet onvermaard
in Abtswouds boerenbuurt, aan zijnen winterhaard;
en nadat hij vooreerst zijn grove vingers warmde,
terwijl de kooi het vee voor wolf en kou beschermde,
greep hij, verheugd van zin, zijn rieten herdersfluit,
en blies er op zijn wijs dees bruiloftsklanken uit:
Ter goeder ure kwam de herderen ten oren,
dat gij, verliefde Wijk, in Pales' gunst geboren
en 's groten liefdegods, zo rijk van majesteit,
d' oprechte weermin kreeg der goelijke Adelheid.
Ter goeder ure kwam 't gerucht hun openbaren,
dat gij met Adelheid voor Venus' minaltaren
aaneen verbonden zijt, en dat, in deze staat,
de dag tot uw geluk in 't westen ondergaat.
Wat meent gij nu, zou dit de veldeling niet raken?
Zou huis - en akkerman de witte kegeldaken
niet blij weergalmen doen van veinzeloos gekweel,
nu gij uw wens bereikt in 't zachte trouwgestreel?
Wij weten allemaal hoe groot en menigvuldig
een dankbaarheid de Maas uw achtbaarheid haar* schuldig
erkent, en hoe de stad, bij deze vloed gesticht,
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door uw bescheidenheid* gebaat wordt en verplicht.
Ik meen de schone stad, en denk ook nog al verder,
die 't kopren staatsiebeeld van een doortrapte herder*
op hare marktplaats toont, omdat zijn levenszon
hier rees*, en zijne fluit de woestheid overwon.
U eren nevensdien verscheide rijke dorpen,
die hunnen ambachtsheer in u* zijn onderworpen,
en naar geen andre staan*, dewijl uw trouwe deugd
hun ruime stof bestelt tot beemd- en akkervreugd.
Voorts werd ons aangediend dat Adelheidis vader
van zeven wijken een zaakvoerder is of dader,
van zeven wijken, elk met volk en vee verzien,
en ver het beste deel van d' oude zeventien*.
Gewis, dees echt kan ons geen schraal geluk bestellen.
Mij dunkt ik zie alree de koeienuiers zwellen
in 't malse klavergras, en schaap en geit gerust
ter weide gaan, en mij weer zingen wat mij lust.
Het bladerloos geboomt zal voor zijn tijd nu bloeien;
het toegevroren nat haast weer blijgeestig vloeien,
gestreeld van zachte wind; terwijl men hond en das
ziet drinken dicht bijeen uit beek en waterplas.
't Leeuwsteken zal voortaan de velden minder braden,*
de blonde Ceres 't land met rijker oogst beladen,
het vee niet zijn gekweld door 't branden van de kreeft*.
Ai zie hoe groot een hoop uw echt de landman geeft.
Het herdersdom is gans van blijdschap ingenomen,
en veel* op 't fluitgeschal aan mijnen haard gekomen.
Wij offren voor uw trouw, en drinken ook ten prijs
van u en Adelheid, naar d' oude herderswijs.
Zie daar, terwijl ik zing tot spijt der liefdehaters,
maakt Melibé* een dans zo luchtig als de saters,
doch zonder geil gebaar. Nu rep u, Galaté,
schaf vlees en schenk ons elk een grote kroes vol mee.
De winterspijs maakt nu Menalcas nog veel vetter
dan hij te voren was, en Aegle siert zich netter,
vol hoop naardien zij ziet, gelijk ik billijk gis,
dat nog de minnegloed niet uitgevroren is.
De huisliên kunnen zich in deze vreugd vermeien,
terwijl ze om 't eikenvier nu tenen hordes breien*,
of iets aan ploeg en klauw hermaken naar hun lust,

*

verstandig optreden

*

buitengewoon slimme
herder = Erasmus
*
opschrift op het beeld: ‘Hier
rees die schone zon etc.’
*
in uw persoon
*
naar geen andere verlangen

*

niet gevonden

*

in juli-augustus staat de zon
in het teken van de leeuw
*
in juni-juli

*

in groten getale

*

evenals de volgende namen
traditioneel pastoraal

*

rieten afscheidingen
vlechten
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om tegen 't bouwseizoen* te wezen toegerust.
Gezegend echtverbond, het gaat naar ons behagen.
De stallen zullen moed op uw beginsel* dragen.
Dat vrij de muskadel bet groeie dan voorheen,
gelijk ook Adelheid, zo kuis als schoon van leên.
Wat zou het schaên of wij de vruchtbaarheid der velden
tot een gelijkenis van deze liefde stelden?
Wij herders zijn vanouds eenvoudig, slecht en recht.
Men zegt hier wat men meent, en meent hier 't geen men zegt.
De tijd draait wonderlijk. Wie kwam het ooit te voren?
Cupido wordt uit ijs en sneeuwjacht thans geboren,
gelijk zijn moeder* zelf met hare minnevlam
ook uit de koude zee weleer haar oorsprong nam.
Want dat heeft overlang zo menig herdersjongen
in 't moedig Griekenland gezegd en opgezongen,
en ook in 't heldenrijk waardoor de Tiber stroomt,
langs rotsen, groen van kruin, en aangenaam geboomt.
Maar denk nu eens hoe Wijk, om Adelheid te winnen,
zijn altijd gladde tong en eeuwig radde zinnen*
in 't werk te stellen had; want zeker, achter riet
en hagen zocht zijn min de boerse Fillis niet.
De boerse Fillis was hem zelfs wel nagelopen,
had zij op zijnen echt in 't minst maar durven hopen.
Zijn min zocht Adelheid, en met haar enen schat
van zedigheid en zwier, die ons vernuft niet vat.
En Fillis haalt zo veel bij haar in 't zinnestrelen
als 't kreupelbos in stand bij d' opgeschote' abelen.
Zou hij zich wel verstaan op heilig toverrijm?*
Het toverrijm trekt zelf de maan, in hare zwijm,
van 's hemels blauwe trans. Door toververzen bersten
de koude slangen ras die zich in 't kruid verversten.
't Zoet toverdicht weerhoudt de stromen, snel in 't vliên,
en voert het veldgewas van deze grond op dien.
Hoe 't zij, de bruidegom heeft zijnen wens verkregen.
Zijn sloven wordt beloond met rijke huwlijkszegen.
De fiere schoonheid trouwt aan 't wakende verstand.
Zie eenmaal hoe verheugd zij voorttreên, hand aan hand.
De groene hagedis, een aartsvriendin der mensen*,
bemint de dichte heg: de hese krekels wensen
om dauw: de nijvre bij zoekt bloemen: 't schaap de beemd:

*

tijd voor landbouwwerk

*

begin

*

Venus uit zeeschuim
geboren

*

snel begrip

*

tovenaars hebben macht
over de natuur. Vgl. Poot
‘Rozemonts toverij’.

*

vgl. Vondels gedicht ‘De
getrouwe hagedis’ (WB IX, p.
280)
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en Wijk zijne Adelheid die hem de druk ontneemt.
Het teer gewas verschrikt voor felle lentebuien,
het dorstig akkerland voor 't hemelvier van 't zuien,
het geitje voor de leeuw, waar 't heide en wilgen scheert:
zo schrikt ook Adelheid voor 'tgeen de liefde deert.
Ochof een gunstig lot de tijd mij liet beleven,
dat dit gezaligd paar ons zonen, dochters, neven
en nichten, braaf versierd met hunner oudren zeên,
verschafte tot geluk van velden, vlôen en steên!
Dan, meen ik, zou ik nog eens tonen in mijn grijsheid,
dat al de herders niet verstoken zijn van wijsheid.
Ik zou dat jonge volk aanmoedigen ter deugd
met zang en krans op krans in 's jaars herboren jeugd.
Bedrieg ik mij; of wordt de kracht der koude minder?
Of geeft ze thans geluk in plaats van druk en hinder?
Of kaatst het lieve paar de minnegloeden ons
op rug en schouders toe van 't weeldig pluimendons?
Gij steedse dichters, nu een trouwzang aangeheven.
Wij herders zijn zozeer op alles niet bedreven.
Een eeuwig onderscheid scheidt gans en schelle zwaan,
en gele boterbloem en groene lauwerblaên.
Wat waar 't mij lief, zo nu de rode rozelaren
met al hun geur en kleur gereed te vinden waren;
en dat de frisse mirt*, van 't zonnevier verweeuwd,
in Bloemaarts leliehof niet onder waar gesneeuwd!
Maar gij, o sterrenvoogd en schikker der seizoenen,
laat eindeloos de min van dees gelieven groenen
en bloeien, en voor 't jaar hun wellekome vrucht
wel zacht gekoesterd zijn van Neerlands vrije lucht.
Gelijk de liefde duurt van olm en wingerdranken,
en klim* en populier, die onderling zich danken
van d' echtsgoedwilligheid; geef, dat dit edel paar
ook zo in huwlijkstrouw mag duren jaar op jaar.
Laat dan de rijke zee haar gaven t' onswaarts brengen.
Laat veld- en stedeling hun blijdschap samenmengen.
Maak 't gras zo goed als geld* en 't graan zo vet als room,
en schenk ons met deez' echt voorts boter tot de boôm.
Stort op dit vrolijk paar ook neer uw zegenvloeden.
bestel het maat* in vreugd, en moed in wederspoeden.
Gij knapen, voert de stal*. Ik wed dat Adelheid

*

aan het huwelijk gewijd

*

klimop

*

geef dat het gras veel
opbrengt
*

matigheid
voedert het op stal staande
vee
*
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niet anders dan geveinsd haar maagdenstaat beschreit.
Dus zong de herder Vrank in 't gure winterweder,
en onderwijl keek 't oog der wereld* minzaam neder;
waarop door Waarmond toen rondborstig werd gezegd,
dat dit een voorspook* was des heils van deze echt.

*

zon

*

voorteken
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Jagerskout ter zilvere bruiloft van de heer Meinard van Nuld en mejuffrouw Anna
Smits, gevierd de 27ste der hooimaand 1725. Een autobiografisch ingekleurd pastoraal
gedicht in dialoogvorm. Poot treedt er licht vermomd in op als ‘Veldeling’ die na
enkele jaren (in feite was dat een jaar) weer terug is op het land. Hij betuigt ook
tijdens zijn afwezigheid om de muzen te dienen, het landleven nooit vergeten te zijn.
Onder zijn eigen naam treedt even zijn Amsterdamse vriend Jan Buis op, die blijkbaar
de opdracht voor het gelegenheidsgedicht voor dit Amsterdamse zilveren paar heeft
geregeld. Het gedicht staat vol traditionele pastorale spelelementen. Buitenhuizen
van opdrachtgevers worden bijvoorbeeld benoemd als ‘rijke jagertenten’, Zeger
neemt als huwelijkscadeau een varkenskop mee. Een geliefde pastorale stijlfiguur
is het adynaton: het opsommen van onmogelijkheden om daarmee een uitspraak
kracht bij te zetten. Bij een bruiloftsgedicht behoort vaak een lied. In dit geval is het
lyrische gedeelte ingevoegd in de verhalende tekst. Als vaker komt aan het eind van
dit gedicht Poots eigen huwelijksverlangen aan de orde.

Jagerskout ter zilvere bruiloft van de heer Meinard van Nuld en
mejuffrouw Anna Smits, gevierd de 27ste der hooimaand 1725
Veldeling. Zeger.
Veldeling.
Aartsoefenaar der jacht, waarhene ligt de gang?
Zeger.
Recht boswaart, Veldeling. Maar laat gij uw belang
in 't eedle jagerschap zo onverschillig varen?
Men miste u schier in 't veld gehele tweepaar jaren.
Wat god benijdt het woud en leidt u elders heen?
Uw doen komt met uw naam dus weinig overeen.
Veldeling.
Mijn goede Zegerbuur, de tijd kan 't al verkeren.
'k Behielp mij* ('t heugt ons wel) met bogen, netten, speren
lest voortijds* nevens u in 't ruim en luchtig veld:
maar wie weerstaat een vreemd en liefelijk geweld?
Zeger.
Licht plaagt, o jongeling, u een der jagerinnen?
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vroeger
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Veldeling.
O neen: 'k bewaar de hut* en vrij de zanggodinnen.
*

blijf thuis in mijn hut

Zeger.
Ellendig vrijerschap!
Veldeling.
Ellendig jagersdom!
Hier is geen stand volmaakt. Doorzoek het woud alom,
gij zult meer slangenpaên dan hindelegers vinden.
Zeger.
Nochtans verschaffen mij mijn ranke hazewinden
en brakken*, scherp van reuk, de dagelijkse kost.
*

jachthonden

Veldeling.
Maar Phoebus' zoete rei* heeft mij van leed verlost,
en geeft mij spijs en drank in rijke jagerstenten.
ook vier ik nog Diaan met zang en offerrenten*.
Wanneer 't langlevend hert zal weiden in de zee,
de dolfijn in het bos, het schuwe knijn in stee*,
en scherpe heg en struik ons druif en roos vereren,
zal ik mijn jagerstaal en zeden eerst ontleren.*
Voorwaar gij moogt met mij wel kouten van de jacht;
zij legt mij nog in 't hart. Ai zie, hoe fris en zacht
is 't gras aan deze dijk! Zit bij mij, eer der wouden;
ik wil uw honden graag aan 't leizeel* helpen houden.
Maar weet gij wel, dat Nuld thans zilvren bruiloft houdt
met Anna, tot geluk van veld en jacht getrouwd?

*

volgelingen van Apollo,
muzen
*
verschuldigde offers
*

de stad

*

voorbeeld van een adynaton

*

leidsel

Zeger.
Gij zegt mij van een paar daar wij met recht op roemen,
en 't geen ik een sieraad der burgerij durf noemen;
een gloriewaardig paar, begaafd met deugd en geest,
oprechtheid, liefde, trouw en schone lichaamsleest.
Maar wie liet ergens u die maar* van blijdschap horen?
*

tijding

Veldeling.
Aan 's Amstels klare vliet heb ik een vriend verkoren,
ik meen de brave Buis* in heusheid ongemeen,
*

Jan Buis Esbertszoon [noot
van Poot]
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en 'k prees hem wel bij u om zijn weldadigheên;
die gaf mij 't nadren korts van deze feest te kennen.
Zeger.
't Gelukt me op 't schuwe wild mijn honden aan te schennen*
met een vernieuwde lust. De milde hemel lacht,
de dorre heg wordt groen, en 't scherp der rotsen zacht.
De feestdag van dit paar doet mijne blijdschap rijzen.
Wat heb ik menigmaal met hazen en patrijzen
hun brede dis verzien! Waarna ik in het veld
niet weer kwam dan met een gehele hand vol geld
en ook bestoven wel door 't puik der Rijnse wijnen,
waar hun gulhartigheid mijn zorg mee deed verdwijnen.
Duinmeiers*, vrome liên, 't gaat wel en voor de wind:
zij leven nog in vree waar 't woud zijn baat bij vindt.

*

op te jagen

*

pachters van de
konijnenjacht

Veldeling.
'k Zal hier aan uwe zij het paar een lied vereren,
terwijl de hoveniers dees brede linden scheren
en iepenlanen, door 's lands rijkdom schoon geplant.
Maar wat legt gij het toe ten zilvren bruiloftspand?*
*

Zeger.
Naardien* ik in heer Nuld en Anna zijn beminde
een waar en levend beeld van trouw en liefde vinde,
bespreek* ik hen, zo ras ons 't lot wil gunstig zijn,
de borstelige kop van een groot everzwijn.

Wat is jouw
huwelijksgeschenk?
*

Omdat

*

beloof

Veldeling.
Maak uw belofte waar.
Zeger.
En lever gij uw zangen.
Gij laat mij naar uw kunst alreê te lang verlangen.
Veldeling.
Sneeuwwitte jachtgodin*,
wat moogt gij zonder min
de bossen kiezen, straf van zin?
Schikte elk zich naar uw overleg,
de wereld had de doodsteek weg.
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Daar zou geen bruiloftsfeest
meer lachen, blij van geest.
't Geluk zou sterven, bleek bedeesd,
en 't bed bevriezen nevens 't graf,
ja 'k gaaf geen mijt* voor Jovis' staf.
*

cent

Maar dank zij Venus troon
en hare mingeboôn,
mitsgaders 't heir der liefdegoôn;
het mensdom volgt de huwlijksbaan,
en houdt aldus de wereld staan.
't Is net op heden een,
(zo vliên de tijden heen)
en tweemaal twalef jaar geleên,
dat Nuld en Anna zijn gepaard
wier liefde nog dit juichen baart.
Hoe denken zij met vreugd
nu aan de tijd der jeugd,
besteed in eer en plicht en deugd!
Waarin ze trouwens nog met lust
volharden, tot hun zielenrust.
Bij 't zilver van deez' echt
is 't zilver veel te slecht*
dat in de diepe mijnen legt,
of 'tgeen weleer voor haas en hart
geteld werd op de drukste mart.

*

minderwaardig

Want in de oude tijd
toen Cefalus* met vlijt
ter jacht ging; of toen Hippolyt*
de zwijnspriet dreef in 's boszwijns zij,
mocht ieder jagen, frank en vrij.
Wij scholen met verdriet
voor Meleager* niet
noch voor Actaeon* achter 't riet.
Het kromme mes ontweide* maar

*

klassieke namen van jagers
in de laatste twee gevallen
gebruikt voor jachtopzieners,
koddebeiers
*
ontdeed van ingewanden
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't vet wild, zodra 't gevangen waar',
en zulks verschafte geld
de jageren in 't veld.
Doch waartoe dit juist hier gemeld?
wij lopen dus de bruiloft mis,
en dwalen in een wildernis.
O gij, die alles teelt
wat lust en zinnen streelt,
en 't jaar in vier seizoenen deelt,*
begunstig in uw heilbesluit
('t is recht) deez' bruidegom en bruid.

*

Jupiter/God

De gems en steenbok siert
de rotsen, vol gediert,
't grauw knijn de duinen, waar het zwiert.
Dus siert door deugd en trouw die duurt
dit eerzaam paar zijn stad en buurt.
Dat bij kindskindren dans
dees zilvren loverkrans
van goud eens klinke, rijk van glans,
en 't paar zijn vierde bruiloftsfeest
voorts viere waar 't geen scheiden vreest.*
*

Zeger.
O jagersvriend, gij zingt het scherp van al de doornen.
Waar zijt gij nu, die door 't getoet der koopre hoornen
des jachtpaards moed verwekt, en 't schuilend wild ontrust?
Komt leren, komt de wijs eens leren hier met lust.
Zo 't aan mij stond, ik zou, o Veldeling, u wijen
tot enen meesterknaap* van dees houtvesterijen.
Uw lied vermaakt mij meer dan 't nat der koelste bron
de moede jagersborst, bij 't heetst' der zomerzon.
Hoe wil dit fijn gedicht de bruiloftsvreugd doen dijgen*
wanneer zij het verneem'! Dat hiet naar lauren stijgen.*
Adoon, of wat er meer van oude jagers was,
zou met Endymion u eren op dit pas,
indien hun geest verscheen uit d' Elizeese velden.
Laat elk met volle mond de gulden roem vermelden

wordt gevierd (Openb. 19:7,
9) nl. in de hemel waar de
‘bruiloft des Lams’

*

hulphoutvester

*

groeien
Dat is pas echt roem
verwerven!
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der ronde jagerstaal. Wie weet ook of dit paar
uw kunst niet lonen zal door u met blij gebaar
een hunner dochteren ten echtlot toe te voeren?*
*

Veldeling.
Die zijn niet opgevoed voor 't bed van houten boeren.
Stil, Zeger; staak uw kout: ik schaam mij 't horen schier.
Zo zij der oudren deugd en zeden, aard en zwier
opvolgen, heus van hart, en nooit die glans vermommen,
leg ik haar toe 't sieraad der Amstelbruidegommen.
Zeger.
Ontstel u niet te zeer: gij hebt alrede een baard
wiens grond drie kruisen telt en meer.* Die spade paart
zal des te spader ook zijn zilvren bruiloft vieren
en pronken met zijn kroost, voorzien van goê manieren.

een opzichtig onzinnige
veronderstelling, met een
toespeling op Poots eigen
situatie

*

‘Poot’ was de 35 jaar al
gepasseerd

Veldeling.
Het paar, van 't welk wij hier in 't aangename groen
dus henepraten, werd gewis verbonden, toen
de hemel zonderling* voor 't huwlijk wilde zorgen.
Maar ik, doodarm van hoop tot 's avonds van de morgen,
meen nauwelijks, dat mij rampzalig jagersknecht
een levendige ziel ter bruid zij toegelegd.
Doch zo 't geluk hiermede in 't eind mij eens wil baten,
zal met een jageres ik mij wel paaien laten.
't Is toch een schrale tijd, die God en mens verdriet,
waarin geen woudboerin voor boeren overschiet.
Maar, Zeger, of* ons eens, bij vele feestgenoden,
dees bruidegom en bruid op Amstelvreugd* ontboden,
hun lustplaats, hoe zoudt gij u houden? Spreek rechtuit.
Zeger.
'k Zou op zijn jagers mij voor bruidegom en bruid
vernederen, en hen voor al de gunst bedanken,
die ik van hun genoot, bij mei- en herrefstranken.
Zo waarlijk leve Nuld met Anna lang in heil;
ja langer dan de krijg der valken onder 't steil
des hemels duren zal met bergeend, smient en reiger.
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in bijzondere mate

*

stel dat
het buiten van het echtpaar

*
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Veldeling.
Gij hebt gehoord, hoe ik hun genen heilwens weiger.
nu wens ik nevens u, dat hen 't geluk beschijn,
zo lang de vos zal loos, de das angstvallig zijn;
of langer dan de leeuw zal koning zijn der wouden.
Zeger.
'k Zal voor een jachtpoëet u om dees heusheid houden,
maar moet nu heen: zie daar; de honden willen voort.
Veldeling.
't Is jammer dat uw plicht dit minzaam kouten stoort.
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Geboortedichten
Geboortezang aan mijn vader Kornelis Poot. Als vaker herdenkt Poot de verjaardag
van zijn vader, nu al de 68ste, met een gedicht. Ook nu is het weer weinig persoonlijk,
al is er een rolletje voor de kleinkinderen, Poots neefjes en nichtjes. De zoon kijkt
terug op een leven dat zijn goede momenten had maar toch vooral veel leed heeft
gezien, waarbij hij vooral denkt aan het overlijden van zijn moeder in 1709. Toen
bleef vader achter met vier ‘domme jeugdelingen’, de toen twintigjarige dichter met
zijn drie jongere zusters, die tussen de 15 en 18 jaar oud waren.

Geboortezang aan mijn vader Kornelis Poot, verjaard de XIV. der
Grasmaand*
*

april

Brengt de milde Bron van 't leven
dankbaarheid en glorie toe:
Volgt mijn maten, blij te moê,
zusters, zwagers, nichten, neven.
Deze stond bestelt ons stof
tot het melden van Gods lof.
Vader is vandaag geboren
zeventig min tweemaal een
ronde jaren net* geleên.
Hoe gezwind zijn langs hun sporen
eeuwen, jaren, maand en uur
voor de krankheid der natuur*!
Maar hoe langzaam gaan de dagen
voor de mens die, schaars van spoed,
zorgen staag en sloven moet,
en veel leeds verkropt en klagen!
Dit nochtans is meest en veel
aller sterfelijken deel.
Juichen, treuren, weelde, rampen,
tegenheden en geluk,
zoet en bitter, heil en druk
dagen ons tot harde kampen,
en vermoeien lijf en geest,
doorgaans echter 't kwaadste meest.
Vader zou ons dit verkonden
zo men blijk van node had,
die de grijsheid op het pad

*

precies

*

mensen die van nature zo
zwak zijn
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der oprechtheid heeft gevonden,
als een sierelijke kroon:
Maar hoe wint men zulk een loon?
'k Heb hem 't hart wel zien vermeien
in de vreugd, als 't lot die gaf;
maar ook Moeders lijk en graf
droef en drukkig zien beschreien,
en verlaten met verdriet,
dat hem al te nô* verliet.
Dus zijn trouwe min en liefde
nauw te doven door de dood.
Nergens vindt men die zo groot
als in 't paar dat d' echtflits* griefde;
nooit ook meer dat boezems weekt*
dan het lot dat trouwmin breekt.
Denkt nu voorts, of 't leed kon dwingen,*
dat hem om de hersens dreef,
toen hij treurig zitten bleef
met vier domme jeugdelingen;
Want een zuigling deert en kwelt
min dan 't kroost dat twintig telt.
Velerhande lotgevallen
zijn hem na dien tijd ontmoet,
somtijds honing, veeltijds roet,
schrale weiden, lege stallen,
lage graan- en zuivelmart,
smalle blijdschap, brede smart.
Als de zorg van enen huize
vlak op tweepaar schouders legt,
vast verbonden in den echt;
als geen leed daartegen druize,
en geen ramp hun hart ontrust,
dan beschouwt men eerst zijn lust.
Doch die dus ontpaard blijft leven,
en 't huis echter wel bestiert
dient geprezen en gevierd.
Vrienden, helpt mij heilspraak geven;
kinders, wraakt* de taartenpan,
en omhelst de oude man.
Uw grootvader ziet gij prijken

*

maar nauwelijks

*

huwelijkspijl
harten week maakt

*

*

je kunt wel bedenken hoe
het leed hem in zijn greep
hield
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aan deez' ongeveinsde dis.
Wist gij hoe zijn inborst is,
o, hoe zoudt gij dan doen blijken,
met een krans, van kruid gebreid*,
uwe kindse dankbaarheid!
Uw onnoozle kinderjaren
stellen hem met hun vertoog*
zijne jonkheid voor het oog,
nu zo wijd teruggevaren.
Wel hem, die in 's levens lengt'
vrolijk aan zijn jeugd herdenkt.
Gunt deez' brave heil en zegen:
hoopt hem menigmaal nog blij
t' eren op zijn jaargetij.
Kon ik u tot zang bewegen,
'k lei deez' woorden in uw mond:
God hou Grootvaar lang gezond.
En gij, die met mij besteigert
enen hoger levenstijd,
laat ons vrolijk zijn om strijd.
Ziet hoe 't veld geen bloemen weigert.
Ziet de hemel zacht en stil
recht in 't hartje van april.
't Zou ons echter weinig passen
groen te voegen bij het grijs,
loof te strooien als op 't ijs.
Wat zijn blaên en bloemgewassen
voor een man die d' ijdelheên
lang met voeten heeft getreên!
Wenst uw Vader een blij leven;
wenst hem 't eeuwige na dit.
'k Help u wensen daar ik zit.
Zusters, zwagers, nichten, neven,
deze stond bestelt ons stof
tot het melden van Gods lof.
MDCCXXV
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Geboortezang voor *****. Somber gestemd schrijft de dichter waarschijnlijk in
opdracht dit geboortegedicht. Veel heeft hij niet te bieden, behalve zijn deskundigheid
als Nederlands dichter.

Geboortezang voor *****
Waarmee zal ik uw wieg en bakermat vereren,
o nieuwe wereldling?
De woelende fortuin laat mij haar gunst ontberen,
en schuwt mij waar ik zing.
Ik zal u echter mijn onnoozle* mildheid tonen:
zie daar een krans van blaên,
een krans van letterloof, om 't kleine hoofd te kronen.
Een kind is ras voldaan.
Veel andren hebben baat van 't blind geluk ontvangen;
natuur bestelde mij
een weinig wetenschap van Nederduitse zangen
en heuse* dienstvaardij.
Nu ziet mijn dichtheldin* u 't vrolijk licht beschouwen,
en heet u wellekom.
Laat u, o tedre knaap, mijn zingen niet berouwen,
noch maak mijn citer stom.
Lucijn* viel trouw en zacht; men moet de blijdschap wekken.
O gulden morgenstond,
o koesterende zon, schuif alle nevelvlekken
nu van ons hemelrond.
Bestraal met lieve glans de versgeboren leden,
en zie het weke brein
hierna versierd met geest en erelijke zeden;
gedurig fris en rein.
O trits van zustren*, spin van d' allerbolste* zijde
thans hagelwitte draên.
En gij, geleigeest*, stier, opdat hij 't onheil mijde,
deez' zoon op effen paên.
Dat ook de grenstermijn van 't welgelukkig leven
hier verre zij gesteld:
ja dat de nimfen hier de spade bloemen* geven
van 't omgelegen veld.
Voorwaar, dees stille wieg stelt ons een beeld voor d' ogen
des ouden gouden tijds

*

onschuldige en niet veel om
het lijf hebbende

*

goedwillende
muze

*

*

geboortegodin

*

schikgodinnen
donzigste
*
beschermengel
*

*

't is immers september (met
de bijgedachte: moge de
herfst des levens nog ver weg
zijn)
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waarin d' onnozelheid niet kende 't zwart vermogen
des wreveligen nijds;
waarin d' uitzinnigheid niet greep naar 't bloedig wapen,
uit goud- of scepterlust,
en 's werelds kindsheid niet dan lachen deed of slapen,
in aangename rust.
O spruit van braaf geslacht, hoe streeft gij in oprechtheid
en onschuld ons voorbij!
Tot d' inkomst* van de deugd strekt gij een baan wiens slechtheid*
haar welgevallig zij.
Sta vast, gelijk een rots, in onweer van ellende
of stilte van geluk.
Hier* zeilt het levensschip zijn snelle reis ten ende
door vrolijkheid en druk.
Het klare licht der reên* zij uwe reislantaren
op 's werelds donker pad.
De wijze onnozelheid met vree zij al uw jaren
uw lust en boezemschat.
Onnozelheid en vree zijn stoffen voor het zingen;
men kent hun naam naar 't schijn:
maar 'k achte dat ze meest in zwakke zuigelingen
bij ons te zoeken zijn.
Gij hebt die zachte hand nooit uitgestrekt ten kwade,
die mond heeft nooit miszeid;
dies vreest uw kleine ziel ook niet voor d' ongenade
der aartsrechtvaardigheid.
Lach dan uw ouders toe en eer hun zorg na dezen.
Waartoe dit kinds geween?
Nu lach. Wij zien in u hun beider bloed en wezen
gedommeld* ondereen.
Was op tot onze vreugd en lees na vele jaren
nog dit geboortedicht;
Zo houde uw braaf gemoed en blanke deugd mijn snaren,
en 't edel Delft verplicht.

*

het binnentreden
eenvoud

*

*

Hier op aarde [immers]

*

rede

*

gemengd

Geboren de 11de der herfstmaand* 1723
*

september
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Samenzang, op de geboortedag van mejoffer ****** voor de heer *****. Een in
opdracht geschreven gedicht waarin een onbekend gebleven heer zijn beminde het
hof maakt ter gelegenheid van haar verjaardag. De geliefde toont zich aanvankelijk,
zoals het hoort, afkerig. Aan het einde trekt ze bij. Met variaties in de strofevorm en
soms met kunstige binnenrijmen betoont Poot zich een deskundig uitvoerder van
opdrachten. De laatste zes regels zijn waarschijnlijk niet aan Amaril in de mond
gelegd, maar zijn slotwoorden van de dichter, die de twee gelieven geluk wenst en
suggereert dat hij terug zal komen (bij hun huwelijk?). Thirsis moet hem maar eens
komen opzoeken zodat hij kan zien wat er van de mooie woorden van het gedicht
terechtkomt.

Samenzang, op de geboortedag van mejoffer ****** voor de heer *****
Thirsis.
Amaril, sieraad der maagden,
wens van 't eerbaar vrijersdom;
zo me ooit zwier en zeên behaagden,
't waren d' uwe. Kom, ai kom.
't Is uw jaardag; en dees linde
spreidt haar schaêu op 't malse gras.
Zit hier neder, zielbeminde;
nimmer kwam 't zo wel te pas.
Amaril.
Dat mijn jaardag is verschenen
raakt mij meest, en maakt me blij.
Maar wat moogt ge, o Thirsis, menen
met dees taal, zo los en vrij?
‘Zit hier neder!’ 't Mocht me rouwen.
‘Zielbeminde!’ Ben ik die?
'k Durf uw woorden schaars betrouwen,
omdat ik in 't hart niet zie.
Thirsis.
Kon ik dat u heden geven
uit mijn boezem, gij zoudt daar
Amaril in zien geschreven
door het kind dat van uw haar
gouden pezen voor zijn boogjes
heeft gebreid, en mij gewond
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uit de hemel van uw oogjes.*
Op mijn tong ligt 's harten grond.
Amaril.
O simpele vogels, de listige knippen
bedriegen u schendig door 't veinzende voêr.
't Zoet fluitje* speelt vrede, 't loos net dekt de vloer
der weiden, waarop gij uw welstand laat glippen*.
Hoe blind zijn de klippen in 's minnerijks zout!
Men troont met goê woorden, en loont met snô koorden,
van honderd pas* een die 't beloven recht houdt.

*

nl. Cupido

*

vogellokfluitje
gelukkige vrije leven
verloren laat gaan
*

*

nauwelijks

Thirsis.
'k Hoop niet, dat men mij wil tellen
onder d' ongetrouwe schaar.
Doch hoe 't zij; een wens te stellen
op de ingang van uw jaar,
meen ik, dat geen leed kan geven.
Amarillis, deze dag
zal ik vieren al mijn leven,
zo 'k uw gunst verwerven mag.
Amaril.
Maar jongeling, die zal men laat verkrijgen
door vleierij. Een maagd zij zacht en fier.
Gij moogt ook wel van mijn verjaardag zwijgen
en smoort schier, dunkt me, in ijdel liefdevier.
Die mij iets wenst, dat elk in vrede laat,*
behoort te zien op 't nut van mijnen staat*,
maar niet op eigenbaat.
Thirsis.
'k Zoek uw heil met al mijn zinnen,
heuste schoonheid van het land.
Dus moete u 't gezag beminnen
dat de kroon van alles spant.*
Maar hoe gaan de tijden henen!
erger volgen beter staag*.
Gij, van 't mild geluk omschenen,
volgt dies ook de min te traag.

*

waarover we geen
onenigheid krijgen
*
(ongebonden) positie

*

Zo moge u het opperste
gezag [= God] beminnen
*
steeds maar weer
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Amaril.
O wentelende jaren,
zult gij ooit slimmer* zijn dan nu;
zo wens ik nooit te paren,
en schrik alree voor u.

