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VONDEL OMSTREEKS 1653
Teekening door J. Lievens - Teylers Museum Haarlem
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Den goedgunstigen lezer.
Een hooggeleerde Vondel-kenner schreef mij naar aanleiding van mijn voornemen,
om eenige Vondel-studiën, in één boekje verzameld, uit te geven, als volgt:
‘Mijn oordeel, dat U vraagt, over de keuze uwer te bundelen opstellen, is
gemakkelijk te geven: U moet geen enkel stuk laten vervallen. Het blijft voor alle
gegadigden makkelijk en leerzaam uwe vondsten, opmerkingen en aanduidingen
bij elkaar te hebben.’ Zoo is dan ook het doel van dezen bundel. De opstellen, die
ik gekozen heb, beoogen geen bellettrie; maar eenvoudig een en ander over Vondel
mede te deelen, als letterkundige historie. Aldus moet het geheel worden opgevat.
Dit om alle misverstand te voorkomen.
Aerdenhout, voorjaar 1932.
J.F.M. STERCK.
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De afbeeldingen:
Tegenover
Titel

1.

Vondel omstreeks 1653,
teekening door J. Lievens.
Teylers Museum Haarlem

2.

De Vondel-viering op het blz. 48
Muiderslot den 19 October
1867, naar een aquarel
door Ch. Rochussen

3.

‘Joost van den Vondel
blz. 64
Stat-Wecker’. Anno 1665.
Facsimilé

4.

Maria de Medicis, gravure blz. 80
door S. Xavery, naar de
schilderij van G. Honthorst,
Historisch Museum,
Amsterdam

5.

Vondel in zijn
studeerkamer, gravure
door C. de Visscher

blz. 96

6.

Facsimilé van Vondels
handschrift

blz. 114

7.

Vondel door J. Lutma Jr. ± blz. 118
1653. (‘Opus mallei’)
Hamergravure

8.

Herman Saftleven, gravure blz. 122
door D. Saftleven, 1660
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Wie was regisseur van Vondels treurspelen?
In Vondels treurspelen komt in de oorspronkelijke uitgaven nooit eenige
tooneelaanwijzing voor. De indeeling in bedrijven wordt wel geregeld aangegeven;
maar slechts door vermelding van de ‘Personagiën’, wordt duidelijk gemaakt, dat
een nieuw tooneel begint. De moderne spelleider verkeert daardoor in groote
moeilijkheden, omdat hij de handeling geheel uit den tekst moet opmaken.
Dit is geen eigenaardigheid van Vondels spelen alleen. In de oudere uitgaven
van klassieke tooneelstukken b.v., komt ook geen geregelde tooneelaanwijzing
voor. In tooneelwerken van andere dichters in Vondels tijd ontbreken die aanwijzingen
niet. Al zou men kunnen meenen, dat deze stukken van Vondel daardoor voor een
opvoering minder geschikt konden zijn, ja misschien oorspronkelijk niet bestemd
waren; het tegendeel is herhaaldelijk gebleken. Beschouwde Vondel zijn spelen
alleen als dichtwerk, de opvoering aan den tooneeltroep overlatende? Veeleer moet
worden aangenomen dat, evenals het van Shakespeare bekend is, Vondel zelf zijn
stukken regisseerde, en zich zeer zeker met de instudeering ervan bemoeide.
Nu was Shakespeare ook tooneelspeler en leider van zijn troep; maar Vondels
dagelijksch werk lag elders. Toch kan bewezen worden, dat hij directen invloed
gehad heeft op de uitvoering van zijn drama's, ja, herhaaldelijk de repetities ervan
heeft bijgewoond. De aanwijzingen voor de regie zijn in den regel vrij duidelijk uit
den tekst op te maken, zoodat een nadere omschrijving van de handeling overbodig
was, althans wanneer iemand volkomen op de hoogte van 's dichters bedoelingen,
die kan aanwijzen.
En wie zou dat beter kunnen dan de dichter zelf? Dat hij die aan-
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wijzingen in den tekst van zijn stukken achterwege liet, is verklaarbaar, omdat de
gang der verzen erdoor onderbroken wordt, en zij dus het dichtwerk geschaad
zouden hebben door telkens de gedachten in het gedicht te verstoren.
Woonde de dichter de repetities bij, dan kon hij die aanwijzingen zelf doen, als
de meest bevoegde om de beteekenis van het stuk aan te geven en de moeilijkheden
in de rollen op te lossen volgens zijn opvatting en bedoeling.
Ook de typeering van de ‘personagiën’ was het veiligst in handen van den dichter;
want het is niet bekend, dat er in Vondels tijd bepaalde beroeps-regisseurs waren,
aan wie de instudeering van een tooneelstuk kon worden overgelaten. Kon de
dichter, of vertaler zich niet met de regie belasten, dan waren het de acteurs
onderling, of een hunner, die de spelleiding regelden. Daarom is het begrijpelijk,
dat de dichter liever zelf voor de regie zorgde. Want leert men de spelers van toen
in hun dagelijksch leven en bedrijf kennen, dan kan men geen groote verwachtingen
hebben van hunne spelleiders-talenten. Immers Herman van Ilt, een der hoogst
betaalde spelers, was kleermaker van beroep, en zal dus voor de costuums allicht
een nuttige medewerker geweest zijn. Maar de akteur Dirk Cornelisz Houthaak,
boekbinder, en uitgever, ook van Vondels spelen, zorgde voor de levering van bier
aan de akteurs. Thomas de Keyser was portier van de Regulierspoort, en Adam
Carels v. Germez was chirurgijn en barbier, en zal dus ook wel voor de pruiken en
de grimeering gezorgd hebben. Maar de noodige gaven voor een bekwaam regisseur
zullen zij wel niet bezeten hebben. Als een waarschuwing van den regisseur aan
de spelers klinken de versjes, die Vondel in de kleedkamer van den nieuwen
schouwburg, in 1637 met zijn Gijsbrecht geopend, had doen aanbrengen:
Hetzy ghy speelt voor stom of spreeckt,
Let altyt in wat kleet ghy steeckt.

Dit is als een vermaning voor de akteurs, die geen beroepsspelers
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waren, om, als ze voor koning moesten optreden, niet de taal van een werkman te
spreken, noch wanneer ze de rol van een vorstin hadden te vervullen, zich als een
keukenmeid aan te stellen. De vrouwenrollen werden toen nog door mannen vervuld.
Pieter de Bray muntte hierin vooral uit, zoodat Tengnagel van hem kon dichten:
Daer 's de Bray, die 't al verbeelde,
Joffer, Hoer of Koningin,
Trots als Keyzer Keyzer speelde,
Speelde hij voor Koningin.

Er bestaan verschillende bewijzen, dat Vondel zich rechtstreeks met de instudeering
en regie van zijn treurspelen bemoeide, en bij de repetities tegenwoordig was. Voor
een der opvoeringen van Gijsbrecht, dus in 1637-38, waarin Willem Bartolsz Ruyter
de rol van Gozewijn speelde, was Vondel blijkbaar bij de repetitie. De dichter
Tengnagel heeft er een versje op gemaakt, voorkomende in zijn ‘D'onbekende
Voerman van 't Schou-burgh’ (1652). De akteur Ruyter, een rare snaak, maakte er
ongepaste grappen bij, en declameerde, in plaats van:
Zet my den myter op, hij zal niet qualyck passen
Op mijn gezalfde kruin,

wat Tengnagel verhaalt:
Willem Ruyter, die Presbyter,
Die in Aemstels proef, in 't top
Van zyn outheyt, zei voor myter,
Zet my nu de strontpot op:
Want hij zal niet qualyck voegen,
Volgd' hy, op 't gezalfde hooft;
Dat dit Vondel kon genoegen,
1
Die het hoorde, is nooit gelooft.

Bij ‘Aemstels proef’, dus de repetitie van Gijsbrecht, hoorde

1

Door mij gecursiveerd. (S.)
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Vondel de grappen aan van dezen speler, en blijkt er zijn ongenoegen over te
hebben te kennen gegeven.
Van het direct ingrijpen door Vondel bij de repetitie van zijn spelen haalt zijn
biograaf Brandt een opmerkelijk staaltje aan. Het betreft zijn nooit uitgegeven, noch
opgevoerde treurspel Messalina, van 1638:
‘Omtrent dit jaar had de dichter een treurspel gemaakt van Messalina, gemalinne
van keizer Klaudius, en haar uitzinnig huwelijk met Silius, 't welk al gerolleert, evenwel
door een onnoozel toeval achterwege bleef. Toen de tooneelspelers, in 't bijzijn van
den poëet de rollen voor de eerste maal, naar gewoonte lazen, om te weten of elk
zijn rol verstond: vond men eenigen, die den inhoud van het treurspel niet konden
vatten: niet begrijpende, hoe Messalina tot zulk een dolle uitsporigheid kan vervallen.
De Poëet hen willende onderrichten, zeide meer eenvoudig dan voorzichtig: “'T is
eveneens of zoodanig een Prins, dien hij noemde, een nar was, en de Prinses,
terwijl hij ergens naar toe was gereisd, ondertusschen met een Raadsheer wilde
trouwen.” Om deze onderrichting en gelijkenis werd in 't eerst gelachen; maar daarna
begosten eenige domme en losse tooneelspelers in hunne drinkgelagen tegen
elkander te zeggen: Zou dit spel wel op den Prins slaan? Misschien is Claudius die
Prins, Messalina zijn Prinses en Silius zulk een Heer, dien zij onder andere Grooten,
die de gemelde Prinses op de reize naar zekere stad vergezelden, dwaaselijk
uitkipten. Deeze praat liep eerst onder de spelers en werd, zoo ongerijmd als ze
was, door sommigen, die den poëet niet gunstig gezind waren, verder uitgestrooid,
1
tot dat ze den Regenten van het Weeshuis ter oore kwam. Deze begaven zich
terstond op den Schouwburg, en maakten zwarigheid in 't spelen van een spel, dat
zoo schendig misduid werd.

1

De regenten van het Weeshuis ontvingen voordeelen van den schouwburg.
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Vondel hier kennis van krijgende, stond verbaasd, merkte zijnen onnoozelen misslag,
en vreesde, dat uit zulk een dwaze praat, en misduidinge, die op geen schijn van
waarheid rustte, nocktans iets kwaads tot zijn nadeel mocht komen t' ontstaan, dewijl
men 't beste kon verdraaien, en uit alle bloemen vergift zuigen. Na eenig overleg
ging hij naar de drie spelers, die voor Messalina, Silius en Narcissus zouden spelen,
en eischte hunne rollen, onder voorgeven van iets daarin te willen veranderen of
verbeteren. Hierdoor kon men het spel, daar hij nu de voornaamste rollen machtig
was, niet door den druk gemeen maken, hetgeen hij zocht te ontgaan. Dus heeft hij
het onderdrukt, en eenige van de beste dingen daarna in andere treurspelen gebruikt,
maar de rest verbrand.’
Tot zoover Gerard Brandt. Vondel hield dus ook hier weer de leiding en de regie
van het stuk geheel aan zich, en was bij de repetities om verklaring te geven en de
rollen te verdeelen.
Van Lennep vermoedt, dat met Messalina en de Prins door de akteurs werd
gedacht aan Anna van Saksen en haar verhouding tot Rubens' vader, toen de Prins
op reis was. Is dit juist, dan had Vondel alle reden om aan die praatjes een eind te
maken door zijn kunstwerk op te offeren.
Er is nog een sterker bewijs voorhanden van Vondels medewerking aan de regie
van zijn stukken in den ruimsten zin genomen. De verdeeling der rollen, de
costumeering, de toestel, dit zijn de requisieten, in alles is door Vondel voorzien.
Deze gegevens komen voor in het exemplaar van Vondels Gebroeders, dat het
eerst door Van Lennep in Dl. III van zijn uitgave is bekend gemaakt, en dat in
handschriftelijke aanteekeningen, grootendeels eigenhandig van Vondel, al deze
aanwijzingen bevat. Er is twijfel geopperd of deze aanteekeningen wel in Vondels
autograaf zijn geschreven. Van Lennep zegt ervan, dat het exemplaar ‘door Vondel
zelven gebruikt en met enkele geschreven aanteekeningen voorzien is.’ (Dl. III, bl.
644).
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Toen Unger in Oud-Holland (II, 1884, bl. 293-308) zijn belangrijke artikelen over
Vondels handschriften uitgaf, maakte hij geen bezwaar tegen Van Lenneps oordeel
over de echtheid van het handschrift, en zegt zelfs nog duidelijker dan hij, dat het
is een exemplaar, ‘waarin de dichter eigenhandig aanteekeningen had geschreven.’
Maar in zijn Bibliographie van Vondel, ook de handschriften besprekend, heeft
hij er een andere meening over gekregen. Een getuigenis, in 1779 en nog een in
1789, over de authenticiteit van het handschrift door twee kenners op het schutblad
geschreven, wordt aldus door Unger gekwalificeerd: ‘Het spijt mij het getuigenis van
twee zulke achtbare mannen in twijfel te moeten trekken. Een nauwlettend onderzoek
heeft bij mij een tegeovergestelde opinie gevestigd... Mij komt het voor, dat men
misschien alleen de aanwijzing, beginnende: “De ark”, enz. aan Vondel zou kunnen
toeschrijven, ofschoon ook dit nog zeer betwijfeld kan worden.’ In zijn uitgave van
het treurspel verwerpt hij geheel Vondels autograaf. (Dl. 1639-40, bl. 7.) Toch meen
ik, dat Unger hier te kritisch oordeelt. Juist de aanwijzingen beginnende met ‘De
Ark’, zijn m.i. ongetwijfeld van Vondels hand. Men moet bij Vondels handschrift
onderscheid maken tusschen zijn netschrift, en zijn gewone dagelijksche loopende
schrijfwijze. Zoo is de autograaf van zijn Heldinneleven, een klad, opmerkelijk
overeenstemmend met de aanteekeningen in Gebroeders. En nog meer, de
klad-vertaling van Tasso's Verlost Jerusalem, waarvan het handschrift op 't oogenblik
tijdelijk te Amsterdam is, gelijkt treffend veel op een deel der aanteekeningen in
Gebroeders. Maar in beide gevallen geldt het ook een kladschrift, evenals bij de
aanteekeningen in Gebroeders.
Dit vooropstellend, kunnen we in dit exemplaar van Gebroeders een merkwaardig
bewijs vinden van Vondels directe bemoeiing met de opvoering van zijn treurspel.
Van wien zouden ook anders die zoo nauwkeurige aanwijzingen omtrent de kleinste
bijzonder-
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heden van den toestel kunnen zijn dan van Vondel, die alle kleinigheden steeds
zoo nauwgezet onderzocht en de gegevens van de bijbelsche oudheid zoo degelijk
bestudeerde. Geen der spelers was daartoe in staat.
De dichter begint met een beschrijving te geven van ‘De Ark’, en tracht er zelfs
een teekening bij te leveren, wat hem echter niet gelukte, waarom hij haar doorstreek.
Ook bij zijn omschrijving van ‘De kandelaar’ beproeft de dichter een afbeelding te
geven, maar is al evenmin geslaagd.
Beide staaltjes bewijzen, dat Vondels teekentalent niet ontwikkeld was, en hij
zelfs geen perspectivische voorstelling kon weergeven. Verder wordt het kleed van
‘de priesters’ en van den ‘Hooge Priester’ nauwkeurig omschreven, en is het
Hebreeuwsche opschrift van het hoofd des Hoogepriesters in Hebreeuwsche
karakters aangegeven. Op de keerzijde geeft Vondel nog allerlei kleine
bijzonderheden aan over de kleeding, als ‘De Borstlap’ met de edelsteenen. Enz.
Blijkbaar heeft hij deze gegevens overgenomen of vertaald uit een of ander werk
over Joodsche oudheden; waarin ik ook een bewijs zie, dat Vondel zelf deze
aanwijzingen gedaan heeft, want geen der akteurs zal daartoe wel in staat zijn
geweest. Met een andere hand, die toch ook veel gelijkenis met Vondels schrift
vertoont, wordt dan de ‘toestel inde gebroeders’ aangegeven. Al de noodige
voorwerpen worden opgesomd. (Zie den tekst in Dl. III der Vondel-uitgave van de
Wereld-Bibliotheek, blz. 900 en volgg.). Maar het merkwaardigste in deze
tooneelaanwijzing is, dat zij ons ook iets openbaart omtrent de muziekuitvoering bij
het treurspel. Aan het slot staat: ‘De speeluyden speelen [lees: hebben] op haer
blaes Instrumenten dit bijgaende musykstuk gespeelt, ende vande priesteren op
het toneel gesongen, met 4 partijen.’
De priesters, die de Rey vormden, zongen dus de verzen van Vondel, en
declameerden ze niet droogweg, zooals vaak in onze
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Gijsbrecht-opvoeringen. De rey bestond uit vier priesters, waarvoor staan
aangegeven de ‘Zangers: Barend van Hoorn, Jacob Willemse, Ian Nooseman en
1
Jelis Nooseman.’ Ook de volledige lijst der spelers is ingevuld, waarbij Vondels
invloed duidelijk is te onderkennen in de veranderingen met doorhaling van namen,
die door andere vervangen worden.
Abjathar, de Aertspriester werd voorgesteld door Herman van Ilt, kleermaker van
beroep, die werkte voor het tooneel. Rey van Piesteren, was eerst ingevuld: ‘Frans
Schuylingh’, maar doorgehaald en vervangen door ‘Triael’. Schuyling had meer
geschiktheid voor het blijspel en werd om zijn vroolijken aard genoemd ‘Frans de
Geck’. Tevens was hij herbergier; zeker was zijn huis dus een toevlucht voor de
acteurs.
Pieter Triael Parker, beroepsakteur, gaat later reizen; ik vermoed, dat hij een
Engelschman was. Hij kreeg nog een rol in Gebroeders, die van Benajas, waarvoor
Paulus Pierson werd geschrapt. Parker was ook schilder. David werd voorgesteld
door Jan Lemmers; deze was vermoedelijk een horlogemaker, of instrumentmaker,
want hij leverde aan den schouwburg ‘swaenevleugels en een uurwerk.’ Voor de
‘Levyten’ trad op Adam Carels, genaamd Van Germez, een toen beroemd
tooneelspeler van goede familie, al was hij barbier en chirurgyn van beroep, maar
tevens tooneelschrijver en dichter. Hij droeg in den Schouwburg de lijkrede voor op
P.C. Hooft, die Brandt had gemaakt.
De rol van de Gabaonners werd toebedeeld aan Thomas de Keyser, genaamd:
‘'t ciersel onzer treurtoneelen’.
De beide vrouwenrollen van Rispe en Michol werden vervuld door twee akteurs:
Triael en Isaack Verbiest. De laatste was ook tooneelschrijver van eenige stukken.

1

Zie hierover ook: Dr. C.C. van de Graft, Bijdrage tot de kennis der vertooning van Vondels
Tooneelstukken. (Vondelkroniek, Jg. II, bl. 79.)
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Jan Meerhuijsen, genaamd Jan Tamboer vanwege zijn functie in de
schutters-compagnie van Nicolaas Pancras, kreeg hier de rol van De Gebroeders,
ofschoon hij meer aanleg had voor het blijspel. Hij was in 't dagelijksch leven
kunstkooper en antiquair, en heeft ook eenige geschriften nagelaten.
Jan Vos, die optrad in de rol van Mephiboseth, was een zeer gezien, vooral komiek
acteur; hij stierf in armoede in het gasthuis.
De rol van Joab vond ten slotte een vertolker in Jan Babtist genaamd Anselme,
een vooral in Den Haag bekend speler.
Zoo zien we met welke krachten Vondel een van zijn belangrijkste treurspelen
moest opvoeren. Een werk van hooge dramatische kunst, dat Vossius deed
uitroepen: ‘Scribis Aeternitati’. Maar we zien ook met hoeveel zorg hij de uitvoering
tot in de kleinste details voorbereidde. Want, het handschrift van de regie zij dan
van hem of van een ander, het stellige bewijs, dat we hier Vondels directen invloed
kunnen constateeren, blijkt nog uit een ander gegeven. Tusschen den tekst komen
nog allerlei aanwijzingen in handschrift voor, die alleen door den dichter gegeven
kunnen zijn. Bij den Rey van het eerste bedrijf staat geschreven: ‘ingaende wort de
toesang vande priesteren gesongen en van de speeluyden gespeelt.’ Onder aan
de bladzijde staat nog: ‘De vertooning vande bondskist en kandelaer en de toesang
wordt aldus van de priesters gesproken.’ Dit zijn dus directe aanwijzingen voor de
uitvoering van de reien. Maar bij het slot van het vierde Bedrijf zijn in het handschrift
nog 18 verzen toegevoegd, die niet in den tekst, zooals die gedrukt is, voorkomen,
en die dus zeker door den dichter tijdens de repetities moeten zijn ingelascht. Daarbij
staat met Vondels hand geschreven: ‘De vertooning daer de gebroeders hangen
en wort van de Gabaoners gesprooken’. ‘En daerna door een van de staat Juffers
dit andere.’ Hier komt Vondel dus duidelijk voor den dag, niet alleen als de regisseur
van zijn stuk, maar ook als verdeeler der rollen, waarin hij zelfstandig wijzigingen
aanbrengt. Hij omschrijft
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de requisieten tot in de kleinste bijzonderheden, en brengt onder het spelen nog
veranderingen in den tekst.
Na het vijfde Bedrijf is weder met Vondels hand geschreven: ‘voor de E. magistraat
is dit volgende gesproken tot een dankzegging,’ waarna is ingeplakt de plano-druk
van 's dichters:
DANCKOFFER AEN DEN MAGISTRAET VAN AMSTERDAM. NA HET SPELEN VAN
DE GEBROEDERS IN DEN SCHOUBURGH.

Dit kostbare document van een Vondel-opvoering berust nu in de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage.
Nu we Vondel zoo gezien hebben, te midden van de akteurs de opvoering
leidende, komt ons vanzelf weer in de gedachte een aardig portretje door den
schilder Hendrik, Pot, in het Rijksmuseum. Het stelt voor een akteur in arcadisch
herderscostuum. Het hoofd draagt een lauwerkrans; en de herdersstaf, ook omkranst,
is in de linkerhand; de rechter houdt een herdersfluitje. Op een tafel ligt een
herdershoorn. De catalogus van het Rijksmuseum vermeldt het als portret van
Vondel. Hij zou dan voorgesteld zijn als Adelaert in De Leeuwendalers.
Ofschoon dit portretje, aanvankelijk door mij ook als Vondel-portret was
aangewezen wegens de opmerkelijke gelijkenis, heb ik het bij gebrek van eenig
documenteel bewijs later als zoodanig verworpen. Toch, met de wetenschap dat
Vondel zich zoo rechtstreeks inliet met de opvoering van zijn spelen, komt dit portretje
wel in een eenigszins ander licht te staan; en is de veronderstelling niet zoo geheel
verwerpelijk, dat de dichter ook wel eens in het costuum van een der spelers kan
zijn gekropen om eens te toonen, hoe ze zich houden moesten. Er bestaat echter
een tegenhanger van in de gedaante van een arcadische herderin; die wellicht
Hageroos zou kunnen voorstellen. Pot heeft nog andere herders geschilderd in
Arcadisch costuum. De toeschrijving blijft dus twijfelachtig.
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Het komt mij ook voor, dat het bekende versje van Jan Six bij Vondels portret door
Lievens:
Dit 's Vondel met zijn rol
Apelles trof Apol,

wel niet anders kan beteekenen dan Vondel met de rol van een zijner treurspelen
in de hand. Anders zou toch een gewone rol papier niet zoo merkwaardig zijn om
te vermelden.
Zelfs op het laatst van zijn leven werden Vondels treurspelen niet opgevoerd
zonder zijn directe medewerking en voorlichting. In 1647 was Jan Vos regent van
den Schouwburg geworden en liet terstond zijn invloed gelden door een modernen
geest in te voeren op het tooneel. Zijn mederegenten schijnen niet zoo voortvarend
te zijn geweest, zoodat de glazenmaker-dichter niet veel moeite had om zijn opvatting
bij zijn zwakkere collega's door te drijven. Vol trots dicht hij tot den Commissaris
Mr. Joan Six:
Vraagt gij, O Six! wat ik kan maaken,
Nu ik voor Hooft ter Schouwburg tree?
Hier bouw ik hemelhooge daaken,
Daar breng ik vlooten in de zee.
Oudt Roomen hadt in zeven jaaren,
Tot dartigh kaizers na elkaar;
Ik kies' dit zyn noch vremder maaren,
Meer kaizers in een enkel jaar.