*

zwaarder, erger

Thirsis.
Maar evenwel een jong gemoed...
De wereld wordt door min gevoed,
die strekt haar tot pilaren,
En schenkt in 't zuur het zoet.
Amaril.
'k Eer de vrijheid, eer der knapen.
Gouden boeien klemmen ook.
Thirsis.
Niemand is voor zich geschapen,
slechts alleen; en waar ontlook
ooit een bloempje dat de mensen
naar hun wensen, vreugd bestelt,
zo 't op 't steeltje moet verkwijnen
en verdwijnen in het veld.
Amaril.
Thirsis, 'k ben door uw gezangen
schier gevangen, doch sta af*.
'k Hoor wat in der hagen doren.
't Woud heeft oren. Maar hoe straf*
handelt Cypris*! Vier 't verjaren
van deez' dag: 't behaagt mij wel.
Maar 'k zal nu niet rond verklaren
waar ik uwen zang voor tel.
Thirsis.
Daar spreekt nochtans uit uwen mond een engel
de zoetste taal.
Wie weet of hij niet onze liefde strengel'
in 's hemels zaal.
Hierop moete u nooit zielgekwel bejegenen,
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hardhandig, krachtig
Venus
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noch lichaamsleed;
hierop moete u de Hemel eeuwig zegenen,
al waar gij treedt.
Amaril.
Ik bedank u voor uw wensen
onder deze groene boom.
Leef gelukkig, jonge mensen,
totdat ik hier weder koom.
Maar gij, Thirsis, kom ook weder
waar ik trouw ben opgewiegd.
'k Zal dan zien licht met wat veder
uw lieftallig wensen vliegt.
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Boezemoffer ter geboorte van jonkvrouwe Anna Oudaen, dochter van de heer Jan
Oudaen en mejoffrouwe Maria Bredenburg. Een gedichtje van 9 februari 1723 bij
de geboorte van het dochtertje van het bevriende echtpaar Oudaen. De dichter kijkt
al ver vooruit wanneer hij de boreling een kuise liefdestoekomst toewenst.

Boezemoffer ter geboorte van jonkvrouwe Anna Oudaen. De IX. der
sprokkelmaand MDCCXXIII
Sla nu, o Hemelheer,
op ons uwe ogen neer,
tot milde gunst genegen.
Genaak dit kind met heil,
en draag uw gaven veil*:
genaak dit kind met heil en zegen.
Uw rijkdom kent geen peil.
Zend uwen dauw en lucht
op deze jonge vrucht,
en schik de zijden spreien.
Verhoor d' onnoozle wieg,
wiens pand geen hoop bedrieg';
verhoor d' onnoozle wieg in 't schreien,
opdat de vrees vervlieg'.
Als eens der oudren aard
in Anna's boezem vaart,
na hare kindse stonden,
zo zien wij deugd en geest
vergaêren, als ter feest;
zo zien wij deugd en geest verbonden
in 't lichaam, schoon van leest.
Hoe menig minnend hart
zal zij met zoete smart
en kuise zorg bezwaren!
Hoe zal haar maagdendeugd
een baak zijn voor de jeugd!
Hoe zal haar maagdendeugd mijn snaren
doen klinken in de vreugd!
O Anna, spaar geen lach
op deze blijde dag,
noch dwing 't vermaak in palen.

*

stel uw gaven ter
beschikking

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

336
Leer zorg en zog met lust
waarderen, stil gesust.
Leer zorg en zog met lust betalen,
en groei en bloei gerust.
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Op het verjaren van juffrouw Anna Oudaen, dochter van de heer Jan Oudaen en
mejuffrouw Maria Bredenburg. Voor hetzelfde Rotterdamse meisje een gedicht op
haar tweede verjaardag. In deze periode is Poot er slecht aan toe. Hij tobt nog over
de gebeurtenissen in Delft en lijdt aan verschillende ziektes. Dit gedicht voor een
peuter spiegelt meer de gemoedsgesteldheid van de dichter met alle vermaningen
erin voor een eerzaam leven dan dat het bij de jarige past. Dat ziet de dichter tegen
het eind ook zelf wel in en met zelfkritiek geeft hij toe dat ‘oordeelkunst’ aan dit
gedicht ontbreekt. Ten slotte belooft hij haar, als het zover is, een beter gedicht voor
haar huwelijk dan wat hij hier heeft geboden. In feite is het gedicht eerder bedoeld
voor het echtpaar Oudaen, om hun te tonen dat de dichter schuld erkent - hoewel hij
volhoudt altijd eerlijk te zijn gebleven - en tot beter inzicht is gekomen.

Op het verjaren van juffrouw Anna Oudaen
Het jaar heeft zijnen kring nu tweemaal rondgebogen,
nadat ge, o Anna, 't licht der dagen eerst genoot,
dat, door geen nevelwolk ontluisterd of betogen,
in 't kriekend Oosten rees zo blij en fris en rood.
Wij zagen d' ochtendkim met goud en leliebladen,
saffraan en vermiljoen bestreken en versierd.
Gewis heeft ook de rei der blanke maasnajaden*
toen in de wintertijd een lentefeest gevierd.
En zou men niet? Dees dag bracht nieuwe deugd in 't leven,
indien de telgen nog gelijken naar de stam:
dan* daarvan zal de tijd wel spoedig blijken geven
ten onbekrompen prijs van 't bloeiend Rotterdam.
En dit 's geen los vermoên; want zo het troniekennen*
de filosoof niet mist. Doch waartoe dit gemeld?
Als d' elementen zich tot zoete vreugd gewennen
wordt ons door 't hemelrijk een lachend heil voorspeld:
dat heb ik bij uw wieg verwelkomt en gezegend.
Mijn dichtnimf kwam en zong in uw geboortezaal;
wel vriendelijk van beide uw ouderen bejegend,
die zij mecenen noemt in 's lands oprechtste taal.
Uw brave moeder liet haar gunst aan u niet falen,
en gij dronkt met de melk haar gouden zeden in.
Nu moogt gij lessen voorts uit vaders wijsheid halen.
U biedt dit eerlijk paar een heerlijk zielgewin.
O Anna, uw begrip zal mijnen zang waarderen
als gij hierna waardeert hun beider aard en hart.

*

riviergodinnen van de Maas

*

wel, maar

*

interpreteren van
gelaatsuitdrukking
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Maar dan moet ge ook uw zucht en achting t' henwaarts keren.
Wat spruit betaalt ooit recht* der telers zorg en smart?
Men heeft hun eer te biên, rondborstig en blijmoedig;
en dat bestaat vooral hier in gehoorzaamheid.
Die zijn weldoeners acht en viert, wordt meest voorspoedig.
Een vreemde geve ook zelf goê oudren goed bescheid.*
Ik, onbemaagschapt hier*, heb d' uwe wel geprezen,
maar nooit nog naar de eis; mijn macht was dies te zwak.
Ook stond met dubbel recht mij pijnelijk te vrezen,
of 't hun behagen mocht, zo 't mij aan blijk* ontbrak.
Doch dat heb dank*. Ik zal de kromme tijd beschrijven,
die u ter wereld bracht en waar gij door moet treên.
Het goede kon misschien hier eertijds wat beklijven;
maar wie betracht er thans van twintig deugden een?
Haar namen* zijn bekend op markten en in scholen,
en dat is 't veeltijds al. Men leert malkander voort
veel liever hand aan hand op 't brede pad te dolen
dan langs de smalle weg te gaan naar d' enge poort.
Ik heb me al mee vermaakt in 't ijdel spel der kinderen,
en hijg en zwoeg alree schier onder 't zondenpak.
Och, kon men door beklag eens anders doolreis hinderen!
Och, merkte ons levensschip toch eens op menig wrak!*
Nochtans gedroeg ik mij bij vreemden en bekenden
tot nog, schoon iemand hier licht anders wanen zal,
(waarover trouwens hem de zwarte plaag mocht schenden.)
gans rond en ongeveinsd, en sta aldus nog pal*.
Ook haat ik hen, die door hun schulden vreemd te dekken*,
van enen splinter haar* doen groeien tot een balk.*
Mijn hoop steunt op een rots*; die laat zich t' onswaarts trekken*,
doch ziet door 't masker heen van leugenaar en schalk.
Maar gij, als gij uw tijd wat verder zult beschouwen,
laat nooit het slechtste best behagen aan uw hart.
De wereld draagt alom betoverde gebouwen,
van buiten dun verguld, van binnen louter smart.
Ja toen dit land weleer de afgrond* werd onttrokken
hield menig heidens god hier echter veld en stand.
Hoe kon een droog gepreek vrouw Venus' troon doen schokken,
en wie kan Bacchus hier ooit drijven achter 't land?
Mercuur vertoont er ook zijn loosheid nog en grepen.
Doch 't zij hiervan genoeg. Indien geen wangedrag

*

adequaat

*

Ook een vreemde moet de
waarde van goede ouders
goed inschatten
*
hoewel geen lid van de
familie
*
bewijskracht
*
hiervan genoeg, met een
bedankje
*

de namen van de deugden

*

nl. als een waarschuwend
baken

*

hoef voor niemand te
wijken op een onacceptabele
*
manier verborgen
*
te houden ze
*
vgl. Mattheus 7:3-5
*
vgl. psalm 18:3, bedoeld is
hier Christus
*
die is bereid naar ons toe te
komen
*
aan de hel van het
heidendom
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u in de kluisters voer' die somtijds helden nepen,
zo wint mijn wensen veel, op deez' gewenste dag.
Neen, Anna, neen; gij zult gevaar en hinder schuwen
als gij langs 't heldenspoor staag van uw ouders gaat.
In 's werelds doolhof geev' mij niemand enig kluwen*
dan Gods onfeilbaar woord en 's vromen raad en daad.
De godsvrucht en 't verstand, uw oudren ingeschapen,
moet gij ten bakenlicht verkiezen op uw reis.
De deugd pronkt ons meer op dan goud of ridderwapen,
gelijk de vlugge ziel het wint van 't logge vleis.
Alwat men hier bezit is tijdlijk en moet sterven,
slechts uitgezeid de gaaf van wetenschap en deugd.
Leer die dan naar uw macht omhelzen en verwerven:
zij schoort* de grijze liên en siert de groene jeugd.
De zonde integendeel zou met haar lelijk wezen
Gods juichend paradijs bedroeven, zo ze er was.
Bedenk dan op uw tijd, hoezeer zij sta te vrezen.
Een ander helgedrocht kwam ooit bij dit te pas.*
't Berooft ons van 't gezicht en ondermijnt de krachten
der zielen, door zijn list; of strijkt er vlak mee heen.
Maar zulk een zang ontstelt uw tedere gedachten;
of anders zijt gij thans al anders dan ik meen.*
Welaan, wij zullen dies dat wrang geluid verzoeten.
'k Maak door vrijpostigheid het somtijds al te bont.
En mooglijk vraagt men al: zijn dat geboortegroeten?
Of zwerft een rijmer thans voor stoïcijn* in 't rond?
Hij relt* voor ene maagd van Cypris iets en Liber,
en krenkt der vrouwen eer; dat luistert al te nauw.
Maar vrienden, reist met mij van hier naar Theems noch Tiber;
de wandeugd toont haar kracht in Neerland ook niet flauw.
Ik ken wel vrouwen hier, besmeurd met zulke vlekken,
die echter nog voor kuis en zuiver willen gaan.
Doch vraagt mij niet: hier zijn geen kiezen uit te trekken
die zo geweldig ver in mijne kaken staan.*
En gij, o Anna, laat de wraak nooit in u komen,
die gij misschien hierna mij schenken zoudt ten deel.
In dit verjaargedicht is alles waargenomen,
behalve d' oordeelkunst en daarin feilt er veel.
Maar kind, moet ik u dan volop van weelde wensen,
of zachte wederspoed, die 't pad ter deugden baant?

*

verhaal van Theseus die van
Ariadne een kluwen kreeg
om zich uit het labyrint te
bevrijden

*

biedt steun aan

*

Onduidelijk. Is gezien het
volgende over ‘vrouweneer’
onkuisheid bedoeld?
*

een vreemde
veronderstelling voor een
tweejarig meisje
*

strenge zedepreker
kletst

*

*

Nadere mededelingen laat
ik me niet uit mijn kaken
trekken
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Och, 't is bekend, dat meer de sterfelijke mensen
zijn door 't geluk benauwd dan door de druk betraand.
Het lachen levert ons al feller strijd dan 't klagen.
Doch sta gedurig vast in voor- en tegenspoed.
Want schoon 't gesternt zich eens verschuilt in gure vlagen,
het drupt wel honderdmaal daarna van enkel zoet.
Dan* honingjaren, dan zie ik de vreugd genaken.
De tijd volvoert zijn loop alree in mijnen zin,
dat gij de treurigheid en wanhoop blij zult maken,
en ja de vrijheid zelf zien worden uw slavin.
De hemel lonkt u toe en houdt u voor zijn dochter.
De mirten* groeien al voor uw gelukkig hoofd.
Het heil bestraalt uw huis om zijne deugd*, en brocht er
al lang de zegen in, daar 't u niet van berooft.
O Anna, mag ik ook de milde tijd beleven
dat gij uw trouw verpandt aan enen bruidegom,
'k zal mijn geringe kunst dan gul ten beste geven,
licht minder blauw* dan nu, maar even wellekom.
Alleenlijk wees oprecht, en wandel voor Gods aanzicht,
tot uwer ouderen en aller braven vreugd.
Die zijn geboôn betracht, verheft Hij boven 't maanlicht,
waar altijd blijdschap is, en nimmer ongeneugt.
Hoe gans verschillig wordt de loon in 't end bevonden
van d' edelheid der deugd en d' ijdelheid der zonden!
MDCCXXV.

*

Dan [zijn er]

*

huwelijksplanten
de eerbaarheid die in het
huis van uw ouders woont
*

*

beuzelachtig

De IX der sprokkelmaand*
*

februari
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Bruiloftdichten
Ter bruiloft van de heer Pieter Vermaten en jonkvrouwe Emmerentia Buis. Een
traditioneel bruiloftsdicht. De bruid was waarschijnlijk een zuster van Poots vriend
Jan Buis. Het huwelijk werd te Amsterdam gesloten op 23 november 1723. Die datum
kiest Poot als uitgangspunt: de winter nadert, maar voor de liefde maakt dat niet uit.
Ook het slot is traditioneel. Vaak betuigt een dichter ook zelf naar het huwelijk te
verlangen. Poot kleurt het hier, in gezelschap van goede bekenden, wat persoonlijk
in, dit keer op een niet al te zwaarwichtige manier.

Ter bruiloft van de heer Pieter Vermaten en jonkvrouwe Emmerentia
Buis
Hoewel de winter fel en driest
ons nadert op dit pas,
en 't woud zijn groene blaên verliest,
en 't veld zijn welig gras,
de min blijft groeien, ja houdt stand
onwrikbaar, na als voor,
gelijk een zuil van diamant
in enig tempelkoor.
Dioon acht in haar rijksgebied
en drukke wereldbouw
het wentelen der tijden niet
noch zomergloed noch kou.
Haar hof steunt zo op stijl en bint
dat, met verwoed geschal,
geen Traciaanse noordenwind
het ooit doen schudden zal.
Men ziet haar macht met eer gekroond,
hetzij de Leeuw ons blaakt,+
hetzij de Bok zijn horens toont*,
en sneeuw en hagel braakt.
't Ontbreekt nooit aan een bruiloftsgalm.
Wat geldt hier 't jaarseizoen?
De mirten en de maagdenpalm
staan eeuwig fris en groen.
Beschouw Vermaten aan de zij
van Emmerentia,
en zeg dan, of mijn rijmerij

+

of de zon nu 's zomers in
het teken van de Leeuw staat
*
of 's winters in het teken
van de Steenbok
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verkeerde tonen sla.
Zij pronken met een loverwrong*
in 't midden van de vreugd.
Hoe liefelijk voegt jong bij jong,
en zedigheid bij deugd!
Wat mag hij roemen, heus en wijs,
die zulk een schone maagd
en vriendelijke minneprijs
door kuis gevlei bejaagt!
O aangename liefdeband,
o vreugd voor brave liên,
hoe wenslijk is het ziel en hand
aldus vereend te zien!
De midnacht slaapt en 't straatgedruis:
men hoort schier niets dat klinkt
behalve 't vrolijk bruiloftshuis
't geen zo gulhartig zingt.
Ja zing, en spreek nu vreugdetaal,
het mag er wel op staan,
en laat de Rijnse nectarschaal
vrij rustig ommegaan.
Laat IJ en Amstel, in het breê,
dees blijdschap, waard te voên,
vertellen aan de Zuiderzee
en Noordse pekelvloên.
Zo waarlijk toon zich Hermes' kruin
en hand hier nimmer gram:
zo waarlijk hou de goê fortuin
haar zetel t' Amsterdam.
En gij, o paar, verlustig u
waar Venus' vreugd u noodt,
en noem het eenzaam leven nu
een levendige dood.
Denk nimmer naar de staat terug
der vrijheid, slaafs belaên.
Uw stam vond ook de huwlijksbrug,
en is u voorgegaan.
Houdt d' eenzaamheid ons blij en rijk
en altijd wel tevreên?
Daartoe zegt Poot wel degelijk
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en onbewimpeld, neen.
Hielp mij Cupido, daar ik kwijn
om 't geen mijn wens ontbeert,
'k gaf mijn geluk niet graag voor 't zijn
die 't Spaanse rijk regeert.*
Maar gij, o bruidegom en bruid,
belacht dees taal misschien:
nochtans dat zuchtje moest er uit.
Wie kan de min gebiên?

*

Dit is een variatie op een
uitspraak van de geleerde
J.C. Scaliger. Fedrus 172
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Bruiloftzang voor de heer Jan Messchaert en juffrouw Kornelia Maria Messchert.
Een curieus gedicht, in de eerste plaats omdat het vol mythologie staat, terwijl de
bruidegom diaken van de doopsgezinde gemeente in Rotterdam was en Poot hem,
een goede vriend, eerder met een bijbeldicht had bedacht. Een ‘U, o Venus, loven
wij’ omdat u aan het zielsverlangen van mijn vriend hebt voldaan, moet vreemd
geklonken hebben in dit stemmige gezelschap, dat eerder een ‘Te Deum laudamus’
verwacht zal hebben. Kennelijk treedt Poot hier nog eens als de luchtige dichter van
vroeger op. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij de spottende opmerking over de
maagdelijke staat: 't mag dan vroom zijn, het maagdenleven, maar er waren er toch
maar weinigen toe gezind en die hebben veel gemist. In de tweede plaats valt op dat
Poot van de 150 regels die het telt er bijna veertig aan eigen liefdesverlangen besteedt.
De bruiloft werd op 24 september 1727 te Rotterdam gevierd. De eerste regels en
ook een passage verderop zinspelen erop dat de bruidegom, toen al bijna veertig jaar
oud, wel lang gewacht had met in het huwelijk te treden.

Bruiloftzang voor de heer Jan Messchaert en juffrouw Kornelia Maria
Messchert
Zo beleef ik dan de stonden,
dat mijn vriend de trouwverbonden
boven 't eenzaam leven stelt:
dat Kornelia haar zinnen
tot de echt en 't zalig minnen
dwingen voelt door zoet geweld.
Zo is dan de tijd geboren,
dat het maagdelijk verhoren*
Messchaerts liefde mild betaalt:
dat Maria 't huis haars vaders
als vergeten leert, mitsgaders*
aan haars bruigoms zijde praalt.
Gouden Venus van de hemel,
zonder wie het blij gewemel
van 't heelal haast droef zou zijn;
laat de krijgsliên Mavors eren,
't kunstig volk bij Pallas zweren,
en de vorsten bij Jupijn:
laat de jagers Phoebe prijzen,
d' akkerluiden eer bewijzen
aan hun Ceres; laat ook vrij
't kampspel Pollux hoog benoemen,

*

instemmen met het
huwelijksaanzoek
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't paardenrenpad Castor roemen,
u, o Venus, loven wij.
U verheffen wij met zangen,
aangezien gij 't zielverlangen
mijnes vriends zo gul voldoet,
en zo wel door uw bestelling
d' eerbre bruid verdriet en kwelling
leert verachten, fier van moed.
U verhef ik, blij van zinnen,
die mij vrienden en vriendinnen
aan zult voên door Messchaerts echt;
kroost, dat door zijn waarde namen
eens mijn rijmpjes zal befamen*
en versieren, goed en recht.
Bruigom, eer der brave mensen,
't lust mij u geluk te wensen
met uw Thisbe*, vol geluk.
't Lust mij van het lieflijk dwingen
en beleid der min te zingen,
gans niet vrij van minnedruk.
Want waartoe het hart te helen
voor een vriend in 't bruiloftskwelen,
onlangs met mij even vrij?
Onlangs: maar nu drukt met blijheid
't echtjuk u, doch mij die vrijheid
met een felle slavernij.
'k Moet mij, in dees blijde tijden,
dan wel om uw lot verblijden,
maar benij het u bijna,
en zou door mijn volgen tonen,
hoe 'k waardeer uw bruiloftskronen,
vond ik ook een lieve gâ.
Zeker, 'k zou te grof bedriegen,
en als een Cretenzer liegen,
zo ik voorgaf, dat de min
op mijn boezem niet kon hechten,
bij mij niets wist uit te rechten,
nimmer vat kreeg op mijn zin.
Neen: zo mij een god wou geven
een gans rijk en zalig leven,

*

roem zal geven

*

Pyramus en Thisbe: bekend
liefdespaar
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en er enkel bij bedong,
dat ik zonder vrouw moest blijven;
'k zou dat aanbod laten drijven,
en afbidden, heus van tong.
Ja, al kon een groot vermogen
mij verheffen in den hoge
bij het teken van de Maagd;
'k liet de schone hemel varen
zo ik eeuwig zonder paren
daar moest leven, als geplaagd.
Zie, voor zulke monsters schouwen
wij onkundigen de vrouwen.*
Doch dat biechten baat hier niet.
'k Zal dan mijnen toon hergrijpen,
en misschien nog pijlen slijpen
voor Cupido met dit lied.*
Als die god op zijn tonelen
rol op rol begint te spelen
maakt hij 't eenzaam bed te hard.
Dan gaan kopren torens open.
Dan wordt Danaë beslopen,
schoon ze vast verzekerd werd.
Dan heeft Argus, ras bedrogen,
niet genoeg aan honderd ogen
bij die schone witte koe.
Ook scheidt deur noch raam gelieven
als ze zich in minnebrieven
snel herscheppen, blij te moe.
Hercules noch zijn heer vader*,
ja al 't godendom te gader
keert de min niet waar ze heerst.
'k Zie zelfs nimfen en godinnen
sterfelijke mans beminnen,
trouw beminnen, en wel eerst*.
En haar min brengt, hoog te melden,
halve goden voort en helden.*
Zulke bruiden schreien mee,
maar 't zijn altijd droge tranen,
tranen die tot vreugd vermanen,
zoet geschrei van minnewee.

*

een zin vol ironie

*

zodat die ook mijn beminde
gaat raken

*

Zeus

*

als initiatiefneemsters

*

Voorbeeld: Hercules, zoon
van Zeus en de nimf
Alcmene

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

347
'k Zal mij voorts met u verblijden,
Messchaert, wie de kring der tijden
dus een overschone dag
en nog aangenamer nachten
toevoert als op arendsschachten.
Weer, o blijdschap, nu 't geklag.
En gij bruid, sieraad der vrouwen,
die d' aartsschoonheid uit gaat trouwen
en puikzeden aan 't verstand,*
laat dees keur u niet verdrieten.
Langs de zoete bruiloftsvlieten
vaart de deugd naar 't weeldeland.
Zou de min geen maagd ontvonken!
In d' Armenische spelonken
treft ze leeuw en tijger wel.
En uw moeder, zo veel vroeder,
noch uw vader, noch uw broeder
gingen vrij van 't mingekwel.*
Volg hun echtspoor zonder praten
van het heil der maagdenstaten.
't Maagdenleven is een zaak
die meest lang met kleine scharen
is ten hemel opgevaren,
mooglijk zonder vol vermaak.
Op de grondvest van het trouwen
steunen d' eeuwige gebouwen
van de tempel en het hof.
't Zachte bed moet ook die zaken
onderschoren en volmaken,
of ze vielen in het stof.
In wat puinhoop en woestijnen
zou ras dag- en nachtlicht schijnen
zo men Venus 't land verbood;
zo men Hymens fakkel doofde,
en het huwen als onthoofde!
Keer, o jonkheid, deze nood.
Doch die braaf van zelve lopen,
waarom zou men die nog nopen
met een dichtspoor langs hun veld?
Kuise en schone bruid, uw paren

*

die uw bijzondere
schoonheid en uitstekende
zeden gaat huwen aan het
verstand van uw bruidegom

*

bekend grapje in
bruiloftspoëzie, ook bij
Vondel met de rijmwoorden
moeder-vroeder
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ziet de hemel niet ongaren,
heeft de hemel zelf besteld.
Leeft in vree dan, nieuwgetrouwden.
Laat de min hier echtfeest houden.
Maakt de reine wellust stee*:
want die hoopt u met de zegen
bij te blijven en uw wegen
staag te banen. Leeft in vree.

*

geef plaats aan de zuivere
huwelijksliefde
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Ter bruilofte van de heer Jacob Kortebrant en juffrouw Maria van Zwieten. Het
huwelijk werd in februari 1724 gesloten. Poot weet dan kennelijk al dat hij Delft zal
gaan verlaten ‘zodra de lentezwaluw vliegt’. Zie verder voor dit gedicht en zijn
context p. 41-43.

Ter bruilofte van de heer Jacob Kortebrant en juffrouw Maria van
Zwieten
Zo baart dan eens het kriekend oosten
de blijdste dag voor Kortebrant.
Zo wil de zoetste nacht hem troosten
op d' onbesmette ledekant,
waar hij Maria's zij zal sluiten*,
die, schoon van lijf en heus van ziel,
zijn fiere vrijheid kon vrijbuiten*,
en eindlijk hem in d' armen viel.
Dit, zeker, dit 's een blij vergaren.
De hemel lonkt het minzaam toe:
maar ik, helaas, vind mijne snaren
thans dof, en al mijn geesten moe.
Wat placht ik lustig op te zingen
in 't groen van mijn geboortebuurt!
Nu kwellen mij bekommeringen,
en bezigheid, die eeuwig duurt.
Men sluit mij binnen poort en wallen.
Wat ster of mij 't vermaak ontzei*
van hoef en veld en bos en stallen
en beemd en beek en klaverwei?
Woudnimfen, 'k prijs uw bron en bomen,
waarnevens ik ben opgewiegd,
en hoop u weder bij te komen
zodra de lentezwaluw vliegt.
Dan zal ik u langs rozeranken
vertellen, hoe ik heden kwijn.
Maar dit zijn valse bruiloftsklanken.
bij blijden moet men vrolijk zijn.
Welaan dan, citer, andre tonen.
Hier moet men bruidegom en bruid
met mirten en laurieren kronen
in 't midden van het feestgeluid.

*

haar aan zijn zijde zal
nemen
*
overmeesteren
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Verheugde Hymen, kom toch vaardig:
hier is 't gewenste trouwverbond
uw fakkelvlam en zegen waardig.
Hier steunt de min op vaste grond.
Hier huwt men deugd aan gulden zeden.
Hier gloeit de liefde, rein van aard.
Die zo naar 't huwlijksaltaar treden
zijn in het hemelrijk gepaard*,
en hebben heil en vreugd te wachten.
O trouwgenoten, die de min
nu meester maakt van uw gedachten,
en samenmengelt ziel en zin,
ik gun u onbepaalde zegen,
en rekte hier mijn zang en wens,
hield mij het straffe lot niet tegen, enz.

*

hun huwelijk is al in de
hemel gesloten, is
voorbestemd

Het overige geschiedt achter de schermen.
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Lijk- en grafdichten
Uitvaart van de eerwaardige en geleerde heer Kornelis van Arkel. Allerlei
voortekenen kondigden aan dat er iets treurigs te gebeuren stond, de dood van de
vreedzame en graag beluisterde predikant in erasmiaanse geest. Zoals indertijd prins
Willem I graag de vredelievende laatste pastoor en eerste predikant Hubert Duifhuis
(†1581) van de Jacobikerk in Utrecht beluisterde, zo gingen veel magistraten bij Van
Arkel ter kerke. Van Arkel was remonstrants en erasmiaans vredelievend. Nadat de
arminianen bij de synode van Dordrecht uit de gereformeerde kerk waren gezet,
stichtten zij de remonstrantse gemeente. Vandaar dat Poot in het gedicht als hij een
rijtje kerkvaders opsomt, daar ook plaats geeft aan Arminius. In de tweede plaats
prijst hij de predikant om zijn liefde voor de dichtkunst, blijkens kennis van veel
Nederlandse dichters, en zijn eigen werk voor de poëzie. Hij was onder meer de
editeur van de gedichten van Joost van Geel en schreef zelf gelegenheidspoëzie.

Uitvaart van de eerwaardige en geleerde heer Kornelis van Arkel,
bedienaar des Godlijken woords in de gemeente der Remonstranten te
Rotterdam
Gij zijt het zout der aarde. Matth. v.
Wat of langs haar geruste zomen
de koningin van Hollands stromen*
bij Rotterdam zo treuren doet?
Waarover stort men tranenplassen
die 't levend kristallijn doen wassen
in haar ontstelde krinkelvloed?
Komt Aragon*, belust op wrijten,
Erasmus' beeld weer nedersmijten*,
tot smaad van deugd en wetenschap?
Of heeft Mercuur, die haar kon baten,
de markt der wereld hier verlaten?
of valt het raadhuis van de trap?
Iets moet de wiek der voorspoed fnuiken;
want korts heb ik een ster zien duiken
bij dag in 't pekel van de zee.
Maar stil: hier komt de Faam gevlogen,
geheel met rouwfloers overtogen*.
Wel, nieuwsbodin, wat brengt gij mee?
Och! Ik versta 't, en help u schreien.

*

de Maas

*

de Spanjaard
het beeld op de Grote Markt
in Rotterdam werd in 1572
vernield. In 1622 werd het
nieuwe beeld geplaatst.
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Van Arkel is, helaas, verscheien,
en thuis ontboden van zijn wacht*,
waarop men nimmer hem zag slapen,
maar altijd voeren Christus' wapen,
ten schrik der machten van de nacht.
Wel billijk wordt die held met klagen
en zuchten naar het graf gedragen;
want reken eens hoe veel men mist
als deugd en wijsheid wordt verloren,
die alle mensen kon bekoren,
en stichten, vrij van dolle twist.
Ik heb gezien dat grote heren,
die 't vrijgevochten land regeren,
ter preke gingen bij die man.
En waarom niet? D' oprechte waarheid
gaf hij naar zijnen last heur klaarheid,
zoveel als iemand geven kan.
Prins Willem met zijn stoet en statie
beminde Duifhuis' predikatie
ooit t' Utrecht met geen groter recht,
dan zij, die hier bij Arkel kwamen,
en zijn orakels tot hen namen,
zijn stem waardeerden, trouw en echt,
zijn stem die klippen wist te breken,
en koude zielen kon ontsteken
met ijvervier tot 's hemels eer.
Och! Hoe krijgt best, op hare bede,
de christelijke kerk van vrede
zo wijs en trouw een herder weer?
Ja in dit lijk, geëerd bij allen,
is zelfs een tempel omgevallen,
waarin de deugden toon op toon
en lof op lof de hemel schonken,
en in de nacht der wereld blonken
als sterren aan Gods klare troon.
De godgeleerdheid, schuw van dromen*
had in zijn hoofd haar plaats genomen,
de godsvrucht in zijn reine borst,
de liefde en stille vreegezindheid
in 't eerlijk harte, vrij van blindheid,

*

de predikant als een
erasmiaanse christenridder
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en waar geen haat bij komen dorst.
Hoe liefelijk zijn nog de reuken
der Godgewijde hemelspreuken,
gevloeid van zijn begaafde tong!
Hoe beurt zijn troostleer nog de harten
naar boven, uit hun leed en smarten!
Hoe blinkt zijn faam bij oud en jong!
Nu kus dan vrij het koud gebeente
van deze engel der gemeente*,
Gods trouwe knecht en boezemvriend.
Laat elk die vrome aard betreuren:
men kon in hem geen gal* bespeuren,
al had de snoodheid het verdiend.
Wat smartten hem de schoolkrakelen*,
te snel in 't rijten en verdelen
van Christus' nadeloze rok!*
Hoe ijverde hij met Elias*
ten prijs en dienste van Messias,
totdat hem die naar boven trok!
Laat andren, wijd van 't spoor geweken,
met ban, kartouw* en sabel preken;
hij wraakte zulk een onbescheid*,
en won de Heiland onderdanen
door overtuigen en vermanen,
gepaard met kracht en minzaamheid.
Nu gaat die vreugd van Sion* henen;
nu is dat tempellicht verdwenen;
nu zwijgt die gulden boettrompet.
Van Arkel voer in 't eeuwig leven,
waar hem zijn Heer de kroon zal geven,
door genen roest van druk besmet.
Daar vindt hij, bij de hemelhelden,
Ambroziën, met roem te melden,
Basiliën en Ireneên.*
Arminius* komt hem begroeten
met andren die daar* 't heil ontmoeten
om 't welk zij eertijds leên en streên.
Rust, waarde man, van al uw sloven.
Wij gunnen u de vreugd daarboven,
al maakt uw rust ons ongerust.

*

uitdrukking ontleend aan
Openbaring, bijv. 2: 1
*

bitterheid

*

het getwist tussen
theologische richtingen
*
vgl. Mattheus 27:35 - het
naadloze kleed verbeeldt de
ongedeelde kerk
*
oudtestamentische profeet
die door God ten hemel werd
opgenomen
*
geschut
*
keurde zulk onverstandig
gedrag af
*

de berg waarop de tempel
van Jeruzalem was gebouwd,
hier: de kerk

*

Ambrosius, Basilius,
Irenaeus, kerkvaders uit de
eerste eeuwen.
*
nieuwe kerkvader
*
t.w. in de hemel
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Wij zullen op een herder hopen,
die 't schaap, vermoeid van ommelopen,
ter kooie drage, met uw lust*.
Maar gij, o dichters, die met zingen
naar Delphisch lauwerkrans* moogt dingen,
en naar de naam van eeuwig staat;
helpt deze Cicero* der kerken,
helpt deze Flaccus*, kuis van werken,
naar eis bewenen in uw maat.
Dit was de man die 's Tibers talen*
te spreken wist in Bato's* dalen,
en als de Heinsiussen* zong.
Dit was hij wie Barlaeus'* snaren,
Broekhuizens* kunst, voor lange jaren,
zijn aangeërfd en Nestors* tong.
Hij volgde 't spoor van Hooft en Vondel
ook met zijn pen, wiens Duits een bondel
beslaat van heilig dichtpapier.
Antonides*, in 't graf verloren,
ziet op 's mans bladen zich herboren,
alsook de Branden*, rein van vuur.
Denkt eens, hoe Vollenhove en Moonen*
de brave held hun liefde tonen,
omhoog in 't onbeneveld licht;
omdat hij hunnen geest waardeerde,
en ieders naam onzijdig eerde,
ten prijs der kunst die streelt en sticht.
Maar keert van 't lijk, bestrooid met lover:
de Rotte ligt te lang voorover
met hare kruik* op deze zerk:
de Maas wordt flauw door 't graf t' aanschouwen.
Laat ons in 't hart 's mans tombe bouwen,
tot roem der kunsten en Gods kerk.

*

net zo blijmoedig als u dat
deed
*
de krans van de in Delphi
vereerde Apllo
*
beroemd redenaar
*
Horatius
*

het Latijn van het aan de
Tiber gelesen Rome
*
vermeende stichter van het
Bataafse volk
*
Daniel en Nicolaas, dichters
in het Latijn en Nederlands
*
Neolatijns dichter
*
Jan van Broekhuizen,
Nederlands en Neolatijns
dichter
*
welsprekende wijze Griekse
held
*
Antonides van der Goes,
Nederlands dichter
*
Geraard en zijn zonen
Caspar en Joannes,
predikanten en dichters
*
predikanten-dichters

*

traditioneel attribuut bij de
uitbeelding van rivieren

Grafschrift.
Hier rust van Arkel die de zon
der zielen*, en de Helicon
ten dienst gestaan heeft in zijn tijd;
maar beide met een blank gemoed.
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Ziet dat ge in voor- en tegenspoed
met hem beleeft wat gij belijdt.
MDCCXXIV
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Lofdichten
Op de kluchtige brieven van Jan Goddaeus. Van een gedrukt boekje van deze auteur
is niets bekend maar de bibliotheek van de Vrije Universiteit bezit een handschrift
van J. Goddaeus (oude drukken XV. 10130):
Roem vrij, O Grieken! Op Homeers geleerde stijl
En gy Romynen op den deftigen Vergijl.
'T Is waar, voordezen moogt men Uw de Eerkroon langen
Maar nu verdiend die Poot, met zijn Paapsousche zangen.
J. Goddaeus

Veel kluchtigs is hierin niet te zien, zodat te vermoeden valt dat Goddaeus aan Poot
nog ander werk heeft toegezonden.

Op de kluchtige brieven van Jan Goddaeus
Men zoeke wijd noch zijd waar Plautus* blijde geest,
ten lichame uitgevaren,
al juichende moog' waren*,
want ieder vindt hem die Goddaeus' brieven leest.
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Lauren voor de heer Henrik van Hulst, uitmuntend schilder en poëet. Henrik van
Huls[t] is in 1685 in Delft geboren. Hij werd als schilder in Den Haag opgeleid en
werd in 1711 naar Parijs meegenomen waar hij verder een voorspoedige carrière
maakte. In zijn jonge jaren schreef hij luchtige en soms scabreuze gedichten die een
belangrijk deel uitmaakten van de bundel Zedige snaakery of Snaaksche zedigheit,
bestaande in geestelyke en vleeslyke geboorte-, huwelyks en lyk-sermoenen oratien,
vermaaningen, Den Haag 1728. Dit wordt verteld door de uitgever van zijn Gedichten
(Leiden 1734) die ook weet mee te delen dat Van Huls' werk veel door liefhebbers
werd gekopieerd. Mogelijk heeft Poot hem als iets jongere Delftenaar leren kennen
en wie weet heeft hij hem later nog wel eens ontmoet als Van Huls uit Parijs over
was. Het gedicht vraagt ook om een dergelijk bezoek. Van Huls' gedichten zullen
overigens niet erg naar Poots smaak geweest zijn. Wat zijn schilderwerk betreft, Poot
varieert enkele bekende schildersanekdoten die moeten demonstreren hoe levensecht
de personages uitgebeeld werden.

Lauren voor de heer Henrik van Hulst, uitmuntend schilder en poëet
Laat u, o Hulst, behagen,
dat mijne verzen thans zich voegen bij uw faam,
en uwe wijdgeëerde naam
op 't vrolijk voorhoofd dragen.
't Gevleugeld Kunstgerucht
vaart eeuwig met uw lof, geklommen als een ceder,
in Frankrijk op, in Holland neder.
Hoe zwiert het door de lucht!
Zie of 't uw' roem verkleine:
Het meldt door gans Europe, als een gewisse bô,
dat gij de schilderende Po
leert vloeien in de Seine.*
Nu ziet de kunstgenoot
hoe 't willen weinig geldt, maar slacht de losse pluimen
die voor de zachtste winden ruimen.
't Volbrengen weegt als lood.
Ik zal van wondren zingen.
Twee helden zet mijn kunst voor 't aanschijn van de zon;
Prometheus en Pygmalion*,
wier beelden geest ontvingen.
Het was een godlijk spook*
toen dode stof het hoofd verhief naar 's hemels kringen.
Ik zal van nieuwe wondren zingen:

*

dat je de Italiaanse
kunstvaardigheid naar
Frankrijk overbrengt

*

Prometheus boetseerde de
eerste mens; Pygmalion werd
verliefd op een door hemzelf
vervaardigd ivoren beeld.
Beide gestalten werden
bezield.
*
wonderteken
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uw beelden leven ook.
Men zegt dat ge onlangs kinders
misleidde met de schijn der moederlijke borst,
en dat een wesp uw paarden dorst
bedreigen met veel hinders.
Dus tart men in de kunst
Apel en Protogeen* en Titiaan en Rafel*,
op doek en muur en outertafel*,
en wint der vorsten gunst.
Die trad u lachend tegen
Toen 't edelmoedig hof van zijn geduchte trap
ras afsteeg, om uw wetenschap*
in 't schildren t' overwegen.
Welaan, nu vrij gepraald
op d' aangebeden koets der flonkerende glorie.
Ik zie u in de kunsthistorie
wel haast met goud gemaald.
Apol brengt Dafnes blaêren,
en vlecht een dubble kroon die op uw hoofd zal staan
vermits ge ook fier de oceaan
der dichtkunst hebt bevaren.
Och mocht uw omst terstond
in Goverts stad*, uw wieg, ons heet verlangen blussen;
hoe zouden wij, als wondren, kussen
uw handen* en uw mond*!

*

befaamde Griekse schilders
befaamde Italiaanse
schilders
*
altaarbeeld
*

*

deskundigheid

*

Delft

*

die schilderen
die dichtertaal spreekt

*

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

359

Mengeldichten
Bloemzang ten lusthove van de weledele heer Juliaan van Groenewegen. De Delftse
magistraat Van Groenewegen bezat een buiten Haagzicht. Met veel mythologische
sier en met klankrijke namen van kleuren en edelstenen bezingt Poot in 1725, dan
weer wonend in Abtswoude, de bloemenpracht van dit buitengoed, maar aan het eind
van het gedicht voert de beschrijving tot een meditatie over Gods grootheid in de
natuur. In dit kennelijk in opdracht geschreven, zomerse gedicht is nog geen spoor
van de ziekte en somberheid te vinden die Poot later in 1725 zo kwellen.

Bloemzang ten lusthove van de weledele heer Juliaan van Groenewegen,
raad en vroedschap der stad Delft, baljuw en schout van Abtsrecht en
Zouteveen, schout van Overschie en Hogenban, 't hof van Delft,
Vrijenban, Biesland: kassier der Oostindische Maatschappij ter kamer
der gemelde stad, enz.
Lust u te zien 't geen waard is hoog te prijzen,
zo volg mij door dees poort.
Hier bloeit de roem van Neerlands paradijzen
die oog en ziel bekoort.
Al 't puikgebloemt van tweepaar werelddelen
vertoont zich hier op 't netst,
en dooft de lof van Zegers* bloempenselen,
hoe schoon hij kleurt en schetst.
De schaduw zal 't van 't leven dus niet winnen,
of wees ook wel te vreên
als gij een wolk voor Juno zult beminnen,
en derven gloed en leên.
Gij vorsten, die op indisch goud van kronen
en Tyrisch purper stoft,
of op een huis van 't marmer der Mygdonen*
of pronkglans, dier gekoft*;
gij koningsbruids en pratte rijksprinsessen,
behangen en versierd
met paarlen, u door Oostlands dauwgodessen
geteeld en toegestierd;
de rijke hof, die ik mijn lofzang wijde,
verwint u allemaal
in keur van pracht. De Persiaanse zijde
wijkt voor dees bloemenpraal.

*

de bloemschilder Daniel
Seghers, 1590-1661

*

Mygdonisch = Phrygisch
marmer komt voor in
Ovidius' Heroides. Zie
Valentyn I, p. 108
*
gekocht
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Zwijgt van smaragd, karbonkelen, saffieren,
robijn en esmerald:
dees tuin blinkt meer van 't licht der hemelvieren,
dat in zijn bladen valt.
Kon 't Salomon bij gene lelie halen*
die in de velden wast,
met zijnen zwier en overheerlijk pralen
in hoven van albast;
gij moet het ook deez' hof gewonnen geven.
De geestige natuur
schenkt hier bijna een deel van 't eeuwig leven,
al schijnt het kort van duur.
Wat zei 't gekweel lest in dees rozentakken?
‘Hier wonen lust en rust.’*
Hier vreest men min voor leed en ongemakken
dan waar men scepters kust.
Kuis negental, verruil de bloemwaranden
van uwen Helicon
voor deze hof, zo rijk van lentepanden,
en aangenaam van zon.
Wat moogt ge u met Aonisch bronvocht* lijen*?
Is dat iets ongemeens?
Verander u in zoete honingbijen,
en drink hier nectar* eens.
Moest Venus weer voor Paris' rechtbank* komen,
zij zou bij Ida's kruin
geen rozenhoed schakeren* langs de stromen,
of in een vreemde tuin:
haar schoonheid zou om leensieraad hier dalen,
waar ze altijd mee op bouwt;
en dan nog eens de appelprijs behalen
van nijdverwekkend goud.
Hier groeit en bloeit de geur en kleur met zegen,
'tzij waar men d' ogen sla.
Hoe liefelijk verkwikt zich Groenewegen
hier met zijn schone ga!
Vrouw Flora strijkt de zorgen hem van 't harte,
naar zijnen plicht besteed
aan stad en veld, geveiligd tegen smarte,
waar Cato voor hen zweet.*

*

zie Mattheus 6:28

*

toespeling op de tuin van
Epicurus waar rust en lust
centraal staan

*

Aonia, deel van Boeotia
waar de Hippocrene ligt. De
muzen worden bij Ovidius
wel Aonides genoemd.
Valentyn I, p. 116
*
behelpen
*
godendrank (te verkiezen
boven het water van de
Helicon)
*
Paris moest op de berg Ida
beoordelen wie van de drie
godinnen Juno, Athene of
Venus de schoonste was en
haar de gouden appel van
Eris schenken
*
uit verschillende kleuren
samenstellen

*

de staatsman Cato werkte
zowel in de stad als, ter
ontspanning, op het land
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En zeker, hier zou 't voorhoofd zich ontfronsen
van vorst Augustus zelf.
Wat zoete* reuk wringt uit dees loversponsen
de zuidenwind voor Delft!
Ai zie, hoe praalt de koningin der bloemen,
de roos hier in de dauw!
Wie kan de blos der tulpen hier volroemen,
versierd als Juno's pauw*?
Die boog' niet meer op Argus' honderd ogen,
geplaatst in haren staart.
Dit pril gewas braveert de regenbogen
met mengkleur, Iris* waard.
Geen schoner glans omringt de hals der duiven
in 't blijde meiseizoen:
geen feniks liet ooit schoner veren stuiven
op Arabijes groen.
Ik ruik jasmijn, genoffel*, violetten,
melis* en hyacint.
Narcissus* laat zich nevens Ajax* zetten,
gestreeld door lucht en wind.
'k Tel anjer, klok, damastbloem, eglentieren
en cymbel* en adoon*;
ook ridderspoor, trosbloemen, schoon van zwieren,
en gouden keizerskroon.
Hier zweeft een geur van tijm en akoleien,
en lelie, hoog van roem;
die toont de staat der reine hemelreien
met* maan- en sterrenbloem*.
Voorts gis ik ook, dat ze, in de stoet der rozen,
der joffren wangen hier
van nijd en spijt verbleken doet en blozen,
hoe zacht en fier en dier.
Mijn geest verdwaalt, terwijl de planten lonken.
Zeg me ieders naam omtrent,
zo noem ik u 't getal der flonkervonken
aan 's hemels blauwe tent.
Voorwaar dit is een koninkrijk vol kleuren,
van vorsten waard beschouwd.
Het wit en rood en geel verspreidt zijn geuren,
waar elk zijn staatrang houdt.

*

wat een zoete

*

attribuut van Juno, door
haar versierd met de honderd
ogen van Argus, haar dienaar
*

godin van de regenboog

*

anjelier
citroenmelisse
*
Narcissus en Ajax werden
volgens Ovidius na hun dood
bloemen
*
Ajax de anemoon
*
leliesoort
*
adonisbloem
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*

door middel van
vogelmelk en aster

*
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Paars, vermiljoen, turkoois versiert dees ronden,
met groen en inkarnaat.
Hymettus* wordt bij Hybla* dus gevonden,
maar in de schoonste graad.
Hun geur vervulde alom verscheiden wijken,
doch zwicht voor deze hof.
O schoon gebloemt, leer ons naar boven kijken.
Gij heft u uit het stof.
Zo moet de reuk der deugden zich verspreiden
van allen die u zien.
Zo leer 't gewas van hoven, tuin en weiden
ons d' Almacht glorie biên.
Eert, wie gij zijt, het eeuwige vermogen,
en zoekt des levens bron,
gelijk vanouds de zonnebloem haar ogen
gestaag wendt naar de zon.
Maar wenst ook, dat heer Groenewegens jaren
lang bloeien, braaf van stand.
De hemel will' in voorspoed hem bewaren,
tot heil van 't vaderland.

*

om hun bloemenpracht
befaamde
*
Griekse bergen
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Dankoffer aan de heer mr. Willem Vlaerdingerwout, voor een geschenk van boeken,
mij door Zijn Edelheid toegezonden. Het gedicht is gebouwd op een paradox. De
deugdzame Vlaerdingerwout heeft de dichter onrecht aangedaan door hem zo'n groot
geschenk te geven dat hij er ernstig door in verlegenheid is geraakt, omdat hij er geen
adequaat poëtisch antwoord op kan geven.

Dankoffer aan de heer mr. Willem Vlaerdingerwout, voor een geschenk
van boeken, mij door Zijn Edelheid toegezonden
Hoewel uw deugden geen ontaarding
ooit leên, (want goud wordt nimmer slijk)
zo doet gij echter, brave Vlaerdingerwoud, mij thans groot ongelijk.
Want, ver van u in 't minst te stoten
aan mijn geringheid, is uw hand
zo overmild voor mij ontsloten,
dat mijn bepaald* en smal verstand
in d' uiterste verlegendheden
zich zinken voelt, en flauw van gloed,
zijn armoe, somtijds stil geleden,
nu al te klaar belijden moet.
Die aangename schat van boeken,
mij door uw ongemene gunst
geschonken, dwingt mij rond te zoeken
in al de holen van de kunst,
of verder dan mijn geest kan zweven,
om iets te vinden, nut en waard
uw heuse mildheid weer te geven;
't geen overvloed van moeite baart,
maar moeite zonder iets te winnen.
Zo groot een edelmoedigheid
en gul bedrijf verwart mijn zinnen,
en lijdt verlies, hoe veel men zeit.
'k Gevoel mijn wil en hart wel dankbaar,
maar wat zijn dies hun blijken slecht!
En is de dank ook wel ontvangbaar*
die dus beneên de gaven legt?
Moest gij mij, boven 't zoet der namen
van medebroer* en waarde vriend,
nog met zo waard een baat beschamen!
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beperkt

*

acceptabel

*

(kunst)broeder
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Waar heb ik dat aan u verdiend?
Waar stelde God of mens ooit wetten,
te zwaar, en boven onze macht
(tirannen buiten*)? En waar zetten
zich dwanggeboôn ooit net* in kracht?
En echter dwingen mij uw gaven,
zo dikwijls ik die recht beschouw,
tot enen dank waar ik de braven
ja braafsten schier te zwak toe hou.
Dan trouwens, al te rijke giften
staan verre boven, hoe men 't maakt,
en zijn tevreên, zo onze driften
van dank* slechts gaande zijn geraakt.
Hoe 't zij, gij hebt mij diep gesteken*
in plichten van onmooglijkheid;
doch om dit ongelijk* te wreken
wens ik dat 's hemels majesteit
u met haar gunst zo zeer bestrale,
en met haar heil zo overstort,
dat uw gemoed ten enenmale,
gelijk hier 't mijn, verlegen wordt.
Leef, waarde heer, ten troost der braven,
ten steun van 't recht, en mij ten schild.
'k Zal licht dan tonen dat uw gaven
en gunst niet ijdel zijn verspild.
MDCCXXVI
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afgezien van tirannen
op een juiste manier

*

*

emoties van dankbaarheid
gestoken

*

*

onbillijkheid
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Gezang op Broekbergen, de lusthof van mejuffrouw Wilhelmina de Veer. Het is niet
duidelijk hoe Poot aan de opdracht is gekomen de hofstede bij Driebergen van
Wilhelmina de Veer te bezingen. Hij heeft er een lyrisch gedicht van gemaakt, dat
de trekken van een hofdicht vertoont. Het bezingt een met name aangeduid buiten
met enkele vage details. Maar vooral lijkt het sterk op Horatius' ‘Beatus ille’ wanneer
het gelukkige landleven met de drukte van de stad wordt vergeleken. Enkele passages,
zoals de beginregels, maken de indruk dat Poot het buiten zelf heeft bezocht, maar
men kan natuurlijk ook aan dichterlijke fantasie denken. Wat hij vertelt is weinig
precies en kan op verkregen inlichtingen berusten. Het gedicht prijst het gelukkige
leven op het land in mythologische termen, met een sterk accent op liefdesverhalen,
weinig passend voor de al oudere weduwe van Aart de Voorn (ze was al in 1671 met
hem getrouwd en in elk geval vanaf 1713 weduwe). Mogelijk schemert Poots
verliefdheid op Neeltje 't Hart door als hij veronderstelt dat hij hier zijn ‘Rozemond’
wel zou kunnen overhalen. De naam herinnert echter aan de literaire liefdespoëzie
van de Mengeldichten. Aan het slot van het gedicht en ook in het bijbehorende lied
wordt vooral Wilhelmina's ‘deugd’ geprezen. Het lied zinspeelt ook even op de
gevorderde leeftijd van de bezongene, die zich hier weer jong voelt. Dat het leven
op een buitenplaatsbezitter wel wat anders is dan het boerenbestaan, suggereert Poot
waar hij in het ‘Hoflied’ de bewoonster en haar bezoekers door het raam laat kijken
naar het ploegen en zwoegen, zaaien en maaien. Waarschijnlijk stamt het gedicht uit
de periode vóór Delft, 1722-1723.

Gezang op Broekbergen, de lusthof van mejuffrouw Wilhelmina de
Veer
't Gelukt mij met verheugde zinnen
Broekbergen in te mogen treên,
en door en door te zien van binnen
de schoonheid zijner groene leên.
Geleidt mij dan, o zanggodinnen.
En gij, o gunstige Pomoon,
die hier uw woning hebt gekozen;
gij Flora, die de hof zo schoon
doorspikkelt met gebloemt en rozen,
ik zing, ai zegent mijnen toon.
Maar wie kan u naar waarde prijzen,
Broekbergen, luister van het Sticht?
Wie kan het puik der paradijzen
naar eis beschrijven in gedicht?
Daartoe most held Vergiel* verrijzen.
*

Vergilius als dichter van de
Georgica
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Bij uwen bloei, die 't hart verheugt,
wordt Hespers hof* te dor bevonden;
naardien ge in ongestoorde vreugd
een zweem vertoont der gouden stonden*.
Hoe deftig praalt uw oude jeugd!
Wat mint gij nog de rook der steden
en 't straatgewoel, o ijdle mens?
Hier druipt de lucht van zaligheden;
hier teelt het aardrijk ieders wens;
hier zet de rust haar zachte schreden.
Kon u mijn zangnimf met haar lier
eens buiten wal en vesten leiden,
gewis uw zinnen kozen hier
het piepend groen der rijke weiden
voor 't ruisen van een goudrivier.
In 't lustig ruim van zulke wijken
Zien wij Broekbergens hoog geboomt
wijd over veld en akker kijken
waarlangs het koele water stroomt
dat voor geen Hebrus* zou bezwijken.
Hoe verre deizen hier de steên!
Hoe na schijnt Utrechts dom verloren,*
al klimt hij door de wolken heen!
Maar laat ons langs dees effen sporen
wat dieper in de lusthof treên.
O Neêrlands Tempe*, mild in 't strelen
van ogen, oren en gemoed,
wees, in uw zingende priëlen,
wees vriendelijk van ons gegroet:
wij zullen in uw blijdschap delen.
Wat liefelijk een labyrint
van lust, houdt hier de ziel gevangen!
Hoe minzaam speelt de westenwind
door takken, die vol vruchten hangen!
Dees plaats wordt van de goôn bemind.
Wij wandelen langs iepenlanen
of taxusdreven, koel en fris,
of bloemenperken. Gij zoudt wanen
dat Iris*, eer ze aan 't pronken is,
de kleuren zoekt in deze banen.

*

tuin der Hesperiden

*

gouden eeuw

*

rivier in Thracië, o.m. door
Vergilius genoemd Ecl. X, 62
*
hoe gaat zelfs het gezicht
op de Domtoren verloren, al
is hij dichtbij
*

dal befaamd om zijn
schoonheid, genoemd in
Vergilius' Georgica
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Laat mij met Rozemont* alleen
eens door dit zalig lustplein treden;
het blij gewas zal 't stuurse neen
wel in een lachend ja verkneden.
Hier lijdt* natuur geen harde reên.
Hier zou 't Aurora weder lusten,
voor 't rijzen van de zomerzon,
een wijl bij Cefalus te rusten.
Hier vond Diaan Endymion
wel liever dan in woeste kusten.
Men zegt, dat Cypris langs uw groen,
o liefelijke mirtentelgen,
haar oude liefde nog komt voên,
waar zij het kruid de dauw ziet zwelgen,
en haar Adonis minlijk bloên.
Mocht mij gebeuren hier het leven
gerust te slijten naar mijn zin,
'k zou weinig om veel woelen geven,
daar steekt te weinig voordeel in.
Hier kan de geest ten hemel zweven.
In deze hof verkwikt de dis
het lijf met ongekochte vruchten,*
waarvan niet een verboden is.
Hier staat geen ongeval te duchten:
hier schuilt geen adder in het lis.
Men mag hier d' appels veilig plukken.
Hoe neigen ons de takken toe!
Dit ooft zou Atalant doen bukken
in haren loop, bekoord en moe,
waar Hippomeen naar honk zou rukken.
In deze ruime boomgaardkring
was mogelijk het fruit gewassen
dat Venus tot een prijs ontving*.
O hof, o laan, o vijverplassen!
O overblijde wandeling!
Waar of de zorgen henenstuiven,
terwijl de hemel nederdaalt?
'k Zie Juno's pauwen, Venus' duiven,
ook Peneus*' vissen, en hier praalt
de wijngod met een krans van druiven.

*

een (fictieve) geliefde, of
vermomde aanduiding van
Neeltje 't Hart
*

verdraagt

*

hofdichtmotief

*

toen ze van Paris als de
schoonste der godinnen de
appel (van Eris) ontving

*

de lievelingsdieren en
attributen van deze drie
goden zeegod
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Wij zullen in het landhuis treên,
en zien uit zijn verheven transen
rondom langs alle streken heen,
hoe veld- en waternimfen dansen.
Wat is mij 't hart hier wel te vreên!
Dan zal men Ceres' hulsel* blinken,
en Meleager jagen zien
waar bergen rijzen, dalen zinken.
Wat kan natuur ons schoner biên?
'k Vaar op bij hen die nectar drinken.*
Van alles echter wat de hof
en zijn gezichten ons vertonen
blijft Wilhelmina d' eêlste stof
om met een gloriedicht te kronen.
De deugd verdient de hoogste lof.

*

(krans van) korenaren

*

nl. het rijk der goden

Hoflied.
I.
Zie eens door dees vensterglazen,
nu de vreugd het hart verfraait,
en de zorg is weggeblazen,
hoe men knijnen vangt en hazen,
ploegt en zwoegt en zaait en maait,
daar de zon naar 't westen draait.*
*

zolang het dag is

II.
Kostelijke landbanketten,
eedle wijnen, 'k prijs uw deugd.
Gij kunt alle druk verzetten:
gij kon hier 't gezucht beletten.
D' ouderdom krijgt nieuwe jeugd,
waar gij dus regeren meugt.

III.
Maar schoon gij de lach doet rijzen,
gij verzaadt de maag alleen.
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D' ogen zoeken fijner spijzen,
overal hier aan te wijzen.
Gaan zij onvervrolijkt heen,
't is hun schuld en anders geen.

IV.
O gij, die de ronde jaren
net in vier seizoenen deelt,
die de schone vruchten baren
daar de mensen wel bij varen;
Zegenaar, die alles teelt,
toon uw gunst, terwijl men kweelt.

V.
Leer ons uwe goedheid danken,
d' oorzaak van zo menig goed.
Zegen, op dees zegenklanken,
steên en zeen en veld en ranken,
en hou Wilhelmina's moed
fier in voor- en tegenspoed.
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Samenzang. Een pastoraal liefdeslied in dialoogvorm, zoals ook in Vergilius'
Herderszangen te vinden is. Ook het thema van de verliefde oude man komt daarin
voor. De versmaat is de zeldzame amfibrachus (v - v).

Samenzang
Mopsus. Dorinde.
Mopsus.
Dorinde, puikschone, mijn lust en mijn leven,
wiens wezen zo lang in mijn hart stond geschreven;
ai zie hoe de telgen en 't liefelijk kruit
verjeugden, nu 't voorjaar de hemel ontsluit.
Dorinde.
Dat zie ik, o Mopsus, en kan mij verblijden;
maar wend mij die oudemanslonken ter zijden.
Uw kruin noch uw kin wordt geen lente gewaar:
zij voên in de zomer een winter van haar.
Mopsus.
Al klimmen de jaren, al dalen de krachten,
de liefde blijft leven in ziel en gedachten.
O zwierige schoonheid daar Phoebus van zong!
De zoete mei maakt d' oude bomen weer jong.
Dorinde.
Het zij zo: wat wilt gij hiermede dan zeggen?
Z' is Frans, of gij hebt mij die taal uit te leggen.
Gelijkt gij u bij d' oude bomen in 't woud,
zo sticht hier een kluisje, en wees niet meer stout.
Mopsus.
Een kluisje zou mij al te spoedig vervelen,
of gij moest dan ook in zijn eenzaamheid delen,
en spreiden de matten en dekken ons zacht.
De koude valt lastig bij dag en bij nacht.
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Dorinde.
Maar gij zult mij evenwel nimmer bekoren.
Een praatje begeert gij, en ik ben geboren
om vreugd te hanteren in 't lachende groen.
Het is er niet alles met praatjes te doen.
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Veltvrijage. Opnieuw een pastorale liefdesdialoog. De namen komen bij Vergilius
voor, maar de naam Galathea als openingswoord doet even aan Hoofts ‘Galathea
ziet de dag komt aan’ denken (Hooft I, p. 49-50). Galathea verkiest de vrijheid en
beschouwt het huwelijk als een pijnlijke last. Met paradoxale bewoordingen geeft
ze ten slotte toe: als het dan een plicht is de liefde te vieren in de jeugd en als ik dan
die gevangenis (‘blok’) van vreugde in moet, maak mijn lijden dan maar goed met
kussen, tot aan het graf - aanduiding voor de liefdesdood. Ook dit gedicht, evenals
het vorige, zal uit 1722 of iets later stammen.

Veltvrijage
Damon. Galathea.
Damon.
Galathea, waarom vlucht gij dus in 't woud?
Wend uw zinnen tot de liefde langs dit hout.
Hebt gij ene geit verloren? sta, ai sta.
Ik kom u een herder veilen* voor die schâ.
*

(te koop) aanbieden

Galathea.
'k Ben om herders niet verlegen in dees tijd.
Wilt gij hoeden, hoed u zelve; scheld mij kwijt.
't Vee kan mij geen hinder geven, maar de min
zou misschien mij nederdrukken, los van zin.
Damon.
Dat zijn woorden die uw moeder heeft gesmeed,
en u onlangs ingestoken, tot mijn leed.
Maar haar raad is voor uw jonkheid ongerief.
Hoor de zwaluwtjes eens roepen, 'k Lief, ik lief.
Galathea.
Wat de blijde vogels zingen raakt mij minst.
Wring uit hunne mengelstemmen vrij uw winst.
't Lust mij d' eenzaamheid te vieren, tree op tree,
waar mij 't koele gras vervrolijkt. D' echt baart wee.
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Damon.
Maar ook weelde, of zon en starren stonden doof.
Ai beschouw de rijke hemel; en geloof,
dat de stallen zouden kwijnen, buurt bij buurt,
zo de liefde kon verkouden* die nog duurt.
*

verkillen

Galathea.
Moet men dan de min betrachten in de jeugd;
moet men 't strenge blok ontvlieden van de vreugd;
Veeg dan hier met honingkussen 't lijden af.
'k Zal met u het groen betreden tot aan 't graf.
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Tegen de eerdieven. Aan Gratianus. Blijkens een uitlating als ‘Was ik op 't land
gebleven’ stamt dit woedende gedicht uit de Delftse periode (1723-1724). De dichter
is aangevallen door mannen die het op zijn eer gemunt hebben, zijn ‘luister’ smoren
en hij roept zijn vriend Gratianus, kennelijk een jurist, te hulp in zijn rechtsgeding.
Aan Gratianus was ook al ‘Valse vriendschap’ uit Gedichten 1722 opgedragen.
Waarschijnlijk is Mr. Willem Vlaerdingerwout bedoeld, een intieme vriend die Poot
met ‘schreien’ durft lastig te vallen en van wie hij in de ‘Opdracht’ van de bundel al
had aangegeven dat hij, met anderen, als er recht nodig was, zich tot Mr. Willem
wendde. Nooit is de dichter zo boos geweest als nu (op één uitzondering na, dat zal
de kwestie-Willis zijn geweest). In het eerste deel van het gedicht reageert Poot
waarschijnlijk op Jacob Campo Weyerman die hem in zijn fabel ‘De landmuys’ had
gelasterd (Geerars 189-191). Poot stelt daar ‘ware fabeltaal’ tegenover. Verderop
gaat het over tegenstanders (blijkbaar Delftse leidinggevende figuren die zich ten
koste van anderen hebben verrijkt) die van de kleine misstappen van de dichter iets
enorms hebben gemaakt: ze konden met evenveel recht zeggen dat hij een
vadermoordenaar is. Poot duidt maar vaag aan wat hem aangedaan is. Hebben ze
hem een opdracht gegeven, die hij goed heeft uitgevoerd, maar waarvan zij zeiden
dat het niet in orde was en dus niet betaald hoefde te worden? Hebben ze beloften
gedaan die ze niet zijn nagekomen, zoals in de biografie van Spex wordt
gesuggereerd? Om zijn bedoelingen verhuld te uiten, maakt de dichter gebruik van
enkele fabelvertellingen over bedrieglijke moordenaars die toch gestraft worden en
over schandelijke ondankbaarheid.
Het slot van het gedicht is heel merkwaardig, door allerlei associaties moeilijk te
begrijpen en bovendien van een curieuze zelfspot. Ik geef een korte weergave. Eerst
vergelijkt Poot zich met de dichter Ibycus, de dichter die op weg naar Athene
vermoord werd, en wiens moordenaar zichzelf verried toen hij de kraanvogels
herkende die over Ibycus heen gevlogen waren en ze en plein public zo noemde: de
kraanvogels van Ibycus. Poot suggereert dat ook hij de namen zou kunnen noemen
van zijn (eer)moordenaars, maar dat hij dat uit voorzichtigheid niet doet. Desondanks:
hij zal niet voor hen opzijgaan. Al heeft hij geen geld en zij wel, ze moeten er maar
aan denken hoe ze daar onrechtmatig aan zijn gekomen en hoe ze geen enkele zorg
voor armen hebben. De dichter getuigt van zichzelf dat hij nooit van mensen die het
tegenzit, heeft gezegd dat ze dat verdienen. De tegenstanders daarentegen bespotten
de ellende van een ander. Dan lijkt het erop alsof hij door kapitalen hun namen min
of meer aanduidt: BLEIK en LOOT. Mogelijk is een toespeling op een lid op de familie
Van Bleiswyk bedoeld die verschillende bestuursfuncties in Delft heeft vervuld. In
Delft bestond ook een familie Lootens maar dat waren geen bestuurders, wel was er
een stadsorganist van die naam. Een volgende associatie: leeuwen gaan wel op buit
uit, maar ontzien de armen en nederigen - daar zouden jullie iets van moeten leren
(want in Leiden hebben jullie niets geleerd of althans: men heeft u daar alleen met
pijn gezien). Echter: zo nederig ben ik niet dat ik ooit voor jullie zou bukken.
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Als jullie me echt zo blind en doof vinden (zodat ik niet kon uitvoeren wat van me
verwacht werd (?)) dan zou het gepast zijn dat jullie beleefd voor mij als gehandicapte
uit de weg zouden gaan. Maar ik ben helemaal niet blind en doof. Pas maar op: de
ondergang die voor lasteraars dreigt, staat al bij jullie voor de deur. Er staat jullie
een vreselijke straf te wachten. Als ik dat onder woorden zou proberen te brengen,
zou het hopeloos tekortschieten vergeleken met de werkelijkheid, zoals een druppel
vergeleken met de zee etc. - Er zal dus iets verschrikkelijks gebeuren. Zo wordt de
spanning door de dichter opgevoerd. En wat is dan dat vreselijke lot? Als ze sterven,
zal Poot geen grafdicht schrijven, wat de nabestaanden ook zullen smeken. Dat kan
de dichter zoals het er staat natuurlijk niet serieus menen. Het is er een ironisch
symbool van hoe machteloos hij is, met zijn poëzie als enig wapen tegen onrecht.

Tegen de eerdieven. Aan Gratianus
Ga weg, vervloekt gespuis; dees plaats is rein en heilig:
ik spreek met mijnen vriend,
en smeed de bliksem vast, wiens kracht uw kop verdient.*
Vlied weg; 't is hier niet veilig.
Kruip in de nachtspelonk waar gij mijn luister smoort,
en overpeins dan eens uw helse gloriemoord.
Versteek u; maar hoe 't ga, mijn gramschap zal u vinden,
en treffen, dat het kraakt.
Als een getergde leeuw zal ik, van spijt geraakt,
uw bittre trots verslinden.
Of meent ge in strijd te zijn met een ellendig* man,
die door de ouderdom zich niet verweren kan?
Al zijt gij voortgebracht van roestige ijzerklippen;
al kent gij voor uw min*
en zoogster ene slang en felle tijgerin;
al blaast gij uit uw lippen
de barse noordenwind; al is uw hart van steen,
mijn wraak zal evenwel u schillen tot op 't been.
Mijn levenstijd bereikt nu meer dan dertig jaren*,
maar nooit ben ik met gloed
van straf (eens uitgezeit)* de snode overmoed
zo hevig toegevaren.
Ik worde zonder schuld voor speer en kling* gedaagd
doch merk en voel, hoe zich een moedig kamper draagt.
Getrouwe Gratiaan, zie hoe mijn lot u dagvaart*:
de liefde vreest noch schroomt.