De streng dramatische treurspelen van Vondel raakten afgedaan. Jan Vos vond dat
het publiek meer werd getrokken door spektakelstukken met ‘Konst en vliegwerk’.
Zijn doel was nu, Vondels spelen in overeenstemming te brengen met die
kunstenmakerij; en de goedige dichter verleende daartoe zijn medewerking. Zijn
spelen waren nog lang kasstukken geweest en werden nog steeds gedekt door den
naam van Vondel. Maar enkele dansjes en vertooningen zouden, zoo dacht Jan
Vos, nu aan Lucifer, Jeptha en andere drama's weer een duurzaam tooneelleven
kunnen verzekeren.
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Vos trad dus in overleg met den ouden dichter-regisseur en schreef hem dit briefje,
vol trots in zijn werken afgedrukt, dat van 1654 kan dagteekenen:
‘Aan J.v. Vondel. Myn Heer. De dans van Engelen daer gij met my van gesprooken
hebt, zal mijns bedunkens, niet raadtzaam zijn, dewijl gij de Engelen, om de val van
Lucifer, een wettige reeden, met een treurigh gelaat op het tooneel laat komen: ik
heb er een gemaakt, die zich wonderlyker, geloof ik, voor d' oogen der aanschouwers
zal vertoonen: want in deeze wordt het vervolg van 't spel, de gouwe en zilvere
eeuw, uitgebeeldt.’
Dan volgt: ‘Beschrijving van de Dans achter het spel van Lucifer’, en ten slotte:
‘Myn Heer, De wyzen, om op te danssen, heb ik nu droef, dan blydt, naar
d'eigenschap der gemelde personen gevoegt. Uw. E. genegenste dienaar Jan Vos.’
Blijkbaar had Vondel met Vos het denkbeeld besproken om de rei van Engelen in
het stuk te laten dansen, om zoo aan den modernen smaak te gemoet te komen.
Maar Vos vond dit minder gepast voor treurende Engelen.
Vondel geraakte zelf onder den invloed der theorieën van Jan Vos. Want toen in
1659 zijn Jeptha zou worden opgevoerd, zorgde Vos voor een ‘Vertooning, die hij
op het aanmanen van Joost van den Vondel, in zijn spel van Jeptha toestelde.’ Hier
is het dus van Vondel dat de aanmaning uitging. Blijkt bij de dansen in Lucifer slechts
van overleg tusschen beide dichters en van eenigen aandrang door Vos, voor Jeptha
was het door Vondel dat het voorstel gedaan werd.
Vondel blijkt ook te zijn medegegaan met den meer modernen geest van het
tooneel, waarop het publiek graag dansen zag uitgevoerd. Hij heeft nog tien jaar
na Lucifer bewezen, dat goede dansen in zijn treurspelen volstrekt niet misplaatst
waren. Achter het derde
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bedrijf van Adam in Ballingschap heeft hij den heerlijken, fijngevoelden dans van
Adam en Eva ingevoegd, en zoo getoond, dat tooneeldansen, mits met goeden
kunstsmaak uitgevoerd, een waarlijk goed figuur kunnen maken in de treurspelen.
Nog levendig staat ons voor den geest de fijn en geestig uitgevoerde dans van den
heer en mevrouw Royaards-Sandberg. Ook hierin toont de oude Vondel zich een
geniaal regisseur. Hoe eenvoudig en ongedwongen is de dans van het bruidspaar
hier te pas gebracht. Maar welk verschil met het grove kunst-en-vliegwerk van Jan
Vos, die voorstelde, hoe ‘De Goude eeuw wordt door de Yzere verjaagd: De Tijd
komt vaardig voor den dag springen: hij heeft Staatszucht, Nijdigheit, Oorlog, Moordt
en Roof aan zijn zijde: nadat deze gruwelen een poos te zamen gedanst hebben,
verspreiden ze hen over de werrelt,’ enz.
Nog erger maakte het doctor Goverd Bidloo, die Vondels Phaëton voor het
moderne tooneel heeft bijgewerkt. Wel curieus is de inleiding waarmede hij zijn werk
aan het publiek voorstelde:
‘Om uwe nieuwbegierige oogen, en ooren, zooveel wy vermogen te vergenoegen,
hebben wy goedgevonden, het groote Treurspel van Faëton, door wylen de Heer
J.v. Vondel gemaakt, ten Tooneele te brengen; maar alzoo de dichter gewoonlijk
zijne speelen, op de oude Grieksche en Latijnsche wijze geschikt heeft, en derhalven
aan de hedendaagsche smaak, die op der Franschen geschiktheid, of der Italianen
veranderingen van vertoogen gestelt is, niet alom voldeed, nemen wy de vryheid
onverminderd des grooten Mans waardije, wien wy zooveel achting als iemand
toedragen, om zyn schoone stuk, 't welk wij in 't geheel laaten, nog eenige sieraden
by te voegen.’
Behalve de personen, die Vondel laat optreden, had Bidloo er nog maar even aan
toegevoegd: De Nacht, Zorg, Arbeid, Hemelraad (in drie personen), Uuren,
Ganimedes, Vesta, Iris, De Lucht, Tijd,
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Mercurius; benevens de volgende zingende personages: Wakkerheid en Slaap
[N.B. zingende!], De vier getijden des jaars, Hemelingen, Brongodinnen,
Boschnimfen, Eeuwigheid, en de volgende dansende: De Morgenstond en zijn
Gespeele, Ganimedes en twee Hemelgeesten, de vier winden, Eölus, Gebrande
Volkeren en eindelijk de zeven Planeten.
De merkwaardigste verrassing bij al dezen onzin was zeker wel, dat de ‘Gebrande
Volkeren’, d.z. de volken die door bet nederstorten van den zonnewagen met Faëton
verbrand waren, dus negers enz., te samen een dansje gingen uitvoeren ter eere
van Jupiter.
Met zijn voorspel op Vondels Salmóneus maakte Bidloo het niet beter. Behalve
heel veel donder en bliksem, moeten vooral de dansen van Altaarknechten en van
Worstelende Slaven een diepen indruk op het publiek hebben gemaakt! - maar
Vondels werk werd bijzaak.
Doch toen had de dichter reeds voorgoed de oogen gesloten voor het aardsche
treurtooneel, en konden de schouwburgregenten met zijn kunstwerken zooveel
knoeien als ze wilden.
Toch bleven die zonderlinge opvoeringen niet zonder verzet van de meer
ontwikkelden, waarvan één dit versje liet drukken:
Kom, groote letterheld, kom Vondel zie terug,
Zie wie uw godlyk rym en edele gedachten
Hier omvroet en versmeed, uw vaerzen durf verkrachten
Door af en toe te doen naar vinding van zijn geest.
Hoe, groote Dichter, hoe! hebt gy niet eens gevreesd
Dat zonder dans en zang uw styl uw redeneering
Het volk mishagen zou? min strekken zou tot leering,
Indien de danser zich niet tusschen 't deel instak,
En met grimassen zoo de deftige aandacht brak
Des volks, dat door 't vermaak van dansen, zingen, raasen,
Na 't einde van uw spel van tuyten wist noch blaazen.
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De ‘Verthooninge vande superstitien vande paperye als misse
ende andere ceremonien’ in Vondels Gijsbrecht van Aemstel.
Een der moeilijkste tooneelen in Vondels Gijsbrecht van Aemstel, vind ik altijd voor
de regie de Kerstnacht-scène in de kloosterkapel. Bij de opvoering weet deze dan
ook geen raad met de voorstelling. Uit de verzen blijkt (bijv. vers 988) dat het tafereel
voor een ‘autaer’ speelt. Maar met de aankleeding daarvan op het tooneel weet
men eigenlijk geen weg. De gravure in Van Lenneps ‘Vondel’ naar de mooie
teekening van Ch. Rochussen (Dl. III, 406), vertoont op het altaar een reliekschrijn.
Bij sommige opvoeringen als die door Royaards in 1912, zet men een kruisbeeld
tegen het retabel, als in een Luthersche kerk; anderen maken het af met een gekleurd
raam of zoo iets. Niemand denkt er echter aan op de altaartafel een gesloten
tabernakel, of een Sacramentshuisje er bij te plaatsen, zooals in Gijsbrechts tijd
gebruik was.
Vóór dat fantastische altaar zit dan vader Gozewyn met den rug er heen gekeerd.
Hij laat zich vervolgens in zijn vol bisschoppelijk ornaat kleeden, en gaat dan met
de nonnen zingen: ‘den lofzang van oude Simeon’. Zeker een kale kerstnachtviering,
al maakt het tafereel toch een diepen indruk als geheel; ofschoon de steeds zoo
goed onderrichte Vondel toch stellig wel bekend was met de van ouds opgedragen
plechtige H. Mis in den Kerstnacht. Allerlei kleine kerkelijke bijzonderheden weet
de alles onderzoekende treurspeldichter er bij te pas te brengen; en zou bijvoorbeeld
zijn beste en belangstellende vriend Cornelis Gijsbertsz Plemp hem van deze
‘ceremonie’ onkundig hebben gelaten? Ik kan het niet aannemen. Er moet een
andere reden zijn.
Brandt verhaalt, dat Gijsbrecht werd ten tooneele gevoerd: ‘niet
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zonder tegenmorren, van eenigen, die 't zochten te weeren, en etlyke daghen
ophielden; om dat hy de Roomsche kerkzeden, naar eische des tydts daar in ten
1
toon stelde’ (bl. 65). Later heeft het Protocol van den Kerkeraad aan het licht
gebracht, dat het de Gereformeerde predikanten zijn geweest, die een commissie
aan de Regenten van het Weeshuis, als beheerders van den Schouwburg, gezonden
hebben om hen aan te manen na te laten de ‘verthooninge vande superstitien vande
paperye als misse en andere ceremonien’. Ofschoon zij een weigerend antwoord
ontvingen van Regenten, verkregen de predikanten toch op hun verzoek aan
Burgemeesteren, dat de opvoering van 26 December tot 3 Januari werd uitgesteld.
Aangenomen kan worden, dat die predikanten zich goed op de hoogte hebben
laten stellen van den inhoud van het treurspel, al begrepen ze aanvankelijk nog niet
precies waarover het ging. De dichter zal zijn handschrift of de drukproef bij de
Weesmeesters ter goedkeuring hebben moeten inzenden, en ook de
Schouwburgregent Simon Engelbrecht, een tegenstander van het stuk, heeft de
predikanten kunnen inlichten.
Veilig mag dus worden veronderstelt, dat hun vrees voor de ‘verthooninge vande
superstitien vande paperye als misse en andere ceremonien’ gegrond was op hun
kennis van het stuk, al was het ook wellicht uit de tweede hand. Nu is het wel
opmerkelijk dat in het geheele stuk, zooals het vertoond werd, niets voorkomt over
de Mis. En toch lag het voor de hand, dat Vondel bij de viering van den Kerstnacht
door den Bisschop een Mis zou laten lezen, of daarvan tenminste melding zou
maken, en ik acht het dus een gegronde veronderstelling, dat in Vondels
oorspronkelijken tekst, hetzij een mededeeling over een Misviering, hetzij een
voorstelling

1

Medegedeeld door J.H. Rössing in De Tijdspiegel 1874, III, bl. 288, te midden van een
historisch-romantisch verhaal. De teksten van het Protocol worden hierachter voor het eerst
letterlijk uitgegeven.

J.F.M. Sterck, Oud en nieuw over Joost van den Vondel

25
daarvan heeft gestaan, en dat hij door dit tafreel te wijzigen eerst van
Burgemeesteren verlof heeft gekregen voor de opvoering. Blijkbaar was de Misscène
op het einde van het Tweede of het begin van het Derde Bedrijf geschrapt. Op het
eind van het Tweede gaan de Edelingen ‘ter kercke op 't hooge feest’. En de Deken
Peter verhaalt (v. 843) dat het ‘volleck in de kerk met offren bezigh was’, dus bij de
Kerstmis.
Ware er geen sprake geweest van een Misviering, dan hadden Weesmeesters
en Burgemeesteren den predikanten zeker op het volkomen ongegronde van hunne
bezwaren gewezen, die immers geen steek hidden, indien de Mis slechts in hun
verbeelding bestond.
In die acht dagen uitstel kan Vondel de Misscène vervangen hebben door de
zwakke kerstmisviering van Bisschop Gozewyn met zijn nonnetjes, die in het vierde
bedrijf is ingevoegd. Het bewijs dat werkelijk voldaan is aan der predikanten
verlangen, om te schrappen, wordt geleverd door hun bezoek bij Burgemeesteren
na de opvoering. Een predikant en een ouderling kwamen vragen: ‘serieuselyk de
weygeringe van de paepsche Tragedie... hier voor desen geageert; en sulk en
diergelijcke stouticheden’ voortaan te verhinderen; ‘hoewel so geseyt wert, de
aanstootelyckste saken daeruit geroyeert syn’.
Vondel heeft dus toegegeven en blijkbaar een aantal bijzonder Katholiek uitziende
scènes geschrapt, waaronder de Mis, door de predikanten uitdrukkelijk genoemd.
De Regenten van het Weesen Oude-Mannenhuis werden óók door de predikanten
berispt, en verdedigden zich: ‘dat sy weynigh in die sake werden gekent, dat sy
niettemin by tyt en wylen alles souden doen 't gene tot de meeste stichtinge ende
minste quetsinge van de christelyke religie soude mogen strecken’ (Protocol van
den Kerkeraad. Fo. 232-233).
Onlangs zei me een Vondelkenner: ‘Gerard Brom vindt Gijsbrecht “rooms als een
altaar”; maar dan toch zonder H. Sacrament!’ Dat gebrek is inderdaad heel
zonderling. Nu moet men dat niet willen
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verklaren met: Vondel was wel katholiseerend, maar voor de Eucharistie stond hij
nog wat vreemd, zooals dikwijls bekeerlingen. Men vergete toch niet, dat hij, zeker
vóór 1638, De Kruisbergh heeft gedicht, die heerlijke lofzang op de H. Eucharistie.
1
Want, nu moge men ontkennen, dat het ‘een echt Roomsch gedicht is’, wanneer
het goed gelezen en begrepen wordt, bevat het niets dan een zuivere verheerlijking
van de H. Eucharistie. Dat ‘d'Aerts-Englen man' met nectar kneden En hemels
suicker en ambroos Uit leliwit en roosenblos,’ kan toch niets anders beteekenen,
dan dat brood en wijn veranderen in Christus' Lichaam en Bloed (witte manna en
roode wijn) bij de Offerande, die de Aartsengelen aan God opdragen door den
priester. Maar een eigenaardig bewijs voor de beteekenis geeft Plemp in zijn
uitvoerige Latijnsche parafrase van het gedicht, waar hij vertaalt:
Factus et est Jesus esuriendo cibus
Vitaque, ne dubita, moriendo est factus Iësus,
Magdali, vita tibi factus, et ille miht....
2
Ille sitim exhausit nostram sitiendo; bibamus.

1
2

Dr. Leendertz, Leven van Vondel, bl. 215.
Dit zou als volgt vertaald kunnen worden: Jesus is, door honger te lijden, spijs geworden. En,
ongetwijfeld is Jesus, door te sterven leven geworden; Magdalene, voor U is Hij leven
geworden, en ook voor mij. Hij heeft onzen dorst, door dorst te lijden, gestild. Laat ons dan
drinken.
Plemp zegt dit op zijn gewone, eigenaardige, gewrongen dichtwijze, in gezochte
woordspelingen. Maar zijn bedoeling kan toch geen andere zijn dan te verklaren: dat Jesus
voor Magdalena en voor hem, door Zijn dood, spijs en drank is geworden in de H. Eucharistie.
In het epigram (Lib. VI, 20), dat in het handschrift van zijn parafrase van Vondels Kruisbergh
onmiddellijk volgt, omschrijft Plemp deze gedachte nog eens duidelijker, doch ook weer
gezocht:

Si tua, Christe, caro cibus est, sanguis quoque potus,
Cur te longa fames torsit, et alta sitis?
Me tibi, homulle, tibi dederam me denique totum:
Nolebam victu te spoliare tuo.
Cur, cum vita fores, es mortuus? ut tibi mortem
Excuterem, et vita tu fruere mea.
De beteekenis van dit epigram is m.i.: Indien, Christus, uw vleesch spijs is en uw bloed ook
drank, waarom kwelt U dan een langdurige honger en een groote dorst? Ik menschje, zou
mij geheel aan U gegeven hebben; en ik wilde U niet van uw spijs berooven. Waarom, terwijl
gij het leven zijt, zijt gij gestorven? Opdat ik aan U den dood zou ontrukken, en gij van mijn
leven genieten.
Na er dus op gewezen te hebben, dat Christus' vleesch spijze en Zijn bloed drank is, zegt
Plemp: ik menschje zou mij geheel aan U geven; maar wilde U niet van uw spijs (die gij zelf
zijt) berooven, d.i. ik was te traag om die te nuttigen.
Waarop kan dit anders betrekking hebben dan op de H. Eucharistie. Een protestantsche zin
kan er zeker niet in gevonden worden.
Op geheel nieuwe gronden is deze vraag behandeld door Lect. Molkenboer, O.P., in
‘Vondelkroniek’, April 1932, bl. 85 volg. Zie ook daar mijn nadere toelichting.
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Nog enkele andere verzen van Vondels Kruisbergh duiden hierop.
Er bestaat dus geen reden om te veronderstellen, dat de dichter van Gijsbrecht uit
eigen beweging de vermelding van het H. Sacrament geheel zou hebben vermeden.
Maar hij kende te goed zijn oude vijanden de predikanten, die scherp op de loer
lagen om hem in zijn verzen te vangen. Daarom heeft Vondel blijkbaar alles wat
eenigszins ergernis zou kunnen geven en de opvoering in gevaar brengen, bij
voorbaat achterwege gelaten. Alleen de Kerstnachtmis kon zijn dichterlijk vroom
gemoed niet missen. En juist daarover zijn die ijverige predikanten gevallen.
Toch heeft de dichter aan de predikanten ook nadrukkelijk willen laten blijken, dat
hij nog niet geheel roomschgezind was, doordat hij den hemelgezant Rafaël aan
den vroom-Katholieken Gijsbrecht, zeer te onpas, het minder opwekkende
vooruitzicht voorstelde, dat:
de Hollantsche gemeent',.. eer dry hondert jaer,
(zal) Schoppen 't Roomsch altaer met kracht uit alle kercken.

Aan Gijsbrecht moet, dit bij zijn vertrek, geen bijzonderen troost in zijn verdriet
gegeven hebben!
In de latere uitgaven van zijn treurspel (o.a. in 1659 bij A. de Wees)
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heeft Vondel getracht deze wat al te forsch klinkende woorden weer goed te maken
door Rafaël de volgende verzen in den mond te leggen:
Valt u 't verwoesten der godsdienstigheid te lastigh,
Volhardt by 't out geloof en Godts altaer stantvastigh,
Op 't spoor der ouderen, u moedig voorgetreên.
Zoo draaft men recht naer Godt, door alle starren heen.

Dat wil zeggen, als het uitschoppen van die Roomsche altaren u soms wat zou
hinderen, houdt u dan maar aan dat oude roomsche geloof, en dat verschopte altaar
van God. Zoo ziet men, hoe zelfs een genie als Vondel in de war gebracht kan
worden, wanneer bekrompen vitzucht van kleingeestige menschen in zijn werk gaat
‘royeren’. Daardoor trachtte hij het ieder naar den zin te maken. Maar overigens
had Vondel reeds zijn best gedaan om die ‘superstitien vande paperye’ zoo
onschuldig mogelijk voor te stellen. Als de soldaten aan het plunderen slaan in de
Hoofdkerck, vallen zij niet op het Sacrament aan, maar: ‘oock zelf het Marianum,
dat te pronck hing van 't gewelf, Wordt afgeruckt’. Dit wekt den schijn alsof dit een
belangrijk heiligdom ware, terwijl het in de kerk toch maar een zeer ondergeschikte
1
beteekenis heeft. Op dat Marianum had Plemp blijkbaar Vondels aandacht gevestigd,
want deze had het in zijn gedicht ‘De Patria’ reeds vermeld: ‘Argenti magno Marianum
ex pondere facto’.
Verder ontleent Vondel herhaaldelijk aan verzen van de Eneïde de voorstelling
der gewijde zaken, die hij in Gijsbrecht te pas brengt. Als hij bijv. de nonnen beschrijft,
die naar het altaar vluchten in

1

Met dit ‘Marianum’ weten de commentatoren nog altijd geen weg. Diferee, Werken v. Vondel,
II, 439 (1929), maakt er nog van: ‘Geborduurd overkleed, zonder mouwen, van het Mariabeeld,
dat bij hooge feesten boven dit beeld werd opgehangen.’ Reeds in 1899 (Jaarb. v. Alb. Thijm)
heb ik aangetoond, dat het Marianum is: ‘Mulier amicta sole’ van Apocal. XII, 1. Dus een
Mariabeeld in de stralende zon, dat niet slechts op hooge feesten, maar steeds in het koor
hangt. (Zie mijne Oorkonden, bl. 117.)
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de kloosterkapel (vers 977) heeft hij Aen. II 523 voor oogen, waar Hecuba met hare
dochters naar het huisaltaar de wijk nemen.
Een voorname rol in het heiligdom speelt hier het kruis. Al wat Proost Willem,
volgens de beschrijving van Arend, gered heeft, is ‘het overschot van 't kruis des
Heilands’, dat hij heeft ‘geladen onder d'armen’ (v. 1143). Maar het heilighdom van
't kruis den proost deê weinigh nuts' (v. 1201). Had de proost niet in de eerste plaats
het H. Sacrament in veiligheid behooren te brengen? Onder de hand ‘torst men'er
kelcken uit, kassuiffelen en kappen, Die stijf staen van gesteente, en parlen en root
gout’ (v. 1173), maar wat er in die kelcken werd bewaard, wordt verzwegen. Daarna
‘lag de Kerstnacht in stucken!’
Aan het slot, voordat Gijsbrecht met de zijnen Amsterdam verlaat, wordt weer het
kruisbeeld naar voren gebracht. Hij spreekt:
Heer Peter, 'k bid u, tast dit heiligh kruisbeelt aen,
Dat voor mijn' oudren lang heeft op 't autaer gestaen,
En my is aenge-erft.... (v. 1883).