*

waardoor ge verdient
getroffen te worden

*

ongelukkig

*

voedster

*

Poot is ongeveer 35 jaar
oud
*
op één uitzondering na
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*

oproept
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Weeg met onzijdigheid hetgeen mij overkomt,
en scherp 't rechtvaardig slagzwaard.
Zo trappe uw vroom gemoed, dat mij zo dierbaar is,
zeeghaftig op de nijd en alle hindernis.
Ik weet wel dat mijn dicht u reden geeft tot klagen,
en zuur valt als de dood:
dan vriend, men kent een vriend in 't nijpen van de nood,
en onder slinkse slagen.
Een ander hoort mijn zang, en gij alleen 't geschrei;
maar weet ook, dat ik u de rijkste krans berei.
Doch gij, o drakenkroost; kom uit*, en treed wat nader.
Wat is er toch geschied?
Hang bij uw lastertaal (want anders geldt ze niet*)
dat ik mijn grijze vader
verworgd heb met de strop: of schat uw berenaard
zo klein een wanbedrijf niet eens de pijne* waard?
Ik ben een mens: hier is niet eedlers noch geringers*:
'tgeen zwak is struikelt ras.
Doch gij ziet elks vergrijp door een vergrotend glas,
en 't uwe door de vingers.
Ik zou hier melding doen van 't negende gebod*;
maar waartoe ijdel werk? Gij acht toch mens noch God.
De ware fabeltaal laadt elk twee euvelzakken*
op nek en schouderblaên;
d' een is geheel vervuld met onze gruweldaên,
en hangt langs rug en hakken;
maar in de andre steekt het kwaad van andre liên,
die drukt ons op de borst, en weert het ommezien*
O ezels, bergt uw oor; ik tref op 't onverwachtste,
en weet wel, dat gij klaagt,
hoe 't zevende van Gods tien woorden* u mishaagt,
of hoe gij over 't achtste*
met lange vingeren en klauwen henegrijpt.
Dat 's braaf*: maar spoeit u wat; uw straf en vonnis rijpt.
Wat of mij overging*, dat ik uw hart betrouwde
en vleien zonder ziel!
Gij lokte mij aan 't werk, dat schendig nederviel
terwijl ik vlijtig bouwde.
Dus loopt een grage* beer in 't bos om honing uit,
maar keert, eilaas, terug met angels in zijn huid.

*

uit de eerder genoemde
spelonk
*
want meer betekenen uw
beschuldigingen niet
*

moeite
toespeling op: ik ben een
mens, niets menselijks is mij
vreemd (Terentius)
*

*

d.i.: gij zult geen vals
getuigenis spreken
*
Phaedrus, fabel IV, 9 en de
toelichting David van
Hoogstraten. Fedrus p.
176-177
*

en maakt dat we naar ons
eigen kwaad niet goed
omkijken
*
gij zult niet echtbreken
*
gij zult met stelen
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flink hoor
wat overkwam me toch

*

*

hongerige
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Ik heb (ontkent het niet) u dikwijls dienst bewezen.
Mijn loon is lasterspraak.
Gij wolf, had meer bescheid* toen 't been stak in uw kaak;
want, door de kraan genezen,
spraakt gij, op 's vogels eis: uw leven zij uw loon.*
Wat dunkt u, helgebroed, dat leven rooft en kroon?*
Hoe moet, o Gratiaan, u dees vertelling raken
met diepe harterouw!
Gij blijft mij, gij alleen blijft mij tot nog getrouw,
en zult mij nooit verzaken.
't Gebouw der vriendschap is hiertoe te hecht en vast
bestorven* tussen ons, ten trots van overlast.
'k Beminde uw deugden lang; maar nu mij onheil griefde
ken ik u eerst te recht.
Ik schijn in uw gemoed met diamant gehecht
door altijd vaste liefde.
Gij trekt u mijn belang en onschuld moedig aan,
terwijl de vleierij en schijnmin henen gaan.
Eer ik dan immer uw oprechtheid zal vergeten,
mij menigmaal betoond;
eer ik uw gunst vergeet, die mijnen ijver loont,
zal 't ijzer honing zweten;
het hemelrond zal eer staan kwijnen zonder blauw,
de sterren zonder glans, de rotsen zonder schaûw.*
Maar vreest ge, o waarde vriend, voor naam- of eerverslinding,
zo schuwt mij toch de stad.
Daar hebt ge een spook*, waarvan nooit boer recht kennis had,
(mij leerde d' ondervinding)
een gauw en geestig spook, godwouds*, dat hoort en ziet,
en uitstrooit voor iets waars 't geen nog niet is geschied.
Het land, het stille veld, het eenzaam buitenleven
is best tot rust bekwaam:
men vindt er zo geen beuls en dieven onzer faam.
Waar ik op 't land gebleven,
dat zonder veinzerij blijmoedig spreekt en zingt,
'k vond nu de duivel niet wiens heir* mijn eer bespringt.
De stad mengt lof met leed: wie zou er ooit naar haken*?
Een mens die onbekend
ter wereld wordt gebracht, en, op zijns levens end,
aldus er uit kan raken,

*

had meer overleg, was
slimmer
*
fabel van Aesopus
*
Jullie zijn dus nog
ondankbaarder, want je
berooft me van leven en eer

*

hard geworden

*

allemaal voorbeelden van
de stijlfiguur adynaton,
vergelijking met dingen die
onmogelijk zijn
*
helse verschijning, hier iets
als ‘roddelpraat’
*
god betere het, uitroep van
verontwaardiging
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is d' ongelukkigste, mijns oordeels, zeker niet.
'k Zie 't vleiende gerucht bij 't schreiende verdriet.
Hoe 't zij; 'k wil liever een vergeten landman wezen,
en leven bij het vee,
dan overal bekend, te jammeren van wee,
en 's adders tong te vrezen.
Zie toe, beleefde vriend, hoe gij uw gangen stiert,
en hoed u voor 't vergif dat mij geschonken wierd.
D' omziende schroom belet mij 't heilloos volk te melden
't geen ons in 't aanzicht spuwt.
Aartspesten, daar de zon voor aarzelt*, 't licht voor gruwt,
ik noem u helse helden,
doch moet voorzichtig zijn, of vinde, vrij niet schaars,
in u, met Ibycus, gewis mijn moordenaars.
Denkt echter nooit dat ik uw boze grim zal wijken
in 't strijden voor de vuist.
Bezit gij geld en goed, welaan*: maar heb ik juist
daarom de vlag te strijken?
Weet hoe gij 't kreegt. Dees stad wordt heden geregeerd
door heren wie het lot der armen bitter* deert.
Veel mensen ken ik wel die worstlen met de baren
van weerspoeds tegentij;
doch nimmer zei ik ooit (dat God getuige zij):
zulks moet' hun wedervaren.
Gij, averechts geslacht, bespot eens anders nood:
maar 'k zie van spijt en schaamte u reeds ZO BLEIK als LOOT.
Ga bij de eedle leeuw eens in het woud ter schole;
(want Leiden kent u niet,
of heeft u slechts gezien met innig zielverdriet.)
hij geeft zich uit den hole*,
doch wroet in 't ingewand der kleine dieren minst,
noch zoekt in 't kwetsen der ootmoedigheid zijn winst.
Zou ik nochtans voor u ooit laf ter aarde bukken,
dat kere 't hemelrijk.
Acht mij voor blind en doof, zo moet ge u, wijk op wijk,
voor mij ter zijde rukken.*
Zulks eist de billijkheid, indien gij ooit dat woord
uw ganse leven lang verstaan hebt of gehoord.
Maar 'k vind mij doof noch blind*: daar kunt gij staat op maken.

*

terugdeinst

*

dat zij zo

*

bitter weinig

*

hij gaat uit zijn hol [op
jacht]

*

als u denkt dat ik blind en
doof bent, eist het fatsoen dat
u steeds voor mij opzij zou
gaan
*
maar ik ben helemaal niet
blind en doof
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Der lasteraren val*
klopt aan uw doodse deur, en vindt uw boosheid al.
U zal een straf genaken,
waarvan zo ik iets zei, 't zou zijn alsof mijn hand
een druppel greep uit zee, een zandje nam van 't strand.*
Mijn deugd bereidt u smart: en dan zal ik eens lachen
om uw ellendigheid.
Vrees altijd voor het kwaad dat billijk wordt voorzeit.
Uw magen zullen prachen*,
en bidden voor uw graf mijn kunst om lauwerblaên,
maar dan zal Poot als een onbuigbaar stokbeeld* staan.

*

ondergang

*

Als ik het zou uitspreken,
zou het in vergelijking met
wat er werkelijk gebeuren
zal, maar een litotes zijn
*
smeken
*

standbeeld
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Waardij der eer. Zoek geen goud maar roem vanwege edele deugd. Zwaenshals was
hoofdman van de Delftse schutterij. Van zijn relatie met Poot is verder niets bekend.
Het gedicht heeft de vorm van een horatiaanse ode.

Waardij der eer
Aan Kornelis Zwaenshals.
Zoek voor uw hof, o Zwaenshals, minst een plant
in Atlas' tuin*, geroemd door 't avondland,
noch draag geen vocht van Hebrus' gulden kant*
op uwe kluiten.
Maar haal en poot de heilige laurier,
en drenk zijn grond uit Pindus' kruinrivier*.
Schat niet de deugd zijn bladers ruim zo dier
als gouden fruiten?
Beleefde vriend: de glans van Colchis' vlies*
biedt nevens 't loof van Delfos* veel verlies;
of lach, indien ik Solons* glorie kies
voor Croesus'* schatten.
Een edel hart, gezwind op heldenpaên,
is met geen rook of klatergoud voldaan.
De Spaanse troon zou Scaliger versmaên,
en kransen vatten.*
Het blijkt te klaar, hoe Nero's* staatsiebeeld
van Seneca's* gewijde lof verscheelt,
en Hercules*, door Jupiter geteeld,
van 's Aardrijks zonen*,
wier bittre trots 't gestarnt ten strijd ontzeit.
Sta dan naar prijs die rust en vreugd bereidt;
Zo will' 't geluk met al zijn lieflijkheid
uw ijver kronen.

*

boom met de gouden
appelen
*
gouddragende Thracische
rivier
*
rivier Peneus, stroomt vanaf
de berg Pindus, zetel van de
muzen
*
gulden vlies
*
de Apollinische
lauwerkrans
*
Griekse wijze
*
spreekwoordelijke rijke
koning
*

Fedrus p. 172
wrede keizer
*
wijze Romein, Nero's
vroegere leermeester, door
hem tot zelfmoord
gedwongen
*
mythologische deugdheld
*
titanen die de goden
bestreden door rotsblokken
naar de hemel te gooien
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Lierzang over de valse tijding van mijn dood. In 1722 deed het gerucht de ronde dat
Poot gestorven zou zijn. Een Amsterdamse advocaat had zich daarover bedroefd
getoond en dat was Poot via zijn weldoener Swalmius ter ore gekomen. Hij pakt in
dit gedicht - een van de oudste uit Gedichten II - stevig uit met allerlei klassieke
allusies, die soms moeilijk zijn te achterhalen. Zo is er de duistere toespeling op een
door een moeder ten vure gedoemde ‘lotstok’. Het daarachter liggende verhaal is te
lezen in het achtste boek van Ovidius Metamorfosen (Valentyn II, p. 233-234): de
schikgodinnen verklaarden bij Meleagers geboorte dat zij aan zijn levensdraad zouden
blijven spinnen zolang het door hen op het vuur geworpen hout nog niet verbrand
was. Zijn moeder, Althea, rukte het hout uit het vuur, maar wierp het er veel later
zelf weer in toen ze had vernomen dat haar zoon haar broers had vermoord. Verder
vermeldt Poot het verhaal van Theseus die toen hij de monsterlijke stier (op wie
Pasiphaë verliefd was) op Kreta had verslagen, bij zijn terugkeer in Athene vergat
dat hij in plaats van zwarte zeilen witte zou hijsen om aan te geven dat hij de tocht
overleefd had. Uit verdriet om het vermeende verlies van zijn zoon stortte koning
Aegeus zich in zee. Ook Orestes werd dood gewaand door zijn vader. Agamemnon,
koning van Argos, werd bij zijn terugkomst uit Troje vermoord door zijn gemalin
Clytaemnestra die een minnaar had genomen. Orestes op zijn beurt doodde daarna
zijn moeder en haar geliefde. De versie dat ook Electra aan Orestes' dood geloofde
en zijn lijkbus moest dragen, komt uit Sophocles' Electra. Poot zal, ook blijkens de
woordkeus, het verhaal hebben leren kennen uit de inleiding van Vondels vertaling
daarvan, Elektra 1639, namelijk een passage uit Aulus Gellius. In het vervolg
bespreekt Poot meer in het algemeen dat Fama vaak de vreemdste dingen verkondigt
en voor valse reputaties zorgt: de Atheense admiraal Themistocles wordt ten onrechte
van lafheid beschuldigd en Socrates moet om vermeend landverraad sterven, de
wijsgeer Boëthius werd door de Byzantijnse keizer van ontrouw beschuldigd en
gevangengezet, de brutale Thersites durfde Achilles te bespotten en werd toch door
sommigen een held genoemd, en Achilles werd van verwijfdheid beschuldigd omdat
zijn moeder hem om zijn leven te redden als meisje had verkleed.

Lierzang over de valse tijding van mijn dood. Aan de heer Paulus van
den Ende, pleitbezorger, enz. te Amsterdam.
Door Swalmius mijn trouwe vriend
is me onlangs gunstig aangediend*
het medelijden 'tgeen gij had
uit d' ijdle lijkmaar opgevat
die in het machtig Amsterdam
u onverwacht ter ore kwam.
Dies poog ik uw beleefde gunst
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vriendelijk meegedeeld
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die waan t' ontnemen door mijn kunst,
terwijl gij moedig aan de zij
van Themis gaat, tot roem van 't IJ.
Ik wens dan eerst, vermaarde Heer,
dat d' onschuld nooit uw stem ontbeer',
en dat uw dood ons spade kom'
bedroeven van de Amstelstroom.
Verwacht geen bleke schim, roemwaarde Van den Ende.
De Faam strooit vreemde leugens uit:
zij schrijft gezonden dood.
Hier mag een dicht op staan, waardoor de spraak zich wende.*
Welaan, mijn citer, uw geluid
legg' mijnen welstand bloot.
Ik leef, en eer de gunst der fiere zanggodessen.
De drie gezusters* spinnen nog.
Wie kent zijn lot voorheen*?
Sta pal, begaafde held, en keer die lijkcipressen
van mijn geruste deuren toch:
men schrikt hier voor 't geween
Dat liever d' eedle roos mijn jeugdig hoofd versiere;
want zo men grote zaken eens
bij kleine voegen mag,
geen wrede moeder doemt mijn lotstok fel ten viere.
'k Ga zingen van iet lang verleêns
op deze blijde dag.
Toen Theseus' holle kiel d' Aegeese baren kloofde,
om 't monster van Pasifaë
te zoeken in zijn nest,
droeg 't zeil de zwarte rouw, naardien de vrees geloofde,
dat zijne kracht met bitter wee
zou zwichten voor die pest.
Doch d' eedle held verwint, en keert met zege weder,
maar wordt door blijdschap, tegen 't woord,
aan 't eigen zeil gekend.
Dat ziet zijn vader ras, en stort in zee zich neder,
pas eer de vreugd, blij aangespoord,
de straat zet overend.
Dus moet men ook de tong van 't wild gerucht mistrouwen.
Zij maalt in 't woud, te vreemd van trek,

*

Op dit onderwerp is een
gedicht gewenst, zodat de
praatjes ophouden
*

de schikgodinnen die 's
mensen levensloop bepalen,
totdat de levensdraad wordt
afgeknipt
*
van tevoren
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dolfijnen, breed van kieuw.
Hoe klonk Orestes' dood in Argos' hofgebouwen
eer zijne kling de boze nek
van 't geile paar doorhieuw!
Electra droeg kwansuis de doodbus van haar broeder,
en plengde tranen in zijne as,
bedrogen door dees bô.
Van wat wanschapenheên is d' ijdle Faam geen moeder?
Zij hoort, helaas! en spreekt te ras.
Een wijze ziet haar nô.
Zij zal Themistocles een landverrader noemen,
Socraat een vriend van vreemde goôn,
Boëthius ontrouw.
Thersites, met geen recht in 't Griekse heir te roemen,
draagt, als 't haar lust, een lauwerkroon,
Achilles heet een vrouw.
Licht verft ze mijne ziel met houtskool bij de vreemden,
en wringt de klanken van mijn naam
verkeerd uit haar trompet.
Ik vier nochtans de deugd, en prijs in groene beemden
het hart* wiens loop door woeste braam
noch distels wordt verlet.
Maar 't lust mij langer niet van deze stof te reppen.
O Van den Ende, voed geen pijn,
noch staar op iets gerings.
De Faam tracht meest uit niets een Polifeem* te scheppen,
en toont, als spiegelkristallijn,
de rechte zijden links
Ik wens het doodgerucht de nare mond te stoppen
terwijl uw gunst mijn geest bestraalt,
en moed en leven geeft.
Och waarom zou ik aan de droeve grafdeur kloppen
zolang mijn zanglust adem haalt,
en gulle vrienden heeft?

*

dit zal een toespeling zijn
op (de deugdzame) Neeltje 't
Hart - zonder die
veronderstelling hangt deze
zin in de lucht
*
reusachtige cycloop
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Aan een vriend, verraden van zijn verplichte schijnvriend. Het is niet bekend wie de
vriend is. Zijn tegenstander was waarschijnlijk Jacob Campo Weyerman. Die gaf
een weekblad Hermes uit en had een tegenstander Argus (Geerars p. 267-268). De
gebeurtenissen waarop dit gedicht zinspeelt zijn onbekend. Dat de staf van Hermes
een ‘vrederoe’ is had Poot kunnen vinden in de Beschryving der heidensche goden
en godinnen van David van Hoogstraten p. 20-21. Dat diezelfde Hermes een slimme
bedrieger was bewijzen de verhalen van Argus die hij in slaap praatte (en
vermoordde), zodat hij de koe Io kon stelen (Van Hoogstraten p. 40). Als zielenleider
had hij de macht zielen naar Pluto's rijk te brengen en hen daar ook weer van terug
te voeren (Van Hoogstraten p. 18).

Aan een vriend, verraden van zijn verplichte* schijnvriend
*

die verplichtingen aan hem

had
Mistrouw de vleiersmonden,
hoe vriendelijk van zang,
nu gij een zo vervloekte slang
in bloemen hebt gevonden.
Dus biedt het loos bedrog,
om liefelijkst te lokken,
de dood aan met vergulde brokken.
De Sinons* leven nog.
'k Zie dorens, nauw t' ontlopen,
Aan Hermes' vrederoe.
Hoe kout* hij Argus' ogen toe,
en Pluto's deuren open!
Als ons, o waarde vriend,
een vreemdeling bejegent,
beraad u, niet te ras gezegend.*
De vriendschap dient verdiend.
Elk lere, traag of radder,
roept hij tot oud en jonk
die zijnen warmen boezem schonk
aan een verkleumde adder.*
Maar waarom met verdriet
d' ondankbaarheid beschouwen?
Schep moed. Wat nijd en valsheid brouwen,
de waarheid wankelt niet.
't Geduchte hoofd der goden
weegt in een juiste schaal

*

de spion die de Trojanen
ertoe bracht het bedrieglijke
paard binnen te halen
*
kletst

*

geef hem niet al te snel een
zegengroet

*

Fedrus IV, 18: deze fabel
verbeeldt de ondankbaarheid
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der mensen handel allemaal.
Wat licht valt, raakt de snoden.*
De snoden staan berooid,
bedrogen in hun oordeel,
en missen alle vreugd en voordeel,
en erven 't heillot nooit.
Die u met dolle troepen
van boosheên overviel
zal beven als zijn zwarte ziel
voor Minos* wordt geroepen.

*

als de goddelijke
weegschaal uitwijst wat
gebrek aan gewicht heeft,
worden de slechtaards
getroffen

*

rechter van de onderwereld
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Op een handschrift van de ridder Konstantijn Huygens, heer van Zuilichem, enz.
nevens andere zaken mij vereerd door de vernuftige jongeling Jakob Spex. Dit gedicht
is het eerste teken van vriendschap tussen Poot en zijn latere biograaf. Deze heeft
het gedicht opgenomen in zijn Gedichten (1755) en er het jaartal 1725 aan toegevoegd,
het jaar van Poots ziektes. Om welk handschrift het gaat is niet bekend, wel dat het
een laat werk (‘avondwerk’) van Huygens is. Het handschrift doet wonderen voor
de dichter: hij knapt er helemaal van op. De uiterst goedkope lamp van de deugdzame
wijze Epictetus werd als reliek door een bewonderaar voor 3000 drachmen gekocht,
zoals bijvoorbeeld vermeld in Franciscus Heerman, Gulde annotatiën (6de dr. 1648)
p. 162. Poot schat zijn Huygens-handschrift dus nog hoger in.

Op een handschrift van de ridder Konstantijn Huygens, heer van
Zuilichem, enz. nevens andere zaken mij vereerd door de vernuftige
jongeling Jakob Spex
Spex' nijvre jonglingschap, in 't vrolijk dichten schrander,
noopt mijnen zanglust aan* door edelmoedigheid.
Hij schenkt mij gul de hand van enen Nederlander
wiens pen bij Martiaal* noch Flaccus* achter leit.
'k Meen Zuilichem, bekend voor een der monsterdwingers*
tot heil van Helicon. O letters! weest gegroet.
O dierbaar avondwerk dier taalgeleerde vingers!
Ik kus met eerbied u terwijl gij wondren doet.
Mijn logge geest bezweek; gij maakt hem fris, en veilig
van druk: dat zou de lamp niet doen van Epicteet,
noch mooglijk 't witst gebeent van menig letterheilig
wiens kunst tot Pindus' nut op 't vlijtigst heeft gezweet.
Maar gij, beleefde Spex; hoe leg ik best de boodschap
der dankbaarheid nu af, voor alles 't geen gij gaaft?
Leef faamrijk op Parnas met Phoebus' kunstgenootschap
dat fier en snel en hoog door lucht en wolken draaft.
Mijn kunst begeert uw naam de aardkloot om te dragen.
Zo waarlijk volg' uw roem Apollo's hemelwagen.

*

noopt... aan: prikkelt

*

Martialis,
epigrammenschrijver
*
Horatius
*
als satiricus een Hercules
met grote daden
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De dichtkunst in Homerus verheerlijkt. Dit gedicht is mogelijk voor het Werelttoneel
geschreven, of in elk geval daar terechtgekomen, echter pas postuum in deel III (1743),
496. Wellicht was het lemma ‘dichtkunst’, waarbij het staat, aanvankelijk voor deel
I bedoeld.

De dichtkunst in Homerus verheerlijkt
Apollo zag weleer van zijn robijnen raden*,
met een weemoedig oog de wereldlingen aan.
Hij zag de gouden lof der kloekste heldedaden
met haar bedrijveren te vroeg ten grave gaan.
Dies nam hij uit zijn kroon de klaarste hemelvonken,
en wierp ze met zijn gunst Homerus vrolijk toe.
Parnas en Helicon, Piëer* en Pindus klonken
van heilig vreugdgeschal, in 't zingen nimmer moe.
Men zegt dat Hippocreen, Castaal en Aganippe*
toen vloeiden zonder maat langs 't eeuwig groen gebergt.
Het Negental greep moed, op 't hoogst der mijterklippe*.
Nooit heeft het lot de zwaan tot zoeter zang gevergd.
De wijze blindeman* verhief zijn citertonen,
En bond d' onsterflijke eer aan d' achtbre heldendeugd.
O braven, u ontstaan* geen heldre sterrenkronen,
waar ge in zijn Ilias of Doolboek* leven meugt.
Hij steekt de krijgstrompet en volgt de legertochten,
of schildert zee en lucht en woud en paradijs.
Niet vreemd dat zeven steên* om 's mans geraamte vochten,
toen zijn volmaakte kunst geschat werd op haar prijs.
Zo stem en citergalm 't verwonderd oor ooit streelden;
zie in dees Fenixheld de ganse poëzij.
Al blinkt zijn wezen fier in Chios' penningbeelden,*
zijn kunstfaam vliegt de klank dier gloriemunt voorbij.
Beveelt men mij de kunst haar waardste roem te geven,
ik zal Homerus' naam in haren tabberd* weven.

*

roodgekleurde wielen van
de zonnewagen

*

Pierius, muzenberg

*

drie dichterbronnen

*

de dubbeltoppige Parnassus

*

volgens de traditie was
Homerus blind
*
ontbreken
*
Odyssee, over de
rondzwervingen van
Odysseus
*
volgens bekend epigram uit
de Oudheid; blijkens het
vervolg kiest Poot voor
Chios
*
vgl. Vondels ‘Aen den
lezer’ voor zijn
Vergiliusvertaling. WB VI, p.
53 en 59
*
ambtsgewaad
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Herenles. Geschreven voor het Werelttoneel (I, p. 542), achter het lemma
‘goedertierenheit of goetaerdigheit’.

Herenles*
*

les voor heersers

In 't land daar zich 't geweld onthoudt*
ten achterdeel* der braven,
is ieder honderd jaren oud*,
en staat bij open graven,
in nood van vallen, uur op uur.
Hoe kan men 't heil beschermen
waar recht en rede kracht en duur
ontberen, wat* ze kermen!
Gij groten, die 't gemeen beheerst,
beheerst ook uw vermogen*.
Dat geeft u God, en raadt u eerst
tot deugd en mededogen.
Betracht zijn wil in uwen staat,
en leent zijn reine wetten
uw staf en degen*, zonder haat
en roven en verpletten.
De goedheid, die hier grootheid schenkt,
houdt boek van ieders daden.
Gedenkt dat zij het leed gedenkt
der kleinen, langs hun paden.
God treedt u goedertieren voor;
gij moet niet grimmig volgen.
Zijn letter* wijst u 't rechte spoor
met kracht, maar onverbolgen.
Het rommelt in zijn ingewand
van zachtheid en verschoning.+
Hij plaagt niet, als een dwingeland,
maar straft, gelijk een koning.
Zijn gunst aanvaardt, bereid en rond,
een ons van boete voor een pond.

*

ophoudt
nadeel
*
m.a.w. aan het eind van zijn
leven
*

*

wat... ook

*

macht

*

aan uw heerserstaf en uw
wapens

*

de bijbel

+

vgl. Jesaja 63:15
(Statenvertaling) voor deze
beeldspraak
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Eendracht. Waarschijnlijk was ook dit gedicht voor het Werelttoneel bedoeld, zoals
Geerars p. 269 al aannemelijk heeft gemaakt. De verhalen van Sertorius en Scilurus
komen in het lemma ‘Burgerlyke eendragt’ voor (III, p. 419-421). Sertorius leerde
zijn zonen dat een bos stokjes sterker was dan een enkel stokje en Scilurus
demonstreerde dat je de staart van een paard niet kunt lostrekken door die met kracht
los te rukken maar wel door het steeds met een paar haren tegelijk te doen. De
vertellingen (uit Plutarchus afkomstig) staan al in Pers' Iconologia (1644) en daarin
heeft Poot ze ongetwijfeld gelezen. Wellicht was ook dit lemma aanvankelijk bedoeld
voor deel I en is verzuimd het in 1743 van het bijbehorende gedicht te voorzien.

Eendracht
O eendracht, met wat blijken
van lof en glorie eren wij
uw beeld en tempel best?
't Gebouw der koninkrijken
en staten schoort en zegent gij,
en strekt der steden vest.
Het heil dat gij kunt geven
was voor vele eeuwen aan Sertoor
en Scilurus bekent.
Waar gij ooit wordt verdreven
schrikt alles met verbaasdheid voor
Megaeraas dreigement.
De steile torens vallen;
de welvaart vlucht door staal en vier,
dat God het zich erbarmt.
Wat baten hoge wallen
en vaste sloten, hecht en fier,
zo gij ze niet beschermt?
Wat hielp de Griek het strijden,
zolang Achil, met recht verstoord,
de tweespalt duren liet?
De dood was niet te mijden.*
Wie u* verjaagt begeert de moord,
en kent uw waarde niet.
Gij moet een staat behoeden.
Godin, uw hulp in tegenheên,
uw bijstand zoeken wij.
Hou twist en wederspoeden,

*

Achilles weigerde te
vechten voor Troje omdat hij
zich beledigd achtte door
koning Agamemnon. Zijn
beste vriend Patroclus kwam
op het slachtveld om. Pas
toen wilde Achilles weer
meedoen.
*
eendracht
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geweld en leed uit onze steên,
en blijf ons eeuwig bij.
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Kerkenvrede. Dit gedicht kan een weerslag zijn van Poots religieuze twijfels. Hij
zag de onenigheid tussen de jansenisten en de katholieken (tot scheuring geworden
in 1724) en in de protestantse groeperingen de onenigheden tussen doopsgezinden,
remonstranten en calvinisten. Onder allen had hij vrienden. Hijzelf zocht naar een
oerchristendom boven geloofsverdeeldheid en roept de christenen op om zich niet
druk te maken over kleine meningsverschillen die de essentie niet raken en die de
vijanden van het geloof genoegen doen. In Pers' Iconologia en ook Werelttoneel III
p. 263, komt hetzelfde motto van Mattheus 5 bij het lemma ‘de sevende saligheyt’
waarnaar in Pers' inhoudsopgave verwezen wordt bij ‘vreede’. Mogelijk had Poot
ook bij dit gedicht het Werelttoneel in gedachten. Kerkenvrede als lemma komt noch
bij Pers voor (vanuit Ripa's katholieke standpunt begrijpelijk: er is maar één una
sancta), noch in het Werelttoneel waar de editeur misschien geen behoefte had aan
deze toespitsing die niet ieder naar de zin zou zijn.

Kerkenvrede
Zalig zijn de vreedzamen: want zij zullen Gods kinders genaamt worden.
Matth. V.
God noemt een vreedzaam mens zijn kind;
wat mag men dan zo dwaas en blind
malkander haten onderling
niet zelden om een nietig ding,
of dat nog hevig wordt betwist,
tot vreugd van Turk en ongodist?
Verdient dat zulk een grote scheur
in Jezus kleed?* Of moet zijn deur
hierom zo vast gesloten staan?
Ai neemt de zwakken mee toch aan.*
des Heilands bruid is ene vrouw
wiens zachtheid ik voor schoonheid schouw,
en die 't apostelijk geloof
niet wederstreeft met zielenroof*.
Al strijdt zijn mening met de mijn,
hij zal nochtans mijn broeder zijn.

*

vgl. Johannes 19:23

*

vgl. 1 Corinthe 8 en 9

*

zieltjeswinnerij bij andere
kerken
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Op de roomse pausen. Een gedichtje waaruit sympathie voor de pausen spreekt maar
tegelijk twijfel of de wereldlijke en speciaal de militaire macht waarover ze
beschikken, wel bij het ambt past. Was de lectuur (‘onder 't lezen’) die Poot zo
onzeker maakte de Historie des pausdoms (1725-1728) van Jacob Campo Weyerman?

Op de roomse pausen
O gij, die op de bergen*
van Rome uw kroon ziet tergen
misschien wel al te veel;
uw macht wordt hoog geschreven,
en uw gezag verheven
in menig werelddeel.
Maar of de krijgsbanieren
en kerk u past te stieren
beveel ik 's hemels schaal*.
Ook zie 'k u onder 't lezen
gelasterd en geprezen,
en twijfel menigmaal.
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zeven heuvels

*

weegschaal, beoordeling
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Berouw. Dit en het volgende gedicht ‘Rechtvaardig en goedertieren’ zijn geschreven
voor het Werelttoneel, resp. I, p. 121 en I, p. 543, onder het lemma ‘Goetaerdigheid’.

Berouw
De godloosheid, die nooit naar boven ziet,
en hier zo graag een eeuwig huis wou bouwen,
bemoeit zich met de staat der ziele niet,
en acht het nut* maar pijnigend berouwen
voor zotternij, en een te vroege hel*.
Zij zou te no haar wellust laten steuren,
en weet niet dat een zalig zielgekwel
de sleutel draagt van Gods genadedeuren.
Haar dwaasheid ziet de dingen avrechts in;
vooral die deugt en heil en hemel raken.
Hoe kan men ooit met een verdwaalde zin*
de stille ree der zoete rust genaken!
O gij, die u met God verzoenen wilt
of met de mens misschien door u beledigd,
omhels 't berouw: hier dient geen tijd gespild
totdat gij u in 't einde voelt bevredigd.
De toornegloed die ons verteren wou
wordt best geblust met tranen van berouw.

*

nuttig
nl. al op aarde

*

*

van God afgedwaald
gemoed

Rechtvaardig en goedertieren
Als God de wereld straf bereidt
ontmoet ons zijn rechtvaardigheid
wel fier, maar geenszins wreed van wezen:
en dan verkeert ze, op zee en land,
nog met zijn goedheid, hand aan hand.
Wat onheil staat de mens te vrezen?
Gods recht voert wel een evenaar*,
en weegt ons doen: doch wonderbaar
wordt het verkloekt* door zijne liefde.
Die troost, waar 't zijn kan, welgemoed,
de lichtste schaal met gunst en bloed
van Hem dien 't nutte haatpunt griefde*,
en deze* heffen, t' onzer baat,
de schaal omhoog van alle kwaad.

*

weegschaal, met twee
schalen
*
(a.h.w. door list)
overwonnen
*

Christus aan wie het op
zichzelf goede aanwijzen van
wat gehaat moet worden toch
pijn deed.
*
t.w. gunst en bloed
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Zielverhuizing. Een moeilijk te duiden gedichtje, dat wel betrekking zal hebben op
een tegenstander. Is Jacob Campo Weyerman (1677-1747) bedoeld? Diens vader
diende als soldaat in het leger van Willem III en kan in 1677 gesneuveld zijn.
Weyerman jr. werd in een legerkamp bij Charleroi geboren. Een andere oplossing
wordt gesuggereerd door de anekdote dat zijn moeder het verkleed tot sergeant (als
‘aap’ verkleed?) zou hebben gebracht - dat zou inderdaad betekenen dat zijn ‘vader’
bij zijn geboorte als man ‘stierf’. De bezongene heeft in elk geval zijn wapens en
(narren) uniform dan wel verkleedpak van zijn vader geërfd. Ook dat heeft zin: zoon
Weyerman heeft als soldaat gediend en Poot zal hem als een gek beschouwd hebben.
Ik heb het bovenstaande ontleend aan de volgende websites:
www.library.uu.nl/digiboeken/weyerman/w-jcw.html en
coo.let.rug.nl/magazijn/archief/personen/archpers-w.htm. Op basis van een totaal
andere redenering is Fons van Tuyl al in 1989 tot de conclusie gekomen dat het
gedichtje op Campo Weyerman betrekking had. Hij veronderstelt, met verwijzing
naar de titelgravure van de Rotterdamsche Hermes, dat het gaat om de ‘zielverhuizing’
van het tijdschrift Rotterdamsche Hermes naar de Amsterdamse Hermes. Zie Fons
van Tuyl en Peter Altena, ‘Zielverhuizing; een cryptogram van H.K. Poot’. In:
Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman 12, 1989, p. 29-33.

Zielverhuizing
Gij werd geboren, dapper held,
terwijl uw vader 't leven liet,
wiens narrenkap en wapper* 't veld
der boeren* aan u geven ziet.
't Ging vreemder dan men dromen kost.
De ziel vond fraaie hokken* ras,
die in een ezel komen most
toen ze uit een aap vertrokken was.

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

*

slingerwapen
partij der boerensukkels

*

*

mooie onderkomens
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Aan de geleerde heer Henrik van Ryn, met de tweede druk van het eerste deel mijner
Gedichten. Van Ryn was een nieuwe vriend van Poot. Hij had een lofdicht geschreven
op diens vertaling van een kerkhistorische studie en hem met een briefdicht bedacht
(zie p. 268). Wat Poot bedoelt met de fraaie boekband die op heiligheid zou duiden,
weet ik niet goed. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat de dichter, in deze tijd door
armoede gekweld, voor Van Ryn een aparte band zou hebben laten maken voor
Gedichten, tweede druk 1726. Eerder doelt hij op de normale perkamenten band die
iets blanks, heiligs suggereert.

Aan de geleerde heer Henrik van Ryn, met de tweede druk van het
eerste deel mijner Gedichten
Mijn boek maakt, o van Ryn, u heden een bezitter
van wenslijkheên: g'ontvangt een zoet en heilig pand.
'k Noem 't zoet, want boerenzang valt zelden straf of bitter,
en dat het heilig is getuigt zijn fraaie band.
Of volgt die ook dees tijd in 't veinzen licht en liegen
om door een schone schijn de wereld te bedriegen?
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Aan de heer Jan Oudaen, met dezelfde Gedichten. Oudaen was een van Poots beste
vrienden. Tot hem was de ‘Reisbrief’ gericht. Zijn boek zal zich in diens huis thuis
voelen.

Aan de heer Jan Oudaen, met dezelfde Gedichten
Midden uit mijn bezigheden
breng ik aan
mijn vriend Oudaen
al dit rijm dat op zijn leden
pas* kan staan,
ik zwijg van gaan.
't Zocht een woning en ik weet er
voor de kunsten nog geen beter.
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nauwelijks
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Aan de heer Jan Messchaert met dezelfde. Messchaert was een goede vriend. Poot
had onder meer zijn huwelijk bezongen. Hier schrijft hij een gedichtje in de trant
van Huygens' ‘Snikken’, eenvoetige jambische versregels. Een parafrase: als ik me
niet zou vergissen in de waarde van wat eenvoudig en rechtvaardig is - zoals trouwens
nergens blijkt - dan kan men genoten spijs en drank vergoeden met lofbetuigingen
als men geen geld heeft. Maar of de vluchtige kunst in staat is de adequate vergoeding
te bieden, is niet zo duidelijk. Hoe dat ook zij, het boek moet maar een plaatsje in
de buurt van Messchaerts lessenaar zoeken, met andere woorden in zijn leeskamer.

Aan de heer Jan Messchaert met dezelfde
Zo 't slecht
en recht
ons niet
verried,
gelijk geen blijk
dat meldt,
wordt spijs
met prijs
en drank
met dank
betaald
daar 't faalt
aan geld.
Maar of
wuft stof
van kunst
de gunst
voldoet
en voedt,
blijkt schaars.
Hoe 't zij
zoek gij
o boek,
een hoek
bij Mesch
schaerts lessenaars.
MDCCXXV
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Aan de heer Kornelis de Feyfer, meester der vrije kunsten, doctor in de filosofie en
predikant te Schiplui, nog met dezelfde. Sinds 1724 was De Feyfer predikant in
Schipluiden. Hij kende Poot dus nog niet zo lang. Blijkbaar heeft hij Poot - mogelijk
bij diens ziekte - een hartelijk woord toegevoegd en als dank krijgt hij nu - wat later
dan de oude vrienden - een presentexemplaar. In deze tijd had De Feyfer alleen enkele
academische disputaties op zijn naam staan. Waarom in dit gedichtje zo nadrukkelijk
de geloofsvrijheid wordt benadrukt, lijkt niets met die publicaties te maken te hebben,
eerder met Poots eigen inzichten. In een later epigram op een afbeelding van de
predikant zinspeelt Poot er opnieuw op dat hij niet altijd dezelfde denkbeelden had
als de (blijkens zijn werk uiterst rechtzinnige) De Feyfer, maar hem toch om zijn
welsprekendheid zeer bewonderde.

Aan de heer Kornelis de Feyfer, meester der vrije kunsten, doctor in
de filosofie en predikant te Schiplui, nog met dezelfde
Ontvang van mij in 't nieuw jaar
de nieuwe druk van mijn gedichten
o Feyfer, eer der tempellichten
van Neerland, dat zo wonderbaar
de vrijheid van gemoed en bloed,
en goed won, en zijn ingezeten
en onderdaan heeft toegemeten,
in spijt van nijd en wrevelmoed.
Uw heilwens, onlangs gul besteed,
beweeglijk, minzaam, trouw en krachtig,
blijft mijne ziel met vreugd indachtig,
hoewel men 't weldoen lichtst vergeet.
Laat dan dit boek, geleerde heer,
een blijk van mijnen dank verstrekken.
Laat uwe gunst de feilen dekken
en leef in voorspoed, heil en eer.

De vierde der eerste maand MDCCXXVI
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Bijschriften
Op de heer Rutgerus Ouwens, rector der Latijnse school te Alkmaar. Ouwens was
de geleerde bewerker en vooral verbeteraar van de vertaling door Dirck Pietersz.
Pers van Cesare Ripa's Iconologia. Poot had omstreeks 1722 van zijn uitgever Boitet
de opdracht gekregen het geheel in prettig leesbaar Nederlands persklaar te maken.
In 1726 verscheen het eerste deel.

Op de heer Rutgerus Ouwens, rector der Latijnse school te Alkmaar
Indien ge o schilderkunst, ooit Ouwens recht wil malen*,
zo moet uw fiks penseel voor 't aangezicht des nijds,
aan hem doen tekens zien der kundigheid van talen
en vaste heugenis van menige eeuwen tijds.
Gij moet die letterheld met schoollaurier* bekronen
en stralen des verstands, waarvoor de waan verstomm'.
De wereld, als hij wil, moet hem haar jeugd vertonen
en middellevenstaat en hoge ouderdom.*
Aldus bevat dit hoofd meer zaken dan veel boeken.
Verliest men die, ik zal ze in zulke hoofden zoeken.

*

schilderen

*

een wetenschappelijke
lauwerkrans
*

m.a.w. Ouwens kent de hele
wereldgeschiedenis

MDCCXXVII
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Op Reinier Boitet, vermaard boekdrukker. Te Delft. Boitet had al in 1718 een los
gedicht van Poot uitgegeven en was sinds 1722 zijn vaste uitgever alsmede
opdrachtgever voor het persklaar maken van literair werk. In dit epigram speelt Poot
opnieuw met woorden rond ‘druk’ als druk-werk, bedruktheid, onder druk staan, het
druk hebben. Boitet wordt als ‘lachend’ voorgesteld, vanwege de oppositie met druk.

Op Reinier Boitet, vermaard boekdrukker. Te Delft
Dus leeft en lacht Boitet in 't midden van de druk;
druk, daar zijn vlijt en deugd bij winnen vreugd en zegen;
druk, die de letterliên doet juichen van geluk;
druk, die de druk verdrijft en tot welwijze wegen
de domheid altemet* en doling dikwijls leidt:
druk eindelijk, die druk en sneven* is ontwassen,
en 's meesters braven naam voert ter onsterflijkheid,
snel oost en west voorbij en beide 's werelds assen*.

*

soms
de druk van het sterven

*

*

*

Kwam Laurens Coster eens uit 's hemels kreitsen hier,
hij vlocht de wakkre man een kroon van druklaurier.

de uiteinden aan noord- en
zuidpool van de as waarom
de wereld draait
*
hemelsferen

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

401
Publius Ovidius Naso. In de afdeling bijschriften staan ook epigrammen op de
afbeeldingen van verschillende klassieke schrijvers, de Latijnse Vergilius, Ovidius,
Horatius, Terentius, Juvenalis, de begunstiger Maecenas, en de Griekse auteur
Callimachus. Waarschijnlijk is het reeksje in opdracht ontstaan voor een eigenaar
van gegraveerde afbeeldingen. Poot geeft nergens blijk van interesse voor
Callimachus, begrijpelijk gezien het feit dat de eerste vertalingen van diens werk pas
veel later zijn ontstaan. Bij wijze van voorbeeld het epigram op Ovidius, dat
voornamelijk handelt over zijn klachten uit zijn ballingsoord Pontus en hem postuum
sprekend invoert. Hij was verbannen, mogelijk omdat keizer Augustus zijn
liefdespoëzie te wulps vond, mogelijk omdat hij de keizer had beledigd, misschien
door hem in een compromitterende situatie te betrappen. Zie hiervoor de
levensbeschrijving door Vondel, geplaatst voor Herscheppinge (WB VII, 398). Het
beeld van het noodweer op zee is geïnspireerd door Ovidius Tristia I, 2, de verzekering
dat hij na zijn dood zal blijven leven staat in Amores I, 15, door Vondel vertaald voor
zijn Herscheppinge (WB VII, 384-385).

Publius Ovidius Naso
Wat voer mijn levenskiel door ongenadig weer!
Augustus' bliksemschicht viel op mijn hersens neer.
Mij hebben, och, mijn kunst en ogen glad bedorven.
O al t'onnozle pen, waartoe dus onbezind*?
O schuldeloos gezicht*! Maar schoon we in Pontus storven,
mijn luister groeit en bloeit zo lang men kunst bemint.

*

onverstandig
blik die ik per ongeluk heb
geworpen

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

*

402
Joan Calvijn. Dit epigram geeft Poots dubbele gevoelens weer ten opzichte van de
stichter van zijn eigen calvinistische gereformeerde kerk, de Franse kerkhervormer
Johannes Calvijn (1509-1564). Anderen, de katholieken, noemen hem ‘al te trots’
de vreselijkste ketter. Calvijn zelf beroept zich voor al zijn leringen op de bijbel.
Maar het resultaat van de Hervorming, hoe nodig misschien ook als God zich afwendt
van de oude kerk, is bloed en twist. Beter was het geweest als de oude katholieke
kerk niet van de rechte weg was afgedwaald. Dan was het nieuwe inzicht, de nieuwe
weg, (gelukkig) ‘weggebleven’.

Joan Calvijn
O schrandere Calvijn, 't ruim aardrijk door bekend,
en al te trots genoemd de trotste en snoodste ketter,
gij staaft, als kerk bij kerk*, uw zeggen met Gods letter;
maar och, de wereld beeft als zich de hemel wendt.
Wat was er bloed gespaard en twist nooit aangeheven
waar 't oude godspad recht en 't nieuwe weg gebleven!
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als ware kerk naast de oude
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Kornelis Janssenius, bisschop van Yperen. Cornelius Jans(s)enius (1585-1638) werd
in 1635 bisschop van Yperen. Als bewonderaar van de kerkvader Augustinus stond
hij een hervormingsbeweging in de katholieke kerk voor met een zwaar accent op
de goddelijke genade. Zijn grootste tegenstanders waren de jezuïeten. In Frankrijk
vond zijn leer veel aanhang bij de beweging rond het klooster Port-Royal. In
Nederland kwam het door de stichting van de oudkatholieke kerk met een eigen, niet
door Rome erkende bisschop in 1724 tot een breuk met Rome. Poots vriend Henrik
van Ryn behoorde tot deze groepering. Het epigram behoort kennelijk bij een portret
van de bisschop: ‘Dus leeft’.

Kornelis Janssenius, bisschop van Yperen
Dus leeft Jansseen bij 't vroom geslacht.
Maar hoe wordt best de wrok verzacht?
't Valt hard, te strijden met drie kronen*.
Verkettert echter, eer gij ziet*,
de godgeleerde bisschop niet.
De billijkheid moet in ons wonen.
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de pauselijke tiara
goed toeziet

*
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Jakob Armijn, hoogleraar der H. Godskunde te Leiden. Jacobus Arminius was op
de synode van Dordrecht als ‘rekkelijke’ de tegenstrever van de ‘precieze’ Gomarus
met betrekking tot de leer van de uitverkiezing. Arminius gaf enige ruimte aan de
vrije wil van de mens de genade te aanvaarden dan wel te verwerpen. De rekkelijken
verloren het en werden uit de hervormde kerk gezet. Ze stichtten de remonstrantse
gemeenten. Poots sympathie gaat duidelijk naar Arminius uit. Uit al deze epigrammen
blijkt hoezeer hij streefde naar een christendom dat zich niet verloor in dogmatische
geschillen maar zich beperkte tot de hoofdzaken van het geloof.

Jakob Armijn, hoogleraar der H. Godskunde* te Leiden
*

theologie

Hier ziet ge Arminius de wakkre professoor,
die in 't concilium van Dordt zijn pleit verloor,
indien* Gods waarheid hangt aan* menselijke stemmen.
's Mans vrije wil bestrijdt het noodlot van Calvijn,
maar met geen bitterheid. Wiens taal heeft meest te klemmen
daar Gods verborgendheên niet klaar geopend zijn?
Dees held kweet zich getrouw, of anders moet gij menen,
dat hem de zaligheid een speelpop heeft geschenen.*

*

als tenminste (wat niet
geloofwaardig is)
*
afhangt van

*

een totaal ondenkbare
veronderstelling
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Op het beeld der Gerechtigheid, in de hoge vierschaar der edele achtbare heren
hoogbaljuw en welgeboren mannen van Delfland. Poot was er trots op - hij vermeldt
het in zijn Algemene brief - dat hij onder leiding van een baljuw het ambt van
‘welgeboren man’ in het Hof van Delfland vervulde, een rechtscollege. Blijkbaar
stond in de vergaderzaal een beeld van Justitia, waarop Poot de volgende drie
epigrammen vervaardigde.

Op het beeld der Gerechtigheid, in de hoge vierschaar der edele
achtbare heren hoogbaljuw en welgeboren mannen van Delfland
Waar 't Recht* geen evenaar* blijft voeren bij het zwaard
is Gods stadhouderes die schone naam niet waard.

*

vrouwe Justitia
weegschaal

*

Anders
Waartoe of 't heilig Recht een weegschaal voert en degen?
Opdat het voorstaan zou noch straffen zonder wegen.*
*

opdat het noch zou
verdedigen noch straffen
zonder eerst te wegen

Nog
Gehoorzaamt 's hemels wet en d' aardse mogendheid,
want d' aardse macht krijgt klem* van 's Hemels majesteit.
*

bindende kracht

Op een kunstige roemer, vertonende de gulden bruiloft van *****. Duidelijk in
opdracht geschreven epigrammen waaruit de aanbieders kiezen konden.

Op een kunstige roemer, vertonende de gulden bruiloft van *****
't Blank* haar verbeeldt de deugd, zo gij dit paar beschouwt,
en 't roemerkristallijn het zuiver bruiloftsgoud.

Anders
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wit geworden

O Paar, zie lang, en wel te pas,
uw gulden bruiloft op dit glas.
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Op de Leidse en Haagse schouwburgen. De acteur en toneeldirecteur Jacob van
Rijndorp († 1720) had in Den Haag en Leiden eigen schouwburgen gesticht. In beide
speelde zijn toneelgroep ‘Groote Compagnie Acteurs van de Haagse en Leidse
schouwburgen’, ook na zijn dood, tot 1728. Van interesse van Poot voor toneel blijkt
verder weinig, al noemt hij, bijvoorbeeld in de brief aan Henrik van Ryn, wel enkele
toneelstukken, waaronder Corneilles Otho dat op het repertoire van Van Rijndorp
stond (Kosmann 1915. p. 29). Waartoe en/of in opdracht van wie hij deze epigrammen
schreef is me niet bekend. De inhoud is weinig specifiek en handelt uitsluitend over
de tegenstelling tussen treur- en blijspel. Voor zover bekend stonden Euripides en
Plautus niet op het Leids-Haagse repertoire.

Op de Leidse en Haagse schouwburgen
Hier toont men 't onderscheid van zingen aan en zuchten.
Hier stelt men het verschil van wee en weelde voor.
De kunst weegt lust en last, en volgt het levensspoor;
dies zijn de klachten meest wat langer dan de kluchten.
Beschouwt hier vorst en slaaf: de kroon bedekt de kruin,
De keten prangt de leên. Dit 's noodlot en fortuin.

Anders
Hier perst Euripides* de tranen uit elks ogen,
die Plautus* met de spons der kluchten af komt drogen.

*

Griekse treurspeldichter
Latijnse komediedichter

*
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Vervolg der gedichten
[Religieuze gedichten]
Aan God. Al eerder had Poot in 1721 in ‘Op mijn geboortedag’ een terugblik op zijn
leven gegeven, gedeeltelijk aan de hand van Hoofts ‘Dankbaar genoegen’. In het
eerdere gedicht had hij zijn dank betuigd voor het feit dat hij als mens geboren is.
Dat laat hij hier na: hij zal zich nu beperken tot wat hem onderscheidt. Hij toont zich
dankbaar voor zijn innerlijke en uiterlijke gaven, in het bijzonder zijn begaafdheid
voor dicht- en schilderkunst. Zijn leven is sober maar niet armoedig. Hij is blij met
zijn godsvrucht. Vooral is hij dankbaar dat God hem gered heeft uit de poel van
ellende die het verblijf in Delft voor hem heeft betekend, en voor het terugvinden
van de deugd van de matigheid. Hoofts ‘Dankbaar genoegen’ liep uit op het geluk
van de liefde. In 1721 kon Poot het daarover nog niet hebben maar nu zinspeelt hij
op toekomend geluk. Hij is blij weer terug op het platteland te zijn en het gedicht
loopt uit op een lof op de tevredenheid die hem nu zo gelukkig maakt. Enkele passages
herinneren opnieuw aan Hoofts model.

Aan God
Wanneer wij mensen baat genieten van malkander,
zo vangt het prijzen aan, en d' een bedankt de ander.
Tenminste gaat dit zo waar d' edelmoedigheid
niet glad versmeten leit.
En zou men u dan niet, naar 't uiterste vermogen
van lichaam en gemoed, erkennen en verhogen?
U, die al 't goede schenkt, ook 't geen men andren geeft?
Dat waar gans onbeleefd*.
Ja 't heel verzuim hiervan stelt redelijke geesten
en schepsels vol verstand de redeloze beesten
en monsteren gelijk. Elk volge zijnen plicht
dies voor uw aangezicht.
Aldus, mijn Schepper, staan door mij, met heuse klanken,
uw vaderlijke zorg en milde gunst te danken.
'k Weet, hoe gij mij verschuldt,* en zing er heden van,
zo deftig* als ik kan.
Mijn citer zwijgt nochtans, hoe gij, naar d' edelste orden*
der kunstige natuur, mij mens geboren worden
en 't licht ontvangen liet. Dat 's wel gering noch kleen,
maar allen als gemeen.

*

mensonwaardig

*

hoe ge mij aan u hebt
verplicht
*
schoon en statig
*
volgens de hoogste orde
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Het lust me u lof te biên in 't juichen over zaken,
die enkel u en mij, of niemand nader raken.
Doch waar ontgin* ik best die schier volmaakte kring
van heil en zegening?
Gewislijk, nimmer wreed, en zelden streng te wezen,
maar altijd alles nut waar 't zijn kan, wordt geprezen.
Dat voegt de Eigenaar van aard- en hemelrijk.
Dat 's hemelkoninklijk
en zo heb ik van aard gedurig u bevonden.
Als zulk een vieren u de grondeloze ronden
der vloeiende eeuwigheên en 't onbesefbaar ruim,
gedraaid op uwen duim.
Gij deed, gelijk een bloem, wiens groen zich voelt besproeien
door koele lentedauw, mijn tere jonkheid groeien:
en daarmee wies ook op die hete trek en gunst
tot dicht- of schilderkunst.
Mijn lichaam, schoon genoeg door welgeschapen leden
en kloeke manbaarheid, vindt aan zich nergens reden
van klagen, ja vrij niets dat zonder naberouw
veranderd worden zou.
Hoe bezig laat het mij de buitenzaken binnen,
door 't fiks en vol gebruik der uiterlijke zinnen!
Wat blijft het zich gewenst bewegen op mijn wil,
of in zich zelf en stil!
Met welk een wakkerheid volhardt het in 't verrichten
voorts van meer ingedrukte*, of aangeboren plichten,
waaraan 't* zijn duur ontleent, en zonder welke 't ras
verdween tot stof en as!
Dus leef ik niet alleen gezond en onbeschadigd,
maar braaf met voedsel ook en deksel* beweldadigd.
Gij geeft mij dagelijks uit uwen overvloed
hetgeen ik hebben moet.
Want schoon ivoor noch goud mijn woning heerlijk maken,
en ik mij niet bekleed met vorstelijk scharlaken
en dierbaar sabelbont, zo baart mij evenwel
de koude geen gekwel.
En of wel op de dis, die mij verkwikt met spijze,
niet dikwijls iets verschijnt, gekocht ten hogen prijze,
de honger niettemin genaakt mijn ingewand
nooit met zijn doodse tand.
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Dies is hij zekerlijk van onverstand uitstekend,
die al mijn lichaamsheil niet voor zeer treflijk rekent.
Dan* 't geen mijn ziel verkreeg draaft, acht ik, in waardij
dat nog al ver voorbij.
Die werd, o hoogste Vorst, zo mild van hemelpanden,
door uw onsterfelijke en aangebeden handen
beschonken met geluk, dat mij, hoe 't klimme of vall',
nooit gans verlaten zal.
Hoe hoog of laag mijn deugd zich houde of zij te prijzen,
staat mijner dichtpen niet, maar u eens aan te wijzen.
Doch zo, gelijk ik hoop, iet daarvan in me zij,
't verrijkt en zaligt mij.
En wat mijn wetenschap en kennis mag betreffen,
die kan noch wil ik mee verachten noch verheffen;
nochtans vertrouwt mijn geest, dat gij hem daarvan niet
geheel versteken liet.
Maar dat ik gaarne mij tot vroomheid wil gewennen
en wijsheid, durf ik wel in 't openbaar bekennen,
en zeg u hartlijk dank voor die gewijde aard,
mij ruim een wereld waard.
'k Ga verder welgemoed van andre zaken zingen.
Voorwaar, niets ijdels baat de ziel der stervelingen.
't Verlies van schaadlijkheên is nutte en grote winst.
't Bemindste deugd wel minst.
Gij hebt mij, die voorheen in roekloosheid gedompeld
en vastgeketend lag, 't gevaar in 't end doen zien
dat ik begeer t' ontvliên.*
Ook doen uw mensenliefde en trouw mij alles haten,
wat ik betrachten dorst*, doch na had moeten laten,
zo* 'k uwe glorie zocht. Dus maakt gij hier gewis
wat lichts van duisternis.
Zo gaaft ge aan aarde en been weleer 't volstrektste leven*.
Zo leerde ge eens een staf puikschone amandels geven*.
Zo bracht de nadruk ook van uw almachtig woord
uit niet al 't schepsel voort.*
Een mens, helaas! die gij, met zwijgend wanbehagen,
zichzelve aanbeveelt*, heeft kans tot eeuwig klagen,
en is, hoe vrolijk, veeg*. Wat of hij gruwzaam noemt,
die dit als wensbaar roemt?
Geen leven, als gij weet, zweemt beter naar een wingerd,

*

Maar

*

toespeling op de Delftse
afdwalingen
*
durfde na te streven
*
als ik tenminste
*

schepping van Adam.
Genesis 2:7
*
toespeling op de staf van de
hogepriester Aäron die ging
bloeien. Numeri 17:8
*
volgens Genesis 1 schiep
God de wereld door zijn
spreken
*
aan zichzelf overlaat
*
ten dode gedoemd
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die, volgens zijn natuur, langs d' aarde kruipt en slingert,
en, dus gelaten, niets, door ranken, vrucht, of stam,
verdient dan vloek en vlam.
En van die staat heb ik misschien niet ver gezeten.
Doch uw erbarmenis verzekert mijn geweten
nu schier handtastelijk, dat uwe Majesteit
mijn wandel begeleidt.
De matigheid kan nu vrij anders dan te voren
mij met haar nuchtre taal en zuiver wit* bekoren.
Die deugd versiert bei ziel en lichaam, waar ze ooit is,
en houdt ze fluks en fris.
'k Was door zwaarmoedigheid* eens bijster onvoorspoedig,
en lang benauwd en naar: nu gunt gij het blijmoedig
en liefelijk gezicht der schone schepsels mij,
verdriet- en kommervrij.
O hoe verlies ik nu met lust mij in 't beschouwen
van hemelrond en lucht en beken en landouwen!
Dit maakt gij me ooit wel eens* zo zoet en zonderling,
dat ik van blijdschap spring.
Doch niets van al hetgeen uw gunst mij toe kwam voegen,
verdooft de gloor des schats van 't zalig vergenoegen*.
Dat geeft me een hart vol goed, waarbij geen huis vol goud
ooit haalt, of prijs behoudt.
Ja daardoor mag ik wel mij zelve rijker schijnen,
dan of ik d' eedle goud- en blanke zilvermijnen
alom als heer bezat, en al het parelstrand
van 't geurig morgenland*.
Hiernevens tracht de hoop mij eigendom te geven
aan een nog schoner stand en veel gewenster leven*.
Zodanig vaar ik thans*. Zodanig, goede God,
lacht mijn gezegend lot.
Heb eindeloze dank. Laat alle hemelkringen
en wereldstreken voorts uw lof en glorie zingen.
Heb eindeloze dank en glorie, en verschoon
de laagheid van mijn toon.

*

bedoelingen

*

gedeprimeerdheid

*

soms

*

tevredenheid

*

Oosten

*

toespeling op aanstaand
huwelijk
*
Zo ben ik er nu aan toe
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Levensverbetering. Tussen mei 1723 en mei 1724 verblijft Poot in Delft, in de hoop
buiten de boerderij om met literatuur in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.
Het loopt op een grote mislukking uit waarbij hij zijn depressie met alcohol probeert
te bestrijden. Terug in Abtswoude kijkt Poot op deze periode terug, in de derde
persoon schrijvend over ‘een vriend’ die dit overkomen is. Het geeft hem de
gelegenheid om het gebeuren in nietsontziende bewoordingen te beschrijven. Gelukkig
redt God hem van zijn afdwaling. Het gedicht is geschreven om Hem daarvoor dank
te betuigen en de medemens te waarschuwen voor zulk gevaarlijk onmatig gedrag.

Levensverbetering
Tot 's Hoogsten lof en glorie,
en 's naasten dienst en nut, begeert mijn blijde lier
te melden, hoe een dier
de menslijkheid verkreeg.* Geen nietige historie.
't Aartswonder dat ik meen,
is in 't veranderen van iemands hart gelegen,
die, hier om reên verzwegen*,
nu liever sterven zou dan leven als voorheen.
Dees dan, nog korts* woestaardig,
bedriegt* het alles thans door onverwachte deugd.
O hoe gevoelig heugt
mij zijne tuchtloosheid, Gods gramschap dubbel waardig!
'k Moet schreien, daar* ik zing.
De vriend is mij nu wel bekender dan te voren,
doch was, hoe wijd verloren,
mij toen op ver na ook geen wilde vreemdeling.
Hem boeide 't gulzig zuipen.
Op zo verrot een zaak smeet hij zichzelve weg.
O, 'k schaam mij, dat ik 't zeg,
zijn leven liep gevaar door natte kelderstuipen.
Wat was hij somtijds dwaas!
Hoe kwalijk konden dan de heusen* bij hem duren!
Ja elk misprees die kuren.
Het dronken wijnhuis zelf keek neer om zulk geraas.
Hij, hij kon 't kransbord* vinden,
en t' zijnent* kruik en kroes, hoe malend heengezet.
Die dingen trof hij net*,
ook als hem koude nacht en hete drank verblindden.
Dus placht een woekeraar,

*

een omgekeerde
metamorfose: bij Ovidius
worden mensen dieren
*
om hier (begrijpelijk)
verzwegen redenen
*
onlangs
*
brengt iedereen in
verwarring
*

terwijl

*

beschaafde mensen

*

omkranst uithangbord van
een kroeg ten teken dat wijn
geschonken werd
*
bij hem thuis
*
vond hij moeiteloos
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schoon in 't geheugen heel verbijsterd door 't verouden,
wel fiks en vast t' onthouden
waar hij zijn geld belegd'*, hem zo gans zonderbaar*.
Duur kocht mijn dwaler 't lijden
'tgeen volgt, wanneer gij drinkt met maatloos onbescheid.
O zotte ellendigheid,
die een metalen ziel met deernis zou doorsnijden!
Hij scheen, (ai mij, 't ontbreekt
aan voegelijk geluid mijn redelijk verfoeien)
hij scheen in 't kwaad te groeien,
en dikwijls weken lang in razend nat geweekt.
Geen vest, door vijandszwaarden
omsingeld, en alrede in bittre hongersnood,
verlangde ooit bet naar brood
dan zijne keel naar vocht. O schandelijk ontaarden!
Hij gaf van beternis
bijwijlen wel eens hoop; doch liet het daarbij rusten,
en volgde al weer zijn lusten.
Dusdanig leefde dees, indien dit leven is.
Ten leste zag de hemel
met mededogendheid zijn onrein schepsel aan.
Hij zag 't verlegen staan
door dit bewenelijk en stinkend plensgewemel.
Zijn geest, die niets vergeet
dan 's boeters wanbedrijf*, kwam neer, hier nooit geduchter.
Zo werd de dronkaard nuchter,
een blijk, dat God nog raad en baat voor zondaars weet.
Nu is de mens behouden.
Nu proeft en acht hij 't zoet der stille matigheid,
met groter trek verbeid*
dan velen mogelijk van hem vermoeden zouden.
Dus triomfeert mijn held.
Hij wenst de deeglijkheid met zijn verbeterd leven
volstandig aan te kleven.
Ai zie, hoe nieuw een aard hem d' Opperste bestelt.
Dat 's hulp en heil genieten.
Die weldaad was zo groot, dat ze onder maan en zon
niet groter wezen kon.
Dat mag genadewerk en hart-herscheppen hieten.
Zo weet de brave kunst

*

heeft opgeborgen
door hem zo bijzonder
gevonden
*

*

Gods geest weet alles maar
vergeet de misdaden van een
bekeerde zondaar

*

met meer verlangen
verwacht
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van ruwgewassen hout een deftig beeld te maken:
een beeld, dat ons doet blaken
van liefde tot de deugd, betaald met eer en gunst.
Nu kan geen pen beschrijven,
hoe groot de blijdschap is, die in 't bedaard gemoed
gevoeld wordt en gevoed,
en ook (dit hoopt de man) voor eeuwig zal beklijven.
Ik spreek van gene vreugd,
al t' arm uit overdaad en ijdelheid geboren.
Neen. Die zou deze storen.
De ware vrolijkheên zijn dochters van de deugd.
Hij krijgt een vol behagen
in 't goede, en 't schijnt hem vreemd, dat we ergens onmaat zien;
want, God bewaar ons, wie
kan 't lusten (denkt hij nu) een hel in 't hart te dragen?
Voorts zendt hij thans geen woord
naar boven dat niet zacht en gunstig wordt bejegend,
en naar de eis gezegend.
Wie God gehoorzaam is, wordt best van hem verhoord.
Zie daar: dit zijn de dingen
die 't me onlangs oorbaar* dacht t' ontvouwen, rond en vrij.
Zo staat het, fris en blij,
geschapen met deze aard- en lustverwisselingen*.
Ochof de gulzigheid
iets goeds, iets erelijks uit dit exempel leerde,
en zich oprecht bekeerde,
tot hemelhoge roem der Oppermajesteit!

*

nuttig

*

veranderingen in karakter
en verlangens
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Gepeinzen. Op 11 mei 1732 is Poot getrouwd met Neeltje 't Hart. Even leek het geluk
hem toe te lachen maar uit dit gedicht blijkt dat hij al snel weer depressief was
geworden. Het echtpaar was algauw weer in Delft gaan wonen, alwaar Poot een
tabakshandeltje dreef, niet al te goed lopend blijkens de geldzorgen waarover dit
gedicht spreekt. Een naargeestig bestaan voor iemand die zo hoog op de literatuur
had ingezet. Bovendien werd Poot gekweld door ziekte, zoals zijn biograaf weet te
vertellen. Sommige vrienden, zoals Jan Oudaen, waren gestorven, andere was hij
mogelijk uit het oog verloren.

Gepeinzen
Als ik aan 't blij geluk herdenk,
dat eertijds mij zo zoetlijk streelde,
terwijl 't met menig rijk geschenk
en mild onthaal mij gul bedeelde;
en daarbeneven overweeg,
hoe ik 't ontving met koele groeten,
of somtijds, gans van liefde leeg,
verschopte met ondankbre voeten:
dan stikt mijn hart van bange rouw;
dan smelt mijn ziel in droeve tranen;
dan moet mijn teerbeminde vrouw
tot moedherneming mij vermanen.
Dit doet zij ook, met, keer op keer,
mij nieuwe hoop en troost te geven;
waarvoor de Hemel haar vereer'
een lang en welgelukkig leven.
Doch, ben ik eens een wijl goedsmoeds;
dat mag bijna geen welzijn heten.
Het bitter brood des wederspoeds
wordt nooit met goede smaak gegeten.
Ik ben veel brave vrienden kwijt,
en moet aldus hun goedheid missen.
Dit vult vooral mijn zure tijd
met treurige bekommernissen.
Mijn vaste middlen vallen kort,
mijn dagelijkse winsten, mager;
ja 't lot, dat rank van deunheid* wordt,
herschept de zinger in een klager.
Toen ik weleer niet voorwaarts wou,
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kwam mij 't geluk schier alszins* tegen:
en nu 'k (o God!) zo garen zou,
sta 'k droef belemmerd en verlegen.
Men zou de rupsen in 't geboomt,
de horzels, die met angels kwellen,
en alles, waar verdriet af koomt,
dies eer dan mijn beduchtheên tellen.
Zo dan mijn heil eens wederkwam
vanwaar 't mijn wilde zinnen* dreven,
en mij weer in genade nam,
wat zou mijn ziel in vreugde leven!
'k Zou God, zo veel ik kon en mocht,
met aangename klanken prijzen.
Ochof, aan 's hemels oosterbocht,
die gouden dag begon te rijzen!