Van dat heilig kruisbeeld, dat in Gijsbrecht een voornamere beteekenis heeft dan
het H. Sacrament, vond Vondel een voorbeeld terug in een der heiligdommen van
de Eneïde, waar de penaten eenzelfde beteekenis hebben. De hier laatst
aangehaalde verzen zijn geïnspireerd op Aen. II 717:
Tu genitor, cape sacra manu patriosque penates.

Broer Peter draagt bij den uittocht dat H. Kruis mede, evenals Anchises de penaten.
De plundering van de kloosterkapel is weer aan Aen. II 763 ontleend.
en zagh al 't zilverwerck en goud,
Geplondert heilighdom, tapijten en schildrijen,
Schaerlaken en fluweel, langs heen de gaelerijen
Geworpen overhoop (v. 1508 vlg.).

Bij Virgilius II, 763:
Huc undique Troïa gaza
incensis erepto adytis mensaeque deorum
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crateresque auro solidi captivaque vestis
congeritur.

Hier vinden we ook de gouden kelken van Gijsbrecht terug (v. 1172). In Gijsbrecht
v. 1493 wordt in de kloosterkapel onder het altaar de albasten tombe van een
martelaar opengebroken en ontheiligd door de plunderaars; doch het Sacrament,
steeds het eerste mikpunt, blijft ook hier onaangeroerd.
Maar ten slotte, het sterkste bewijs, dat Vondel het noodig acht het H. Sacrament
opzettelijk te verzwijgen, ligt in v. 981 bij de vermelding van het wonder van Sinte
Klaere:
Doen 't Sarazijnsche heir vermeesterde al de stad,
Daer sinte Klaere was, wat deedze doch? zy trad
Grootmoedigh in de poort van 't klooster, daerze woonde,
En zagh den vyand wegh, zoo ras hy zich vertoonde:
Haer moed, haer sterck geloof, en yverigh gebed
Verstreckte haer een zwaerd, en harnas, en helmet.

Het zal Vondel toch zeker wel bekend zijn geweest, dat de Saracenen op de vlucht
gingen, toen S. Clara hen met het H. Sacrament tegemoet trad, en niet alleen door
haar verschijning. Zie ook zijn lateren Lof-zang van Sinte Klara, vers 49-56.
De noodzakelijkheid, om de opvoering niet onmogelijk te maken, heeft Vondel er
toe gebracht een altaar zonder H. Sacrament voor te stellen, en elke toespeling er
op te moeten schrappen, zoodat zelfs een voorstelling of vermelding van een
Kerstnachtmis ten slotte ook nog, toen de predikanten daartegen nadrukkelijk
bezwaar hadden gemaakt, verwijderd was, en dus vóór de opvoering, ‘de
aanstootelykste saken daeruit geroyeert waren’.
Wij weten dus niet welke veranderingen Vondel in zijn oorspronkelijken tekst heeft
aangebracht, noch hoe de voorstelling van de ‘misse en andere ceremoniën’ geweest
kan zijn, voordat de vitzucht der predikanten tot snoeien en verandering drong.
In verband met de opmerkingen van P. Maximilianus (zie hierna) zijn enkele
zinnen iets verduidelijkt.
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De oorspronkelijke Gijsbrecht.
Tegen mijn meening, dat Vondel den predikanten ten gelieve, in zijn Gijsbreght van
Aemstel belangrijke veranderingen zou hebben aangebracht, vooral in de voorstelling
van de Mis en andere ‘paepsche ceremoniën’, komt P. Maximilianus, Kapucijn, in
verzet. (Zie Tijdschrift voor Taal en Letteren, Jaarg. XX, bl. 5 volg.). Het wil hem
‘voorkomen, dat Vondel op het drijven der predikanten slechts wat krasse termen
heeft veranderd, die in zoo'n “Roomsch” stuk moeilijk te achterhalen zullen zijn; dat
hij er misschien een enkelen regel als 1834 heeft ingevoegd: “En schoppen 't
Roomsch autaer met kracht uit alle kercken”, ofschoon dit zelfs zeer problematisch
blijft.’ (Bl. 12.)
Ja, inderdaad ‘problematisch’, want de poging om door de toevoeging van deze
historische voorspelling van Rafaël, in plaats van de ‘paepsche ceremoniën’, bij de
predikanten in het gevlij te komen, zal dezen wel vrij koud hebben gelaten.
De schrijver blijkt dus geen waarde te hechten aan hetgeen de predikanten in
hun protocol uitdrukkelijk vermelden, dat zij bezwaar hebben gemaakt tegen ‘de
verthooninge vande superstitien vande paperye als misse ende andere ceremonien’
in Vondels Gijsbrecht; terwijl zij later duidelijk verklaren, dat ‘de aenstootelyckste
saken daeruit geroyeert sijn’.
P. Maximilianus tracht zijn argumenten tegen mijne opvatting te ontleenen aan
den gang van het tooneelstuk; maar trekt daarna een conclusie uit mijn voorstelling,
die er niet in te vinden is. Ziehier den gang van het stuk.
Daags voor Kerstmis trokken de vijanden af. Zij overleggen den aanslag; hij zal
geschieden te middernacht, als de kerken op 't hoogtij zijn volgepropt met menschen.
Dit is op het einde van
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het tweede bedrijf; dan gaan de Edelingen ter kerke op 't hooge feest. Ondertusschen
geschiedt de overval. In het derde bedrijf komt hiervan bericht, nadat Badeloch, die
haar beste en hoogtijdskleeren had aangetrokken, om in de kerk met al de stad te
triomfeeren voor de verhoopte overwinning, zich verslapen heeft. Dan is de vijand
dus reeds in de stad, en de nonnen zingen den Kerstrei: ‘O Kersnacht schooner
dan de dagen’, waarin de nagalm klinkt van het nachtelijke Kerstfeest.
Maar waarin heeft dat Kerstfeest dan eigenlijk bestaan? Heer Peter, de Deken
van de stad, komt het vertellen:
De Kerstnacht heeft gedient tot dit verraeders werck,
Bestaen voor maeneschijn, doen 't vollek in de kerck
1
Met offren bezigh was, en zingen in de kooren.

‘Dit kan toch kwalijk anders als van de H. Mis verstaan worden,’ schrijft P.
Maximilianus; zeer terecht, en hij bevestigt dus zelf dat er in het stuk toch werkelijk
een Mis-voorstelling, of vermelding ervan geweest is. Inderdaad, zoo is de volgorde
der feiten volgens Vondel.
En voor die Mis is nergens anders plaats te vinden dan vóór den rei in het derde
bedrijf; of mogelijk op het einde van het tweede. Ik heb hierop niet nadrukkelijk
gewezen, omdat de plaats der voorstelling van de Mis zoo duidelijk blijkt uit den
tekst.
Nu wil P. Max. mij wel in de schoenen schuiven: ‘Maar Sterck wil een Mis hebben
in het vierde bedrijf.’ Doch in mijn geheele artikel heb ik dit met geen woord beweerd.
Ik schreef: ‘Toch lag het voor de hand, dat Vondel bij de viering van den Kerstnacht
een Mis zou laten lezen, of daarvan ten minste melding zou maken, en ik acht het
dus een gegronde veronderstelling, dat in Vondels oorspronkelijken tekst, hetzij een
mededeeling over een Misviering,

1

Vs. 843-45. Verschillende verzen wijzen nog op dat ‘hooghtijt’, of de middernachtmis in het
stuk; b.v. vs. 46 (Vosmeer), vs. 663; vs. 675, enz. Rey v. Edelingen, enz.
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hetzij een voorstelling daarvan heeft gestaan, en dat hij eerst door dit tafereel te
wijzigen pas van Burgemeesteren verlof heeft gekregen voor de opvoering.’ En
verder: ‘In die acht dagen uitstel kan Vondel de Misscène vervangen hebben door
de zwakke Kerstmisviering van Bisschop Gozewijn met zijn nonnetjes in het vierde
bedrijf.’
Men moet toch wel slordig verkeerd lezen, om hieruit te interpreteeren, dat ik
bedoeld zou hebben, dat de Mis in het vierde bedrijf zou zijn voorgesteld. Er staat
niet: ‘In die acht dagen uitstel kan Vondel de Misscène in het vierde bedrijf vervangen
hebben door de zwakke kerstmisviering van Bisschop Gozewijn’. De Mis kan toch
zeer goed in het tweede, of derde bedrijf geschrapt zijn, en dan in het vierde de
scène van Bisschop Gozewijn daarvoor in de plaats zijn gesteld. Waarom zou dit
onaannemelijk zijn?
Maar om mijn opvatting onmogelijk te maken had P. Max. zulk een slordigheidje
noodig, een middel waarvan hij ook verder nog gaarne gebruik maakt.
De scène van Bisschop Gozewijn met de nonnetjes geeft dan ook duidelijk den
indruk van een later toevoegsel. Immers, welk soort liturgische plechtigheid wordt
hier bedoeld? een lof; of het zingen der Primen enz., zooals een andere schrijver
1
had verondersteld? Het is het werk van een bekeerling met nog onzekere liturgische
ervaring; al gaf hij een meesterstuk van tooneelspeelkunst, waaraan de predikanten
zich stellig niet zouden kunnen ergeren.
Dat Vondel dus, zooals de predikanten zeer goed konden weten, de ‘superstitien
van de paperye als misse ende andere ceremonien’ in den oorspronkelijken
Gijsbrecht had voorgesteld, komt mij volstrekt niet onwaarschijnlijk voor, al kunnen
we niet met zekerheid meer uitmaken in welk tafereel die ergerende passages
geschrapt zijn. Een spoor van den eersten tekst zou misschien nog te vinden zijn
in de herstelling van (vers 1541): ‘Hij is bereght, en heeft gena

1

Zie De Gemeenschap, Jg. 6, bl. 68.
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bij Godt verworven,’ zooals het luidt in de uitgave van 1659; terwijl in die van 1638
gelezen wordt: ‘Hij is al dood’ enz. Nu komt het mij voor, dat de lezing van 1659 de
oorspronkelijke is van den ongewijzigden tekst; en dat: ‘Hij is al dood’ daarvoor in
de plaats is gekomen ten gerieve der predikanten. Maar in den druk van 1659 is de
roomsche voorstelling weer opgenomen. Voor deze uitgave staat dan ook
veelbeteekenend: ‘Door hem self verbetert en vermeert.’ (Unger 238).
Diferee deelt in zijn uitgave van de Gijsbrecht (2e herziene uitg. z.j. (1930) op bl.
27 noot, en in ‘De volledige Werken’, Dl. II, bl. 395 noot mede: ‘Van een door
sommigen beweerde verandering in het stuk vóór de opvoering (o.a. ook door Dr.
J.F.M. Sterck) heb ik echter niets gevonden.’ In het Protocol namelijk. Daar dit nog
niet bewijst, dat er ook niets te vinden zou zijn, heb ik een officieel afschrift laten
nemen van het protocol der vergaderingen van de predikanten, waarin de opvoering
besproken is. Dit geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Aanvankelijk weten de predikanten slechts bij geruchte (‘alsoo men verstaat’) van
de aanstaande opvoering van een ‘Comedye’, zonder den naam te kennen, en
zullen zij bij het Weeshuis ernaar informeeren. Na door Burgemeester Schaap te
zijn gerustgesteld, en toen de opvoering was afgelast, komen de predikanten op
Oudejaar 1637 bijeen onder presidium van Otto Badius, die door Vondel zoo aan
de kaak was gesteld in ‘Een Otter in 't bolwerck’ (1630), dus zeker een krachtig
tegenstander van Gijsbrecht. In deze vergadering wordt medegedeeld, wat aan ons
nog niet bekend was, dat verscheidene personen, die de kerk niet welgezind waren,
zich vereenigd hadden om verlof te verkrijgen, dat Gijsbrecht toch gespeeld zou
mogen worden. Onder deze personen zijn klaarblijkelijk Dr. Samuel Coster en de
zijnen te verstaan. Voor den aandrang van deze zijde zijn de Burgemeesteren toen
gezwicht, en op 3 Januari is de opvoering toegestaan.
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Nadat Gijsbrecht dan was opgevoerd, had op 7 Januari weer een
predikantenvergadering plaats, waarin wordt gerapporteerd, dat zij met
Burgemeesteren hadden gesproken over de ‘achterhouding’, dus over het voorgoed
verbieden van het stuk. Hierop geven Burgemeesteren weinig hoop, omdat het toch
reeds is opgevoerd, ‘gelijck men oock verstaat dezelve (Commedije) reeds geageerd
(= opgevoerd) te zijn; en so gesegt wordt (door Burgemeesters) de aenstootelijckste
saken daeruit geroyeert te sijn’. Zoodat er bij Burgemeesteren geen aanleiding meer
bestond om dit nu gecastigeerde stuk nog te verbieden. Op de beide volgende
vergaderingen wordt nog wat nagepleit, en krijgen de vaders van het Oumanhuis
nog een aanmaning; maar de zaak is afgeloopen. Al neemt men zich voor, later,
als er weer ‘wegens het pausdom en der papisten stouticheyt sal worden
geremonstreert’ er op terug te komen.
Het blijkt dus dat er, in tegenstelling met Diferee's meening, over die verandering
1
wel ‘iets te vinden is’.
Ordinarie Vergaderinge gehouden den 17 Desembr. 1637
Praeside D. PETRO WACHENDORFFIO
Loco Sylvii.
P. 7-231 C o m e d y e . Wordt voorgestelt also men verstaat dat des tweden Kersdags
een verthooninge in de Rhetoryckerscamer sal gedaan worden van de superstitie
van de paperije als misse en andere ceremonien vint de vergaderinge goet eerst
by de regenten van het weeshuys en out mannen huys te vernemen om daer na
aen de H.H. borgemeesteren te verthoonen; dit sullen doen D. Laurentius en Claas
Jansz Visscher.
Ordinarie Vergaderinge gehouden den 24 Desembr 1637
Praeside D. PETRO WACHENDORFFIO

1

Dit is in hoofdzaak overgenomen uit de volledige weêrlegging van P. Maximilianus in
Vondel-Kroniek, 1932, 3e afl.
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C o m e d i e . D. Laurentius en D. Wachendorffius met Claas Jansz visscher hebben
gerapporteert in de sake van de Rhetorijckers niet alleen met den president van de
heeren regenten van het Weeshuijs maer oock met den president Hr. borgemeester
schaap hadden gesproocken en in de beste forme hadden gerecommandeert datter
doch geen schandalen door de paepsche verthooninge mochten gegeven worden
en dat de H.H. borgemeester eijntlijck haer hadde geantwoort dat de E. Heeren
borgemeesteren daerop hadden gelet dat de Kerke noch de politie niet gepiekeert
of getraduceert souden worden meijnende dat het gene soude mogen passeren
meer souden strecken tot bespottinge van het pausdom als tot onteeringe van de
Christelijcke religie; de broeders voor deestijt daer in niet meer connende doen
hebben het daerby gelaten.
Ordinarie Vergaderinge Gehouden den 31 Desembr 1637
Praeside D. OTTHONO BADIO
P. 7-232 C o m e d i j e . Alsoo men verstaat dat de H.H. Burgemeesteren wel verboden
hebben de comedie die op handen was geageert te worden, is dat nochtans
verscheyden persoonen de Kerke niet wel gesint sich te samen voegen om oorlof
by de H.H. burgemeesteren te verwerven dat se soude mogen gespeelt worden en
nochtans de selve t' eenemaal daerop loopt om het pausdom smakelijck te maecken
en te recommanderen vindt de vergaderinge goet nochmaal de president Hr
borgemeester te begroeten en hare E.E. te bedancken voor de goede devoiren hier
tegens aengewent en de selve sake nochmaal tot stuijtinge en weijgeringe te
recommanderen, dit sullen doen D. Wachendorffius en Claas Janss Visscher.
Ordinarie Vergaderinge gehouden den 7 Jan. Ano 1638
Praeside D. HENRICO GELDORPIO
P. 7-233 C o m e d i j e . D. Petrus Wachendorffius en Claas Janss Visscher dienen
aen, de E.E. Hr presideerende borgemeester gesproocken te hebben aengaende
de achterhoudinge van het Comedy
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spel, weijgeringe der selver serieuslijck ende ernstelijck gerecommandeert te hebben,
't welck sijne E. aengenomen hadde met de andere Heeren te communiceren hoewel
cleyne hope gevende van de selve te weijgeren gelijck men oock verstaat deselve
alreeds geageert te sijn (hoewel so geseyt wordt de aenstootelijckste saken daeruit
geroyeert te sijn).
Ordinarie Vergaderinge gehouden 19 Jan. Ano 1638
Praeside D. MOURCOURTIO
P. 7-234 C o m e d i j e . De sake van de paepsche Tragedie hier voor deze geageert
is wederom in resumptie genomen en goet gevonden op ocasie van de paepsche
licentie de H.H. burgemeesteren en weijgeringe van sulcx en diergelijcke
stouticheden, met de eerste gelegentheyt serieuselijck te remonstreren, mede de
regenten van 't weeshuys en outmannenhuys die Ledematen van de Kerke syn te
begroeten voor het toecomende beter te wille letten op saken die van dese nature
sijn.
Ordinarie Vergaderinge gehouden den 28 Jan. Ano 1638
Preside D. RUDOLPHE PETRI
P. 7-237 C o m e d i j e n . Is ingebracht dat de vaders van het oudemannenhuijs
waren aangesproocken op het stuck van de Comedie ende dat sij hadden verclaart
dat sij weijnich in die sake wierden gekent, dat sij niet te min bij tijt en wijlen alles
souden doen, 't gene tot de meeste stichtinge ende minste quetsinge van de
Christlijcke reliegie soude mogen strecken; is voorts goet gevonden deze sake te
laten berusten ter tyt toe datter by de E. Heeren burgemeesteren wegens het
pausdom en der papisten stouticheyt sal werden geremonstreert.
Afschriften uit het archief der Ned. Hervormde Gemeente, in de N.
Zijds-kapel, Amsterdam.
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Vondeluitgaven nu en voorheen.
Historische beschouwingen.
Noemde Horatius zich een ‘biformis vates’, een dichter van tweeërlei gestalte, ook
onzen Vondel kan men dien naam toekennen; doch daaraan moet nog een
eigenaardige beteekenis worden gehecht. Ook hij, ‘de Keulsche Rijnzwaan’, kon
met den zanger van Venusia zeggen: ‘et album mutor in alitem superne’: ‘Ick word
in een witte zwaen verandert, en vingers en schouders (worden) vlugh van pluimen’.
Maar zelfs na die zinnebeeldige herschepping schijnt het tweevoudig verschijnen
een bijzondere eigenschap van onze dichter en zijn werken te zullen blijven. Immers
steeds komt Vondel biformis in het licht. In dubbele gestalte vertoonde hij zich aan
zijn volk bij de eerste groote uitgave van al zijn werken, want Van Lennep zoowel
als Van Vloten beijverden zich toen, om de onsterfelijkheid van Vondels dichtgenie
aan te toonen. Na meer dan 20 jaar, in 1887-89, ging Unger het werk van Van
Lennep opnieuw uitgeven en verbeteren, en weer kwam gelijktijdig J.A. Alberdingk
Thijm voor den dag met een uitgave van Vondels dichtwerken en oorspronkelijke
proza-schriften, zoodat het biformis ook toen weer bewaarheid is geworden.
En in onze dagen, nu de Wereld-Bibliotheek een grootsche Vondel-uitgave op
touw heeft gezet, die met echt wetenschappelijke zorg wordt bewerkt, nu blijkt er
op eens weer behoefte te zijn ontstaan aan een tweeden herdruk van Vondel door
Dr. Diferee, onder auspiciën en verantwoordelijkheid van prof. Dr. Albert Verwey,
door de ‘uitgeverij De Torentrans’.
Zou het nu een bewijs zijn dat de groote belangstelling van het letterlievend
publiek, de verschillende uitgevers en bewerkers hiertoe heeft geleid? Als deze
uitgaven hun koopers vinden, geeft
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dit hiervoor nog geen zekerheid, want de eerste vraag is: zijn die koopers ook lezers?
Nu, dit moet toch in ernst worden betwijfeld. Een recensent in een der groote bladen
maakte tusschen de uitgaven van ‘de Torentrans’ en van de Wereldbibliotheek, dit
onderscheid, dat de eerste zou bestemd zijn ‘voor leeken’, en dus de tweede voor
‘geleerden’. Nu komt het mij voor dat zij, die onder ‘leeken’ worden verstaan, d.w.z.
de niet gestudeerden, het meest behoefte hebben aan een grondige verklaring van
den moeilijk te begrijpen Vondel. En toch wordt de toelichting bij de
Torentrans-uitgave zeer sobertjes verstrekt door één bewerker, die dus gelijktijdig,
filoloog, historicus, literator, theoloog, filosoof, kunstkenner en taalkundige moet
wezen, en dus bedeeld moet zijn met een zevenvoudige gave, als van den H. Geest.
Voor de katholieke gedichten is nu een schrander medewerker toegetreden in pater
Jac. Zey, S.J. te Rome. Maar, wanneer men nagaat, dat door de Wereldbibliotheek
voor een goede uitgave en verklaring van Vondel de medewerking van negen
bekende vakmannen is ingeroepen, stemt het toch wel tot eenigen twijfel, of die
‘leeken’, die zich naar den Torentrans richten, wel zooveel nut van de Vondel-uitgave
zullen trekken, dat zij den dichter inderdaad zullen lezen, en hem niet, na inzage
van het eerste deel, in hun boekenkast te sluimeren zullen zetten, teleurgesteld
door den duisteren Vondel.
Tot nu toe trachtte, van de biforme uitgaven, de tweede de eerste steeds te
verbeteren. Met Van Vloten, tegen Van Lennep was dit inderdaad het geval. Ook
Thijms uitgave gaf in oorspronkelijkheid van toelichting heel wat meer dan Unger,
die Van Lennep verkort herdrukte, en na Thijms dood, ook diens uitgave voortzette
zonder originaliteit.
Van groot belang zijn ook de prenten, die vooral bij de eerste dichtwerken van
Vondel onmisbaar zijn, omdat de verzen van Den Gulden Winckel, De Vorstelike
Warande der Dieren, De Helden Godes enkel en alleen ter verklaring van die prentjes
gemaakt werden, en
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dus als bloote tekst moeilijk begrijpelijk zijn zonder directe verbinding met de
afbeeldingen.
Ook gedurende het leven van Vondel kwamen zijn verzen soms in biforme uitgaven
aan het licht; maar we zullen zien, dat die hem hoogst onaangenaam waren. Maar,
hoe zou de dichter zich verblijden bij het aanschouwen van twee groote gelijktijdige
uitgaven van zijn werk: een voor ‘geleerden’, de andere voor ‘leeken’. En ik hoor
hem zuchten:
Men schell myn pen de vlacken kwijt,
En toets de stof na haren tijt!