*

overal

*

verwijzing naar de eerste
Delftse periode
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[Liefdesgedichten]
Verjaargroet aan mijn beminde Neeltje 't Hart. Op XXIV. der hooimaand, MDCCXXXI.
[24 juli 1731]. Poot heeft al jaren om deze geliefde geworven. Eerst zou haar vader
zich tegen de verbintenis hebben gekeerd, maar ook na 1727, zijn sterfjaar, blijft het
aanslepen. Kennelijk heeft de in 1701 geboren Neeltje 't Hart sterk getwijfeld. Blijkens
het gedicht heeft ze de dichter nu eindelijk trouwbeloften gedaan maar aarzelt ze nog
de daad bij het woord te voegen. Het zal nog tot mei 1732 duren voor het werkelijk
tot een huwelijk komt. Om haar over te halen gebruikt de dichter onder meer een
argument dat ook al in zijn vroegere erotische poëzie voorkwam: de zinloosheid van
niet-gebruikte schatten.

Verjaargroet aan mijn beminde Neeltje 't Hart. Op XXIV. der
hooimaand, MDCCXXXI
't Verjaren mijner zielvriendinne
belaadt mij met een lieve plicht,
waarvan ik mij, uit ware minne,
dus* kwijt met een geboortedicht:
Gezegend zij de dag, gezegend
het uur, waarin gij, o mijn HART,
voor d' eerste maal van 't licht bejegend
en hemels aangelachen werd.
Die stond zal ik voor heilig roemen,
zo lang mij God in 't leven spaart;
en altijd loof en zomerbloemen
schakeren, als mijn lief verjaart.
Want met haar werden fris geboren,
tot hoop en troost in liefdepijn,
volschapenheên*, die 't hart bekoren,
en heusheên*, die almachtig zijn.
Die allermildste tijd vereerde
der wereld zo gans zoet een vrouw,
dat ik het leven niet begeerde,
zo God ze mij onthouden wou.
O welk een schoonheid! Welke leden,
met val* en zwier zo rijk bedeeld!
O welke zeer lofwaarde zeden!
o hart, dat mij het hart ontsteelt!
O hart, gemaakt tot hartevangen!
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De zon blinkt zo bevallig niet
als d' eedle stralen, die, met drangen*,
gij uit uw heldre lonkers* schiet.
Hoe schoon ook 't gulden oost mag blozen,
als 't lieflijkst ochtend wordt en daagt,
't voert op de kaken slechter rozen*
dan gij, mijn uitverkoren maagd.
En voor uw prille blankheid zwichten
de lelie en het witste albast.
Ik vind geen stijl, in 't vrolijk dichten,
die op de stof hier effen* past.
'k Verzwijg ook dus, uit onvermogen,
de gaven uwer schone ziel,
waarop, voor 't mijn' lang, uit de hoge*,
't verlievende oog des Scheppers viel.*
Nochtans ben ik verplicht te prijzen
uw moedige trouwhartigheid
en erelijke gunstbewijzen,
waar d' afgewezen nijd om schreit.
Die zijn het eeuwig leven waardig.
Die boeiden, maar te wonder zoet,
mijn veilgestelde* vrijheid vaardig,
en strekken schier mijn hoogste goed.
'k Erken mij daaraan dier verbonden.
Maar, o mijn liefste, laat die lof
nooit leugenachtig toch bevonden
en ijdel worden met de stof.
Hou mij uw woord, mijn overschone.
Maak mij eens dra, als bruid, verheugd;
en zie, hoe 'k dan mijn liefde tone,
u toegedragen van der jeugd.
Wat worstel ik met min-ellenden!
hoe treurig moet ik, in die pijn,
van ver mijn zuchtjes t' uwaart zenden,
die warm, ja heet van liefde zijn!
'k Volhard in edelaardig prachen*,
om u te winnen, met de tijd.
Denk, hoe 't genoegen* hem leer' lachen,
die arbeid doet, en armoe lijdt.
Indien de min uw hart doorgriefde,

*

in menigte
ogen

*

*

rozen van minder kwaliteit

*

precies

*

vanuit de hemel
een formulering die eerder
bij Jupiter dan bij de
christelijke God past
*

*

graag te koop aangeboden,
opgegeven
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gelijk 't koralen mondje zeit,
zo eer 't gebied* der huwlijksliefde
met nijgende* gehoorzaamheid.
Wat is de schoonheid, die blijft pratten*,
en enkel voor zich zelve leeft?
Wat baten opgeleide* schatten,
waar niemand ooit gebruik van heeft?
Wat nut verschaffen pronkjuwelen,
die buiten beziging vergaan?
of eêl gebloemt, dat op zijn stelen
verwelkt en ongeplukt blijft staan?
Gij kunt mij niet volstrekt beminnen,
zo lang gij 't zoete paren schuwt,
en, in uw jonkvrouwlijke zinnen,
voor 't wereldschragende* echtjuk gruwt.
Ei sier mijn min met bruiloftkransen:
zo moet', mijn lief, uw jaargetij,
met vriendelijke hemelglansen,
nog lang verschijnen, altijd blij.
Zo moete u God zijn zegen geven;
hetwelk mij mee verrijken zal:
want uw gezondheid is mijn leven;
en uw geluk bijna mijn al.
Och, waren we al aaneengestrengeld.
Gehuwden, waar God lust toe heeft,
zijn als veredeld en verengeld*,
terwijl men lieft, zo lang men leeft.
Die dag, die langgewenste morgen,
verloss' mij ras van minnezorgen.

*

macht
buigende
*
trots blijft zijn
*

*

verzamelde

*

nl. door het voortbrengen
van nageslacht

*

zijn als het ware
hemelbewoners
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Minverlangen. Aan jonkvrouw Neeltje 't Hart. Opnieuw een hartstochtelijk pleidooi
voor een huwelijk. Het ‘vrijen’ - in dit geval een min of meer officiële verlovingstijd
die volgt op een huwelijksbelofte - duurt al twee winters en lentes. Aannemend dat
die belofte door Neeltje is gedaan enige tijd ná de dood van haar vader, laten we
zeggen in 1728, dan dateert dit gedicht uit omstreeks 1730. De dichter is dan alweer
enkele jaren terug op de boerderij en verzendt vanuit Abtswoude verliefde zuchten
naar het niet ver gelegen 's-Gravezande, waar de geliefde woont. Nog eenmaal grijpt
hij op de petrarkistische toon van zijn erotische gedichten terug, nu niet om een
onwillige literaire geliefde te overtuigen, maar om een echte verloofde tot een huwelijk
over te halen.

Minverlangen. Aan jonkvrouw Neeltje 't Hart
Mijn hart, mijn troost, mijn levenslust,
mijn lief, mijn ander ik, ter goeder uur geboren;
ochof u aallijk* waar' bewust,
hoezeer ik haak* naar 't heil, door u mij toegezworen!
'k Wens onuitspreekbaar om uw trouw.
Mijn liefde wacht nu loon, en d' uren worden eeuwen.
Hoe kan dus zacht en heus een vrouw
haar vriend zo lang vergeefs om bijstand laten schreeuwen!
Mij treft een minnehongersnood:
en zo bevind ik mij, door staag gebrek te lijden,
ik zal niet zeggen, krank, maar dood.
Och mocht ik, mocht ik mij ras in uw schoot verblijden.
't Is waar, 'k geniet uw echt bijna:
Doch dat bedroefd ‘bijna’ kost mij een zee van tranen.*
Och waarom moet ik, met mijn schâ,
u zo beklagelijk om uw beloften manen?
Waartoe geen korter trouwbesluit?
Dit vrijen gaat voorwaar te lang met loden schoenen*.
Het stond twee grijze winters uit,
en zag, op haren tijd, de lente tweemaal groenen.
Helaas, wat leed ik onderwijl
al bitter minverdriet en bange liefdekommer!
Wat kwam er menig, als ter ijl,
wel na mij dus in 't veld, maar voor mij in de lommer!
'k Geloof niet, dat ooit minnesmart
bij die ik harden* moet, heeft ergens halen mogen.
'k Geloof niet, dat ooit vrijershart

*

geheel en al
verlang

*

*

vgl. Ovidius, Heroides XVII,
179-180. vert. Valentyn (1,
p. 91): Maar dat schier kost
mij, och arme, menige traan
*
traag en voorzichtig
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geweldiger dan 't mijn, werd tot een gâ* getogen.
De dag vond mij steeds trouwgezind;
en aan mijn gloed kan schier de nacht zijn wieken zengen.
Wat gaf ik u, o oostenwind,
al hete zuchtjes mee, om bij mijn lief te brengen!
Uit Abtswoud strekt, naar 't late west,
zich een begraasde streek, daar huizen staan noch bomen.
Hierlangs beschouwt men, hoe, op 't lest,
de moede zomerdag vertrekt naar 't rijk der dromen.
Hierlangs ontdek ik ook, verheugd,
de baak mijns liefdemeers*, de 's Gravezandse toren,
waarbij ze woont, die met haar jeugd,
en deugd, en zwier, en vier, mijn zinnen kon bekoren.
Hoe dikwijls heb ik voor die baan,
o zoete tirannin, wiens zachtheên mij doorwonden*,
met hart en ziel vol min, gestaan,
en 't zo verliefd gezicht* dus naar u toe gezonden!
'k Zal derwaart ook mijn schreden spoên,
totdat ik, gans naar wens, mijn hinde* heb gevangen.
O overschone, wacht in 't groen;
en laat mij naar die prijs niet langer zo verlangen.
Och, waarom rekt gij mijn verdriet?
Och, waarom plaagt ge mij, dus wuft en ongeregeld*?
Zo luiden immers d' eden niet,
mij op uw heil* gedaan, en met uw kus bezegeld.
Gij schonkt u mij ten eigendom;
en dwingt mij nu die gift met bidden* nog te kopen.
Hoe loopt dat liefdespoor zo krom?
een vrouw, die mint en meent, maakt hebben eens van hopen.
Doe af dan ras die lange lijn*:
doch denk niet, dat ik smeek om mijn verloren vrijheid.
O neen; 'k moet bet* gebonden zijn,
maar met uw armen, lief, in 't liefst' der bruiloftsblijheid.

*

echtgenote

*

baken op de zee van mijn
liefde

*

paradoxen

*

verliefde blikken

*

woordspeling met hart en
hert

*

wispelturig

*

met uw zaligheid als
onderpand
*
bedelen

*

Houd me nu snel niet langer
aan het lijntje (van het
verlangen)
*
op een betere manier
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[Bruiloftsdichten]
Op mijn huwlijk met Neeltje 't Hart. Na de vele epithalamia die hij voor andere
bruidsparen heeft moeten schrijven, kan Poot er nu een op zijn eigen bruiloft schrijven.
Hij maakt gebruik van de traditionele gegevens van het genre, ditmaal christelijk en
persoonlijk ingekleurd: het verhaal van de (langdurige) werving, de gedachte dat het
huwelijk de wereld in stand houdt, gebed om voorspoed en eendracht, verwijzingen
naar het paradijshuwelijk van Adam en Eva en de bruiloft te Kana waar Jezus water
in wijn veranderde. De traditionele lof op de bruid ontbreekt niet, maar de lof op de
bruidegom is vervangen door een klacht over zijn verknoeid verleden.

Op mijn huwelijk met Neeltje 't Hart
De Hemel is mij toegenegen*.
't Belieft hem eindlijk mij een bruid
te schenken, naar zijn mild besluit.
Hij kroont mijn lange hoop met zegen,
zijn goedheid maakt mij overblij,
en voert mijn zinnen spelemeien*,
ja doet mijn ziel van vreugde schreien.
O hoe weldadig is hij mij!
Ik, die 't voor hem zo grof verkorven,
zo slecht gemaakt heb, jaren lang,
bevind mij echter in een drang
van weelde, door geen wee bedorven.
't Gansvriendelijke bruiloftsbed
begraaft mij in de lieve lusten
waar 's werelds bloei en duur op rusten,
en waaraan laster kleeft noch smet.
Hoe dikwijls heb ik God gebeden
om 't heil, dat mij nu valt te beurt!
Hoe dikwijls werd ik als verscheurd
van minnezorg en bijsterheden*!
De liefste zag mij wel in pijn,
maar toonde spa* haar mededogen.
Dan 'k zeg dit niet door spijt bewogen.
och verre, verre moet dat zijn.
Een kus, begoten met de teugen
der zoetste trouwgoedwilligheid*,
wist, met zeer vriendelijk bescheid,

*

gunstig gezind

*

geeft me opgewekte
gevoelens

*

twijfels, onrust

*

laat

*

slokjes, bewijzen van
trouwlust
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nu al dat leed uit mijn geheugen.
Zo is des zeemans hart verblijd
wanneer de veiligheid der haven
hem, lang in pekelschuim begraven,
van storm en blijvensnood* bevrijd.
Nu is de min mij aanbevolen*.
en nu, en nu gelukt het mij*
een vrouw t' omhelzen, vrij en blij,
en in haar liefde steeds te dolen.
Nu stelt mij God in 't vol bezit
van mijn zeer liefelijke HINDE*
een schoonheid, die 'k zo lang beminde,
en die door deugd mijn gloed verhit.
O stof, om weids te triomferen!
O zalig einde van gekwijn!
Ik juich, want brave* vrouwen zijn
een meer dan rijke gift des Heren.
Zou God nu, die staag weldaên zaait,
nooit dankbaarheid te maaien vinden?
Zou onze erkentenis verzwinden*,
als stof, waar d' oostenwind in waait?
Zo waren wij het schuim der snoden;
ja monsters, dik van gift en stank.
Dies zal ik, ten bewijs van dank,
de Hoogste op mijn bruiloft noden.
O gij, die 't allereerste paar
zo huwde, dat het niets ontbeerde;
en die de echt te Kana eerde
met uwe gunst, heel wonderbaar:
kom nu ook ons gelieven vinden,
wijd onze trouw met zegen in,
en geef, dat d' eerbre huwlijksmin
hier ook de zielen mag verbinden.
Gij wordt genood, maar om genot*;
doch belg u niet: gij zijt na 't geven
nog altijd even rijk gebleven.*
Ei gun ons dan een vrolijk lot.
Ja 'k bid, doch mocht misschien wel zwijgen,
want 'k zou mee* rijk zijn en verblijd,
ware eenmaal mijn verkwiste tijd

*

doodsnood (conventionele
vergelijking van huwelijk
met veilige haven)
*
toevertrouwd
*
valt me het geluk ten deel
*

Poot verwijst in een noot
hier naar Spreuken 5:19:
verheug u over de vrouw
uwer jeugd, een zeer
liefelijke hinde (hert, hart)
*
goede

*

verdwijnen

*

opdat wij van uw goede
gaven genieten
*
Lat. spreuk: ‘omnia dat
Dominus non habet ergo
minus’ (God geeft alles maar
bezit niets minder)
*
ook al
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om hete tranen weer te krijgen.
Tot 's middags, bij gelijkenis,
heb ik geslapen op de akker.
Nu word ik met beschaamdheid wakker,
en zie, dat het zo laat al is.
Mijn lieve Schepper, onvolprezen,
om uw goeddadigheên, tot nog;
laat mijn ontzinde dwaasheid toch
vergeven en vergeten wezen.
Zie, hoe wij voor uw majesteit
ons buigen, in de feestmanieren.
Ei maak nu, dat we u eeuwig vieren
met heilige gehoorzaamheid.
Doe onze wandel u behagen;
geef, dat die uw oneindige eer
mee nog al enigszins vermeer',
en laat de twist ons toch nooit plagen.
Bestel ons*, uit uw vol trezoor*,
voorts 't geen wij niet ontberen kunnen.
Ja wil ons heil en voorspoed gunnen;
zo leev' de dank alle eeuwen door.

De XI. van bloeimaand, MDCCXXXII
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[Lijk- en grafdichten]
Op de dood van mijn dochtertje. Dit gedicht was volgens Spex ‘de laatste snik’ van
Poots poëzie. De geboorte- en sterfdata van het kindje zijn niet teruggevonden, maar
Spex vermeldt wel dat ze ongeveer vijf maanden voor de dichter is gestorven. Dat
brengt ons dan naar juli 1733. Het gedicht is geïnspireerd door Vondels ‘Kinder-lijk’
(WB III, p. 388) op de dood van zijn zoontje Constantijn, maar verschilt daarvan door
de persoonlijke toon en de aandacht voor de subjectieve aspecten van het gebeuren.
Zie Inleiding p. 75-76.

Op de dood van mijn dochtertje
Jakoba trad met tegenzin
ter snode* wereld in;
en heeft zich aan het end geschreid,
in haar onnozelheid*.
Zij was hier nauw verschenen,
of ging, wel graag, weer henen.
De moeder kuste 't lieve wicht
voor 't levenloos gezicht,
en riep het zieltje nog terug:
maar dat, te snel en vlug,
was nu al opgevaren
bij Gods verheugde scharen*.
Daar lacht en speelt het nu zo schoon,
rondom de hoogste troon;
en spreidt de wiekjes* luchtig uit,
door wee noch smart gestuit.
O bloem van dertien dagen,
uw heil verbiedt ons 't klagen.

*

boze

*

onschuld

*

engelen, volgens de
gedachte dat een zalige
afgestorvene een engel werd
*
engelenvleugels
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Grafrijm op wijlen de kunstrijke en voortreffelijke schilder Thomas van der Wilt.
Deze Delftse portretschilder stierf in 1733. Ook van Poot heeft hij een portret
vervaardigd dat in het bezit is geweest van Jacob Spex en door Geerars werd
aangetroffen bij de familie Van Toulon van der Koog in Oosterbeek (Geerars p. 111
+ noot). Ik heb het niet kunnen achterhalen. Van der Wilt dichtte ook, onder meer
een gedicht op de titelplaat van Van Leeuwenhoeks Send-brieven 1718.

Grafrijm op wijlen de kunstrijke en voortreffelijke schilder Thomas
van der Wilt.
Hier sluimert Van der Wilt, 't penseel ten roem geboren.
O gij, die kunst waardeert, betreurt de schrandre man.
De schildermin, helaas, heeft meer aan hem verloren
dan op de breedste zerk de beitel schrijven kan.
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[Lofdichten]
Op de uitmuntende beeldenkunst van de Nederlandse Phidias Joannes Baptista
Xavery. Xavery was beeldhouwer in Den Haag. Mogelijk kende Poot hem via Spex
die enkele gedichten over hem heeft geschreven. Poot maakt een allusie op de van
Michelangelo bekende gedachte dat een beeldhouwer een beeld uit de materie moet
verlossen.

Op de uitmuntende beeldenkunst van de Nederlandse Phidias* Joannes
*
Baptista Xavery
Grieks beeldhouwer
In marmer en ivoor en hout, van buiten ruw,
schuilt wel iets overschoons, als voor de min nog schuw*.
Maar och, wat raad om 't gaaf en heel er uit te krijgen?
Beveel Xavery dat en zie, zijn beelden stijgen*.
O wondren zo volmaakt, zo waard de zonneschijn!
Wij groeten u. Gij zult ons altijd heilig zijn.

*

dat zich nog verborgen
houdt voor de liefhebber
*
rijzen op
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[Mengeldichten]
Landvermaak. Aan de weledelgestrenge heer mr. Simon Schaep, raadsheer in de hof
van Holland, enz. enz. Deze Haagse jurist had een buiten ‘Hogenburg’ in
's-Gravezande en aldaar ook een grote tuin. Hoe Poot hem kende, weet ik niet. In
het gedicht zet Poot weer eens de traditionele tegenstelling tussen stad en land neer,
zoals hij die kende en uit de vele Nederlandse gedichten op het buitenleven, gebaseerd
op Horatius ‘Beatus ille’-gedicht of de Georgica van Vergilius. Deze laatste citeert
hij kort. Kleine aanwijzingen in de tekst suggereren dat Poot zelf toen hij dit schreef
níet op het platteland verbleef maar er met enige heimwee naar terugkeek. Dan dateert
het dus uit zijn laatste Delftse periode vanaf 1732. De vreugdevolle beschouwing
van de natuur dient de mens tot lof van God te brengen en bovendien mag de mens
er niet door aan het aardse verkleefd blijven. Pas vanuit dat perspectief kan het gedicht
verdergaan met de geneugten van het landleven. Blijkens enkele reminiscenties in
dit gedicht en bijvoorbeeld ook in ‘Mei’, was Poot in deze tijd verdiept in de lectuur
van Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, boek III, waarin de grootheid
van God in de natuur wordt aangetoond.

Landvermaak. Aan de weledelgestrenge heer mr. Simon Schaep,
raadsheer in de hof van Holland, enz. enz.
Dat meestentijds de steên heel graag naar buiten willen,
is vreemd noch wonderlijk.
Zij schudden 't heet gewoel, waarvan haar leden trillen,
eens af, langs veld en dijk.
Daar heten beurs noch veer het klokgeslag te tellen*,
bij markt- of grachtgeruis.
Daar blijft geen blind geschil 't alwegend recht ooit kwellen,
in raadzaal of stadhuis.
Geen eeuwig straatgeschreeuw, noch staag geklop van maken
en breken, letten* daar.
Het kwinkelerend ruim heeft louter leedverzaken*
voor lust en aandacht klaar.
't Vertoont, gereed en breed, de overschone hemel,
't lief vaderland der deugd;
ook 't rond der blanke lucht, wiens schildrend wolkgewemel
't begerig oog verheugt.
Voorts schijnt nog enigszins te blijken, dat het goede,
toen 't kwâ 't weleer verstiet,
in veld en akkerhut, schoon droever na die woede,

*

Daar dwingen beurs of
afvaarplaats van de trekschuit
de mensen niet de slagen van
de klok te tellen
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de jongste voetstap liet.*
Met reden ruilt gij dan, om iets de zorg te sussen,
o wijze Schaep, niet nô*,
in uw ontslagen* tijd, het raadsheerlijke kussen
voor een begraasde zô*.
Met reden zoeken dan uw rechtsgeleerde zinnen,
gedrukt door hoge plicht,
verkwikking in het woud, dat, om zijn stilt' te minnen,
u groet in mijn gedicht.
Zo placht oud Rome mee te veldwaart om te kijken
naar rust voor 't staatsverstand.
O d' aardse zaligheid schuilt in de groene wijken
van 't welgelukkig land.
Dat vlecht, van nieuw gebloemt, de bruiloftskrans der lente,
en houdt de zomer groen;
ja geeft ons, met de herfst, een jarelijkse rente,
tot troost in 't sneeuwseizoen.
Hoe biedt de wereld ons haar beste zaken buiten,
ten trots der rijkste stad!
geen vest, hoe ruim, kan ooit de schoonheên binnensluiten,
die 't brede groen bevat.
Hier hebt gij bos bij bos, der Duitsen oude tempels*;
daar beemden, blij en fris;
ginds welig graangewas, de zegen aller drempels*;
en elders vliet en lis.
'k Zie weide, blauw gebergt, vlak dal, bemoste bronnen,*
en zee, die zedig barnt*;
beschenen allemaal van vriendelijke zonnen,
en zegenend gesternt.
Gods werken zijn zo goed, zo schoon en uitgelezen,
die 't land de ogen biedt,
dat hij wel dubbelblind en hersenloos moet wezen,
die genen Schepper ziet.
Of wil men hem niet zien? Dat 's een vervloekte blindheid.
Naar 's afgronds nacht daarmee.
Doch 't schepsel hechte ons ook, door klevende aardsgezindheid,
nooit aan dees lage stee.
Zo ga 'k dan 't schoonste schoon des aardrijks voorts beschouwen,
en geef de hemel lof.
O liefelijke lucht! O vrolijke landouwen!

*

Astraea, godin van recht en
billijkheid, liet haar laatste
voetstappen op het
platteland. Vgl. Georgica II,
473-474 (ook Ovidius, Met.
I, 150)
*
niet tegen uw zin
*
vrije
*
(zetel van) graszoden

*

vgl. Hooft die het in de
Baeto vs. 458 over een ‘kerk
van ongekorven hout’ heeft
*
huizen (pars pro toto)
*
vgl. Vondel, Bespiegelingen
III, 390-392
*
met een rustige branding
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wat schaft ge al zingens stof!
Gij brengt mij, met genoegt', mijn oude stand* voor d'ogen,
en kommerloze jeugd;
met welke bei de tijd gezwind is heengevlogen.
Hier zie 'k mijn lust en vreugd.
De landbouw, ros van vel, puurt goud, in duizend perken,
uit klei, die mijnen dooft*.
Dus is het leven niet te wezen, maar te werken.
God vordert hand of hoofd.
Men weidt of melkt het vee; en ent of plant, wat spader
of vroeger, ruim of dicht:
of zet de wijnoogst voort, des lachens milde vader;
vol wellust voor 't gezicht.
't Loos visnet tijt* ter beek, 't fiks vogelroer aan 't mikken,
en 't jagen vangt al aan,
eer nog de blijde zon de nuchtre dauw komt likken
van gras en koele blaên.
Voorwaar, 't zoet landvermaak en lieve buitenleven
herbaren ziel en hart,
en hebben menigmaal de boezem rust gegeven,
van eedle zorg benard;
van eedle zorg, getrouw, onwankelbaar, en eerlijk
besteed aan land en liên.
En zulk een rust voegt wel, staat deftig en hoogheerlijk,
en maakt niet min ontzien.
Dat dies, welbrave Schaep, de lustkaros* u drage
nog lang, langs akkerland,
en tuin, en, en hei, van 't hoofse 's Gravenhage
naar 't hese* 's Gravezand.
Stier daar, ter flukse jacht, uw snoggre duinmolossen*
de noordenwind voorbij;
of schiet, bij dichte heg, en lage kreupelbossen,
patrijzen, zij aan zij:
of kies de bruine schaêu der zingende priëlen
uws lusthofs, eeuwig rijk.
Zo moete u God zijn gunst en zegen mededelen
met dierbaar blijk op blijk.
Ik wens u overvloed van luisterrijke jaren,
tot heil van 't heilig recht;
en neem dus afscheid nu van beemd en frisse blaêren,

*

vroegere levenswijze

*

die meer glans te bieden
heeft dan
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tijgt, gaat

*

plezierige rijkoets

*

schor, ruig
wakkere jachthonden

*
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waaraan mijn geest zich hecht:
O zalig landvermaak! O veldvreugd, zoet en aardig!
o aller weelden stoel!
U kroont verdiende lof. Gij zijt der glorie waardig.
Het dwarlend steêngewoel
kan bij u slechts een krans bereiken of berennen,
waar 't wanen 't weten schopt*, en 't kiezen gaat voor 't kennen.
*

opzijzet
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Mei. Extatisch lentegedicht dat uitloopt op Gods lof. Opnieuw herinnert een enkele
passage aan het derde boek van Vondels Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst.

Mei
Zo verdween met natte leden
's winters grauwe dwinglandij
voor de groene monarchij
der bebloemde lieflijkheden.
Zo genaakt de zomerbrand
't vee- en visrijk Nederland.
D' overvriendelijke lente,
weer bezield door 't zonnevier,
monstert* met haar schoonste zwier.
D' eedle bloeimaand, naar gewente
met de prilste blaên bekranst,
pronkt en lonkt en lacht en danst.

*

pronkt

't Westen waait, met bolle vlagen*,
welig t' onswaart, pas op pas*.
Spichtig riet en mollig gras
danken 't zoet der zachte dagen
voor de groei, die 't hart bekoort,
daar men hem nu piepen* hoort.

*

met losse vlagen
keer op keer

*

*

Hagen worden paradijzen
en het versontloken kruid
wasemt zulke geuren uit,
dat er doden van verrijzen.
D' aarde toont, in wijk bij wijk*,
schaduwen van 't hemelrijk.
'k Zie het dartelende Arkaadje*
met zijn bruine heuvels hier.
't Beemdheil zaligt mens en dier.
Akker, weide, duin, bosschaadje,
zeên, rivieren, grijsheid, jeugd;
alles zwijmt bijna van vreugd.

m.b.t. planten: zo krachtig
groeien dat men het hoort

*

overal

*

Griekse ideale
herderlandschap
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D' ochtend dauwt Gods zegeningen
op de bloesems, boôn der vrucht.
Loof en wemelende lucht
hoort men liefdedeuntjes zingen.
't Minnen had nooit beter aard.
Zie, ei zie, hoe alles paart.
Zie, hoe 't rond gaat met de jaren.
Waar de snoek lest schoot door 't nat,
graast nu 't levend botervat*
dicht bij malse zomeraren.
En waar 't al in hemelwol*
wegkromp, staat de weelde vol.
't Veld vergeet zijn mond te sluiten*,
en de steên, met lust verlaên*,
rijden, varen nu, en gaan
om een meigezicht naar buiten.
Daar verdwalen d' ogen blij
in Gods landschapschilderij*.
Al hing mijn gezang van rozen,+
leliën en tijm aaneen,
't zou zijn ambt te schraal bekleên.
Ja al schreef ik, zonder pozen,
met een straalpunt van dit licht,
't hechtte nauw*. Maar zwijg, mijn dicht.

*

een van Poots opvallende
perifrasen
*
sneeuw (vgl. ps. 147:16, Hij
geeft sneeuw als wol)
*

De mensen die buiten
wonen, staan met open mond
van verrukkingte kijken
*
stedelingen door verlangen
overmand
*
Vondel heeft het in dezelfde
context over Gods toneel en
+
vertoningen Bespiegelingen
III, 383-384 (WB IX, p. 521)

*

*

Dat de blijdschap, langs dees velden,
met al haar lieftalligheên,
zelf voor ons in 't vlees* verscheen,
heel zou zij niet kunnen melden
't schoon, dat ons de meitijd biedt.
Denkt nu eens, die 't hoort en ziet:

het zou nauwelijks vat
hebben op dit onderwerp
*
als

Bleef 't geschapen onvolprezen
van de keurelijkste toon*;
hoe volmaakt en overschoon
moet de Schepper dan wel wezen!
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in levenden lijve

*

meest uitgelezen klanken
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O hoe kunstig is de hand,
die het oost en west bespant!*
*

Hemel, leer ons recht bemerken,
hoe gij voor ons welzijn waakt,
en de tijden vruchtbaar maakt.
Leer ons in die milde werken
u meer vinden, vrij van smart,
en vernieuw ons winters hart.

Vondel, Bespiegelingen III,
259-260 (WB IX, p. 517)

Dat blijv' dor noch koud van deugden,
maar verere uw majesteit
wasdomrijke dankbaarheid.
Met de schepsels die 't verheugden
hou 't uw lof zo fris en groen
als gij 't groenste bloeiseizoen.
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Zomer. Aan de weledele heer mr. Jan Hudde Dedel, schepen van 's Gravenhage,
enz. enz. Een uitbeelding van de zomer, eerst als een personificatie, dan in het kader
van haar plaats in de dierenriem, hetgeen allemaal uitloopt op verzengende hitte. Dat
leidt dan tot een uitnodiging het buitenleven op te zoeken. Dedel had een buitenplaats
bij Rijswijk, kon dus inderdaad in de duinen ter jacht gaan en in de verte de zee zien.
Ook nu loopt de lof van de natuur uit op een lof van God.

Zomer. Aan de weledele heer mr. Jan Hudde Dedel, schepen van 's
Gravenhage, enz. enz.
De zomer, dof van stem*, en bloot van borst en armen,
kan zich thans ruim verwarmen
in d' overforse vlijt,
waarmee hij tegen 't ijs van 't felle noorden strijdt.
De grote hemelhond*, met levende robijnen,
die hitte nederschijnen,
bezaaid op haar en huid,
bast heen, dat d' aardboôm splijt van 't gloeiende geluid.
De zon, in 't vlammig veld des rossen leeuws* gekomen,
heeft bijster toegenomen
in gloed en schijnselkracht,
zodat vast al wat leeft naar lucht en koelde tracht*.
Nu is Den Haag te luw*. Nu zou 'k, o schrandre Dedel,
door stam en deugd hoogedel,
u raên, naar 't ruime land,
t' ontrijden met de koets de steedse zomerbrand.
De vierschaar en 't geding, die lang met reên betrouwden
op uw recht oordeel, houden
toch viertijd*, zo ik meen.
Begeef u dies naar 't veld en zijn genoeglijkheên.
't Is nu gans aangenaam, gerust en ver van kommer,
te schuilen in de lommer
van enig dicht geboomt,
waarlangs een frisse beek blijmoedig speelt en stroomt.
't Is zoet nu, van iets hoogs, te zien de witte duinen,
op haar verzengde kruinen,
betreên door d' eedle jacht*,
en pink bij pink uit zee aannadren met de vracht.*
't Valt lief voorts, stil en vrij, in d' open lucht gezeten,
zijn eigen hofvrucht t' eten*,

*

's zomers vallen veel
natuurgeluiden stil

*

sterrenbeeld hond,
hondsdagen zijn van medio
juli-medio augustus
*

De zon staat vanaf 23 juli
in dit teken van de
dierenriem
*
streeft
*
warm

*

vakantie

*

jachtstoet (aan de
aristocratie voorbehouden)
*
vgl. Vondel Bespiegelingen
III, 407-410 (WB IX, p. 522)
*
ongekocht voedsel, thema
uit de buitenlevenpoëzie
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als d' avondster al blinkt,
en 't vege* schemerlicht in 't gele westen zinkt.
Laat uwe lustplaats dan, na hartelijk verlangen,
haar heuse heer ontvangen
met zijne zielvriendin.
Ja streef, ter goeder uur, die groene lanen in.
Vandaar zult ge, uit de schauw*, de lustige landouwen
al dichtende beschouwen;
want zulk een schilderij
zet der poëten geest een heel nieuw leven bij.
De gouden korenoogst, met slaap gediend noch sammelen*,
zult ge alsins horen rammelen*
en hijgen op de klei.
Hoe druipt Gods voetstap ook op beemd en klaverwei!*
Hier wordt, in 't lange gras, de rode koe gemolken,
en ginder drijven wolken
van klein vee herwaart aan,
wel heel van wol ontlast, maar braaf* met room gelaên.
De moedernaakte jeugd doorzwemt de lauwe vlieten.
De dorre winden schieten
te flauw en traaglijk heen.
Zo staat de zomertijd dan in zijn volle leên.
O Dedel, waarde heer, wat zijn de winterdagen,
die grijze rokken dragen,
nu ver uit onze lucht
in 's werelds diepste nacht verschoven en gevlucht!
Waar sneeuw en hagel lag voordeez', en sleden glipten,
of schaatsen heneslipten,
gutst heden 't rokend zweet
des landbouws op de grond, wel dorstig, droog, en heet.
Zo doet d' alwijze God nu d' able* lente bloeien,
en dan de zomer gloeien.
Hij kroont de herfst met wijn,
en zendt daarna de vorst, bij klare maneschijn.
Maar geen seizoen, of 't laat, schoon 't strenger valle of zachter,
de aardbol zegen achter.
Zo strome, o brave heer,
een gunstrivier van God op u en d' uwen neer.
Doch laat ons hier, als best, de rijke zomer roemen.
die wint van lentebloemen

*

naar de ondergang nijgend

*

schaduw

*

talmen
nl. met haar werktuigen

*

*

vgl. psalm 65:12: Gij kroont
het jaar met uw goedheid, en
uw voetstappen druipen van
vettigheid
*
heel goed
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't zo wijd, met graan en ooft,
als iemand beter doet, die geeft, dan die belooft.
In hem is 't jaar, van kinds, naar 's hemels eeuwige orden*,
een jongeling geworden.
Met hem verkrijgt de mens
het tijdelijk geluk genoegzaam gans naar wens.
Mijns oordeels mag de herfst, wiens druiven, met haar teugen,
de Hoogste zelf verheugen*,
niet halen bij deez' tijd.
Doch dit zij hier geen stof van twist of redenstrijd.
Gelukkig, slechts, die van al 's aardrijk schone zaken
een ladder weet te maken
waarlangs hij klimt bij God*,
de Schepper van dit al, der vromen loon en lot.