Tijdens het leven van Vondel is geen uitgever op de gedachte gekomen
commentaren op zijn gedichten te geven. Blijkbaar doordat zijn verzen door de
ontwikkelde lezers vanzelf beter begrepen werden; en daar ook de taal hun meer
eigen was, werd een uitlegging niet noodig gevonden.
Vondel heeft op hoogen ouderdom het nog nuttig geacht, op verzoek van Gerard
Brandt, verklaringen van sommige zijner gedichten te geven. Vooral op Palamedes
heeft de dichter een zeer uitvoerige uitlegging verstrekt, in hoofdzaak omtrent de
daarin voorgestelde politieke personen en toespelingen op staatkundige voorvallen.
Van sommige gedichten heeft hij daarentegen zijn auteurschap nadrukkelijk
geloochend.
De dichters echter stelden er blijkbaar prijs op, kritiek te oefenen op elkanders
werk voordat het werd uitgegeven. Een opmerkelijk voorbeeld is daarvan bewaard
in de aanteekeningen van Barlaeus, Mostaert en Vondel op het ‘Daghwerk’ van
Huygens. Deze had hun een gedeelte van zijn verzen ter beoordeeling
rondgezonden; tevens met het doel, dat zij er ieder een lofdicht bij zouden voegen
volgens het gebruik in die dagen. De drie dichters hebben met Hooft en Baeck het
werk gelezen. De aanmerkingen van Vondel en Mostaert zijn bewaard, met de
replieken van Huygens. Vondels opmerkingen zijn meerendeels onbeduidend, en
Hooft zegt er dan
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ook terecht van: ‘Vondel dunkt my somtyds knorven in de biezen te zoeken’. Maar
de verdediging van Huygens bewijst, hoeveel overleg hij gebruikte in de keuze van
zijn woorden en de juiste nuanceeringen van zijn uitdrukkingen. Vondel blijkt nooit
om een lofdicht gevraagd te hebben, want geen zijner werken is er mede versierd.
Alleen Pascha wordt door eenige lofdichten voorafgegaan. De groote zorg, door
Vondel besteed aan de zuiverheid van zijn taal, heeft hij uitvoerig aangetoond in
zijn ‘Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste’, een schitterend pleidooi, dat van
grooten invloed is geweest op de jongere dichters, die zich zoo gaarne 's Meesters
leerlingen noemden, en die hij dan ook openlijk erkende, als Vollenhove, Brandt,
Antonides en Anslo. Maar toen het aankwam op de uitgave der gedichten van Vondel
na zijn dood, trad de kleingeestige aard van Vollenhove en Brandt aan het licht. Uit
hun brieven zien we zoo duidelijk, hoe zij zich geroepen achtten om den grooten
Meester te verbeteren. Beide predikanten hadden in 1679, kort na 's dichters
overlijden, reeds het plan opgevat zijn verspreide verzen opnieuw en verzameld uit
te geven; een onderneming, waarvoor we hun niet genoeg lof en dank kunnen
geven, evenals aan Brandt voor zijn onmisbaar Leven van Vondel, onze eenige
bron voor 's dichters handel en wandel, vol, elders niet te vinden, aanwijzingen over
het ontstaan van zijn werken.
Maar daarom klinkt het des te vreemder, wanneer wij uit de briefwisseling van de
twee dominés, waarvan Vollenhove in Den Haag en Brandt te Amsterdam woonden,
lezen hoe zij Vondels verzen beknibbelen.
In Wellekomst aen Huygh de Groot, noemt Vondel Frankrijk het ‘Lelistrandt’.
Wat saelge wint is 't, die van 't Lelistrandt
Den stroom op, in 't ondankbre Vaderlandt
Hervaert het Delfsche wetsorakel. Enz.

Brandt had in een gedicht in navolging ‘Lelirijk’ gebruikt. Vol-
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lenhove keurt dit af: ‘Vondel heeft ook het “lelistrant” in zijne Wellekomste van den
Heere de Groot. Maar sedert heeft hij zich zelven niet weinig overtroffen en verbetert,
en dit of diergelijk woort nergens gebruikt, dat ik weet, in jonger gedichten. En oordeel
eens, of het wel passen zoude, dat men ons lant het Leeuwlant noemde, onzen
Staat den Leeuwstaat, of Engelant en andere rijken eenen naam gaf naar de wapens
die ze voeren? Wat reden van onderscheit is hier?’
Welk een gebrek aan gevoel voor poëzie bij Brandt blijkt uit het niet opmerken
van het onderscheid! Hoe dichterlijk klinkt een strand (of het land) met lelies bezaaid;
ook veel juister dan een ‘rijk van lelies’. En hoe dwaas is de voorstelling van een
land met leeuwen bevolkt(!) wanneer het ons Holland geldt, zooals Vollenhove zeer
juist opmerkt.
Brandt had in zijn uitgave van Vondels Poezij (1682) een verandering voorgesteld
aan Vollenhove in het gedicht bij de titelprent van zijn proza-vertaling naar Virgilius,
omdat hij meende dat de dichter zich had vergist. Die prent vertoont o.a. een portret
van Virgilius naar de bekende Gemma Ursini in 't Vatikaansche Museum. Vondel
dichtte:
O Mars 'k zie hier uwen schijn
In dezen schilt, en danck Ursijn
Den Kardinael, die ons naar 't leven
Ons noch uw troni heeft gegeven.

Niet de kardinaal Orsini zou echter de camee bewaard hebben, maar Fulvio Orsini,
een ander lid van dit geslacht. Daarover schrijft Vollenhove: ‘Vondels misverstant
mag wel bedekt worden, en voor “den Kardinael, die naer 't leven”, kan men ook
zetten om Ursinus te prijzen, “den kunstbeminnaer die naer 't leven”. Maar “Italjaen”
kan den lezer wel voldoen, die zoover denkt, dat Maro, zelf een Italjaan, en Italië
doorgaans allermeest verheffende, van zijnen lantgenoot namaals aldus geëert is’.
De heeren zijn het er
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ten slotte over eens geworden, dat Vondels vers aldus moest worden verbeterd:
O Mars ik zie hier uwen schijn
In dezen schilt, en danck Ursijn
Den kunstbeminnaer, die naer 't leven
Ons noch uw troni heeft gegeven.

Zonder nadere verklaring is het dan ook aldus opgenomen in de uitgave van 1682.
Uit deze twee staaltjes kan blijken, hoe weinig betrouwbaar Brandt is in zijn uitgave,
die noodzakelijk steeds vergeleken moet worden met de oorspronkelijke drukken,
door Vondel gezien, wil men niet Brandt in plaats van Vondel lezen.
Nog een ernstiger verdenking rust op Brandt bij de uitgave van Vondels verzen.
In 1644 werden zijn verspreide gedichten voor het eerst in één bundel verzameld,
op aandrang van ‘eenige Mecenaten’ uitgegeven, die op den titel schuil gaan onder
de letters D.B.D.L.B., die tot nu toe niet opgehelderd zijn. De dichter was blijkbaar
met deze uitgave, in overleg met hem samengesteld, bijzonder ingenomen. Hij geeft
dit duidelijk te kennen in een brief, aan het slot afgedrukt: Aan zijnen afwezenden
Vrient; met wien Hugo de Groot is bedoeld. Hij zegt daarin ook nog dat hij wenscht:
‘liever een deel mijner groene en onrijpe vaerzen onherdruckt’.
Des te dieper moet het hem gegriefd hebben, toen in 1647 een ‘Tweede Deel’
van I.v. Vondels Poesy ofte verscheide gedichten verscheen, zonder naam van
uitgever: Tot Schiedam, Gedruckt voor den Autheur.
In dezen bundel komen ruim 40 gedichten voor, die nog ongedrukt waren, en juist
die ‘groene en onrijpe vaerzen’, die Vondel niet meer wilde erkennen, om hun
zwakken inhoud of anti-roomsche strekking. Maar het kwade opzet van deze uitgave
kwam al te duidelijk aan het licht door een zeer scherpe en hatelijke Voor-
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reden, waarin op een ironisch-sarcastische wijze Vondels veranderde denkbeelden
in godsdienst en politiek aan de kaak werden gesteld. ‘Wat of men oover hondert
jaaren van sijn vaarzen zal zeggen? zal men niet oordeelen dat er meer als een
Vondel moet zijn geweest?’ vraagt de voorredenaar.
De voorrede is onderteekend P. Dit is een weerslag op de voorrede van ‘Grotius
Testament’, die met R.C. was onderteekend. Blijkbaar is de beteekenis van deze
letters Protestant tegenover Roomsch Catholiek. Het is bewezen, dat niemand dan
Brandt de verzamelaar van den bundel is en de schrijver van de hatelijke Voor-reden.
Het geheel moet beschouwd worden als een wraakneming over Grotius' Testament,
en een bespotting van zijn overgang tot de Katholieke Kerk. Op mij maakt deze
bundel echter den indruk, dat het niet alleen Brandt is, die schuld heeft aan deze
onedele daad. Een der felste tegenstanders van Vondel na zijn bekeering was ook
Jacob Westerbaen, heer van Brandtwijck. In een scherp hekeldicht: Kracht des
geloofs, van den voortreffelijken ende vermaarden Nederduitschen Poeet Joost van
Vondelen, had hij hem aangevallen. Dit gedicht was blijkbaar gedrukt op dezelfde
drukkerij als het Tweede Deel der poëzy van 1647, n.l. Tot Schiedam: In de Oude
Druckerije, en verschenen kort na Vondels Altaergeheimenissen, in 1645, waarop
het zinspeelt. Daarbij is het opvallend, dat in de Voor-rede van 1647 veelal dezelfde
toespelingen voorkomen als in Westerbaens Kracht des Geloofs van 1645. Er is
dus verwantschap tusschen Brandts voorrede en Westerbaens gedicht.
Maar er zijn nog sterker bewijzen; en in een beschouwing over Vondel-uitgaven
mag niet onvermeld blijven de groote falsificatie in die dagen in een vers van Vondel
1
aangebracht, en waaraan vrij zeker ook Westerbaen schuldig moet worden geacht.
De tweede druk van dit tweede deel bevat ook een herdruk van

1

Zie deze mystificatie uitvoerig behandeld in de Vondel-uitg. der W.B. Dl. IV, bl. 845 en volg.
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Vondel's gedicht: Uitvaert van Henricus de Groote, dat voor het eerst werd uitgegeven
in Den Vernieuwden Gulden Winckel, den bekenden emblematabundel van 1622.
Sedert was het niet meer gedrukt. Maar bij vergelijking van den herdruk in de
Poëzij-bundel van 1647, blijkt Vondels gedicht vermeerderd te zijn met 16
allerhatelijkste regels tegen de Katholieke Kerk; die dus aan Vondel worden
toegeschreven.
Eenige jaren later in 1651 verscheen een uitvoerige bloemlezing van
Nederlandsche dichters, getiteld: Verscheyde Nederduytsche Gedichten van Grotius,
Hooft, Barlaeus, Huygens, Vondel en anderen. Versamelt door J.V., J.S., T.v.D.,
B., G.P., C.L.B. Daarin komt voor op blz. 347 Westerbaens Kracht des Geloofs
(zonder zijn naam), en direct daarna weer de 16 hatelijke verzen, nu afzonderlijk
gedrukt met opschrift: ‘Copye van eenige Veerzen, bij den E. Heer Joost van den
Vondel. Voor dezen uitgegeven, ende gebracht in een Gedicht dat hij gemaekt heeft
op de Doodt van Koning Hendrik de Groote’. Onderteekend J.v. Vondelen. Een
lagere falsificatie is toch wel niet denkbaar, een gedicht voor 22 jaar vervaardigd,
wordt herdrukt met een toevoegsel, waaraan de dichter part noch deel heeft, en dat
nu moest strekken om hem na zijn bekeering in verlegenheid te brengen.
Dat Westerbaen inderdaad daarin de hand heeft gehad, ja, vermoedelijk er de
maker van is, kan vooreerst worden afgeleid uit het onderschrift van zijn Kracht des
Geloofs in de bloemlezing Verscheyde Gedichten v. 1651: ‘gezonden aan den
Uitgever van het Tweede Deel van Vondel's Poëzy’. Al slaat dit alleen op
Westerbaens gedicht, de directe aanhang daarvan, de ‘copye’ van de 16 verzen,
komt ook reeds voor in het beruchte Tweede Deel, en is dus blijkbaar daaruit
overgenomen in de bloemlezing. Maar het vermoeden van Westerbaens schuld
wordt nog sterker, wanneer men den derden druk van het beruchte Tweede Deel
inziet, verschenen in 1660. In een woord van ‘Den Drukker aan den Lezer’ wordt
een ver-
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ontschuldiging voor Westerbaen gegeven. ‘De lezer zal zich verwonderen (schrijft
hij), dat hier en daar geen geringe verandering door den auteur is gemaakt in zijn
herdrukte gedichten; als bijvoorbeeld in het Treurdicht van Hendrik den Vierde,
zooals de auteur het jongst bij 't gemelde werk heeft ingevlijd, worden bevonden
uitgelaten te zijn deze geheele aan een volgende zestien vaarzen, beginnende “Hoe
lange zuldi”, welke de Heer van Brandwijk 't eeniger tijd tegen Vondel heeft doen
dienen; waarmede door verloop van tijd het werk van gemelde Heer van Brandwijk,
voor qualijk toegepast, of 't onrecht aangetegen zouw kunnen genomen worden’.
Is hier niet van toepassing: Qui s'excuse s'accuse? De drukker verklaart dus, dat
Westerbaen ‘die verzen tegen Vondel heeft doen dienen’, en is bevreesd, dat uit
het ontbreken ervan in Vondels tekst de heer Westerbaen later den schijn zou
hebben ze ten onrechte te hebben aangehaald. Toch waren die verzen nooit te
voren gedrukt, en kan dus niet beweerd worden, dat Vondel door ze te schrappen
een verandering in zijn gedicht op Hendrik IV zou hebben aangebracht. Toen Brandt
in 1682 met Vollenhove de gedichten van Vondel opnieuw uitgaf, liet hij de 16
ingeschoven verzen weg in den tekst; maar geeft ze afzonderlijk met de opmerking
1
dat ze nog in het gedicht plachten te worden gelezen.
Een sterk bewijs tegen de echtheid is ook het gebrek in aansluiting van de 16
verzen met den tekst van de overige. Er is volstrekt geen samenhang met de
voorafgaande, noch met de volgende verzen.
Vondel zelf heeft ook duidelijk aangegeven dat die 16 verzen als ondergeschoven
beschouwd moeten worden. Als in 1650 de tweede, door hem zelf herziene uitgave
van zijn Poësy verschijnt, eindigt hij met een slotdicht:

1

Bewijzen voor deze falsificatie zijn ook uitvoerig toegelicht door Dr. H.W.E. Moller in ‘Bijblad
voor Taal en Letteren’, V, 1917, blz. 51.
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Men mengt der anderen rijm ook leuren in mijn schriften:
Doch wie mijn' stijl verstaet kan echt van onecht schiften.

Nog duidelijker heeft hij dit te kennen gegeven, toen in ‘De Hollantsche Parnas’
eenige gedichten van hem werden overgenomen, waaraan hij een bericht deed
voorafgaan: ‘J.v. Vondel tegens de valsche drukmaat, gangbaar op zijnen naam’.
Daarin waarschuwt hij tegen de ‘gewinzucht sommiger boeckverkooperen’, die zich
niet ontzien in Hollant en elders op mijnen naam te drucken dichten bij anderen
gedicht, en inzonderheit in Zuid-Hollant, [dit betreft de Schiedamsche uitgave]. Daar
men op den tytel van Vondels poëzye, druckt en herdruckt, en vermeert veele
dichten, daar ick zo weinig kennis en schult aan hebbe, als het kind dat noch te
baeren staat. Men vergult dit noch glimpelijck met eene voorrede, dat het mijn eigen
werck is... Tegens deze ongeschicktheid en moetwillige boosheit schieten mij geene
wapens dan mijn gedult over’.
Duidelijk is hier de aanwijzing van de boekjes die in Z. Holland waren gedrukt met
de vervalschte verzen.
De Hekeldichten van Vondel hebben terstond de grootste belangstelling opgewekt.
Terwijl de dichter ze tot zijn minderwaardige groene gedichten rekende en ze liever
wilde vergeten, werden ze, ook in den bundel van 1647, n.l. het Tweede Deel, voor
het eerst verzameld, schoon lang niet volledig. De Hekeldichten zijn onder Vondels
werken ook het eerst met commentaren verschenen. Reeds in 1705 kwam te
Amersfoort een uitgave aan het licht, zoogenaamd ‘met aanteekeningen, uit 's
dichters mond opgeschreven’. Hierin komen ook meer gedichten voor, die niet van
Vondel zijn. De uitgave, die echter niet te Amersfoort, maar te Rotterdam bij Pieter
van der Veer is gedrukt, bevat ook eenige prentjes.
Tot een gezamenlijke uitgave van Vondels Treurspelen ging voor het eerst Kornelis
de Bruyn over te Amsterdam in 1662.
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Ook gaf Joannes Oosterwijk te Amsterdam in 1720 een nieuwen druk in 2 dl. van
de Treurspelen, onder toezicht van David van Hoogstraten.
Eenige 18e eeuwsche uitgaven van Treurspelen zijn eigenlijk verzamelingen van
overgeblevene afzonderlijke exemplaren der stukken. Meermalen kan men op
o

veilingen aantreffen exemplaren van ‘Vondels Werken’ in 4 . gewoonlijk in elf deelen
gebonden, hetzij in zoogenaamd schildpadden, of in perkamenten ribben banden.
Voor zulke verzamelingen wordt in den regel een hooge prijs besteed - in de
verzameling Six b.v. ƒ 650 -, ofschoon de drukken veelal tot de 18e eeuw behooren
en slordig van correctie zijn. Het fraaie uiterlijk der banden maakt ze aantrekkelijk
voor de boekenkast van een liefhebber. Het putje, het oude drukkersmerk van Abr.
de Wees, is er voor nagesneden, om ze tot ‘putjes-uitgaven’ te kunnen verheffen,
waardoor ze in schijn een bijzondere waarde verkrijgen; want het putje stempelt
een Vondel-boek nog niet tot een goede uitgave. Voordat Mr. Jacob v. Lennep zijn
groote uitgave op touw zette, was er in de 19e eeuw reeds een verzameling der
o

‘Dichterlijke Werken’ verschenen in 21 deeltjes in 12 bij M. Westerman 1821-1824.
Een gewaagde onderneming, die door Z.M. den Koning met een inteekening op 6
exemplaren werd gesteund.
In de groote twaalfdeelige uitgave der Werken van Vondel komt een voorbeeld
aan den dag van een degelijke uitgevers-onderneming, maar ook van de
commercieele handigheid van den bewerker Mr. v. Lennep. Inderdaad zijn kosten
noch moeiten gespaard om den dichter waardig uit te geven, en men moet oprechte
bewondering hebben voor de groote gaven en de werkkracht van Van Lennep, dat
hij deze uitgave met de weinige en onpractische bibliographische hulpmiddelen,
welke hij bezat, nog tot een goed einde heeft gebracht. Maar vooral ontbrak aan
van Lennep systeem bij zijn werk, zoodat nu eens de oudste druk wordt gevolgd,
dan weer een latere;
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DE VONDEL-VIERING OP HET MUIDERSLOT DEN 19 OCTOBER 1867
Naar een aquarel door Ch. Rochussen
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SLEUTEL BIJ DE PORTRETTEN
De Vondel-viering op het Muiderslot den 19 October 1867, naar een aquarel door Ch.
Rochussen
(Voltooiïng der Vondel-uitgave)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mr Jac. van Lennep
Louis Royer
C. Becker
J.A. Alberdingk Thijm
W.J. Hofdijk
J.L. van Erven Dorens (Hooft)
G.A. Heinze (Dirck Jansz. Sweelinck)
Mevr. v. Schaick-Froschart (Francisca Duarte)
Mevr. A. Cuypers-Alberdingk Thijm (Tesselschade)
Teunissen (Barlaeus)
Franz Küster (Huygens)
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daarbij worden de drukken telkens op een andere wijze aangeduid, zoodat men
eigenlijk niet weet, waaraan men zich te houden heeft. Het eerste deel zag in 1855
het licht, nadat het eerst in afleveringen was uitgegeven.
Met zijn aangeboren humor toog de geestige dichter aan het werk, dat aanvankelijk
bij den drukker niet erg vlotte, waarop de uitgever met het volgende versje werd
verrast:

Aan den heer H. Binger.
Ruim veertien dagen is 't geleden
Dat ik een proef ontfing, en vlug
Zond ik die, nagezien, terug.
Geduldig wachtte ik tot op heden
Op dit en op een volgend blad.
Mijn wachten was vergeefs. 'k Ontfing er
Niet een, en 'k merkte niets van Binger.
Mijn vriend! Wat leuteren is dat?
Zeg, hebt ge mij geheel vergeten?
Is Vondel achterbanks gesmeten?
Zijt ge ongesteld? Of uit de stad?
'k Poog vruchtloos, tastend als de blinden
De reên van 't oponthoud te vinden;
Ei! Geef gehoor aan mijne stem
En tracht een weinig voort te varen
Of 'k zie geen kans om 't werk te klaren
Al schenkt de Hemel mij de jaren
Van d'ouden heer Methusalem.
28 Maart 1852. J.v.L.

Oorspronkelijk was de uitgave geheel voor rekening van de heeren Binger; maar
toen deel I-IV gereed waren, schijnt het de firma Binger aan kapitaal te hebben
ontbroken en neemt Mr. J. van Lennep van haar over de helft der nog onverkochte
exemplaren van deel I-IV, met kopierecht en al wat er bij behoort (als prenten,
houtblokken enz.) à ƒ 12.000.
Toch ging de onderneming voorspoedig, want uit de rekening van 26 Feb. 1859
is er een winst van ƒ 706.- over 1858. Op 21 Mei '58 zijn er 745 verschillende
inteekenaars, en worden 39 present- en
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recensie-exemplaren geboekt, zoodat er 784 ex. waren uitgegaan, en er dus nog
716 over waren, want de oplage was 1500 exemplaren. Deel V was toen verschenen.
Op 8 Mei 1860 ontvangt v.L. ƒ 443.75 over deel IV; en in 1861 over deel V ƒ 616.25,
berekend tegen ƒ 1.25 p. bladzijde, dus een ruime betaling! Op 8 Mei 1860 sloot de
rekening met een credit saldo van ƒ 6597.01½ en een debet van ƒ 5488.50, zoodat
een winst behaald werd van ƒ 1108.51½, waarin van Lennep de helft toekwam.
Maar de firma Gebr. Binger schijnt nog steeds gebrek aan kapitaal gehad te
hebben, want op 30 Sept. 1861 ontvangt zij van Mr. van Lennep ƒ 7000 tegen een
rente à 5 pct., en geeft hem als waarborg de tweede helft van de verschenen deelen
der Vondel-uitgave in verband met het contract v. 31 Mei 1858.
Toch blijken aan Mr. van Lennep, die herhaalde geldstortingen ook wel wat
bezwaarlijk te zijn geworden, want op 1 Juli 1862 komen bewerker en uitgever tot
een ander plan. Het zevende deel was toen reeds gereed, een bewijs hoe krachtig
de uitgave werd aangepakt. Uitgever en bewerker verklaren dan: ‘uit aanmerking
dat met goedvinden van beide partijen, de geheele Vondel, met kopijrecht enz....
voor een som van ƒ 40.000 zoude kunnen overgaan aan eene Vereeniging van
aandeelhouders tegen ƒ 1000 per aandeel; wordt vervolgens bepaald: 1e. Mr. Van
Lennep verkoopt aan Gebr. Binger de vroeger door hem voor ƒ 12.000 gekochte
helft in den eigendom van bovengenoemde uitgave, voor den prijs van 20 aandeelen
in genoemde Vereeniging, elk groot ƒ 1000 in blanco of op naam.
Gebr. Binger kunnen gedurende 5 jaar na dezen, deze 20 aandeelen weder
inkoopen tegen den prijs van ƒ 600 per aandeel, in eens of gedeeltelijk. Na 5 jaar
zijn de aandeelen het onherroepelijk eigendom van Mr. J. van Lennep.
2e. De 5 aandeelen à ƒ 1000 neemt J. van Lennep aan tot delging van de schuld
die Gebr. Binger aan hem hebben.
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3e. het overschot nemen zij aan te betalen in contante gelden. Al spoedig schijnen
de overige aandeelen door Mr. van Lennep bij vrienden en familieleden geplaatst
te zijn; want als in Nov. 1863 het ‘Eerste Verslag aan de Deelhebbers in de negotiatie
op de uitgave van Vondels Leven en Werken, enz.’ gedaan door de uit hun midden
benoemde Commissarissen is uitgebracht, wordt dit voor ‘Gezien’ onderteekend
door: Van Vollenhoven, Teding v. Berkhout, Laarman(?), J. de Vos, C. Hartsen,
A.L.v. Lennep, Wed. v. Lennep, J.E. Banck, J.H. Schuymers en Gebr. Binger. Daarin
komt o.a. voor ‘Dewijl nu een uitkeering van ƒ 280.05 niet meer dan ƒ 7 per aandeel
zou bedragen, stellen ondergeteekenden voor, deze som in kas te houden en te
voegen bij de uitkeering die van Dl. IX te verwachten is, en natuurlijk aanzienlijker
zal zijn.’ Een teleurstelling, waarin de gemoedelijke aandeelhouders berust hebben.
Eindelijk wordt verklaard: Minder bemoedigend was voor hen de in elk geval
onkiesche wijze waarop hunne uitgave te Schiedam verkort is nagedrukt geworden
en waarover zij een aanklagt bij het Openb. Ministerie te Rotterd. hebben ingediend.
Het is bekend, hoe de uitspraak der Arr. Regtbank aldaar het zegel gezet heeft op
den gepleegden letterkundigen diefstal en met belangstelling wordt thans algemeen
uitgezien naar den loop die de zaak verder in een tweede instantie nemen zal.
In het Verslag v. Kommissarissen in Dec. 1865 uitgebracht bij de verschijning van
Dl. X wordt weer medegedeeld: ‘Dat de uitkeering deze reis niet het bedrag der
vorige heeft kunnen bereiken is voornamelijk daaraan toe te schrijven, dat gedurende
het drukken van dit deel geen kompleete stellen van het werk gesleten zijn’. Dit
verslag is weder onderteekend door dezelfde aandeelhouders. Blijkbaar werden zij,
die gehoopt hadden een behoorlijke rente van hun aandeelen te krijgen,
teleurgesteld. Maar Van Lennep ontving 4 Oct. 1864 de helft in de hem komende
‘dividenden’ voor 25 aandeelen v. Vondel Dl. IX à ƒ 47.04 p. aand. in totaal ƒ 1176.
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‘Tot onze spijt, schrijven Gebr. Binger, “zijn wij bitter teleurgesteld om U ook het
bedrag van het honorarium hierbij te voegen, en zullen wij al het mogelijke doen
ons ten allerspoedigste ook van deze schuld te kwijten”.
Uit de Rekening en Verantwoording blijkt verder, dat er over 1860 een nadeelig
saldo was van ƒ 299.77½; over 1861 een winst van ƒ 1498.98½ en over 1862 een
zuivere winst van ƒ 1467.67½. Hoeveel de aandeelhouders daarvan ontvingen blijkt
niet uit de stukken. Een nota van afrekening met Mr. van Lennep sluit het dossier.
Van Lennep vermeldt ten slotte 1250 inteekenaars.
Uit deze gegevens blijkt, dat het vooral aan de energie en de onbaatzuchtige hulp
van Mr. J. van Lennep is te danken, dat de eerste groote Vondel-uitgave is tot stand
gekomen.
Toen Bingers uitgave al een goed eind was opgeschoten, kondigde de
Schiedamsche uitgever Roelants ook een volledigen Vondel aan, in twee deelen,
te bewerken door den schranderen en ondernemenden Dr. J. van Vloten. In het
verslag der “negotiatie” van Van Lennep over 1863 wordt dit werk “onkiesch” en
“nadruk” genoemd, en medegedeeld, dat de uitspraak der Arr. Rechtbank het zegel
heeft gezet op den letterkundigen diefstal’. Maar in eerste instantie veroordeeld,
werd Roelants in hooger beroep zeer terecht vrijgesproken. De verdediger van
Roelants-van Vloten bewees, dat hier aan nadruk niet te denken viel, omdat alle
commentatores van één werk moeten overeenstemmen; dat Van Vloten in de
chronologische volgorde der werken verschilde bij Van Lennep, en eindelijk dat de
woordenverklaringen door Van Vloten, die als nadruk van Van Lennep worden
beschouwd, door Van Lennep zelf ook uit andere schrijvers zijn geput.
Van Vloten had vroeger reeds betoogd, dat hij zóó weinig het gevoel had zich
aan nadruk schuldig te maken, dat hij het voornemen had zijn uitgave aan Van
Lennep openlijk op te dragen. Zelfs had Van Vloten aan Van Lennep oorspronkelijke
handschrif-
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ten, aanwijzingen en toelichtigen voor zijn uitgave verstrekt. Daarbij had Van Vloten
den tekst in hedendaagsche spelling omgezet. Het valt ook niet tegen te spreken,
dat de Schiedamsche uitgave op talrijke plaatsen de Amsterdamsche heeft verbeterd,
en bedorvan lezingen heeft terecht gebracht.
Zeker is het, dat zoowel Van Vloten als Van Lennep den weg hebben gebaand
1
voor de studie van Vondels Werken, elkander aanvullend en verbeterend.
Aan mijn beschouwingen over de Vondel-uitgaven ontbreekt nog een belangrijk
hoofdstuk, namelijk dat over de eerste uitgave onder katholieke vlag aangeboden.
De voltooiing van het werk door Van Lennep, gevolgd door de onthulling van het
Standbeeld in 1867, waarbij Alberdingk Thijm een machtige stuwkracht was geweest,
en Schaepman als dichter optrad, wekte over het algemeen geen groot enthousiasme
op voor Vondel bij de Katholieken. Veeleer trad een reactie in, misschien omdat de
grootsche Vondel-huldiging door niet-katholieken was tot stand gebracht? In hetzelfde
jaar begon Professor Drabbe, van Hageveld, met bezwaren te maken tegen Van
Lenneps voorstelling van Vondels overgang tot de Katholieke Kerk. Van Lennep
zou daartoe aan Vondel minder edele motieven hebben toegedicht, naast zijn groote
waardeering voor het feit. Het zouden vooral de schranderheid van Pastoor Marius,
en zijn overredingskracht geweest zijn, die Vondel voor zijn kerk hadden gewonnen.
Van meer beteekenis was de aanval van den jeugdigen professor H.J. Allard S.J.,
die in de eerste aflevering (1867) van het tijdschrift Studiën op geheel nieuwe
gronden kwam betoogen, dat niet Marius, maar een Jezuiet, vermoedelijk de
Amsterdamsche pater Laurentius, Vondel tot de Moederkerk had teruggebracht.
Deze

1

Aan de vriendelijkheid van Jhr. Dr. M.F. van Lennep dank ik deze gegevens over de uitgave,
uit zijn familie-archief.
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opmerkelijke mededeeling ook tegen Van Lenneps voorstelling gericht, liet niet na
groot opzien te wekken. Zelfs 17 jaar later kwam rector Klönne er nog tegen op.
Maar de zeer geloofwaardige Litterae Annuae der Jezuieten, die Vondel als ‘fructus
nostrorum’ vermeldden, laten geen twijfel omtrent de waarheid der voorstelling.
Een meer dan gewone belangstelling kwam na deze merkwaardige ontdekking
de zonen van Ignatius voor Vondel bezielen, zoodat in 1870 een volledige uitgave
van Vondels Werken verscheen met prof. Allards naam op den titel, bij den Bosschen
uitgever Henri Bogaerts verkrijgbaar tegen 12 cents per aflevering, en berekend op
50 à 55 afleveringen, zoodat deze ‘Nieuwe Uitgave’ ongeveer zes gulden zou kosten.
Maar helaas, deze uitgave was een vroom bedrog. Zij was samengesteld uit de
door Bogaerts aangekochte restanten der uitgave van Van Vloten, thans ‘met eene
Voorrede van H.J. Allard S.J. Leeraar aan 't Seminarie te Kuilenburg’. Een narede
van Allard sloot het eerste en ook 't laatste deel. In zijn voorrede schreef hij, dat
Vondel, ‘de grootste onzer Dichters, de reinste glorie van ons vaderland’, vooral
aan Neêrlands Katholieken bekend en dierbaar moet zijn; maar niet uit eenige
stukken, doch daartoe is het noodzakelijk dat men hem ‘leere waardeeren uit al
zijne werken’. Wel werd in een noot weer het voorbehoud gemaakt, dat Vondel niet
‘in zijn geheel, aan iedereen, op elken leeftijd, mag in handen gegeven worden’.
Zonderlinge redeneering ‘uit al zijn werken’, maar toch niet ‘in zijn geheel’. Prof.
Drabbe had immers ook betoogd: ‘waar Vondel zijn aangeboren zangdrift volgt, is
hij gewoonlijk tot stichtens toe kiesch en zedig’.
Toch begon pater Allard, terwijl de afleveringen van den ‘Kompleten Vondel’ elke
maand met groote regelmatigheid aanvingen te verschijnen, blijkbaar eenige
wroeging te gevoelen, dat al de
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verzen van Vondel, nog wel met commentaren van den atheïst Van Vloten, zoo
maar in elk katholiek huisgezin, werden binnengesmokkeld. In een ‘Narede’ tot het
eerste deel haalt hij tot zijn verdediging een artikel aan van Het Huisgezin, dat ook
door Henri Bogaerts werd uitgegeven. Naar den stijl te oordeelen, meen ik, dat dit
artikel is van de hand van pater Allard. Vooreerst wordt nog eens verwezen naar
de waarschuwende noot onder de Voorrede van het eerste deel; en eraan herinnerd,
dat Het Huisgezin den kompleeten Vondel niet onvoorwaardelijk aan lezers van
elken leeftijd aanbeveelt. ‘Huisvaders zullen met oordeel te werk gaan tegenover
hunne zonen en dochters.’ De inleider vergeet ook niet bedenkingen te maken tegen
Van Vlotens opvatting van de ‘Bijbellegende’ en de ‘Evangelische Legende.’ Ook
keurt hij af, dat deze commentator de H. Hostie, den ‘ouwel’ noemt, en Mozes de
‘vermeende schrijver der vijf eerste Bijbelboeken’. Ook de ‘Narede’ tot het tweede
deel bevat verder eenige aanmerkingen op Van Vlotens voorstelling van roomsche
zaken.
Intusschen verscheen, voordat al de afleveringen den inteekenaren waren
thuisgezonden, in het Maartnummer 1871 van De Katholiek, het orgaan der
Warmondsche professoren, van de hand des juist tot Regent bevorderden leeraar
G.F. Drabbe, een heftige aanval op de Vondel-uitgave van Allard, waarin Vondels
‘Dichterlijke moraliteit’ aan een zware kritiek werd onderworpen. De volksuitgave
der Complete Werken wordt door den schrijver diep betreurd; en beweringen als:
hier worden ‘aan ons Katholieke Volk gevaarlijk voedsel, - kwaadsappige,
giftdragende vruchten aangeboden’, worden ter waarschuwing toegeroepen. Ja, de
schrijver gaat zelfs zoover pathetisch uit te galmen: ‘dat de sleep van Vondels
Koninklijken mantel het bezoedelend slijk dezer aarde heeft geraakt, dat die “Fenix
vogel” zich niet altijd onder de hooge hemelen bewoog, maar van tijd tot tijd zijn
breede pennen aan lager struik heeft gekwetst’; en wat wel de vreemdste bewering
was:
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dat Vondel ‘bij wijlen zijne maagdelijke Muze over haren gunsteling heeft doen
blozen’.
Hoe kon professor Drabbe, die nog kort geleden Vondels eer als bekeerling en
oprecht katholiek tegen de voorstelling van Van Lennep had verdedigd, hem nu zoo
aftakelen, alleen omdat zijn werken, die toch reeds volledig onder het volk, ook
onder de katholieken verspreid waren, ook van roomsche zijde werden aanbevolen?
Gelukkig kreeg Vondel een krachtigen en gezaghebbenden verdediger in Jos.
Alberdingk Thijm. Hij had Van Lenneps uitgave van de eerste aflevering af in ‘de
Tijd’ geregeld gerecenseerd en hem op verschillende fouten gewezen.
Ook Van Vloten had herhaaldelijk met hem overlegd over tekst en aanteekeningen.
Toen Thijm dan ook in De Dietsche Warande (Dl. IV, 1871) ‘Vondels dichterlijke
moraliteit’ ging verdedigen, daagde hij den heer Drabbe uit ‘een enkelen volzin bij
den dichter aan te wijzen, waar de zweem eener ontuchtige bedoeling heeft
voorgezeten’. Verontwaardigd roept Thijm uit: ‘de laatste zinsnede (over de blozende
Muze) is onverdraaglijk voor het hart van ieder(en) jongen, die den grijzen
Dichterkoning bemint en aanhangt’. De Regent deed er het stilzwijgen toe, en
verschool zijn onmacht achter de phrase: ‘Na zoo onheusch bejegend te zijn, zag
hij er van af om zelf te antwoorden’. Maar na vijf maanden wachten, kwam De
Katholiek in October 1871 op de kwestie terug, nu bij monde van professor J. de
Bruyn. Het zou mij te ver voeren dit ‘steekspel’, zooals Thijm het noemt, vooral het
geestige en meesterlijke ‘kruisen der lansen’ van Thijm uitvoerig weer te geven.
Al bleef de strijd onbeslist, en werd Allards Vondel geheel uitverkocht, Thijm hield
het laatste woord en schreef 3 November 1871 aan pater Allard:
‘En wat zegt ge van prof. de Bruyn? Daar Z.Eerw. mij de repliek heeft
thuisgezonden, met bijvoeging: “Van den schrijver”, kan ik niet nalaten te antwoorden.
Ik heb het gevoel niet, dat prof. De
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Bruyn mij “bij een arm heeft genomen” en “op zij gezet”. 't Is jammer, dat hij den
strijd zoo geënvenimeerd heeft. De goedhartige bloôheid van Prof. Drabbe moet,
dunkt mij, wel eens getrild hebben, bij de voorlezing van dezen collegialen (?) arbeid.
Ik hoop, dat men algemeen begrijpen zal, hoe ik mij 's Heeren De Bruyns handschoen
niet in het aangezicht kan laten gooien, zonder hem op te nemen. Eerstdaags zend
ik U een afdruk van den juist door mij afgepleiten termijn. Ik heb weinig aanleiding
gevonden, de zaak nogmaals au fond te behandelen: anders had de “Regent”
behooren gevraagd te worden: “welke stukken van Vondel, buiten de vertalingen
er zijn, waarin hij zijn vleugels niet vrij heeft kunnen uitslaan?” Op een enkel
lofdichtjen hier en daar na, heeft hij zich altijd vrij bewogen, is dus altijd “kuisch en
zedig geweest tot stichtens toe.”
Mij heeft ook de zonderlinge koïncidentie getroffen, dat Vondel te Warmond c.a.
degringoleert, sedert men bewezen heeft, dat hij door de Jezuieten bekeerd is?’
Zoo leeren wij den ondergrond kennen van dezen strijd over de eerste ‘Katholieke
(?) Vondel-uitgave.’

J.F.M. Sterck, Oud en nieuw over Joost van den Vondel

58

Een zoekgeraakte versregel van Vondel.
Toen Jacob van Lennep in het zesde deel zijner Vondeluitgave, op blz. 728 het
gedicht aan: ‘Den doorluchtigen overgeleerden jongeling Paulus ter Haer’ ging
afdrukken, bemerkte hij, wel tot zijn schrik, dat in de oude uitgave, waaraan hij het
ontleende, een vers ontbrak, zooals hij in zijn korte toelichting te kennen geeft: ‘De
aanstelling van een jeugdig geleerde tot Professor bij de Hooge School, onlangs te
Duisburg opgericht, gaf aan Vondel stof tot het navolgende gedicht, aan 't welk
o

echter, zooals het in de 4 uitgave voorkomt, een regel ontbreekt, die er waarschijnlijk
o

bij den druk is uitgevallen...’ Met de 4 uitgave bedoelt Van Lennep de ‘Poëzij’, 1682
te Franeker uitgegeven en door Brandt en Vollenhove verzameld. Maar Mr. Jacob
wist goeden raad, want hij gaat voort: ‘en welken ik mij veroorloof, tot behoud van
't verband naar gissing in te vullen gelijk die hier in kurcyf gedrukt is’. Ziehier het
gedicht zooals het bij Van Lennep voorkomt:

Den doorluchtigen overgeleerden jongeling Paulus ter Haer,
Voornaamsten Professor der Historien, en Latijnsche en Griecksche
welspreeckendtheit
Ter hooge schole te Duesburgh. Qualis gemma micat, fulvum quae
1
dividit aurum.
Zal Duesburgh wel zyn' zegen konnen vatten,
Haer van 't geluck gegoten in den schoot,
Met uwe komste, en teffens al de schatten
Van weetenschap, als uit een rijcke vloot
5 En lading van uitheemsche en oude boecken

1

Gelijk een edelgesteente blinkt, dat in rood goud is gezet. Zie Aen. X, 134. (Vers 5 door mij
gecursiveerd).
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By een gehaelt, en keurigh opgezocht
Met oordeel, na wytloopigh onderzoecken
Der volcken, en met moeite en last gekocht?
Kan Duesburg zijn geluck nu recht waerdeeren,
10
Zoo schat men het geluckigh: want elck zal
Het om Ter Haer, als 't Griecksche Delfis eeren:
Elck naer zijn les, gelijck naer hemelval,
Orakels van Apollo, komen hooren.
Te Duesburgh wort out Delfis nu herboren.

Omtrent Paulus ter Haer, blijkbaar een geleerde van groote beteekenis, wordt ons
geen licht verschaft; en het gedichtje wordt zonder eenig bewijs op 1655 geplaatst.
Van Vloten, die het versje opnam in Dl. II, bl. 151 van zijn Vondel-uitgave, werd zóó
meegesleept door het gezag van Van Lennep, dat hij het op hetzelfde jaar stelde,
en zonder eigen onderzoek, de ontbrekende versregel ook overnam, met deze
bewonderende aanteekening: ‘Deze aanvulling van den uitgevallen versregel door
Mr. van Lennep is te gelukkig, om haar voortaan niet aan Vondel toe te eigenen’.
Zonder ons te ergeren aan den gewrongen zinsbouw van deze aanteekening, want als ‘haar’ bij ‘aanvulling’ hoort, wat blijkbaar bedoeld wordt, is het Vondel die
de aanvulling schreef, - valt er ook heel wat aan te merken op dien zoogenaamd
Vondeliaanschen versregel. Immers, ‘een lading van uitheemsche en oude boeken’
geeft een slappe, niet bestaande tegenstelling tusschen ‘uitheemsche boeken’ en
‘oude boeken’; terwijl toch uitheemsche boeken wel oud kunnen zijn, en oude boeken
wel uitheemsch. Zoodat er feitelijk geen aanleiding kan bestaan om die beide soorten
tegenover elkander te stellen. Bedoelt Van Lennep dat de boeken ‘oude uitheemsche’
zijn, dan is dit al zeer onduidelijk uitgedrukt.
Had Van Lennep ook in een oudere uitgave het gedicht opgezocht, dan had hij
het in de Hollantsche Parnas, door T. van Domselaar verzameld, en in 1660 bij
Jacob Lescaille uitgegeven, met den ontbrekenden regel kunnen vinden op bl. 449.
Maar onlangs kwam mij toevallig de allereerste druk van het gedicht in handen, tot
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heden volkomen onbekend, die behalve den bewusten versregel, tevens het jaar
1659 en eenige belangrijke varianten, ook een kijkje geeft op den bezongen
‘overgeleerden jongeling’. Daarom wordt die oudste tekst hier afgedrukt:

Den Doorluchtigen, en Overgeleerden Heer H. Paulus Terhaar;
Voornaamst Professor der Historien, en Latijnsche en Grieksche
1
Welsprekentheid ter hooge schole tot Duysburgh,
Zal Duysburgh wel zyn zeegen kunnen vatten,
Nu Haar 't geluk dien toegiet in den schoot?
Met uwe komste? en teffens al de schatten
Van wetenscap, als uyt een rykke vloot
5 Van oude, en nieuwe, en uytgeleerde boekken
By een gehaalt? en keurich opgesocht
Met oordeel? naa wydloopich ondersoekken
Der Volken, en met moeite, en last gekocht?
Kan Duysburgh zyn geluk dan recht waardeeren,
Zoo schat men het gelukkigh! want elk zal
10 Het om Terhaar, als 't Grieksche Delphos, eeren;
Elk na zyn les (gelyk naar hemelval,
Orakels van Apollo!) koomen hooren!
Tot Duysburgh werd ouwt Delphos nieuw herbooren.
J.v. VONDEL.

Een vergelijking van dezen tekst met dien in de Hollantsche Parnas, die gelijk is
aan dien van de Franeker uitgave van 1682, doet vooral in vers 2 en 14 belangrijke
varianten zien, die duidelijk van Vondels hand zijn en dan ook verbeteringen blijken
te wezen.
De uitgevallen vijfde regel ziet er nu ook heel anders uit dan de ‘gelukkige
aanvulling’ door Van Lennep.
Het boekje, waarin de eerste druk van Vondels versje voorkomt, heeft dezen titel:
‘Poëmatia, Eύχαϱιςτιϰά, et 'Eγϰωμιαστιϰά; Ad Clarissimum, Doctissimum, &
Literatissimum Virum. Dn. Paulum Terhaarium, Amsteldamaeum. Quum In inclyta
Electorali Clivensium (quae est Duisburgi ad Rhenum) Academia summo cum
applausu Historiarum, Eloquentiae, ac Graecae Linguae Professor inaugu-

1

Volgt het citaat uit Virgilius met een ‘!’)
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raretur Pridie Kalendas Novembres. Anno M.DC.LIX.’ Het draagt geen naam van
drukker en uitgever, maar zal wel in Duisburg gedrukt zijn, omdat er Duitsche letters
in voorkomen.
Het bundeltje begint met Vondels gedicht, op de eereplaats. De keerzijde bevat
een Grieksch ‘Carmen ad Paulum Terhaarium, veterem amicum, quo ei de nova
Professione Teutoburgica gratulor, et omnia felicia et fausta precor’. Het is
onderteekend door Mattheus Sladus Amstelod. Med. Doctor, met de bijvoeging:
‘Cecini, benevolentiae testandae ergò, in itinere’.
In dezen Griekschen dichter herkennen wij den Engelschman en uitgeweken
Brownist Matthew Slade, rector der Latijnsche school aan de Oude Zijde en Vondels
leermeester in de klassieke talen, die dus ook geneesheer was.
Dan volgt een Latijnsch ongeteekend vers van een vriend, die den jongen professor
een nuttig meubel, een lamp schenkt:
Lampada do, venae quibus est augusta supellex,
Res angustae meae, res quoque curta domi.