*

verordening

*

toespeling op de bruiloft te
Kana waar Jezus water in
wijn veranderde (Johannes
2:1-12)
*

toespeling op Jacobs ladder
die hemel en aarde verbindt
(Gen. 28:12)
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Zomeronweer. Onweer- en noodweerbeschrijvingen komen wel vaker in de
Nederlandse en klassieke literatuur voor. Poot zal de verschillende
stormbeschrijvingen in Ovidius en Vergilius hebben gekend, waar onder meer
beschreven wordt hoe de vier winden tegelijk met elkaar strijden. Vondel nam dat
enkele keren over in onweersbeschrijvingen, onder meer in het Lof der zeevaert. Ook
in zijn tragedie Salomon wordt een onweer beschreven en Antonides van der Goes
heeft eveneens een dergelijke beschrijving geleverd. Uit dit en zeker ook uit bijbels
materiaal heeft Poot een algemene descriptio willen leveren van een aangrijpend en
veelbetekenend natuurverschijnsel. De tekst gaat veel verder dan een eigen ervaring,
reikt ook veel verder dan Nederland en maakt van het onweer een kosmisch gebeuren.
Aan de beschrijving geeft hij een betekenis: onweer is een straf van God, vandaar
de smart van de ‘bleke godloosheid’ en zelfs de hel wordt erdoor getroffen. De
toepassing volgt aan het slot: iedereen kan op het onverwachtst door een ramp
getroffen worden. Men moet dus verstandig zijn en zich niet te zeer verheffen en
buigzaam zijn in tijden van tegenspoed. De grootste troost is echter dat God het
onweer doet ontstaan, maar het ook weer laat overgaan. Zelfs een gevaarlijk
verschijnsel als het onweer is tenslotte ook weer een teken van Gods grootheid, zoals
bijvoorbeeld psalm 29 laat zien. Zie ook inleiding p. 78-79.

Zomeronweer
Hoe smoort de volste klaarheid
des daglichts in de naarheid
van een pikzwarte nacht! Hoe barst, met schor geluid,
de zwangre donderwolk in vuur en hagel uit!*
Wat woên de tweepaar winden
(thans dolle krijgsgezinden)
vervaarlijk ondereen, terwijl, daar 't alles wiegt*,
't grauw stof van dijk en straat ten hogen hemel vliegt!
Heldiepgedoken kuilen
en donkre bossen, huilen
van 't ijslijk stormgeweld en bliksemschoot op schoot*.
't Logge aardrijk loeit en zweet in bange barensnood.
Het ruisen, trillen, kraken,
van staan en vallen, maken
beneên een tegenbui. Zo worstlen, om te zien
wie sterkst vall', grond en zwerk, en d' eerste schijnt te vliên.
De schuinse donderslagen,
uit zware regenvlagen
geslingerd, teisteren 't boos hooft en eiken hart
der bleke godloosheid met sidderende smart.

*

vgl. Vondel Adonias 235
(WB IX, p. 317): ‘zo barst een
zwangre wolk met vuur en
bliksem uit’
*
(heftig) heen en weer
beweegt
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En d' onbeschenen zetel
des afgronds*, hoe vermetel
op d' ijzren vesten, schudt en beeft aan d' onheilbron.
Nooit wilder winterweer bij zoeter zomerzon.
't Afgrijselijk geklater
des noodweers treft ook 't water
van d' omgeroerde zee, die gruwzaam schuimt en barnt,
en met haar golven gispt* 't nu dubbel blind gestarnt*.
De diamanten gronden*,
waar d' allergrootste ronden
op wenden, daveren en dreunen van dees lucht,
en d' ademloze ziel der rotsen gilt en zucht.
In 't end, 't heelal, bestreden
van d' onbarmhartigheden
des blauwen dwarrelwinds en donders, doods en straf,
schokt, half verwrongen, schier van zijnen wortel* af.
Wat geeft dit (zonder vrezen
bezichtigd noch gelezen)
een jammerlijk gelaat aan alles wat nog pas
zo wonder vrolijk stond, en gans welvarend was!
De bergen, spits als horens,
en hoogstgestegen torens
zijn van de bliksemstraal de kruinen ingebeukt,
en ijzer en metaal en staal ineengekreukt.
Gods cederen, en d' eiken,
die 's hemels kap bereiken,
en d' ooftboom leggen naar en deerlijk omgewaaid,
of van hun dikke stam en kleigrond afgedraaid.
D' aanzienelijkste huizen,
te zwak in 't bijster suizen
van zo verwaaid een weer, staan schrikkelijk geblaakt,
of door de felle storm geschonden en mismaakt.
Met d' oogsten, nu bekreten,
ligt heel vaneen gesmeten
der landliên ijdel zweet, bros heil en losse* hoop,
of spoelt vast treurig heen met 's waters overloop.+
De wegen zijn gesloten
door blaên en groene loten
en afgeslagen tak en aangewaaide schoof;
en alles blijft een wijl van 't onweer dof en doof.

*

duistere hel diep in de aarde

*

geselt
sterren zijn verduisterd
*
dook doelt Poot erop dat de
sterren blind zijn, in de zin
dat ze geen toekomst
voorspellen e.d.
ondoorbreekbare
fundamenten, waaromheen
de sferen van de kosmos
draaien
*
basis
*

*

niet op zekerheid
gebaseerde
+
Vgl. Vondel Herscheppinge
I, 330-332 (WB VII, p. 416)
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Ter zee ging 't ook beklaaglijk,
en werd veel leed ondraaglijk.
Wie ziet met droog gezicht de schepen zo verlemd*?
Zo op een klip gestampt, of aan een bank geklemd?
Die onbeschadigdst bleven
in 't woest gebulder, dreven
wel honderd glazen weegs kleinmoedig overstuur*,
gestadig met de dood tot hunnen nagebuur.
Met zo veel ramp voor luiden
en landen, rees in 't zuiden
dees duistre donderbui op 't schoonste van de dag,
en liet met haar vertrek de wereld vol geklag.
Gelijk een uitgelaten
en razend beest, de vaten,
van pronk of nut gebruik, verbreekt in 't rijkste huis,
tenzij het word' geschut: zo deed dit stormgedruis.
Zie; als ons alle dingen
op 't liefelijkste omringen,
en 't blijdste wezen biên, zijn jammer en verdriet
niet zelden dichter bij dan iemand gist of ziet.
Men leer' dies zedig duiken,
en trouwe raad gebruiken.
De donder, bliksem, wind, en weerlicht lopen mis,
of treffen zachtst en minst 't geen laag en buigzaam is.
Maar gij, die ooit zult lijden;
houdt moed in droeve tijden.
't Is God, God is 't alleen, die onweer doet ontstaan.
Hij is het, hij alleen, die 't ook doet overgaan.
Beseft voorts onverdroten,
dat door die grove noten,
en met zo oversterk en vreselijk een tong
het luchtruim tot Gods lof, en van zijn almacht zong.

*

door averij getroffen

*

dreven wel zo'n vijftig uur
varen vol angst uit de koers
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Herfst. Aan de weledele en grootachtbare heer Mr. Adriaan van Assendelft, voor de
derde maal burgermeester der stad Delft, bewindhebber der Westindische
maatschappije, enz. Ook toen Van Assendelft (1664-1742) voor het eerst (1722) en
voor de tweede maal (1727) burgemeester werd, had Poot voor hem een gedicht
gemaakt. Nu draagt hij de inmiddels ruim 67-jarige in 1731 dit gedicht op. Het
onderwerp is toepasselijk: de herfst draagt rijke vrucht en dat kan ook van de
burgemeester getuigd worden. Er ligt ook een lichte weemoed over het jaargetijde
omdat het einde van groei en bloei in zicht komt. Ook dat geldt voor de adressaat,
maar Poot zet dit aspect niet sterk aan en hoopt eerder dat de burgemeester nog lang
van een gelukkig leven mag genieten. Poot legt een verband tussen zijn gedicht en
de buitenplaats van de burgemeester als hij veronderstelt dat die via zijn poëzie van
het landleven kan genieten, ook als het daarvoor in feite te koud is. Dan wekt het
enige verbazing dat hij als vruchten nu juist de olijf, vijg en wijnstok noemt die eerder
uit de klassieke literatuur stammen. De uit zuidelijke streken stammende
personificaties van de herfst, bijvoorbeeld zoals weergegeven in het Werelttoneel,
tonen die als een man of vrouw, beladen met deze vruchten. Bovendien blijkt Poot
ook voor deze herfstbeschrijving geput te hebben uit Vergilius' Georgica I (Vondel
WB VI, p. 194-197, r. 298 en 334). Het gaat om een detail, het boergesternte (niet in
WNT). Dat is alleen via Vondel op te lossen. Vergilius raadt aan goed te letten op de
sterren, onder meer Arcturus. Vondel vertaalt dat merkwaardig genoeg met ‘de Boer’,
als weergave blijkbaar van de ‘Berenhoeder’, Boötes (in dat sterrenbeeld is Arcturus
de helderste ster), omdat hij waakt over de Grote en Kleine Beer. Poot gebruikt deze
vertaling (334 ‘zo let op 't zinken van de Boer’) in verband met het zaaien van
winterkoren, om een parallel, gevolgd door een oppositie, te verkrijgen met de
‘landman’ in de volgende regel.

Herfst. Aan de weledele en grootachtbare heer mr. Adriaan van
Assendelft, voor de derde maal burgermeester der stad Delft,
bewindhebber der Westindische maatschappije, enz.
Belieft het u, van staatgeleerde blaên,
langs vrolijk rijm, tot mij toe neer te klimmen,
zo zult gij zien mijn vers voor u gelaên
met vruchten, die van koele herfstdauw glimmen.
't Zal door 't grofvette en klaarbeschenen rijk
des zaligsten seizoens uw geest geleiden.
Laat al wat leeft slechts onophoudelijk
de waarde roem des milden Gods verbreiden.
O Assendelft, geacht bij stad en staat,
aan uwe deugd en wijsheid dier* verbonden,
Zie, hoe d' Aartstroon zijn gunst nog vallen laat
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op nietig stof, aaneengekleefd van zonden.
Zie, hoe 't geluk, dat, blij en onbelet,
zijn kruin verheft, nog hoger dan de starren,
op d' aarde neer zijn grote voeten zet,
waar nu zo lief Gods zegening blijft marren*.
't Rijk najaar stort een gulle overvloed
van rijp gewas in 's mensdoms open wensen*.
Hoe leeft de vreugd, wiens landheil* zuidergloed
noch noorderkou deên kwijnen of verslensen!
Zij trekt een goê, een wonderschone prijs
uit boomgaard, beemd, gebergte, dal, en akker.
Al d' aarde is een gezegend paradijs.
Haar voedsterzucht* blijft wensbaar voor ons wakker.
Dat 's winst bij slaap. 't Ooft, nu volgroeid en heus*,
vernaamt ge, o tijd, die eeuwig zwiert en dwerelt,
nog nauwlijks, toen de blonde dag een reus,
de blauwe nacht een dwerg was, in de wereld*.
Zo deelt d' olijf, om zijn prijswaardigheid
een heilig merk van de godlieve vrede;
zo deelt, met zoet en vriendelijk bescheid*,
de vijgenboom nu schone vruchten mede.
Maar 'k volg de herfst ook hier, door 't spa gebloemt.
Hier wast en zwelt de vrolijkheid aan ranken,
die, met een vocht, voor hemels meest geroemd,
de fijne grond en 't kromme snoeimes danken.
Dus leest men blij de groot geworden wijn;
waarop zijn oogst hem heentorst naar de persen.
Daar wordt hij dan vertrapt, in droeve schijn,
die korts hierna zo spotten zal en schersen.
Maar die ook wel aan treurigheid en druk
door goed gebruik, een nieuwe moed zal geven,
of doen de geest hoog vliegen, met geluk,
of menig lijk, op 't stenend* bed, herleven*.
Hoe 't zij: dit, dit 's de tijd, die, door gewas,
en vee, en wild, en vlucht*, de wereld zegent;
en vet vergaart, uit koud en krimpend gras,
of kruid of loof, bijwijlen nat beregend.
Hij* bukt, en draagt, aan zijn zeer grove hand,
een brede korf, gepropt met duizend dingen,
't vermogen braaf van lucht, en vloed, en land,

*

toeven

*

verlangens die hun handen
a.h.w. openhouden
*
voorspoed op het land
behaald

*

teelkracht
welwillend voor de mens

*

*

nl. toen het zomer was met
lange dagen en korte nachten
(was het gewas nog
nauwelijks zichtbaar)
*
reactie (weinig meer dan
een gemeenplaats hier)

*

zuchtend
wijn gold als versterkend
voor ernstig zieken, al is hier
van een hyperbool sprake
*
gevogelte
*
personificatie van de herfst
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wier gaven nu elkanderen verdringen.
Thans doodt en kerft zijn slachtbijl rund en zwijn;
die helpen dan de kille winter voeden,
voor wie wij ook, met stomme stervenspijn,
de beelden der onnozelheid* zien bloeden.
Voorts bouwt de ploeg, van ossen voortgehaald*,
de milde klei, met lange en rechte voren,
terwijl al laag 't bleek boergesternte* daalt,
en 's landmans hoop hoog rijst op 't winterkoren.
't Zij dan de zon uit d' overheldre Waag
ons groete, of ga 't groot Schorpioen verlichten:
hetzij al fel de Hemelschutter plaag'*
met krakende en verwaaide hagelschichten,
d' alvoênde Herfst staat altijd schenkgereed,
brengt altijd baat, schoon rasser eens of lomer,
en houdt niet in: zijn rijkdom wordt besteed*.
Het lust hem zelfs te zaaien voor de zomer.
Zie daar; dit vol, dit wenslijk jaargetij,
heb ik voor u, o Assendelft, gekozen,
als u gelijk, wiens gloeistand al voorbij,
wiens lente lang te rug gleed, met haar rozen,
maar wiens nog sterke en wakkere ouderdom
ook vruchten geeft, welwaardig d' achtbre grijsheid
des eedlen hoofds, dat hier dus en alom
de wereld baat, met zijn staatnutte wijsheid.
Ochof* 't gedicht, 't geen ik u schaamrood biê,
als kundig* van zijn magerheid en sproeten*,
in drachtbaarheid* uw lusthof aan de Schie
nu overtrof, en recht de lust kon boeten!
Ochof 't, wanneer de gure wintertijd,
met sneeuwjacht, wind en ijs, het buitentrekken
te bitterlijk verhindert en benijdt,
u, in de zaal* een buitenplaats mocht strekken!
Zo vond uw zorg, die hier, al 't land ten goê,
zich kwijt, en reikt, langs andre sterrenstralen*,
tot in 't rijk hart eens nieuwen aardboôms toe,*
ook dan wat stof tot rust en ademhalen.
Leef midlerwijl, en staag, in vol geluk.
De Hemel blijv' zijn zegen t' uwaarts keren,
en bang verdriet, en ongehoopte druk,

*

schapen/lammeren,
symbool van onschuld
*
de os werd ook in
Nederland wel als trekdier
gebruikt
*
Berenhoeder
*

de tekenen van de
dierenriem in de herfst

*

uitgedeeld

*

och, dat
daar ik weet heb
*
vlekken
*
vruchtbaarheid
*

*

grote voorkamer

*

onder andere constellaties
omschrijving van Van
Assendelfts werkzaamheden
voor de WIC
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genadiglijk en eindloos van u weren.
Doch 't jaar, nu wijd, door d' oude wenteling
der driftige* seizoenen, voortgelopen,
vermaant en roept, dat hier geen levenskring,
door losse waan, op vaste duur moet hopen.
Zulks leraart ook 't rasstervend bladergroen,
dat, ros en geel, in 't klevend slijk gevallen,
de ogen meer geen* blijdschap aan zal doen,
noch fruit en moes bemanden en omwallen.
Zo laat ons dan, terwijl we hier nog zijn,
de deugd uit vreugd, de vreugd uit deugd doen rijzen.
Ja laat ons zo, bij 's levens zonneschijn,
Gods weldaên blij genieten, en hem prijzen.
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Aan Willem Vlaerdingerwout, Hoogheemraad des lands van Woerden, burgerhopman
der stad Delft, enz. enz., wiens Edelheid het beliefde mij met een schenkage van zilver
aan te moedigen. Vaak toont Poot zich in zijn laatste jaren gedeprimeerd, maar in
dit gedicht is het vroegere enthousiasme van de dichter even helemaal terug. Het
eervolle geschenk van zijn trouwe begunstiger, waarschijnlijk een zilveren schaal,
geeft hem nieuw zelfvertrouwen. De Nijd, gepersonifieerd voorgesteld als een
broodmagere gestalte met slangen in het haar, een tweede Medusa, zal hem aanvallen,
maar als een tweede Perseus zal hij deze Medusa verslaan door haar de zilveren
schaal als een spiegel voor te houden zodat ze door de aanblik van zichzelf versteent.
Jaloerse tegenstanders bespotten hem, maar hij laat zich niet uit het veld slaan. Hij
zal opnieuw aan het dichten gaan en bewonderende omstanders zullen hem in
gemijmer verzonken takjes van de bomen zien rukken en dan zeggen: Hij dicht
alweer. De formulering heeft iets aan de literatuur te danken. Horatius schreef al: de
man is gek of hij dicht (Sat. II, 7, 119) en Huygens had dat in zijn Dagh-werck
(1303-1304; Worp III, p. 85) geformuleerd als: ‘Ziet, men merkt het aan 't gezicht/,
of hij mijmert, of hij dicht’. Maar ook de werkelijkheid wordt hier gespiegeld. Spex
althans weet te vertellen dat er meer dan eens bezoekers kwamen kijken hoe dat
eruitzag: een dichtende boer - al is het ook niet uit te sluiten dat deze mededeling
van Spex nu juist weer aan dit gedicht is ontleend.

Aan Willem Vlaerdingerwout, Hoogheemraad des lands van Woerden,
burgerhopman der stad Delft, enz. enz., wiens Edelheid het beliefde
mij met een schenkage van zilver aan te moedigen
Ik heb de hemel nooit gebeden
om overvloed van mijn-geluk*,
noch weelde waar de bleke druk
aan vasthangt met mismaakte leden.
Nooit riep ik God, mijns wetens, aan
om hoge zaken, die, verworven,
niet zelden haren heer bedorven*,
en jammerlijk deên nedergaan.
Dit, dit was 't geen ik heus begeerde;
des Hoogsten vriendelijke gunst,
wat levensmiddlen voor mijn kunst,
en stilheid die geen vreugd ontbeerde;
hierbij, zo 't wezen mocht, ook iets
om hun eens braaf te kunnen tonen,
die dom, 't onschuldig dichten honen,
als waar nooit baat op overschiet*.

*

fortuin uit mijnen
opgedolven

*

in het verderf stortten

*

als iets waarmee niets te
verdienen valt
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Die dingen zocht mijn zielverlangen.
De goedertieren God, en gij
beroemde Willem, doet ze mij,
ook boven mijnen wens, ontvangen.
Uw mildheid, nimmer dwaas gepleegd,
brengt mij, door ootmoed nooit bedaarder*,
een zilveren geschenk, dat zwaarder
dan al mijn kunstverdiensten weegt.
Zo schuift en drukt ze mij hoe langer
hoe dieper in gewenste schuld.
O, welk een hemelblijdschap vult
de boezem van uw boerse zanger!
Maar 'k zie wel, dat ik dus in 't end,
hoe rustrijk naar 't uitwendig wezen,
voor snode dieven heb te vrezen,
een zaak, mij eertijds onbekend;
ook, dat de Nijd* zijn ijzre tanden
al wet* op mijne onnozelheid,
met zeker pijnlijk onbescheid*,
te bozer om uw milde handen.
Doch hoor, wat ik heb uitgedacht
('t geen 't hart lokt van een murenbreker
was al vanouds te luttel zeker
door stalen slot en heldenwacht):
'k Zal uwe gaaf, ook zonder zwijgen*,
in mijn geheugen wel zo nauw
bewaren, dat geen roversklauw
in eeuwigheid z' eruit zal krijgen.
En voorts de nijd, dat naakt gebeent',
die wil ik 't blinkend zilver* togen,
tot hij bezwijk' met draaiende ogen,
als door een slangrijk hoofd versteend*.
Laat dan vrij, laat wie 't lust dan zeggen:
‘O Hubert, waant uw wilde zin
nog steeds met rijmen glorie in,
en schatten op te zullen leggen?
Neemt gij de witberijpte kou,
die aanwaait uit het blauwe noorden,
te stuiten met de lieve woorden
van enig vers dat vloeken wou?*

*

die nooit zo stil was van
ootmoedige dankbaarheid als
nu

*

personificatie van de
Afgunst
*
scherpt
*
onbescheidenheid

*

ook al verzwijg ik die niet
(uit angst voor dieven)

*

bij wijze van spiegel

*

Medusa, met een met
slangen omgeven hoofd,
versteende mensen die haar
zagen met haar aanblik maar
kwam zelf om toen ze in een
spiegel keek.

*

Denk je echt de winterkou...
te kunnen stuiten met... een
vers dat een magische spreuk
wil zijn?
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Gij zijt te ver gedwaald. Wij eren
geen dweperij: maar stil, dat 's mis.
't Heet poëzie*; die dekt geen dis,
noch heelt geen wonden in uw kleren.’
'k Zeg, laat zo schimpen na als voor,
die, slechts geboren voor zichzelven,
hun rode god* uit d' aarde delven,
en slaafs aanbidden in 't kantoor.
Ik, door een gift genoopt tot zingen,
en nog voor geen gebrek beducht,
zal 't hoofd verheffen in de lucht;
dat hoofd vol zangersbeuzelingen*.
Men zal, vertrouw ik, nu nog meer
mij, langs de laan, ten mijmerteken,
de lootjes van 't geboomt zien breken,
en roepen dan, hij dicht al weer.
Te weten*, met een vol genoegen
begroet ik nu het kunstaltaar.
'k Zal zingen, want het valt niet zwaar
de blijdschap bij 't geluk te voegen.
Mijn kleine dichtgeest kan voortaan,
als in gans weeldige landouwen,
gedurig zijnen lust aanschouwen,
en over bloemtapijten gaan.
En nu zet ik verheugde schreden
in 't altijd juichend hemelrijk.
Zo hoog doet mij dit klinkend blijk
van ongeveinsde vriendschap treden.
Was ik, och was ik maar bekwaam
om 't hartvermaak naar eis te tonen.
Dan 'k hoop die prijs met prijs te lonen,
wel waard mijns waarden gevers naam.
Zo moet een trouw gedrag doen weten,
o weldaên, die mijn ziel verblijdt,
dat gij te recht gegeven zijt;
gegeven, maar niet weggesmeten.
Doch gij, mijn overgulle vriend,
wat geef ik weer? Och! Niets dan wensen.
Heb eeuwig gunst bij God en mensen
gelijk uw wijze deugd verdient.

*

spottende zelfcorrectie van
de tegenstanders; direct
daarna vervolgen ze hun
gedachtegang
*
goud
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Aan de heer Nikolaas van Bremen en zijn eega joffrou Joanna van Zwaanenburg,
liefhebbers en begunstigers der edelste kunsten. Nikolaas van Bremen was een hoge
Haagse ambtenaar die een verzameling boeken en kunstschatten bezat. Waarschijnlijk
is Poot met hem in kennis gekomen via Jacob Spex. In dit gedicht wordt een
logeerpartijtje bezongen, bestaande uit lunch, diner en een nachtje slapen, waarbij
de dichter, samen met Spex, gul werd onthaald en door de huisheer werd rondgeleid
langs diens verzameling. In een dichtbrief bedankt Poot voor de genoten gastvrijheid.
De dankbaarheid klinkt overdreven maar daarbij moet wel bedacht worden dat Poot
in zijn latere, vaak treurige jaren niet verwend was met waardering.

Aan de heer Nikolaas van Bremen en zijn eega joffrou Joanna van
Zwaanenburg, liefhebbers en begunstigers der edelste kunsten
Mij heugt niet ooit of ooit volstrekter vreugd genoten,
hartstrelender vermaak te hebben ingeaêmd
dan toen uw gulle gunst, ten boezem uitgevloten,
mij, o gelukkig paar, deed stom staan en beschaamd.
'k Bedoel het waarde onthaal, zo heus, zo edelmoedig,
en openhartig* mij lest aangedaan door u.
Een mildheid, met de geur der vriendschap overvloedig
gezegend, doch die 'k nooit zo wel bezon* als nu.
Nu zie en smaak ik eerst, wat mij is wedervaren.
'k Vertegenwoordig mij de zoete statigheid,
waarmede 't u geviel het juichen in mijn aêren
te zenden, en veel leed te bannen, daar 't nog leit.
Dat overwensbaar lot doorwandelt mijn gedachten
thans met getelde schreên: en 'k voel mijn schaamte en schroom
nog eens door overvloed van minzaamheid verkrachten*.
Voorwaar, uw blijde zucht was mij een honingstroom.
Dus voer ik ras uit stof en slijk van druk en kommer
ten rijken hemel op der zielgenoeglijkheên.
Dus kreeg mijn flauwe moed, gekoesterd in de lommer
eens reinen weeldehofs, weer krachten in zijn leên.
O Bremen, 'k zal u dies nooit dan met blijdschap noemen,
totdat de zwarte dood mij in haar woning delv'.
Ik zal u als de roem der aartsbeleefden roemen,
of nemen in gedicht voor d' aartsbeleefdheid zelf.
En gij, Joanna, mee, in wie haar zetel namen
bekoorlijkheên, gedaald uit Gods geruste* troon;
uw goedheid zij een beeld van 't vriendelijk betamen*,

*

hartelijk

*

overdacht

*

overweldigd worden

*

onschokbare
aangenaam gedrag

*

H.K. Poot, Dichter en boer. Hubert Korneliszoon Poot, zijn leven, zijn gedichten

448
waar ooit mijn zwakke kunst de waardigheden kroon'.*
Wij zaten dan in 't kuis gezelschap aller lusten
en van de brave Spex, een ijverig poëet,
nog jong*, maar hoog van geest. De deugd en achting kusten
elkander; ja uw huis werd van die liefde heet.
O, welk een kopren muur hielt ons wijd afgezonderd
van 't wreedste werelddeel*, 'k meen twist en dolle haat,
die, uit het heilloos diep des afgronds opgedonderd*,
het mensdom wikkelen in gans rampzalig kwaad!
Ja hoe verdween nu al wat schrik en angst kan baren,
in een zeer dunne damp, of wezenloze niet!
Hoe vrolijk kwam 't geval ons alszins tegenvaren!
Geen rijker kust dan waar 't geluk met kracht gebiedt.
Uw dis verzaadde ons gul, gelijk aan heldendaden
een rechtgrootmoedig vorst zich met schenkages kwijt.
Hij doet het zo, dat zijn genagift langs haar paden
door traagheid niet verarmt, noch onder 't geven slijt.
D' alvoedende aarde gaf 't uitnemendste vermogen
van hooggestegen berg en diepgezonken dal.
En 'k zag meer kleuren nooit aan 't schoon der regenbogen,
dan ons voorts lieflijkheên verschenen overal.
De fiere Schilderkunst wees hare wonderwerken.
Het hemelse gelaat der Dichtkunst liet zich zien.
D' Aloudheid, half vergaan, kwam met haar grijze merken
hervoort, en op uw wenk mij ook nog gaven biên.
Doch schoon dus nergens keur van grootse vreugdestoffen
ontbrak, zo weet nochtans, dat mijne vrolijkheid
't al overtrof, en nooit zal worden overtroffen;
tenzij in 't eeuwig rijk, door 't vroom gemoed verbeid.
De dingen evenwel, die onder, lustgenieten,
maar boven, in de taal van God en d' englenschaar,
verfoeibre lelijkheên en snode zonden hieten,
als overdaad en spot, werd geen van ons gewaar.
Dat sparen, 't geen zo lang met gunst en geven sammelt*,
tot d' armoe 't stil vervloekt, terwijl ze, smekens mat,
in 't schamel drukgewaad van grauwe honger rammelt,
vond hier vooral geen plaats, noch op de harten vat.
En zeker, niemand zal mij licht een feest beschrijven
wiens lustigheid bij die van dit gezelschap haalt,
en waar d' onschuldigheid zo zuiver wist te blijven.

*

als ik ooit in mijn poëzie de
soorten waardigheid van
mensen zou bezingen (dan
zou u een voorbeeld van
vriendelijkheid zijn)
*
Spex was geboren in 1704
*
onderdeel van het leven in
de wereld
*
vgl. Hooft: ‘Hier,
opgedonderd uit het
voorburg van der Helle,/ Ben
ik scheurzieke Twist’
(Geeraerdt van Velsen
1367-7)
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Wij schepten brede vreugd, met nawee nooit betaald.
Doch eindlijk moe daarvan en 't zien op kunstwerk, zonder
veel weerga, naar ik acht; zo ging d' onmeetbre zon
aan 't gele westerdeel des ronden hemels onder.
Vaar wel, gewenste dag, gewenste weeldebron.
Hiermee mocht schrift en beeld het lijf als nederleggen.
't Had ruim hun beurt geweest. En nu begon de maag
bei schotel weer en fles de oorlog aan te zeggen,
gevoerd tot haar verlies en voorraadsnederlaag.
De tijd na 't avondmaal versleten wij met praten,
totdat de middernacht elk riep ter zachte plaats
van rust, alwaar ik sliep tot d' uur die 't bedverlaten
beschouwt bij 't lachend licht des gulden dageraads.
Op zulk een wijs werd ik, een wijl verleên, bejegend.
Zo lief omringde mij de 's Gravenhaagse lucht.
Dus lag het goed geval in mijnen schoot geregend,
en met zo zacht een hand verstiet men leed en zucht.
O welprijswaardig paar, o schat van geest en reden,
heb driemaal dank, en leef in nooitgestoorde vree.
Laat mij als vastgehecht in uw goedgunstigheden,
en groet de dichter Spex met eerbied in mijn stee.
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Een schone dag, en uitnodiging op de zelve. Aan de geestrijke heer en dichter Jakob
Spex. Volgens Spex dateert dit gedicht uit 1732 (Jacob Spex, Gedichten 1755, p.
345). Blijkens de inhoud is het nazomer, augustus-september. Het eerste deel van
het gedicht (1-46) is een algemene beschrijving van een mooie zomerochtend. Het
tweede deel een dichtbrief aan zijn vriend Spex met de vraag hem in Delft te komen
opzoeken.

Een schone dag, en uitnodiging op de zelve. Aan de geestrijke heer en
dichter Jakob Spex
's Lichts jeugd, gans lief, in 't heldere oost, ontloken,
en rijklijk aangedaan
met goud, saffier, puikpaarlen, purperstroken,
en koele rozenblaên;*
beloofde thans, door aartsbevalligheden
en goddelijke lach,
een goe, gedwee*, hoogmilde, luisterbrede,
en overschone dag.
En zeker, die vriendin der letterluiden*
bedriegt tot nog toe niet,
naardien de zon alree van 't zachte zuiden
volmaakte stralen schiet.
Hoe speelt haar glans, door wolken, wit van zomen,
in 't ruim, dat nergens stuit!
Of op 't verliefd en zingend groen van bomen
en beemden, kruit en spruit!
Met welk een zwier bedanst haar gulden klaarheid
het vloeiend diamant
van beek en bron, en wat 's de zwarte naarheid
des nachts nu wijd van kant!
De hoofse steên en boerse dorpen gloren
van 't licht, dat alles toont.
'k Zie 't zelfs, met kracht, in diepe kuilen boren,
waar 't eeuwig zwijgen woont.
En onderwijl doorritselt Levenwekker*
gebloemt, en laan, en lis:
zulks* het alom oneindig mals en lekker
voor al de zinnen is.
Dit mag schoon weer, een blijde hemel heten,
en prille zonneschijn.
Ik kan dus schier mij zelve heel vergeten,

*

beschrijving van Aurora in
Pers: met goud (de
opkomende zon), saffier
(blauwe lucht), paarlen
(dauw), purper en rozeblaên
(ochtendrood)
*
zacht
*
vgl. Pers: Aurora als
vriendin van dichters

*

term gemunt door Vondel
als weergave van Zephyrus,
de westenwind
*
zodat
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en alle wereldpijn.
De blanke lucht verlustigt zo mijn ogen,
en geeft zo veel vermaak,
dat ik gezwind ten hemel word getogen,
en meer geen aarde raak.
Gewiekte dag, klaarglinsterend van leden*,
en wonderheugelijk,
gij brengt de lust en 't juichen naar beneden,
uit Gods gelukkig rijk.
Gij koestert, streelt, en zegent land en water.
Door u is 't overal
vol leven, vol bewegen en geschater,
en tier en vier en val.
Met gunst beschenkt gewis de God der goden
u van 't hoog stergewelf.
Dies zal dit rijm mijn vriend nu buitennoden,
en naar 't aloude Delf.
Kunstrijke Spex, kom t' mijwaarts, ver van duchten,
en schep, langs 't open veld,
eens ruime aêm en zoete zomerluchten,
met zegen vergezeld.
Geen beter dag is hiertoe ooit verschenen.
Geen guller lieflijkheid
kan d' eêlste tijd de wereldkloot* verlenen,
die nu in zijde leit*.
't Ziek Hondsgesternt zweet vloên van gele vlammen
noch rode vonken meer*:
en 't Noorden smijt, door kilheid aan 't vergrammen,
geen sneeuw of hagel neer.
Men ziet alleen de Hemeljonkvrouw* lonken,
en met haar gouden haar
en blinkende robijnen aardig pronken,
gans minzaam van gebaar.
Beschouw dus niet zo vast* en alle dagen
het Haagse hofgezwier;
maar laat de vaart*, of 't rollend wiel, u dragen
tot bij uw vriend, en hier.
Dat u mijn luit ter vlugge komst verbinde,
hoe log of laag van toon.
U is bekend, waar, met mijn zielbeminde,

*

de dag wordt voorgesteld
als gevleugeld met een wit
en blinkend gelaat
Werelttoneel III, p. 123

*

wereldbol
op z'n mooist gekleed is

*

*

de ziekmakende
hondsdagen van 19 juli-18
augustus zijn voorbij
*
Maagd, teken van de
dierenriem waarin de zon
zich bevindt van 21 augustus
tot 21 september
*
steeds maar door
*

de Delftse Vliet die als
trekvaart fungeerde
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ik vrij en vreedzaam woon*.
De huizing, die Gods goedheên mij vergunnen,
is wel beknopt en smal,
doch zo niet, dat geen vriend erin zou kunnen,
als 't hem believen zal.
Zij blinkt wel, aan haar houte' en stene' leden,
van elpenbeen* noch goud;
maar dekt misschien meer openhartigheden*
dan menig ooit vertrouwt.
Die zullen u zo vriendelijk ontvangen,
zo vaardig* en beleefd,
als immer haar vermogen toe kan langen.
Welaan dan, heengestreefd.
Noch wilde zeên, noch winderige bergen,
noch wouden, doods en naar,
beletten dit: en onze stoutheên tergen
noch tarten dus 't gevaar.
Die rasse reis heeft, aan haar brede zijen,
niets anders, op dit pas*,
dan stil geboomt, gezonde landerijen,
en welig tuingewas.
De vrolijkheid lacht daar, uit groene tronen,
de mensen alszins* aan:
zo fris, gelijk de waarde lauwerkronen*,
die op uw haren staan.
Dit zal de weg bekorten, 't zoet verlengen.
Maar wenst ge ons duur verplicht,
zo moet ge uw geest, uw kunstgeest, medebrengen,
vervat in gulden dicht.
Uw verzen zijn mij lief, en staan, uitstekend
in trant en majesteit,
reeds met de straal en 't eeuwig ijk getekend
der ware onsterflijkheid.
Zij zullen wis de loden wanlust* minderen,
die blode zanglust stuit.
Maar kom toch dra met uwe harsenkinderen.
Ik steek mijn handen uit.
Dus hoopt mijn ziel, genoeglijk en nooit drukkig,
te plukken vrucht van vreugd.