Verder een Latijnsch ‘Poëmation Inaugurale’, waarbij de naam des dichters ontbreekt
omdat een bladzijde van het boekje zoek is. De dichter prijst Terhaar omdat hij
zooveel gereisd, en ook Rome heeft bezocht.
Nu komt een studentikoos Duitsch liedje, waaraan de twee eerste strofen en de
titel ontbreken met de verloren bladzijde. Hierin worden ook verschillende steden
genoemd waar Terhaar gestudeerd heeft, als Giesen, Strasburg, Tubingen, Collen
(= Keulen); en de landen: Frankrijk, Engeland en Duitschland, waar hij gereisd heeft.
Ook zijn bijnaam als student wordt in de vierde strofe vermeld:
Drauff so dacht ich hin und wieder,
Wo die Stimme kähme her?
Ich sah' auf, Ich sahe nieder,
Indem hört ich ohngefehr
Das dein nahm Herr Knod genennet
Ward, den ich am ersten kennet.
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Overigens is het Duitsche gedicht in 18 strofen van niet veel belang. Ten slotte
komen nog twee Latijnsche gedichten, waarvan een is onderteekend: Ip.
Menshengen Jurium Stud., en het andere met de onderteekening: Ita nihil est ab
omni Parte beatum.
‘Scipsit Hor:(atius) Fl:(accus).
Het onderzoek naar verdere gegevens omtrent dezen overgeleerden jongeling
gaf negatieve resultaten. In de doopregisters van de Oudeen de Nieuwe Kerk te
Amsterdam komt zijn naam in 1627-28 niet voor, wat het vermoeden kan wekken,
dat hij katholiek was. In de Puiregisters komt de naam Terhaer wèl voor, doch Paulus
niet. Meer inlichting geven enkele brieven aan Ter Haar in 1652 naar Amsterdam
1
geschreven door Marcus Zuerius Boxhornius , waarin hij zijn verzen bijzonder prijst,
wat hij ook in een paar gedichtjes doet.
Ten slotte blijkt het met den professor te Duisburg nog al slecht te zijn afgeloopen.
De heer Mr. H.F. Wijnman ontving op zijn verzoek voor mij om inlichtingen ter plaatse,
deze mededeeling van Dr. Theol. W. Rotscheidt, Pfarrer te Essen-West: ‘Ueber
Paulus ter Haer weiss ich nicht viel. Er war Professor der Geschichte und
Beredsamkeit an der Universität Duisburg. Er hatte den Unglück, wegen
Unpässlichkeit den rechten Gebrauch seiner Vernunft, wie es schien, zu verlieren
und seine Bedienung auf zu geben’.
Hetgeen niet te verwonderen valt bij zooveel bovenmatigen lof en zulke
overgeleerdheid!

1

Gestorven te Leiden 1653. M.Z. Boxhornii Epistolae et Poemata. Amsteldami Ex Officina
Caspari Commelini, 1662.
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Vondels ‘Staetwecker’, verduitscht in 1665.
Dit gedicht verdient wegens zijn inhoud, in verband met het jaar van zijn ontstaan,
wel eenige nadere beschouwing.
De eerste druk, in plano, (Unger 578 en Diferee 155) geeft, nevens het gedicht,
te zien een vers op het portret van den ‘doorluchtighsten zeehelt, H. Jakob van
Wassenaer’ enz. een bijschrift van Vondel. Het heeft tot adres: ‘t' Amsterdam, voor
de Weduwe van Abraham de Wees, op den middeldam, 1658’.
Vervolgens zijn beide gedichten nog afgedrukt in den Bloemkrans, in 1659
uitgegeven. Het eerste komt ook voor in: Amsterdamsche Vreugdetriomfe, enz.
1660, ook met het jaartal MDCLVIII, en verder in de verschillende uitgaven van
Vondels Poëzy, zooals men die in Ungers Bibliographie No. 578, kan vermeld vinden.
Het wordt steeds gedateerd op 1658, ook in de door Gerard Brandt verzorgde
uitgave van 1682.
Bij zulk een duidelijke aanwijzing van het jaar, ligt het voor de hand, dat al de
latere uitgevers, Van Lennep, Van Vloten, Unger, Diferee het jaar 1658 bevestigden,
en ook Unger in zijn Bibliographie de ‘Staetwecker’ op dat jaar plaatste.
Toch gevoelde de schrandere Van Lennep, toen hij het in Deel VII, bl. 743-745
van zijn Vondeluitgave opnam, dat er iets niet in orde was, en het jaar niet met den
inhoud van het gedicht klopte. Op bl. 745 zegt hij ervan: ‘Uit de herinnering van het
halsrecht, door Brutus op zijn zonen uitgeoefend, en door Vondel in het laatste
gedeelte van dit gedicht te pas gebracht, gelijk mede uit hetgeen hij daarop volgen
laat, kan men opmaken, dat deze of gene onder de zeeofficieren, die zich lafhartig
hadden gedragen, door de voorspraak of den invloed van aanzienlijke
bloedverwanten aan de straf ontkwamen. Maar nog uit anderen hoofde verdient dit
gedicht op-
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merkzaamheid’. En dan wijst Van Lennep erop, dat hij bij geen onzer
geschiedschrijvers, zelfs niet bij De Jonge's ‘Geschiedenis van het Nederlandsche
Zeewezen’, iets vermeld vindt aangaande klachten, aangeheven over wangedrag,
door Hollandsche scheepsbevelhebbers, gedurende den Zweedschen oorlog (in
1658) aan den dag gelegd. Alleen maakt De Jonge van zulk plichtverzuim melding
bij den noodlottigen zeeslag in 1665 door Wassenaer tegen de Engelschen geleverd.
Zelfs vindt Van Lennep, dat Vondel in dit gedicht ‘wederom een historische
bijzonderheid bewaart, die ons niet van elders voorkomt’. Ook maakt hij een zacht
verwijt aan De Jonge, dat hij niet van gedichten gebruik heeft gemaakt om historische
feiten eruit op te maken.
‘Dit een en ander, - gaat hij voort, - zou mij doen twijfelen, of het gedicht van
Vondel ook tot een later tijdperk had moeten gebracht worden; doch twijfel is ten
deze niet mogelijk; niet omdat het in de 4e uitgave met het jaartal 1658 voorkomt,
wat een drukfout zijn kan, maar omdat het reeds te lezen staat in het zoogenaamde
Tweede Deel van Vondels Poëzy, dat in 1660 het licht zag.’ Had Van Lennep den
plano-druk gekend, en ook op de uitgave van 1682 acht gegeven, dan zou hij nog
meer versterkt zijn geworden in de meening dat 1658 het juiste jaar moest zijn.
Des te vreemder is het dat van Vondels ‘Staetwecker’ in 1665 een Duitsche
vertaling is gemaakt, dus juist in een tijd, dat de inhoud en de strekking bij ons geheel
toepasselijk waren op de in het gedicht voorgestelde feiten.
Het is bekend, dat op 13 Juni 1665 de Staatsche vloot bij Lowestof onder den
Luitenant-Admiraal-Generaal Van Wassenaar van Obdam slaags raakte met de
Engelsche, aangevoerd door den Hertog van York.
Bij dit ongelukkige zeegevecht sprong het admiraalschip de Eendragt met Obdam
in de lucht, en sneuvelde de Lt. Admiraal Kortenaer. De slag liep op een jammerlijke
nederlaag uit, doordat
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Joosts van den Vondel
Stat-Wecter
An die Hohen der vereinigten Niederlande.
Discite Justitiam Moniti.
Anno 1665.
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WAs nu̔ken schwangre Magasinen
Voll angefúllt mit Noth-Gewehr?
Wasto̔nnen Lo̔wen-Fahnen dienen/
Bravirt man gleich noch eins so sehr?
Wann's 's Lo̔wen-Herke friegt ein Grauen
Und vom Geschren der Stiere bricht;
Was nu̔ken ihm Gebik und Klauen/
Wanner doch schla̔fft in seiner Pflicht?
Athen / geh / liefre deine Vesten/
Das Holk-Geba̔u/voll grob Geschu̔k;
Gieb Xerxes nur dein Recht zum besten.
Bereiter Vorrath ist nichts nu̔k/
Sucht man nicht 's Meer-Recht zu erho̔hen?
Das Donñer-Klaut heischt Feur and Rauch/
Der rothe Hahn muk tapffer trehen/
Wie das ben Blut-Banteren Brauch/
Und 's rothe Pferd mit Sporen zwingen/
Den Kamm erheben in der Bahn;
So muk das See-Schlok brechen/springen;
So siegt fein Beer dem Lo̔wen an.
Rein gutes Rathen wird man sparen/
Er geht voran/'s Lands Admiral/
Man hats am Wassenaer erfahren/
Der wie ein Fels von Eisn und Stahl
Sich in den Wellen lieke finden/
Als polterte der Nord-Orran/
Der gank Europa wolte binden
Und alle Seefahrt fesseln an.
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Wie hielt sich Florishfohn und Witte
In sener Schlacht und Kriegs-Gefahr;
Wie opfferten sich damahls mitte
Viel andre mehr auff Mars Altar/
Dem Vaterland und Dan zu gute/
Als Hollands Bundgenok in Noth;
Ihr Feuer frak die Wasser-Ruthe.
Man ehr ihr Bildnu̔k / sind sie todt.
Lasst Wancflern und Verra̔thern grauen
Vor Mavors Helm/als der auff Blut
Noch Anverwandte pflegt zu schauen.
Alt Rom stund so noch eins so gut.
Was hilffts/das Brutus eingepreget
In Marmorstein durch Meisters Hand/
Wie er Gericht und Urthel heget?
Dém Bilde folgen/baut das Land.
So bru̔llt der See-Lo̔w zu Venedig;
Der Stat vertra̔gt da feinen Schimpff.
Man lake manchen Bu̔rger ledig;
Hier gilt Verblu̔hmen/Gunst noch Glimpff.
's Ist Ungena̔dig/gna̔dig schlichten/
Betriffts den Stat. Der spahrt nicht gut/
Der Schelme srahrt. Nur schnell im Richten/
Wo Stats-Recht Fortgang hetscht und Blut.
Man zwingt hier niemand. Drumb kein Klagen.
Wer Haut vertauffs/der muk ste wagen.
Liebha.
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eenige Staatsche kapiteins zich buiten den strijd hielden en slechts van verre
schoten. Een deel van de Staatsche vloot vluchtte in de Maas, waar de
Luitenant-Admiraal Jan Evertszen, te De Briel, door het verontwaardigde volk in het
water geworpen en slechts met moeite door een Franschen Kapitein, Lasalle, gered
werd. Het plichtsverzuim van de kapiteins werd streng gestraft; drie werden ter dood
veroordeeld. Al deze gebeurtenissen zijn in Wagenaars Vaderlandsche Historie,
Dl. XIII, bl. 145 en volg. uitvoerig verhaald.
In het jaar van Vondels ‘Staetwecker’, 1658, is, zooals Van Lennep reeds
aantoonde, echter niets voorgevallen, dat aan verraad kan doen denken. Ter
vergelijking met de vertaling volge hier Vondels gedicht.

Staetwecker.
Discite justitiam moniti.
Wat baeten magazijnen, zwanger
Van al verslindend nootgeweer?
Wat magh het baeten dat men langer
Met vlaggen van den leeu braveer',
Zoo 't leeuwenhart begint te flaeuwen,
En voor 't geloey van stieren zwicht?
Wat baeten hem gebit, en klaeuwen
Indien hy slaept in zijnen plicht?
Athene, sloop uw houte veste,
Geboort met maght van grof geschut:
Geef Xerxes al uw recht ten beste:
Gereede voorraet is onnut,
Ten zy men 't zeerecht pass' te paeien.
Het donderkruit eischt vonck en vier,
De roode haen moet rustigh kraeien:
Op 't zwaeien van de bloetbanier,
Het roode paert met sporen noopen,
Den kam opsteecken in dat perck.
Zoo sluit men 't heiloos zeeslot open:
Zoo valt geen beer den leeu te sterck.
Aen wijs beleit zal 't niet ontbreecken,
Noch voorgang van 's landts Amirael,
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Dat 's klaer aen Wassenaer gebleecken,
Die, als een zeerots van metael,
Zich schrap zette in de barreningen
En 't buldren van den noortorkaen,
Die gansch Europe wou bespringen,
De zeevaert in zijn boeien slaen.
Hoe queet zich Floriszoon, en Witte,
In 't onweer van dat krijghsgevaer!
Hoe offerden zich in die hitte
Ons Decien op 't hoogh altaer
Van Mars, hun vaderlant ten goede,
Ten dienst van Hollants bontgenoot!
Hun vier verslont de waterroede.
Men eerze in beelden na hun doot.
Laet weiflaers en verraeders beven
Voor d'oorloghstucht, die kent geen bloet,
Ziet bloetverwanten aen, noch neven.
Out Rome stont op dezen voet.
Wat baet het Brutus uit te houwen,
In klaeren marmersteen zoo prat
Zijn streng gerecht en tucht t'ontvouwen?
Dat voorbeelt natreên sticht een stadt.
Zoo brult de zeeleeuw van Venedigh:
Daer lijdt het oogh des staets geen' schimp.
Men ga in burgerzaecken zedigh:
Hier gelt verbloemen, gunst, noch glimp.
Genadigh zijn, is ongenade
In staetsbelang. Hy spaert geen bloet,
Die schelmen spaert. Men recht te spade,
Daer staetrecht voortgang eischt, en spoet.
Men prest hier niet: hier valt geen klaegen.
Wie 't lijf op prijs zet, moet het waegen.

De Duitsche vertaling van Vondels gedicht, juist in de dagen dat het voor ons land
actueel was, is zóó merkwaardig, dat zoowel de titel als de vertaling hier in facsimilé
verdienen weergegeven te worden. Het boekje omvat 12 ongenummerde bladzijden
o

in het gewone 4 formaat, als b.v. Vondels Treurspelen. De titel, zonder
uitgeversadres, luidt aldus: ‘Joostst van den Vondel Stat-Wecker An die
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Hohen der vereinigten Niederlande. Discite Justitiam Moniti. Anno 1665’. Dat is:
‘Leert, aangemaand, het recht betrachten’. De Duitsche titel is vermeerderd met de
opdracht: ‘An die Hohen der vereinigten Niederlande’, die bij Vondel niet voorkomt.
De vrij goede vertaling van het gedicht, die twee bladzijden beslaat, wordt gevolgd
door acht pagina's met beschouwingen in het Duitsch naar aanleiding van Vondels
gedicht en den politieken toestand. De eerste alinea wil ik hier overschrijven en de
overige in korte uittreksels wedergeven.
‘Liebhabere des Vaterlandes, es ist bekannt, dasz der berühmte Joost van den
Vondel durch unterschiedene Kneip-Reime viele eingewurtzelte Schäden des Stats
zu reinigen getrachtet, und unter andern vor höchstnöthig geschätzet, dasz doch
über die Missethaten, die denen Wohlstand des Landes angehen, ungekräncktes
Recht gehandhabet werden möchte, eben als vor der Zeit bey denen Römern, und
noch heute zu Tage bey denen Venedigern; Wie das ausz obstehenden Versen
erhellet. Wie sehr unser Lieb-werthes-Vaterland dergleichen Labsal benöthigt,
wissen alle Verständige, als die drumb seufftzen, dasz dieses, als das allernöthigste,
so wenig behertzigt wird. Wer doch darf den Brunnen dieses Uebels bisz auff den
Grund auffgraben; Man solte wol, möchte man ungescheuet zutasten, einige auff
die Schauffel kriegen, die lieber unangerühret seyn wolten, weiln, wann sie ans
Liecht kämen, sie die scharffe Lufft nicht wol vertragen dürfften. Habe derowegen
sichrer geschätzet einige Vorbilder der alten zum Spiegel ausz zu stellen, damit ein
1
ieder erkennen möge, ob er ausz dem Geschlechte der alten Götter’.
Daarna volgen eenige hierop slaande voorbeelden uit de geschiedenis, getrokken
uit Livius, Sleidanus, over de Italiaansche Medici,

1

Het bij mijn weten eenig bewaarde exemplaar van de Duitsche ‘Stat-Wecker’ bezit de Leidsche
Univ. Bibliotheek. Dr. Wieder had de vriendelijkheid mij erop te wijzen.
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Venetië, Hoofts Historiën enz.; ten slotte: ‘Appendix eines Piloten’. Alles is
onderteekend: ‘Wer doch noch die Augen auffthäte’. Terstond zal men vragen, door
wien en om welke reden is een politiek gedicht van Vondel uit 1658, nog in 1665 in
het Duitsch vertaald, met een lange beschouwing?
Terwijl in 1658 geen bekende aanleiding voor Vondels ernstige waarschuwing
kan worden aangewezen, was er, zooals wij gezien hebben, in 1665 een zeer
dringende reden voor. Kon het misschien ook op Duitsche toestanden slaan? En
wilde de Duitsche dichter zijn vaderland voor een dreigend gevaar waarschuwen?
Voor zoover bekend, kan hiervoor geen feit in de geschiedenis worden aangewezen.
Is het pamfletje in Duitschland of in Holland gedrukt? Elke aanwijzing ontbreekt om
deze vraag te kunnen beantwoorden. Een uitgeversadres heeft het niet en het papier
draagt geen watermerk.
Al zou het meest voor de hand liggen dat een in Holland vertoevende Duitscher,
al spreekt hij ook van ‘unser Lieb-werthes-Vaterland’, zoo sterk door het verraad
van de kapiteins in den Engelschen oorlog getroffen was, dat hij zich gedrongen
gevoelde het zeven jaar oude gedicht van Vondel nog eens, ter waarschuwing, uit
te geven in het Duitsch vertaald; dit wordt toch onwaarschijnlijk door de typische
hollandismen, die de vertaling te lezen geeft.
In de 17e eeuw had Vondels poëzie een verstrekkenden invloed op de Duitsche
1
dichtkunst. Dr. Gillet heeft dit tot in kleine bijzonderheden aangetoond. Gryphius
en Opitz woonden lang in Holland, en namen in hunne gedichten, verzen en
gedachten van Vondel over.
Philips von Zesen verbleef ook vele jaren, met tusschenpoozen, te Amsterdam,
2
doch schijnt Vondel niet van nabij gekend te hebben. Met Joachim Sandrart was
Vondel zeer bevriend. In verschillende

1
2

Tijdschrift, Leiden, 1914, blz. 1 volg.
Prof. Dr. J.H. Scholte, Philip von Zesen. Veertiende Jaarboek van Amstelodamum. 1916. Blz.
122.
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gedichten prijst hij den Duitschen schilder-literator, wiens kunst op Vondels smaak
en richting een krachtigen indruk heeft gemaakt. Deze vier Duitsche dichters kunnen
in aanmerking komen voor de vertaling van Vondels ‘Staetwecker’. Hiervan moeten
Gryphius en Opitz afvallen, omdat hun verblijf in Holland te vroeg valt; de eerste
was in 1638 student te Leiden; de tweede was reeds omstreeks 1612, in vriendschap
met Daniël Heinsius.
De keuze tusschen Sandrart en Von Zesen valt moeilijker. Vergelijkt men des
laatsten geheel eigenaardige schrijfwijze er mede, dan steekt de vertaling van den
‘Staetwecker’ daarbij zoo ongunstig af, dat het haast ondenkbaar is dat de Duitsche
dichter zich zóó heeft kunnen inhouden om Vondel weer te geven. Daartegenover
heeft Von Zesen gedurende zijn verblijf te Amsterdam, vallende met enkele
tusschenpoozen, in 1642 tot 1673, zóóveel belangstelling getoond voor het land en
de stad zijner inwoning, (hij schreef, zooals bekend is, een merkwaardige
‘Beschreibung der Stadt Amsterdam’ in 1663) dat de vertaling van zulk een
opmerkelijk gedicht door Von Zesen toch niet geheel onmogelijk geacht zou kunnen
worden. Sandrart vertrok reeds in 1645 ‘na Bajere’, door Vondel uitgeleid in een
mooi afscheidsgedicht, zoodat er geen grond bestaat om hém als den vertaler aan
te wijzen.
Om de vraag van het auteurschap zooveel mogelijk tot klaarheid te brengen, heb
ik de meening gevraagd van Prof. Dr. J.H. Scholte, Hoogleeraar in de Duitsche
Taal- en Letterkunde van de Universiteit te Amsterdam, en bij uitstek deskundig in
het werk van Von Zesen. Hij had de vriendelijkheid mij het volgende mede te deelen.
‘Ik vrees, dat men nooit te weten zal komen, wie de vertaler van dit gedicht geweest
is. Er zijn in het gedicht zelf ook weinig andere gegevens, dan dat het iemand is,
die de grenzen tusschen Nederlandsch en Duitsch niet juist meer voelt: een regel
als deze (40) “Alt Rom stund so noch eins so gut” is daarvoor kenschetsend. Het
poëtisch vermogen van den vertaler is uiterst beperkt. Voor Zesen,
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die in 1665 in zijn volle kracht was, kan de vertaling mijns inziens daarom niet in
aanmerking komen.
Dit klemt nog meer, als men (wat mij meer dan waarschijnlijk lijkt) de vertaling en
proza-uitwijding aan denzelfden auteur toeschrijft. Taal en stijl van dit proza-stuk
zijn absoluuut niet in den geest van Zesen. Zesen vermijdt angstvallig vreemde
woorden, de anonieme schrijver maakt er het voor dien tijd gewone gebruik van.
Men behoeft maar een paar alinea's uit Zesen's ongeveer gelijktijdig verschenen
Beschrijving van Amsterdam te lezen, om het verschil in verhaaltrant op te merken.
Ook in het concrete zijn er kenmerkende verschillen; zoo het verhaal van Brutus'
rechtvaardigheid naar aanleiding van het beeldhouwwerk van het Nieuwe Raadhuis
op pag. 1 van de verhandeling en pag. 252 in de quarto-uitgave van Zesen's
Amsterdam. Misschien mag men er ook op wijzen dat Zesen voor een verhaal uit
de geschiedenis van Venetië, waarin hij sinds zijn “Rosemund” zoo goed thuis was,
vermoedelijk een andere bron zou hebben gebruikt dan de algemeen geörienteerde
Sleidanus.
Is op zich zelf de hypothese, dat dit geschrift, dat in ons land door een tweetalig
auteur werd geschreven, van iemand als Zesen zou kunnen zijn, aantrekkelijk,
nauwkeurige kennisneming van taal en stijl van de aan het vertaalde gedicht
toegevoegde verhandeling sluit m.i. het auteursrecht van Zesen met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid uit’.
Er bestaat een zeer geringe overeenkomst in het lettertype van de ‘Stat-Wecker’,
met dat van Von Zesens Beschreibung der Stadt Amsterdam in de uitgave van
1664. Deze is ‘Gedrukt und verlegt/durch Joachim Noschen/ Buchdrukkern/
wohnende in der Harlemmer-strasse/ im schilde der Hochdeutschen Bibel. Im Jahre
1664’.
De eerste bladzijde van de ‘Erinnerung’, aan het slot der ‘Beschreibung’, heeft
geheel dezelfde lettertype als de toelichting van de ‘Stat-Wecker’. Maar overigens
is er geen voldoende overeenstem-
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ming tusschen beide uitgaven aan te wijzen om te verklaren dat ze op dezelfde pers
gedrukt zouden zijn.
De heeren A.D. Huysman en J. van Krimpen, van de firma Joh. Enschedé & Zoon,
die op mijn verzoek de vriendelijkheid hadden beide uitgaven te vergelijken, hebben
1
hierover de onderstaande verklaring afgelegd.
Eenige zekerheid dat Von Zesen de vertaler zou zijn, valt dus ook uit een
vergelijking van den druk niet op te maken. En zoolang geen andere Duitsche dichter
er voor is aan te wijzen, komt veeleer een Hollander er in de eerste plaats voor in
aanmerking.
De drukker Joachim Noschen te Amsterdam heeft ook nog van Von Zesen
uitgegeven: ‘Die verschmähete doch wieder erhöhte Majestät... Karels des IIn durch
o

Ph. von Zesen. 1661.’ 12 . met afbeeldingen. Des dichters voornaamste werk: ‘Das
Hochdeutsche Helikonische Rosenthal’ verscheen evenwel bij ‘Kristof Konraden/im
2
1669 Jahre, Zu Amsterdam, auf kosten der Genossenschaft’.
Men zie over Von Zesen het reeds aangehaalde, zeer belangrijke artikel van Prof.
Scholte, waarin de uitgave van Kristof Konraden echter niet vermeld wordt.

1

2

‘Wij, d.w.z. de heer J. van Krimpen en ik, hebben ons beijverd na te speuren of er eenige
verwantschap is aan te toonen tusschen den druk, papier, letter, etc. van het boek van Von
Zesen en het drukje van Vondel's “Stat-Wecker”. Behoudens de beide lettersoorten, die in
dit laatste voorkomen, een Fraktur en een Schwabacher, vinden wij geenerlei overeenkomst.
De omstandigheid evenwel dat van letter van een ongewoon voorkomen en corpus, als b.v.
op de titelpagina's en voorkomende hoofdjes en initialen bij één en denzelfden drukker,
verschillende soorten zouden voorkomen, die veel op elkander lijken, maar toch verschillend
zijn, doet eerder het vermoeden rijzen, dat deze beide producten van verschillende
werkplaatsen stammen. Uitgesloten is het niet, dat Vondel's “Stat-Wecker” in Amsterdam zou
zijn gedrukt. Veel letter, ook in Amsterdam in gebruik, werd geregeld betrokken op de
Frankfurter Messe; maar eenige aanwijzing daarvoor hebben wij niet kunnen ontdekken.’
Namelijk de ‘Deutschgesinnte Genossenschaft’, door Von Zesen gesticht, waarvan ook Vondel
lid was. Zie hierna bl. 72.
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Vondel, lid eener Duitsche dichtersvereeniging.
De biograaf van Vondel, Gerard Brandt, wiens levensbeschrijving van den dichter
wij niet genoeg op prijs kunnen stellen, verhaalt, dat hij nog weinige jaren vóór zijn
dood door een ‘groote zught tot zijn geboortestad Keulen’ daarheen is gereisd. Hij
zou toen, ‘zijn vermaak nemende met op de bedstede te klimmen, daar hij ter weerelt
quam’, daarop een gedicht hebben geschreven, dat hij sedert zeide vergeten te
hebben.
In een novelle, die Jos. Alberdingk Thijm op dit voorval heeft geschreven, geeft
hij ook het verloren gedicht weer, natuurlijk volgens zijn eigen maaksel. Daarbij stelt
hij den dichter voor in den kring van den Duitschen dichter Moscherosch, alles
zuivere fantasie. Maar we hebben dit niet noodig om overtuigd te worden dat Brandts
verhaal juist en betrouwbaar is, want in verschillende gedichten heeft Vondel van
zijn onverflauwde liefde voor zijn geboortestad blijk gegeven. Natuurlijk kent elke
lezer 's dichters betuiging, dat
Een heimelicke treck
Verleit mijn hart naar mijn geboortstad Keulen.
Daar heb ick eerst om honigh uitgevlogen.
Omtrent den blonden Rhijn,
Beplant met Rinschen wijn.
En als een bie violendau gezogen.

Maar nog sterker uitte hij zijn liefde, toen hij zijn treurspel ‘Maeghden’ aan die stad
toewijdde als:
Een bewijs van mijn genegentheden,
En groote zucht tot mijn geboorteplaats,
Daer ick, nu stijf een halleve eeuw geleden,
Eerst rijzen zag den glans des dageraads.
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Sommige latere levensbeschrijvers stellen Vondel voor als alles behalve reislustig,
en moeilijk te bewegen om zich buitenslands te verplaatsen; omdat hij ‘tegen de
moeiten en gevaren van het reizen opzag’. Doch wanneer men weet, dat hij tweemaal
een reis naar Denemarken deed, de laatste op hoogen ouderdom, dan is het toch
geen gewaagde veronderstelling, dat hij, evenals naar zijn geboortestad, ook wel
eens een uitstapje naar Antwerpen, de bakermat van zijn geslacht, zal hebben
gemaakt; en vrij zeker naar Mechelen kan zijn gereisd om daar van den
Aartsbisschop het H. Vormsel te ontvangen, welk H. Sacrament Vondels dochter
Anna in 1643-1644 uit handen van denzelfden Prelaat was deelachtig geworden.
Dit heeft de dichter zelf in herinnering gebracht in een dankdicht aan den Bisschop
Jacobus Boonen:
naerdemael
Ghij zelf myn afkomst met de strael
Der Godtheid op het voorhoofd merckte.
Haer zalfde en in den stryd versterckte.

Het is mijn overtuiging, dat Vondel juist gaarne op reis ging, en steeds den omgang
met vreemden zocht, om zijn kennis uit te breiden en een ruimere ondervinding op
te doen. Een bewijs hiervoor is ook te vinden in 's dichters lidmaatschap van een
Duitsche letterkundige vereeniging: ‘Die Deutschgesinnte Genossenschaft’, waarvan
de bekende dichter Philipp von Zesen de stichter was. Deze verbleef vooral in de
jaren tusschen 1642-1650 in de Amstelstad en verkeerde veel in de voorname
kringen, terwijl hij ook in aanraking kwam met de leiders op het gebied van
wetenschap en dichtkunst. Volgens Dissel, in zijn werk Philipp von Zesen und die
Deutschgesinnte Genossenschaft, stond deze ook met Vondel op vertrouwelijken
voet: ‘Männer des Schwerts und der Feder, unter den letzteren die groszen Holländer
Salmasius, Vossius und der gröszte niederländische Dichter Jost van der Vondel,
würdigten
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ihn ihres näheren Umgangs’. Het is zeer goed te verklaren dat onze dichter, van
Duitschen oorsprong, zich ook gaarne aansluit bij een Duitschen dichterkring. Elk
lid kreeg bij zijn opneming een bijnaam, en Vondel werd als het 100ste lid
ingeschreven als volgt: ‘Joost van Vondel aus Köln am Rhein, ein niederdeutscher
Dichtmeister, der Fundreiche’. Stellig een naam die den grooten dichter toekwam.
In zijn gehechtheid aan den Duitschen stam, ook blijkende uit zijn reis naar Keulen,
moet het den dichter een innige voldoening geschonken hebben, toen hij zich erkend
en vereerd zag als de ‘Dichtmeister, der Fundreiche’, met een aardige zinspeling
op zijn naam.
Of de bijnamen van de andere leden even toepasselijk waren als die van Vondel,
zou alleen door kennis van de personen uitgemaakt kunnen worden. De stichter,
Philipp von Zesen, werd ‘der Färtige’ genoemd, ‘der Verharrende’ heette Dietrich
Petersohn, en Hans Kristof kreeg den liefelijken bijnaam van ‘der Aemsige’, ‘Der
Nährende’, ‘der Wohlsetzende’ en ‘der Rüstige’, aldus werden andere Genossen
aangeduid.
Een gevoel van ‘admiration mutuelle’ is niet vreemd aan deze karakteristieke
benamingen. Hoe moet Vondel, de eenvoudige, zich wel gevoeld hebben tusschen
al deze ijdeltuiten!
Dergelijke ‘Genossenschaften’, die veel overeenkomst vertoonden met onze
Rederijkerskamers, hielden er ook dezelfde onnatuurlijke breedsprakigheid op na
als onze ‘rethrosynen’. De titel der statuten van den kring, waarin Vondel was
opgenomen, zegt reeds genoeg: ‘Das Hochdeutsche Helikonsche Rosenthal, das
ist der Deutschgesinnten Genossenschafts Erster oder Neunstämmiger Rosenzunft
Erzschrein’. Daarin werd o.a. bepaald, dat alle ‘Mitglieder’ verplicht waren: ‘sobald
sie etwas durch öffentlichen Druck heraus gegeben, solches, es sei, was es wolle,
dem Erzschreinhalter zuzusenden... damit er es zu ihrem Gedächtnisse bewahren
könne’.
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Was het archief bewaard, dan zou stellig menig gedicht van Vondel daar in zijn
handschrift teruggevonden worden.
Het was echter een andere kring dan in Thijms novelle, ‘een Bedevaart naar
Agrippine’ beschreven wordt, waarin ‘Die Fruchtbringende Gesellschaft’ genoemd
wordt.
Van veel beteekenis was tegen het midden der 17e eeuw de invloed der
Nederlandsche dichtkunst op de Duitsche. Martin Opitz heeft in zijn ‘Buch von der
Deutschen Poeterey’ veel Hollandsche inzichten in de Duitsche poëzie gebracht en
door vertalingen naar de gedichten van Daniël Heinsius, als bijv. diens ‘Lof-sank
van Jesus Christus’, aan zijn dichterlijke landgenooten goede voorbeelden ter
navolging geschonken. De overeenstemming tusschen Vondels Leeuwendalers en
de ‘Geliebte Dornrose’ van Andreas Gryphius is ook een opmerkelijk voorbeeld van
1
onzen literairen invloed. In 1665 is zelfs uitgegeven (zie hier bl. 63 volgg.) een
Duitsche vertaling van Vondels in 1658 verschenen ‘Staetwecker’, het gedicht ter
2
eere van Jacob van Wassenaer.
Eens heeft hij ook nog het huwelijk van een Keulsch echtpaar bezongen, te weten
van Franciscus van Imstenraedt met Sofia Katharina Wichems, dat in 1662 gevierd
werd. Het gedicht, met verschillende toespelingen op Keulsche bijzonderheden,
behoeft toch nog geen bewijs te zijn, dat Vondel dat feest heeft bijgewoond, zooals
Thijm het in zijn novelle doet voorkomen. Dikwijls verzochten goede vrienden hem
om een bruiloftsdicht, waaraan de gemoedelijke zanger dan gemakkelijk voldaan
schijnt te hebben. Maar daaruit volgt nog niet, dat hij zich zulke verzen ook steeds

1

2

De invloed van Vondels tooneelstukken op de Duitsche dichters der 17e eeuw is nauwkeurig
aangetoond door Dr. R.A. Kollewijn in zijn dissertatie: Ueber den Einfluss des Holländischen
Dramas auf Andreas Gryphius. Daar wordt ook de, soms letterlijke overeenstemming van
Dornrose met Leeuwendalers bewezen. Zie bl. 54-61.
Zie deze vertaling hiervoor uitvoerig besproken, met facsimilé.
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liet betalen, zooals men vaak veronderstelt. Daarvoor kan geen enkel bewijs worden
aangevoerd.
Alleen bestelde gedichten op voorname personen of groote gebeurtenissen werden
op de een of andere wijze vergolden, hetzij door een vaatje wijn, of een gift in geld;
soms door een gouden penning, of een zilveren kop, of schaal.
Dat Vondel gedurende zijn leven nog erkend is door zijn stamgenooten als een
hoogstaand dichter, strekt dezen tot eer.
Door een bezoek aan zijn geboortestad, zelfs nog op hoogen leeftijd, zal Vondel
dan ook wel die belangstelling van zijn stamgenooten beantwoord kunnen hebben,
zooals Brandt het bericht.
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Bij het missie-tooneelspel Zungchin.
Vondels laatste treurspelen bestudeerend, is men verwonderd daaronder in 1667,
dus toen de dichter 80 jaar telde, een stuk te vinden, dat in China speelt: ‘Zungchin,
of ondergang der Sineesche Heerschappije’. Meestal had de bijbel hem een rijkdom
van onderwerpen verstrekt voor zijn spelen, slechts nu en dan afgewisseld door
klassieke of mythologische stoffen. En opeens komt de oude dichter voor den dag
met de dramatiseering van een gebeurtenis die bij zijn leven had plaats gegrepen,
de val van de keizerlijke Ming-dynastie, in 1644, nadat zij meer dan driehonderd
jaar geregeerd had. Het is de eenige keer, dat hij een onderwerp uit zijn eigen tijd
in een treurspel behandelt.
Er moeten dan ook wel bijzondere redenen zijn geweest, die Vondels keuze geleid
hebben. Dat hiertoe een groote sympathie voor de Chineezen heeft behoord, valt
moeilijk aan te nemen. Veel krachtiger ging zijn belangstelling uit naar de katholieke
geestelijken, die hij daar als missionarissen kende, de Jezuieten. Toch kon nog een
tweede, geheel natuurlijke grond voor zijn keuze worden vermoed, in verband met
den eersten, n.l. zijn familiezwak, zijn gevoel van rechtmatigen trots, dat onder zijn
verwanten ook Jezuieten aangewezen konden worden, wier namen in het treurspel
waren te pas te brengen.
In 1656 was bij Johan Blaeu verschenen, de Atlas van het groote Rijck van Sina,
een vertaling van den in het vorig jaar eveneens door hem uitgegeven Atlas Sinensis
a M. Martinio descriptus.
Martinus Martini was de beroemde Jezuiet, die vele jaren als zendeling in China
had doorgebracht, en deze uitvoerige beschrijving, met mooie door hem geteekende
kaarten, had samengesteld.
In 1664 verscheen het negende deel van den grooten Atlas der
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geheele wereld, door Blaeu gedrukt, waarin, behalve de kaarten en de
aardrijkskundige beschrijving van China, ook de Historie van den Tartarischen
oorlog, oorspronkelijk door Martini voor den Atlas Sinensis geschreven in het Latijn,
is opgenomen. Deze historie blijkt voor Vondel de bron te zijn geweest, waaraan hij
de stof voor zijn Chineesch treurspel heeft ontleend. Dr. Worp heeft aangetoond,
dat de dichter niet alleen de geschiedenis van keizer Zungchin, maar ook hier en
daar letterlijk de woorden van de historie heeft overgenomen.
Maar om zijn tooneelspel echt actueel te maken, heeft Vondel nog een andere
bron gebruikt, die hem zeer na aan het hart lag. Onder de ‘Toonelisten van dit
treurspel’ wordt vooraan geplaatst: ‘Adam Schal Agripijner, overste der priesteren
van de Societeit’, dus evenals Vondel, een Keulenaar, daar in 1591 geboren en in
1620 als missionaris naar China vertrokken.
Vondel, die in 1587 te Keulen het levenslicht aanschouwde, kan dus den vier jaar
jongeren Schal in hun jeugd ontmoet hebben. Als missionaris wist pater Adam door
zijn geleerdheid, vooral als wisen sterrekundige, grooten invloed aan het hof van
den keizer te verkrijgen, en zelfs den Chineeschen kalender te normaliseeren. Zijn
beroemde ordegenoot Athanasius Kircher, een veelzijdig geleerde, heeft in zijn boek
over China een hoofdstuk gewijd aan Adam Schal. Aan dit werk: China monumentis
qua sacris qua profanis... illustrata, in 1667 te Amsterdam gedrukt, heeft Vondel
ook vele bijzonderheden voor zijn treurspel Zungchin ontleend, dat hij in ditzelfde
jaar gereed had. Van pater Schal bestaat ook een boek over China, in hoofdzaak
aan zijn brieven ontleend: Historica narratio de initio et progressu missionis S. Jesu
apud Chinenses... ex literis Rev. P. Johannis Adami Schall, te Weenen in 1665
uitgegeven. En juist dit laatste boek kan ons de verklaring geven voor Vondels
bijzondere belangstelling in den Keulsche missionaris. De achting van den keizer
voor pater Schal was zóó hoog gestegen dat
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hij niet alleen hemzelf met de voornaamste waardigheden als mandarijn vereerde,
waarvan de bewijzen in zijn Historica Narratio zijn afgedrukt, maar ook zijn vader
en zijn moeder, evenals zijn grootvader en grootmoeder de hoogste
onderscheidingen en titels verleende. En uit deze documenten, in de Historica
Narratio voorkomende, blijkt, dat de grootmoeder van pater Schal De Wolff heette,
en dus tot de verwanten van Vondels vrouw, Mayken de Wolff, ook uit Keulen
afkomstig, behoord moet hebben. Het merkwaardige keizerlijke decreet voor Schals
grootmoeder, dat ik uit de Historica Narratio vertaal, begint aldus: ‘Opdat zij, die
zich voor den Staat verdienstelijk hebben gemaakt, geëerd mogen worden, zoodat
zoowel hun tijdgenooten als hun nazaten, door het voorbeeld van hun deugd gesticht,
en tot navolging aangespoord kunnen worden, zoo hebben wij gemeend den dank,
waartoe wij verplicht zijn tegenover uw kleinzoon, ook over u te moeten uitstrekken;
want gij, Vrouwe Wolff, grootmoeder van Johan Adam Schal, president van de
academie Ta-Cham-Su, en tevens van de mathematische overheid, hebt U in uw
huis zeer veel verdiensten verworven. Want, wanneer ik vermelde, dat uw kleinzoon
mij in mijn regeering zulke voortreffelijke diensten heeft bewezen, dan erken ik
duidelijk, dat die van U, als hun oorsprong, afgeleid behooren te worden, omdat hij
door uwe vermaningen op te volgen, het zoover heeft kunnen brengen. Ik prijs U
derhalve als een vrouw van ongewone deugd; en opdat dit algemeen bekend worde,
zoo besluit ik nu bij den gelukkigen aanvang van mijn regeering... dat gij met den
titel: Vrouwe van zeldzame deugd genoemd zult worden’.
De familie De Wolff was, evenals die van Vondel, uit Antwerpen afkomstig en
behoorde dus ook tot de gevluchte doopsgezinden. Voor den dichter bestond er
dus wel aanleiding om Adam Schal, die hij tot zijn aanverwanten rekende in zijn
chineesch treurspel te verheerlijken. Het verdient opmerking, dat de missionaris
juist
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in 1666 was overleden, en Zungchin dus wel als een herinnering aan den grooten
Jezuiet bedoeld kan wezen in 1667.
Maar de dichter vond in zijn treurspel nog meer gelegenheid om een lid zijner
familie er bij te pas te brengen.
Na het tweede bedrijf komt een ‘rey van Priesteren’ den lof verkondigen van de
missionarissen, die China trachtten te bekeeren:
O lichten, Rijckaert en Trigau,
Die d'eersten met uw maetschappije
Ontslaat het slot van 't ongastvrije
Rijk Sine, en, als een morgendau
De dorre ziel, die schier verstickte,
En, diep in blinde afgodery
Gesmoort, ten langen leste bly
Door troost der kruisgena verquickte.

En in den tweeden zang:
De zalige Xaveer had, voor
Helt Rijckaert en Trigau, Japanners,
Ten schimp van alle wederspanners,
Terecht gebracht op Christus' spoor.

Met Ryckaert bedoelt Vodel den missionaris Mathias Ricci S.J., die reeds in 1582
naar China vertrok. Maar Trigau of Trigault is een bekende naam in de Vondel-familie,
daar 's dichters schoonzuster Anna de Wolf gehuwd was met Jan Trigau, die
behoorde ook tot de uit Antwerpen gevluchte en te Keulen wonende familie Trigau.
De missionaris Nicolaas Trigault, ook een Belg, de eerste opvolger van den H.
Franciscus Xaverius in China, dien Vondel bedoelt, was in 1597 naar China
vertrokken en is beroemd door zijne in 1616 over dit land uitgegeven boekwerken.
Het is te begrijpen, dat Vondel er groot op ging met twee zulke voorname Jezuieten
als Schal en Trigault verwant te zijn, al was het dan ook van verre.
Vondels belangstelling voor de missie onder de heidenen komt in Zungchin zeer
sterk naar voren. Zijn eigen bekeering door de mis-
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Sic ivit nostram grandis MEDICEA per Vrbem,
Sceptrorum Mater suspicienda trium.
MARIA DE MEDICIS
Gravure door S. Xavery - Naar de schilderij van G. Honthorst
Historisch Museum, Amsterdam
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sionarissen in Nederland moet daartoe ook aanleiding hebben gegeven. Daarbij
werd zij steeds opgewekt en gaande gehouden door de berichten, die hij van daar
ontving, waarin hij eens met name wordt genoemd, en hem de groeten der
1
missionarissen worden overgebracht. Ook de katholieke Cornelis de Nobelaer,
wiens beide zoons tot de Societeit van Jesus waren toegetreden, kreeg steeds
berichten uit de chineesche missies zooals in den opdrachtsbrief van het treurspel,
die Vondel tot de Nobelaer richtte, wordt gezegd: ‘dat hij niet ongewoon is uit den
mont van godtvruchtige letterhelden de nieuwe maeren uit d' andere weerelt herwaert
overwaeiende, te hooren, en aendachtig t'overweegen, hoe d'eeuwen door de
beurten der heerschappijen, gelukkige en rampzalige tijden, geduurigh
ommewentelen, waer bij de voortplanters der Katholijke waerheit, onder het
Heidensche afgodendom, vruchten winnen of de hagelbuien der vervolgingen der
bloesem van hun hope zien treffen, wanneer vroomen beproeft en geloutert, quaden
gestraft worden’.
Hoe volkomen zijn deze woorden ook nu nog toepasselijk op de missies in China,
die zoo smartelijk veel hebben te lijden gehad in de laatste jaren.
Zeer geschikt zou Vondels chineesch treurspel zijn om opgevoerd te worden bij
gelegenheid van een missietentoonstelling, zooals er tegenwoordig zoo dikwijls
worden gehouden! Daardoor zou zijn missiespel ook nu nog een bijzondere
uitwerking kunnen hebben in het belang der Katholieke missiën.