*

in Delft

*

ivoor
hartelijkheid

*

*

bereidwillig

*

nu

*

overal
kransen van laurier (voor de
dichter Spex)
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Blijft effen slechts, gij paên, en brengt gelukkig
mij thuis die schrandre deugd.
En gij, o dag, slaak buien noch verhitten,
voor ik mijn wens zie aan mijn tafel zitten.
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Nacht. Het eerste deel van het gedicht geeft een suggestief beeld van een heldere
zomernacht zoals de dichter die gezien heeft in en aan de rand van Delft, vol
expressieve, soms synesthetische beelden. De dichter presenteert zich in het begin
van het gedicht als een vroeg opgestane toeschouwer van de schoonheid en ervaarder
van de stilte van deze nacht. Deze ervaring wekt hem tot poëzie. Maar deze
natuurbeschrijving is in het kader van het gedicht alleen een opmaat voor een brede
beschouwing over de schepping, nut voor natuur en voortplanting, en geschiedenis
van de nacht, dit alles in christelijke zin, met als climax de nachtelijke duisternis op
Golgotha waar Jezus gekruisigd werd tot heil van het mensdom. De lof van de nacht
is tenslotte alleen bedoeld als een lof op God. Zie verder Inleiding p. 80-83.

Nacht
De gouden dag bestraalt althans*,
uit een gansvreemde hemeltrans,
't verre aardrijk onzer tegenvoeters.
De pasvolklonken middernacht
boeit hier, door vaak en slaap, die heuse zorgverzoeters*,
al 't sterfelijk geslacht.

*

thans

*

Hor. Sat. II, 7, 114

Slechts ik, dus vroeg eens opgestaan,
zie 't rijzend licht der schone maan
op gevels blikkeren en torens.
Zij meet het blauw met elpen* schreên;
en scheurt, in koele moed, met hare zilvren horens,+
de donkerheid vaneen.
Der sterren eindeloos getal
speelt, met een flonkerende val*,
een gloeiende muziek van kringen;
en geeft aldus, bij 't hemels hof*,
de overgrote voogd en heerschap aller dingen*
oneindelijke lof.*
Hoe luistert d' onbeweegde lucht!
Daarin schrijft nu geen vogelvlucht
haar schaterende wemelsporen.
De wufte winden liggen stil.
Het levend kristallijn, bij 't schubbig vee verkoren,
glijdt zacht langs rand en kil*.

*

ivoorkleurige
met kille durf

+

*

zwier, aanslag van een toets

*

samen met de engelen
God de schepper en
onderhouder van de wereld
*
vgl. ps. 148:3b
*

*

bedding
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De weg houdt roepen in en praat,
de wei haar loeien en geblaat.
'k Verneem alom een vredig zwijgen.
Zo sta 'k heel onverlet en vrij.
Zou dit een loden geest geen luchte trek doen krijgen
tot zoete rijmerij?
O stilte, o ongestoorde rust,
der wijze lettren lieve lust*,
men zou bezwaarlijk u volroemen.
O nacht, met uw bedauwde kroon,
gevlochten van groen heul*, en onverslenste bloemen,
u groet mijn lage toon.
Uw kou verschaft mijn zinnen vier;
en noopt mijn trage citerzwier.
'k zie aan uw glorie eind noch kluister.
Gij, mooglijk 's Oudsten* oudste werk*,
zaagt uit u voortgebracht de schepsels, breedst van luister*,
in dit onmeetbaar perk.
Dees zijn de hemel, d' aarde, en 't licht,
in wie haar heldre zetel sticht
Gods macht, zo heerlijk daar t' ontdekken,
en, als men wel en ernstig ziet,
volmaakt bekorelijk, om ons naar hem te trekken,
al zag men anders niet.
Voorts werkt al 't aardrond, vroeg en spa,
maar moet verpoosd zijn, of zal dra
de steedsgespannen bogen slachten*.
Zo dan, der daagse bezigheên,
ten leste mat en af*, bestelt* gij nieuwe krachten,
en als herboren leên.
Gij kweekt en koestert echt en min,
door God verordend in 't begin*,
om tot de jongste* dag te duren.
Zo leidden eens, van gunst doorwarm,
o vriendelijke nacht, uw schemerogende uren
een bruid in mijnen arm.

*

Werelttoneel II, p. 324: De
Nacht bekwaamst tot studie
*

papaver, vgl. de
beschrijving van de Nacht
Werelttoneel III, p. 140

*

God. Vgl. Daniel 7:9 waar
God de Oude van Dagen
wordt genoemd
*
de oerduisternis van
Genesis 1:2. Poot schrijft
‘mooglijk’ omdat men ook
kan uitleggen dat Gods eerste
scheppingsdaad het licht was,
en daarna de scheiding van
dag en nacht.
*
licht, hemel en aarde
geschapen in de eerste drie
scheppingsdagen
*
gelijken
*

als de bewoners van de
aarde... vermoeid en uitgeput
zijn
*
verschaft
*
Genesis 1:24
*
laatste
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Met dees welwaarde en heuse vrouw
geniet ik 't goede nog der trouw,
die nooit de Hoogste moet' mishagen.
Maar 'k weeg nu uwe deugden voort,
opdat gij enig deel der ere heen mocht dragen,
die heel u toebehoort.
Gij mest de os en 't lam in 't groen,
als hen de dagen hinder doen
in oogstmaand*, zwart van vliegende angelen*,
en eeuwig zijn de zuivelton
en staar* met u gediend, wiens koelten nimmer mangelen*
op kelder, bak, en bron.

*

augustus
muggen of horzels
*
roomvat
*
ontbreken
*

Gij zegent 's weimans strik en net,
bij late avond uitgezet,
of aan een kromme paal* gehangen,
en vult des vissers ruime fuik
met spartlend stroomgeluk, zo aangenaam in 't vangen,
als lekker van gebruik.

*

paal voor vogelstrikken

Uw frisse vochtigheid verkwikt
de schorre* velden, droef verstikt
door 't vuur der bange* zomerluchten.
Dus zijt gij niet slechts enkel rijk,
maar ook beleefd* en mild voor mensen, vee, en vruchten,
ja alles te gelijk.
Gij moet, voor 't schoonste zonnelicht,
u, om uw duister aangezicht
en bruine* boezem, geenszins schamen.
Men weet dat d' ongeschapen Zon*,
die 't ver in klaarheid wint van duizend dagen samen,
in u haar loop begon.
De wereld van verlangen moe*,
bracht gij, met blijde stemmen*, toe
een eeuwig heil, bij dag* verloren.
Zie daar, een troost in naar verdriet.
De Schepper van de nacht werd in de nacht geboren,
met al wat zegen hiet*.

*

droge
benauwde

*

*

welwillend

*

Werelttoneel III, p. 680,
nacht is ‘bruin van vel’
*
Christus werd 's nachts
geboren
*

die lang naar verlossing
heeft uitgekeken (blijkens
diverse profetieë in het Oude
Testament)
*
de engelenzang in de
kerstnacht
*
nl. toen Adam en Eva
zondigden door de vrucht
van de verboden
paradijsboom te eten
*
mag heten
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Toen hij ook 's aardboôms schuld voldê,
en 's afgronds kop* brak, was 't niet mee
in schaduw uwer zwarte vleugelen?
Gij kwaamt, op 't hoogste van de dag,
en lookt*, met d' ebben* hand, uit zucht, niet in te teugelen,
Gods ogen, dat men 't zag.*
Hiermede staat uw eer in top;
en pal* het groot geluk, waarop
des mensdoms duurste hoop moet steunen.
Aartsgoedheid, zend uw zegen nu,
en wil de prijs des nachts u generwijs bekreunen*:
ik zong alleen om u.

*

de kop van de heer van de
hel, de duivel, de slang uit
het paradijs. Zie Gen. 3:15
*
sloot
*
ebbenhouten =
zwartkleurige Jezus stierf op
Golgotha in een periode van
drie uur duisternis in de
middag. Lucas 23:44
*
Mattheus 27:45
*
onwrikbaar vast
*
wil u niet ergeren om deze
lof van de nacht
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Academie. Dit is een van de gedichten die Poot speciaal voor een lemma van het
Werelttoneel heeft geschreven. De eerste druk van dl. I, waarin Academie staat,
verscheen in 1726. Dit gedicht had dus eventueel plaats kunnen krijgen in Gedichten
II (1728), maar Poot heeft het daarin niet opgenomen. Het is een lof op allerlei soorten
van geleerdheid. De mythologie leert op school hoe Arion, Amphion en Orpheus de
natuur met hun klanken bedwongen. Ook bij ons verdienen die nog roem. Maar
vooral dient onze lof te gaan naar de ware geleerden in het voetspoor van klassieke
auteurs als Plato en Aristoteles, de geneesheer Hippocrates en de filosoof/wiskundig
denker Zeno. Ook thans bestaan zulke geleerden nog. En dan volgt een rijtje
wetenschappen: theologie, rechten, geneeskunde, natuurwetenschap, astronomie en
letteren. Het gedicht heeft weinig relatie met het lemma. Wel wordt de hier geuite
gedachte dat dichters hun plaats in de Academie hebben, door het lemma gevoed.
Maar er is bijvoorbeeld geen sprake van een opsomming van soorten wetenschappen.
In de slotregels kiest Poot partij in de Querelle des anciens et modernes: als het echt
om wetenschap gaat, geeft de moderne universiteit meer licht dan de oude geleerdheid.

Academie
Hoe bijster zou de wereld dolen,
als in een onverlichte nacht,
indien 't gelei der hoge scholen*
haar niet op rechte wegen bracht!
Het zonnelicht der schoolgeleerdheid
verdrijft de nevel der verkeerdheid.
Door citerklanken bouwt Amphion,
van woeste stenen* poort en vest:
de zee is zedig bij Arion;
en Orpheus stilt het tijgersnest,
in 't midden van der wouden naarheid.
Zie in de school dees fabelwaarheid.
Maar laat ons ook die helden prijzen,
met diepe eerbied en ontzag.
Laat ons de wijsheid eer bewijzen,
die voor hun tijd in 't duister lag.
Men prijze voorts de letterbraven
die op dat spoor kloekmoedig draven.
't ontbreekt ons aan geen Sokratessen
noch Platoos, rijk van geest en deugd.
wij hebben Aristotelessen

*

universiteiten

*

her en der verspreid
liggende stenen; daarmee
bouwde Amphion de muren
van Thebe
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die lessen geven aan de jeugd
en luister aan de wereldstreken
daar zij de lettertoorts ontsteken.
De godgeleerdheid ziet men pralen,
en adem scheppen, ruim en breed,
gehuld met gouden zonnestralen,
en sierelijk in sneeuw gekleed.
Ook leert de kennis van de rechten
alle ongelijken heus beslechten.
hier schijnt Hippocrates herboren;
daar hoort men Zeno's beste reên.
Geen hemelloop loopt hier verloren,
noch andre kunsten, neen, o neen:
historiekennis, kunst en talen,
't schuilt al in d' academiezalen.
O scholen, laat dan alles zwichten
voor uwe wijsheid, elk bekend.
De wereld heeft twee aangezichten,
het oude* is van ons afgewend,
het nieuwe* ziet uit heldere ogen,
met minder schaduwen betogen*.
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de klassieke kennis
moderne geleerdheid
*
betrokken
*
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Verantwoording
In de achttiende eeuw heeft Poots werk een aantal herdrukken gekend. Zijn
verzamelde gedichten verschenen voor het laatst in 1780. Sindsdien is hij nog vaak
gebloemleesd, zoals in 1823 door Daniel Hooft (1823), met veel verwijzingen naar
klassieke dichters, in 1939 door Pierre van Valkenhoff [= P.J.H. Vermeeren] en in
1969 door mijzelf, in beide gevallen met uitgebreide toelichting. C.M. Geerars heeft
de minnelyriek uit de Mengeldichten met breed commentaar uitgegeven in 1964.
Maar tot een volledige gecommentarieerde uitgave is het nooit gekomen. Ook het
hier gepresenteerde boek is dat niet. Vooral in het middelste deel van zijn loopbaan
heeft Poot om den brode een groot aantal gelegenheidsgedichten geschreven. Vrijwel
niemand zal die allemaal willen lezen en indien men dat om de een of andere,
bijvoorbeeld genealogische reden toch verlangt, zijn alle teksten beschikbaar in de
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL): www.dbnl.org. Uit de
gelegenheidspoëzie en ook wel uit andere afdelingen is dus een keuze gedaan, zij
het een uitgebreide.
Met deze restrictie biedt dit boek toch een behoorlijk volledig beeld van Poots
poëzie, met zijn sterke en zwakke kanten, alsook van de kringen waarin hij zich
bewoog, waar hij gewaardeerd dan wel gehoond werd en waar men hem opdrachten
gaf.
Veel van de afgedrukte gedichten zijn nog nooit van commentaar voorzien. De
achttiende-eeuwse taal is ook voor moderne lezers niet bijzonder moeilijk en wat dat
betreft zou ik met een aantal woordverklaringen hebben kunnen volstaan. Maar Poot
heeft gedurende een groot deel van zijn leven gemeend dat de ware dichter een
klassiek geschoolde dichter was en met grote inspanning heeft hij zich via vertalingen
kennis van klassieke auteurs, mythologie en geschiedenis eigen gemaakt. Veel daarvan
behoort nu tot volstrekt ‘gesunkenes Kulturgut’ en vraagt dus om toelichting. Ik heb
er daarbij naar gestreefd zoveel mogelijk te achterhalen hoe Poot over die kennis
kon beschikken en dus is vaak aangegeven waar de desbetreffende passage in vertaling
te vinden is. Alleen dat levert een beeld op van de culturele wereld van de dichter.
Om niet iedere keer dezelfde namen van een noot te moeten voorzien, is ervoor
gekozen op een uitslaand blad de meer dan eens voorkomende mythologische namen
toe te lichten.
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Minder ingewikkeld lag het bij de voor Poot en zijn tijdgenoten nog vanzelfsprekende
bijbelkennis. Die heeft hij zich ongetwijfeld verworven door geregelde lectuur van
de Statenvertaling, zoals dat gebruikelijk was in een hervormd gezin zoals dat waarin
hij is opgegroeid.
Juist omdat hij zo veel gelegenheidspoëzie heeft geschreven en ook met een aantal
kunstenaars en geleerden van zijn tijd in contact heeft gestaan, komen er veel personen
in zijn gedichten voor. C.M. Geerars heeft in zijn dissertatie Hubert Korneliszoon
Poot (Assen 1954) uitgebreid archiefonderzoek verricht om gegevens over Poot, zijn
verwanten en vrienden en de velen voor wie hij in opdracht heeft geschreven, thuis
te brengen. Zonder dat werk had ik deze uitgave niet kunnen verzorgen.
De teksten zijn om de toegankelijkheid te verhogen in modern Nederlands herspeld
en soms minimaal gemoderniseerd.
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Geerars p. 70-104.
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Franciscus Heerman, Gulde annotatiën, 6de druk. Franeker 1648.
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Register van namen
(met uitzondering van bijbel en mythologie)
Aesopus

141, 231, 377

Alexander de Grote

215, 279

Altena, Peter

394

Ambrosius

353

Anacreon

229

Antonides van der Goes, Joannes

14, 25, 203, 221, 245, 354, 437

Apelles

169, 263, 358

Apicius

225

Ariosto, Ludovico

278, 298

Aristoteles

458

Arkel, Kornelis van

61, 351

Arminius, Jacobus

61, 351, 404

Asselbergs, W.J.M.A.

17, 132, 464

Assendelft, Adriaan van

79, 440

Augustus, keizer

184, 401

Baerle, Anna van

314

Barlaeus, Casparus

354

Bartas, Guillaume du

277

Basilius

353

Bax, Marcel

464

Beets, Nicolaas

39

Beman, Adriaan

31, 215

Beman, Jan Daniel

31

Bergen, Jan van

56, 203

Bidloo, Lambert

27, 465

Bleiswyk, familie

374

Bleyswyck, François

33

Bleyswyk, Diderik van

66

Blokhuizen, Debora

24, 112, 150, 160

Blokhuizen, Katharina

112, 115, 150
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Boëthius

383

Boitet, Reinier

29, 31, 46, 63, 66, 399-400

Brandt, Geeraard

68, 245, 276, 354

Brandt, Joannes

276, 354

Brandt, Kasper

276, 354

Bredenburg, Maria

335, 337

Bremen, Nikolaas van

69, 447

Broekhuizen, J. van

354

Buis, Emmerentia

341

Buis Egbertszoon, Jan

50, 273, 319, 341

Burg, Adriaan van der

13

Busken Huet, Conrad

39, 49, 162

Bye, Pieter de

245

Caesar, Gaius Julius

279

Callimachus

25, 401

Calvijn, Johannes

61, 401

Cato, Marcus Porcius

45, 310

Cats, Jacob

25, 63, 142, 185, 223, 257

Cicero, Marcus Tullius

354

Cleanthes

184

Clercq, Willem de

39

Copernicus, Nicolaas

230

Corneille, P.

269, 406

Coster, Dirk

80

Coster, Laurens Jansz.

264, 400

Crassus

178

Croesus, koning

100, 178, 270, 380

Curius Dentatus, M.

228

Cyrus, koning

100

Dam, Joannes van

53

Dapper, O.

100

Dedel, Jan Hudde

78, 434
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Demosthenes

108

Donne, John

24, 148

Duifhuis, Hubert

351

Duim, Alandus

162

Dullaert, Joan

135

Durven, Elizabeth

157

Effen, Justus van

26

Elias Mz., J.

254

Elzen, Sara van

15, 113, 154, 166

Elzen, Theodorus van

18, 166

Ende, Paulus van den

381

Epictetus

386

Epicurus

223, 256

Erasmus, Desiderius

210, 223, 235, 262, 268, 312, 314

Euripides

263, 406

Fedrus

92, 105, 121, 343, 376, 380, 468

Feith, Rhijnvis

39

Feyfer, Kornelis de

398

Fijk, Adriaan

157

Fisser, Caroline

465

Flavius Josephus

96, 185

Geel, Joost van

351

Geerars, C.M.

17, 68, 425, 460-461, 463-464

Gelderblom, A.J.

23

Gellius, Aulus

381

Gent, J.J.M. van

464

Goddaeus, Jan

356

Graevezande, Kornelis's

35, 37-38, 180, 236

Greenwood, Frans

230

Groenewegen, Juliaan van

359
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Groenheide, Katharina

207

Groot, Hugo de

216

Gyzen, Geertruit van

162

Gyzen, Kornelis van

15, 105, 162, 239

Haasse, Hella S.

23

Haes, Joan de

31, 33, 261

Hannibal

215

Hart, Jacob 't

53, 289

Hart, Neeltje 't

12, 43, 63-64, 68-74, 365, 383, 414, 416,
419, 421

Hart-de Bye, Maria 't

245

Heerman, Franciscus

227, 386, 468

Heinsius, Daniel

354

Heinsius, Nicolaas

354

Heliogabalus, koning

299

Herodotus

100

Heussen, Franciscus van

268

Hippocrates

458

Homerus

105, 184, 263, 267, 387,

Hooft, Daniel

460, 463

Hooft, Pieter Corneliszoon

12, 14, 21, 23-24, 48, 62-63, 118, 121,
127, 132, 135, 137, 161, 183, 191, 245,
251, 263, 354, 372, 407, 428, 448

Hoogstraten, David van

33, 121, 152, 176, 292, 376, 384, 468

Hoogstraten, Frans van

235

Hoogvliet, Arnold

31

Horatius Flaccus, Quintus

14, 16, 25, 38, 48-49, 54, 74-75, 87, 105,
116, 135, 140, 150, 152, 171, 176, 178,
184, 223, 227, 236, 247, 251, 256, 265,
268, 365, 401, 427, 444, 454

Huls(t), Henrik van

357

Huygens, Christiaan

212

Huygens, Constantijn

18, 24-25, 31, 60, 62, 75, 98, 112, 148,
245, 386, 444, 467

Ingen, Maria van

200

Irenaeus

353
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Jacobus II, koning

55, 305

Janssenius, Cornelis

61, 403

Juvenalis, Decimus Iunius

152, 173, 227, 263, 401, 468
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Kalff, G.

40

Kloos, Willem

40

Kortebrant, Jacob

42-43, 58, 349

Leeuwenhoek, Antonie van

31, 212, 215, 262, 425

Leferink, Hein

122, 464

Linde, Gerrit van de (Schoolmeester)

9

Lis, Kornelia van

16, 156

Livius, Titus

197

Loo, Willem van

282

Loon, Maarten van

31

Lootens, familie

374

Lucretius Carus, T.

292, 295

Lucullus

225

Luyken, Jan

139

Lycurgus

296

Maecenas

184

Mander, Carel van

121, 468

Marcas, Donald de

83

Marsman, Hendrik

82

Messch(a)ert Dirkszoon, Jan

33, 69-70, 75, 223, 344,
397

Messch(a)ert Pieterszoon, Jan

200

Messchert, Kornelia Maria

344

Montaigne, Michel de

24, 161, 280

Moonen, Arnold

31, 93, 245, 354

Nero

380

Nuld, Meinard van

319

Orlando di Lasso

109

Oudaen, Anna

335, 337
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Oudaen, Jan

44, 49, 53, 59, 265, 335,
337, 396, 414

Oudaen, Joachim

176

Oudaen, Maria

59-60

Ouwens, Rutgerus

62-63, 399

Ovidius Naso, Publius

14, 25, 31, 48, 54, 58, 90,
107, 116, 122, 126, 132,
139, 145, 148, 195, 220,
247, 251, 254, 294, 381,
401, 419, 467

Paardt, Rudi van der

150, 465

Paasman, Bert

17, 464

Paludanus, P.

251
zie ook U.D.B.

Pers, Dirck Pietersz.

62, 176, 389, 391, 450, 468

Persius Flaccus, Aulus

309, 468

Petrarca, Francesco

140, 277

Phaedrus, zie Fedrus
Phidias

426

Philips, J.C.

67

Philoxenes

225

Pindarus

105, 263

Plato

174, 458

Plautus, Titus Maccius

356, 406

Plinius Major, Gaius

217

Plutarchus

100, 389

Poeraet, Pieter

26

Poot, Hubert Korneliszoon passim
Poot, Jacoba

424

Poot, Klaesje

41, 51

Poot, Kornelis

190, 326

Propertius

90

Protogenes

169, 358

Rafaël

358
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Reve, Karel van het

19

Rijndorp, Jacob van

406

Ripa, Cesare

62, 176, 391, 399

Roemers Visscher, Anna

226

Roemers Visscher, Tesselschade

24

Ronsard, Pierre de

277

Rover/Röver, Valerius

77, 243

Ruë, Pieter de la

64-65

Ryn, Henrik van

49, 268, 395, 406
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Sardanapalus

225

Scaliger, J.C.

343, 380

Schaep, Simon

77, 427

Schenkeveld-van der Dussen, M.A.

17, 462-467

Schermer, Lucas

132

Schol, Dirk

18, 109

Schrijvers, P.

38

Schröder, Gerard

25

Scilurus

389

Seneca, Lucius Annaeus

277

Shakespeare, William

19

Simonsz., Menno

309

Smids, Ludolph

132, 467

Smits, Anna

319

Snakenburg, Th. van

254

Socrates

383, 458

Solon

100, 225, 296, 380

Sophocles

263, 381

Spex, Jacob

23, 26-28, 45, 60, 64-69, 217, 292, 374,
386, 426, 444, 447, 450, 464

Spiegel, Hendrik Laurensz.

223

Staak, Frans van de

83

Stobaeus, Joannes

227

Swalmius, Adriaen

14, 33, 52, 180, 250, 285, 380

Swalmius, Cornelia

212

Swalmius, Elisabeth

250, 286

Tacitus

263

Tasso, Torquato

138

Terentius

182, 401

Themistocles

383

Titiaan

358

Titus

96
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Toulon van der Koog, familie

425

Tuyl, F. van

394

U.D.B. (= P. Paludanus)

465

Valentyn, Abraham

91, 116, 132, 251, 359, 467

Valkenhoff, Pierre (= P.J.H. Vermeeren) 460, 463
Veer, Wilhelmina de

365

Vergilius Maro, Publius

14, 25-26, 49, 90, 105, 203, 233, 265,
271, 273, 314, 365, 372, 401, 427, 437,
440

Vermaten, Pieter

341

Vlaerdingerwout, Marten

314

Vlaerdingerwout, Willem

46, 60, 69, 74, 233, 363, 374, 444

Vollenhove, Joannes

25, 48, 96, 245, 354

Vondel, Joost van den

14, 16, 18, 23-25, 48, 63, 75-76, 79, 84,
90, 93, 98, 104, 109, 122, 126, 132-133,
135, 140-141, 152, 168, 171, 183, 220,
230, 233, 236, 239, 243, 245, 247, 261,
263, 265, 276, 292, 309, 311, 316, 354,
381, 387, 401, 424, 427, 431, 434, 437,
440, 450, 467

Voorn, Aart de

365

Vredenburg, Maria

59

Vuijk, Wim

464

Wellekens, Jan Baptista

93, 138, 243

Werf, Adriaen van der

31, 217

Westerbaen, Jacob

276

Westerbaen, K.

51, 276

Weyerman, Jacob Campo

44, 60, 292, 374, 384, 392

Willem I, prins

106, 351

Willem III, prins

55

Willis, Arnold

26, 28-30, 46, 191, 217, 230, 233, 245

Wilt, Thomas van der

69, 263, 425

Winschoten, W. à

292

Witt, Jan de

292

Wolff-Bekker, Elisabeth

18
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Xavery, Jan-Baptist

69, 426

Xerxes

279

Zeeus, Jacob

269

Zeno

227, 458

Zeuxis

169

Zieleman, G.C.

466

Zoïlus

174

Zwaanenburg, Joanna van

447

Zwaenshals, Kornelis

380

Zwieten, Kornelis van

15, 107

Zwieten, Maria van

349
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Lijst van mythologische namen die meer dan eens voorkomen
Poot gebruikt de Griekse en Romeinse namen zonder onderscheid. Opgenomen zijn
ook de door Poot gebruikte bijnamen, zoals Erycina voor Venus. Niet apart
opgenomen zijn verkorte vormen als ‘Palinuur’ voor Palinurus.
Achilles, Griekse held, vriend van Hector
Actaeon, jager door Diana gestraft omdat hij haar naakt zag
Adonis, mooie jager, geliefde van Venus
Aeneas, uit Troje gevlucht, na lange zeetocht stichter van Rome
Aeolus, god van de wind
Aesculapius, god van de geneeskunde
Alecto, een van de wraakgodinnen
Amphion, zanger, bouwde met zijn klanken de muren van Thebe
Apollo, god van de dichters en van de geneeskunde. Zonnegod. Hij wordt naar
gelang het uitkomt uitgebeeld met zonnewagen, met pijl en boog, of met lier
en lauwerkrans
Argonauten, zochten het Gulden Vlies en moesten onderweg veel gevaren
overwinnen
Argus, reus, had honderd ogen
Ariadne, door Theseus verlaten geliefde
Arion, zanger, werd door dolfijn uit zee gered
Artemis zie Diana
Ascanius, zoontje van Aeneas, liep met kleine passen met hem mee uit Troje
Astraea, godin van het recht
Atalanta, snelle jageres; zie Hippomenes
Athene zie Pallas
Atlas' tuin zie Hesperiden
Aurora, godin van de dageraad; haar beminde was de oeroud geworden Cephalus
Bacchus, god van de wijn
Bevalligheden zie Gratiën
Calliope, muze van epische poëzie
Castor, halfgod, beroemd ruiter, broer van Pollux
Cephalus, jager, beminde van Aurora
Ceres, godin van de landbouw
Ceyx, in ijsvogel veranderde geliefde van Alcyone
Clio, muze van de geschiedschrijving
Cupido, zoontje van Venus, vaak geblinddoekt voorgesteld met pijl en boog
Cypris zie Venus
Cytherea zie Venus
Daedalus, bouwer van het labyrint op Kreta, maakte vleugels vastgemaakt met
was om te ontsnappen
Danaë, geliefde van Jupiter, door hem met goudstukken verleid
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Daphne, werd door Apollo in laurier veranderd
Diana, godin van de maan, jachtgodin; beminde Endymion
Dido, geliefde van Aeneas maar door hem verlaten
Dione zie Venus
Endymion, jager, geliefde van Diana
Erato, muze van de liefdespoëzie
Ericyna zie Venus
Erinnyën zie wraakgodinnen
Euryalus, vormt met Nisus vriendenpaar
Flora, godin van de bloemen
Furiën zie wraakgodinnen
Ganymedes, schenker van de goden
Gratiën, drie schoonheden in het gevolg van Venus
Gulden Vlies zie Argonauten
Hecate zie Proserpina
Hector, vriend van Achilles
Helena, uitzonderlijk schone gemalin van Paris. Om haar werd de Trojaanse
oorlog uitgevochten
Helicon, muzenberg
Hera zie Juno
Hercules, Griekse held, zoon van Jupiter, die twaalf opdrachten moest vervullen
Hermes zie Mercurius
Hesperiden, tuin der, tuin met gouden appels
Hippocrene, dichterbron
Hippolytus, van de liefde afkerige jager
Hippomenes, won wedstrijd met Atalanta door haar met gouden appels af te
remmen
Hymen, god van het huwelijk
Icarus, zoon van Daedalus, verongelukte toen hij met de vleugels van zijn vader
Daedalus probeerde te vliegen
Ixion, overmoedige geliefde van Hera
Jason, een der Argonauten
Juno, echtgenote van Zeus, godin van het huwelijk
Jupiter/Jupijn/Jovis, oppergod
Justitia zie Themis
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Lachesis zie schikgodinnen
Liber zie Bacchus
Lucina, bijnaam van Diana als geboortegodin
Lynceus, zo scherpziend dat hij diep in de aarde kon kijken
Mars, Mavors, oorlogsgod
Marsyas, sater die met fluitspel Apollo wilde overwinnen en voor straf werd
gevild
Medea, tovenares
Megaera, een van de wraakgodinnen
Meleager, jager
Melpomene, muze van de tragedie
Mercurius, gevleugelde god van de welsprekendheid en van de handel
Minerva zie Pallas
Mingodin zie Venus
Morpheus, god van de slaap
Muzen, negen zanggodinnen
Nisus zie Euryalus
Odysseus zie Ulysses
Orestes, vriend van Pylades, broer van Electra
Orpheus, Thracische zanger en musicus, zoon van Apollo en de muze Calliope
Pales, herdersgod
Palinurus, stuurman op schip van Aeneas
Pallas Athene, godin van de wijsheid
Pan, herdersgod, uitgebeeld met bokspoten
Parnassus, dichtersberg
Pegasus, gevleugeld paard; door zijn hoefslag ontstond de dichterbron
Hippocrene
Penelope, echtgenote van Ulysses
Philemon, ontving samen met zijn vrouw Baucis gastvrij de goden
Phoebe zie Diana
Phoebus zie Apollo
Pindus, dichterberg
Pluto, god van de onderwereld
Poliphemus, mensenetende reus
Pollux, halfgod, beroemd ruiter
Pomona, godin van de boomvruchten
Priamus, koning van Troje
Proserpina, dochter van Cres, door Pluto ontvoerd
Proteus, zeegod die van gedaante kon wisselen
Pylades, vriend van Orestes
Razernijen zie Erinnyen
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Saters, geile bosgoden afgebeeld met bokspoten
Saturnus, god van de landbouw, vandaar dat de vreedzame en gelukkige Gouden
Eeuw soms naar hem genoemd wordt; god van de tijd, afgebeeld met zeis
Schikgodinnen, die ieders levenslot spinnen
Tantalus, gestraft in de onderwereld met eeuwige dorst
Themis, godin van het recht, met blinddoek zwaard en weegschaal afgebeeld
Theseus, held die de Minotaurus in labyrint versloeg; vond de weg aldaar met
door Ariadne geschonken kluwen; vriend van Pirithoüs
Thetys, zeegodin Tethys; Poot onderscheidt haar niet van de zeenimf Thetis
Tithonus, oeroude geliefde van Aurora
Ulysses, Griekse held die in de Trojaanse oorlog vocht en na veel omzwervingen
terugkwam op zijn eiland Ithaca
Venus, godin van de liefde, geboren uit zeeschuim; beminde Adonis
Vulcanus, god van de smeden
wraakgodinnen, drie, straften ernstige zonden
zanggodinnen zie muzen
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