1

In een brief van 12 October 1662 uit Yenping zendt de Jezuiet Hendrik Barentsz Hertogvelt,
de groeten aan Joost van den Vondel, e.a. (Studia Catholica, November 1926.)
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Een historische rozenkrans.
Het levensgroote portret van Maria de Medici door G. Honthorst, dat boven een
schoorsteen hing in het Amsterdamsche Stadhuis, is hierbij afgebeeld naar de
1
gravure, die S. Savry er van heeft gesneden. Dat dit vorstelijke afbeeldsel daar nog
lang zou blijven hangen, nu de democratische gemeenteraad een nieuw stadhuis
heeft gesticht, zóó zwaar en hoog van bouw, dat de geheele O.-Zijds Voorburgwal
er bij in het niet zinkt, is niet waarschijnlijk. Het past niet meer in die omgeving met
lage gedrukte vertrekken.
Het merkwaardige schilderstuk verdient echter een beschouwing, voordat het
misschien de omgeving gaat verlaten, waarin het door de machtige Magistraten van
de Gouden Eeuw, zij het in een ander gebouw, werd geplaatst, als een symbool
van hun vereering voor een Vorstin, al was zij uit haar rijk verdreven. Maar die
Burgemeesters achtten zich haars gelijken, want zij gingen haar bij haar glorierijken
intocht te Amsterdam, 1 September 1638, aanvankelijk niet tegemoet, doch wachtten
haar af op het Raadhuis, om haar daar als een gelijkwaardige te verwelkomen. De
moeder van Lodewijk XIII, de godsdienstige Maria de Medici, was uit haar rijk
verdreven door de politiek van Richelieu, en kwam te Amsterdam om steun en hulp
aan de Staten te verzoeken, en hun bemiddeling bij haar zoon.
Een prachtig gedenkboek, samengesteld in het Latijn door professor Caspar van
Baerle, en door Vondel in het Nederlandsch vertaald, de Medicea Hospes, geeft
een uitvoerig overzicht van de schitterende feestelijkheden, die de stad ter harer
eere deed uitvoeren. Drie dagen vertoefde zij te Amsterdam, begeleid door Amalia
van

1

Zie de gravure door S. Savry, in de Medicea Hospes.
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Solms, de prinses van Oranje, en een rijken hofstoet. Haar ‘Blijde Inkomste’ is nog
te merkwaardiger door een nog niet verklaarde bijzonderheid, namelijk, dat Maria
is afgeschilderd met een rozenkrans, die zij op in het oog loopende wijze in de hand
houdt, en die een wat vreemd effect maakt voor een koningin, die zich op een troon
laat afbeelden in een calvinistisch land. Het is Vondel, die de verklaring geeft van
dit raadsel door zijn gedicht: ‘Op het Pater Noster des zaligen Vaders en Apostels
van Oost-Indiën, François Xaveer’; want het is werkelijk deze reliek, die zij in de
hand houdt. Hoe deze rozenkrans in het bezit der vorstin is gekomen, heeft pater
L. van Miert S.J. in Studiën 1919 uiteengezet, naar aanleiding van een opstel van
zijn ordegenoot, pater G. Schurhammer S.J., in ‘Die Katholischen Missionen’,
1917-18. Een eigenaardig inzicht op den verborgen, katholieken invloed, die in het
protestantsche Amsterdam zich zelfs op de hoogste magistraten deed gelden, komt
hierdoor aan den dag.
De rozenkrans van den H. Franciscus Xaverius, die nu nog te Keulen bewaard
wordt in de Maria-Himmelfahrtskirche, heeft heel wat avonturen beleefd, voordat hij
in het bezit kwam der Fransche Vorstin. Ongeveer 30 jaar na het overlijden van
Xaverius werd de reliek uit China overgebracht naar Voor-Indië en geschonken aan
pater Vincentius Rodriguez, destijds provinciaal van de O.-Indische missie. Daarna
is de rozenkrans in Brazilië; en toen de Hollanders onder Piet Hein, in 1624 Bahia
veroverden, traden zij zeer vijandig op tegen de Jezuieten, die daar een bloeiende
statie hadden. De provinciaal, pater Domingo Coelho, landde na een visitatie-reis
juist in de haven van Bahia, toen een Hollandsch oorlogsschip hem aanhield en
met twee paters, Joannes Oliva en Emanuel Tenreiro en een aantal andere
geestelijken en broeders gevangen nam. De Hollanders plunderden en roofden het
Jezuieten-college leeg, bij welke gelegenheid ook de rozenkrans van S. Franciscus
in handen der calvinisten viel. Na een gevangenschap van
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twee maanden op het schip, werd pater Coelho met zijn ordebroeders naar
Amsterdam vervoerd en daar in het Rasphuis aan den Heiligenweg, nu het Badhuis,
opgesloten. Een zware ziekte, die hen overviel, was aanleiding, dat hun aanvankelijk
slechte verzorging verbeterd werd en dat zelfs Katholieken bij hen werden toegelaten.
Zeer opmerkelijk is het, dat ook een der regeerende burgemeesters, Albert
Coenraedsz Burgh, den gevangen Jezuiet met een bezoek vereerde.
Bij de familie Burgh blijkt herhaaldelijk een goede gezindheid tegenover de
Katholieken bestaan te hebben. De kleinzoon van Albert Coenraets, die, zooals ik
in Hoofdstukken over Vondel en zijn Kring, blz. 73, heb medegedeeld, Katholiek is
geworden, na eerst een leerling van Spinoza geweest te zijn, werd Franciscaan te
Florence.
Al is van zijn vader, Coenraat Albertsz, die met de dochter van Pieter Corneliszoon
Hooft was gehuwd, alleen bekend, dat hij, na zijn bezwaren overwonnen te hebben,
zijn bekeerden zoon met welwillendheid heeft bejegend, de grootvader Albert
Coenraetsz Burgh blijkt met de gevangene Jezuietenpaters op zóó goeden voet te
hebben gestaan, dat pater Coelho hem verzocht zijn grooten invloed te willen
gebruiken, om het kostbare kleinood, S. Franciscus' rozenkrans, uit de handen der
calvinisten te redden, daar het bekend was, wie het toen bezat. Dit gelukte werkelijk
aan Burgh, en toen gaf pater Coelho de reliek aan hem ten geschenke, als vergelding
voor de talrijke liefdediensten, die Burgh hem had bewezen.
Wekt het geen verbazing, dat een hoog regeeringspersoon in het calvinistische
Amsterdam, terwijl de Roomschen op alle wijzen bemoeilijkt werden in de uitoefening
van hun geloof, zich leent om aan een vreemden Jesuiet een rozenkrans van groote
waarde terug te bezorgen; en er dan zooveel gewicht aan hecht, dat het zijn vurigste
wensch is dien te bezitten? Men moge ze dan liber-
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tijnen noemen, die machtige, Amsterdamsche Magistraten, in velen hunner klopte
nog een welgezind hart voor de vervolgde Roomschen, tot wier Moederkerk zij zich
nog krachtig getrokken bleven gevoelen.
Daar kwam in September 1638 Maria de Medici haar feestelijken intocht houden
te Amsterdam, en was Albert Coenraetsz Burgh onder de burgemeesters, die haar
kwamen begroeten op het Prinsenhof. Spoedig werd het onder het gevolg der vorstin
bekend, welk kostbaar stuk in het bezit was van een der burgemeesters. Vermoedelijk
was dit ter oore gekomen van pater Suffren S.J., den biechtvader van de koningin,
die haar overal vergezelde, en met zijn Amsterdamsche ordebroeders in aanraking
is geweest.
Zoodra Maria van het bestaan van dit kostbaar kleinood had kennis gekregen,
rustte zij niet alvorens het te bezitten, en vroeg zij Amalia van Solms, haar invloed
te willen gebruiken om het haar te bezorgen. Moeilijk kon Albert Coenraetsz Burgh
weigeren het verzoek in te willigen en het moet hem erg ter harte zijn gegaan, zijn
kostbaar bezit af te staan. De vorstin blijkt met haar precieuse aanwinst zóó te zijn
ingenomen geweest, dat zij op haar levensgroot portret, dat zij Burgemeesteren bij
haar vertrek aanbood, niet heeft vergeten ook den rozenkrans van Sint Franciscus
Xaverius te laten afbeelden in haar rechterhand. Op den achtergrond ziet men in
het verschiet een profiel van Amsterdam. Het schilderij hangt nu in het Amsterdamsch
Historisch Museum op de Nieuwmarkt.
Deze zeer merkwaardige bijzonderheid komt niet voor in het officieele gedenkboek
van prof. van Baerle, maar Vondel heeft er de herinnering aan bewaard, toen hij
dichtte:
O heiligh Kerckjuweel
Van Zaligen Xaveer,
Die in het Oostersch deel
Der weerelt, Jesus' eer
Verkondigende, u streeck
Met zijn gewijde hant.
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Ter goeder ure quam
Zoo kostelijck een schat
Als ghy, van Amsterdam
In myn Geboortestadt;
Van onsen Amstelvliet
Aen d'eere van den Rijn:
Daer Medices verliet
Des levens zonneschyn,
Op 's hemels welbehagen
Uit lust tot schooner dagen.

De vorstin is te Keulen, Vondels geboortestad, overleden, na de reliek aan de
Jezuieten aldaar geschonken te hebben. Uit Amsterdam was zij naar Engeland
vertrokken, om ook steun te verkrijgen. Gedurende den overtocht ontstond een
hevige storm, die het schip der vorstin met ondergang bedreigde. Doch de
rozenkrans, door pater Suffren neergelaten in de golven, deed het woedende water
onmiddellijk bedaren.
De reliek is niet meer in zijn geheel te Keulen aanwezig, omdat de koning van
Polen, August III van Saksen, er in 1741 een tientje van heeft ontvangen. Blijkbaar
heeft men toen het ontbrekende gedeelte weder laten aanvullen, althans zoowel
de Keulsche als de Poolsche rozenkrans telt 50 kralen, welk aantal ook op het portret
van Maria valt waar te nemen, wanneer men medetelt het gedeelte dat door de
hand wordt verborgen.
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Vroeg roomsche indrukken.
Reeds vroeger heb ik er al eens de aandacht op gevestigd, dat het is, of er een
gouden draad van roomsche herinneringen door de jongere jaren van Vondel loopt.
Zijn overgang tot de Moederkerk is niet, na eenige jaren van voorbereiding, opeens
een feit geworden in 1641.
Reeds vroeg valt het spoor aan te wijzen waarlangs hij tot het geloof zijner
voorvaderen geleid zou worden. Die in sommige van zijn gedichten telkens
opluikende katholieke gedachten en beelden kunnen hem niet zijn ingegeven door
zijn doopsgezinde omgeving. Om slechts enkele in herinnering te brengen: in 1613
hoopt hij dat, door zijn zwager Abraham de Wolff, die te Rome was, de pauselijke
zegen op zijn Muse zal nederdalen. In 1622 bezingt hij, in een boekwerk van pastoor
Johannes Stalpert van der Wielen, Sint Agnes in echt roomsche verzen, en in 1625
vertaalt hij een latijnsch gedicht van zijn broeder Willem op Paus Urbaan VIII.
Maar nu is eenigen tijd geleden een opmerkelijk nieuw bewijs voor den dag
gekomen, dat in Vondels onmiddellijke omgeving een in het oog vallende bekeering
tot het Catholicisme heeft plaats gehad, die hem heel bijzonder moet hebben
getroffen.
Vondels jongere broeder Willem vertoefde in Maart 1625 te Rome op een driejarige
reis door Frankrijk en Italië voor zijn rechtsgeleerde studie en ontwikkeling. Den
15en Maart schrijft Willem aan zijn ‘Eerwaerde hertelijcke zeer beminde Moeder’
het volgende: ‘Mijn broeders brief brenght my een onverwachte tydinge van Reynier
Wibrantsz. soon, voor waer het heeft my gealtereert, ellendige Vader, ellendiger
Zoon; hy kome te Romen soo sal hy wel weder anders worden; interim kan hy my
hier gebruycken indien hy een schip met aflaetbullen wil afgesonden hebben, en
in-
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dien ick het om de port niet liet, ick sond hem een steentjen dat ick van de heylige
poort bewaert hebbe.’
Later, maar ook in Maart 1625, want dit is op de keerzijde van den vorigen brief
geschreven, komt Willem terug op deze mededeeling in een briefje rechtstreeks
aan zijn broer gericht in het Latijn: ‘Hermanus secum tulit Epistolam, tu in ea emenda
ϰαδολιϰγν pro ϰαδολιϰον scriptum et interpunge; nolo tamen ut detur Joan. Reynerio
cui illam scripseram.’
Dat wil zeggen: ‘Herman (d.i. Herman Swoll, een der reisgenooten, die vroeger
huiswaarts keerde) heeft een brief medegenomen; gelief daarin katholieken, zooals
er geschreven staat, te verbeteren in katholikon, en leesteekens te plaatsen; geef
hem echter niet aan Jan Reynierzen, aan wien ik hem geschreven heb.’
Deze mededeeling betreft natuurlijk de bekeering van Jan Wybrant Reynierszoon
tot het katholieke geloof, waarvan Vondel aan zijn broeder te Rome bericht had
gezonden, wel een bewijs dat hij onder den indruk was van dit opzienbarende feit.
Want Jan Wybrantsz is de zoon van Reynier Wybrantsz, den bekenden
doopsgezinden Diaken, die met Vondel en Cornelis Claesz. Anslo zitting had en
wier medediaken was Jacob Theunissen, van wien vermeld staat in het ‘Memoriael
van de handelingen bij de Dienaren’, door Reynier Wybrantsz gehouden, op 29
October 1620, als volgt: ‘Joost van der Vondelen soude bij lote gebleven en Jacob
Theunissen affgegaen hebben, (als Diaken) maar also Joost van der Vondelen
claechde van groote ongelegentheyt syner melancoleusheyts halven, langer te
dienen, heeft men Jacob Theunissen gebeden in syn plaatse te treden, t'welcke hy
wt lyeffden bewillicht heeft.’
Midden in dien zoo aaneengesloten kring der gemeente van de Waterlandsche
Doopsgezinden gaat eensklaps een jonge man, zoon van een hoogstaand Diaken,
tot de Katholieke Kerk over. Welk een opzien dat onder hen verwekte zal straks
blijken uit een ge-
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schrift daarover. Die verbazing wordt nog begrijpelijker, wanneer we weten, dat Jan
Wybrantsz, geboren omstreeks 1605, in 1622, dus ± 17 jaar oud, te Leiden was
ingeschreven als student in de Philosophie, blijkbaar met de bedoeling later
voorganger bij de Doopsgezinden te worden. Hij werd 16 Mei 1622 in ‘De Groote
Spijker’, een kerkgebouw, gedoopt. Vondels broeder Willem was een studievriend
van Jan. Zoo is het te begrijpen, dat deze ‘gealtereerd’ as toen hij te Rome Jan's
overgang vernomen had, en den ellendigen vader en den nog ellendiger zoon
beklaagt. Hij wil hem spottend een schip met aflaatbullen zenden en als relikwie
een steentje van de Porta Sancta, die toen wegens het Heilige jaar door den Paus
was geopend.
Onder de Doopsgezinden veroorzaakte de bekeering een groote sensatie. Er
verscheen een lang gedicht: ‘Hanssijtsche Menniste Gheest-drijveren Historie, van
Jan Theunisz’, gedateerd 4 Augustus 1627. Dit pamflet geeft op het titelblad een
epigram van Jan Theunisz op de poging van Hans de Ries om Jan Reyniersz weer
1
doopsgezind te maken:
‘Hans de Rys seyt Tegen Jan Reijniersz om hem door een Oudt Wijfs Droom van
sijn Paperye te bekeeren:’
Reyniers soon neemt een leer van 't Wijf, dat op een nacht
Eens droomd; en sach met schrick, de Paus en Cardinalen
Ter hellen dalen neer, ontfing inwendigh' kracht,
Verliet haar Paperij: De Droomen niet en falen.

Dit weinig beteekenende, doch typische rijmpje, was toch wel zeer ongeschikt om
Jan Reyniers van zijn roomsch geloof weer terug te brengen. Hij bleef dan ook
standvastig.
Als Hansiten werden bestempeld de volgelingen van Hans de Ries, een uit Vondels
hekeldichten welbekenden predikant, die een strijd

1

Zie het artikel van Mr. H.F. Wijnman, 25e Jaarboek van Amstelodamum, 1928, blz. 91 en
119.
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voerde met Nittert Obbesz over het beschreven of het onbeschreven Woord Gods.
De Ries beweerde, dat men niet de letter der H. Schrift, maar het woord van Christus
zelf moest aanvaarden in het onderwijs dat Hij geeft door de werking van zijn geest;
terwijl Obbesz zich hield aan het eenige Woord Gods dat bestaat in de geschreven
boeken van den Bijbel. Vondel sloot zich bij deze laatste opvatting aan, zooals hij
liet blijken in zijn gedicht ‘Antidotum tegen het vergift der Geestdrijvers, tot
verdedigingh van 't beschreven Woord Gods,’ in 1627 geschreven. Juist te midden
van dezen fellen godsdiensttwist, in den kleinen kring der Amsterdamsche
Doopsgezinden, moet Jan Wybrantsz' bekeering als een bliksemflits geschenen en
Vondel stellig tot ernstig nadenken gebracht hebben.
Het valt moeilijk uit te maken onder wiens invloed Jan Reyniersz katholiek is
geworden. Toch kan wel waarschijnlijk worden geacht dat een der Jezuieten, die
toen reeds eenige jaren te Amsterdam missiewerk verrichtten, daaraan niet vreemd
is geweest. Al waren zij nog in geen vaste statie gevestigd, geregeld vertoefden
enkele paters reeds te Amsterdam, zich in particuliere woningen schuil houdende.
1
Arnout Bijlers wordt door pater Allard in zijn Geschiedenis van den Krijtberg reeds
in 1606 aangewezen. Na hem kwamen Livinus Wouters, die 22 maanden in het
tuchthuis moest boeten omdat hij buiten de vesten een houten schuilkerkje had
gehouden. Hij werd in 1622 opgevolgd door den edelman Augustijn van Teylingen,
van wien Vondel bij zijn dood zong:
Een halleve eeuw genoten d'Amsterdammers,
Zoo 's nachts als daeghs, 's mans dienst op hun begeeren,
Volhardende elck te stichten en te leeren.

Van 1619-1669 heeft deze invloedrijke en geleerde missionaris in de Papegaai, de
Kalverstraatskerk, het geloof verkondigd. In verband met de jaren, waarin de
bekeering van Jan Reyniersz een

1

H.J. Allard S.J. De S. Franciscus Xaverius-Kerk, of De Krijtberg te Amsterdam, Amsterdam,
1904. Tweede druk.
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feit is geworden, zou dus pater van Teylingen daarin de hand gehad kunnen hebben.
Heeft toen ook reeds voor Vondel het licht geschenen, dat hem vele jaren later
den weg zou wijzen, die zeker ook door Van Teylingens invloed, zou voeren tot den
drempel der Katholieke Kerk? Ongetwijfeld heeft de bekeering van Jan Reyniersz
zulk een diepen indruk gemaakt op het ‘melancoleuse’ gemoed van den dichter,
dat hij behoefte gevoelde het feit terstond aan zijn broeder te Rome over te brieven.
Uit het antwoord valt niet op te maken, dat Vondel er afkeurend over heeft
geschreven, maar alleen, dat Willem aan zijn broer wil laten gevoelen welk een
ramp die bekeering geacht moet worden. Maar hij mag den bekeerling den
afkeurenden brief toch niet laten lezen.
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Vondels onvermoeide studiegeest.
I. Zijn belezenheid.
Het is een onder jongere kunstenaars veel verbreide meening, dat het ware genie
voor zijn voile ontplooiing geen studie van noode heeft. Beeldenden kunstenaars
wordt zelfs door enkele voorgangers het bezoeken van musea, architecten het
reizen naar Italië ontraden; en daar deze meening koren op de molen is van de
eigengereidheid nu eenmaal velen artistieken jongeren eigen, wordt deze raad maar
al te graag aanvaard, met de treurigste gevolgen voor het schoone in de kunst en
met totale miskenning van de voorbeelden van groote oudere kunstenaars, om maar
alleen Dürer en Rembrandt te noemen, die meermalen verklaarden en toonden veel
van voorgangers geleerd te hebben, en zooveel mogelijk zelf reproducties van
schoone kunstwerken verzamelden.
Ook de ware literaire kunstenaar zal steeds zoeken te lezen en te bestudeeren
het schoone door de besten der ouderen geschreven en als zij historische
onderwerpen in nieuwe schoonheid willen trachten weer te geven, zullen zij geen
bron verzuimen om zich in dien tijd en den tijdgeest te verdiepen.
Geen schooner voorbeeld van studie in onze letteren dan het grootste genie op
dit gebied: Joost van den Vondel. En daar er nog altijd velen (ook bij het onderwijs)
zijn, die den ‘kousenhandel’ als Vondels dagelijksch werk naar voren brengen, lijkt
de hier volgende uiteenzetting een niet overbodig eerherstel voor Vondel. Hoe
encyclopedisch ook van aanleg, stellig heeft hij meermalen een groot deel van zijn
nachtrust opgeofferd voor de studie van die meest zeer omvangrijke werken, die
hij in zijn gedichten
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toont zoo door en door te kennen. Daarom zou ik als den patroon en beschermer
van alle bibliotheken en leeszalen willen aanprijzen: Vondel, als een groot voorbeeld
van studie en leeslust.
Geen tweede Nederlandsche dichter toch is mij bekend, die zoo belezen was als
Vondel, zonder dat daaruit volgt, dat hij ook het meest gelezen wordt. Vondel heeft
van zijn jonge jaren af alles gelezen, wat hem door inhoud of vorm aantrok, en hij
voor zijn geestelijke ontwikkeling noodig achtte. Wanneer we die zoetvloeiende
verzen van zijn treurspelen, en grootere dichtwerken lezen, vermoeden we niet, wat
een schat van lectuur daaraan ten grondslag ligt; hoeveel diepe geleerdheid en
schoonheid verwerkt is in die welluidende en heldere alexandrijnen en jamben, die
zoo, als van zelf, zonder moeite hem uit de pen gevloeid schijnen; welk een vlijtige
ijverige studie daaraan als voorbereiding heeft gediend. Nadat de jonge Vondel een
gewone lagere school te Utrecht had bezocht, kreeg hij te Amsterdam Fransche
les, waarschijnlijk van den beroemden reken- en taalmeester Willem Bartjens. Op
zijn 28ste jaar leerde hij Latijn van een Engelschman Matthew Slade. Op het Grieksch
legde hij zich veel later toe, onder leiding van Vossius. Het Italiaansch zal hij samen
met zijn broer Willem beoefend hebben, toen deze zijn reis naar Italië voorbereidde.
Zijn treurspelen bewijzen, hoe grondig hij den Bijbel bestudeerd had. Hoeveel dagen
en nachten moet hij in geestelijken omgang met die Bijbelsche figuren hebben
doorgebracht om ze voor ons zoo levend en sprekend te kunnen opvoeren. Die
kleine Bijbel, waarvan door het onderzoek van Dr. Moller bewezen is, dat het de
uitgave was van ‘die Bibel van Deux-aes uit 1599’, in zakformaat, moet hij steeds
bij zich hebben gedragen als een nimmer verdrogende bron van stichting en
opwekking. Si scires totam bibliam exterius, zooals Thomas à Kempis met een echt
Hollandsche uitdrukking zegt: Als gij den geheelen Bijbel van buiten kendet; dit kan
in volle waarheid van Vondel verondersteld worden. In den
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Bijbel vond hij niet alleen stof voor zijn verzen, maar ook troost in het nameloos
leed, dat hem zoo vaak heeft getroffen: ‘Indien ik den troost der Psalmen niet hadde,
ick verging in myne ellende’, roept hij uit in zijn diepe droefheid. Van Vondels 33
tooneelspelen, ontleende hij er 14 aan de geschiedenis van het Oude Verbond, 3
aan de vroegste Christentijden, 12 aan de heidensche klassieken, en 4 aan de latere
geschiedenis.
Naast den Bijbel had Vondel ‘den goddelijken Mantuaan’ Vergilius geheel in zich
opgenomen. Niet alleen zijn dichtwerken, als bijvoorbeeld Gijsbrecht, dragen daarvan
de sporen; maar de aanhalingen uit de Eneïde, die hij als motto's voor zijne gedichten
gebruikt, geven zóó treffend juist den aard ervan weer, dat hij Vergilius geheel in
zijn hoofd moet hebben verwerkt, waardoor hij zonder moeite telkens een toepasselijk
citaat wist te vinden. Enkele voorbeelden: ‘Decus addite Divis’, d.i. ‘voegt hem als
een sieraad bij de heiligen’, staat uit Aen. VIII, 301, boven de Lijkstatie van Marius.
‘Insuetum miratur limen Olympi’ d.i. ‘Zij bewondert den ongewonen drempel des
Hemels’, zegt Vondel Vergilius (Eclog, V. 56) na, als hij den Uitvaert bezingt van
zijn kleindochter Maria. Zoo draagt nagenoeg elk gedicht een toepasselijke aanhaling
uit Vergilius, wiens werken hij tweemaal vertaald heeft: eens in proza en eens in
verzen.
Zijn oudere treurspelen wijzen op een gelijke kennis van Seneca; vaak klinken
Horatius' Oden en Carmina in zijn verzen door. Tasso's Verlost Jerusalem heeft hij
gedurende een groot deel van zijn leven in het Nederlandsch trachten te vertalen;
schrijvers als den encyclopedischen Italiaan Tomasso Garzoni raadpleegde hij voor
de uitbreiding van zijn practische kennis over bedrijven en allerlei kennis. Dat Vondel
Dante heeft gelezen, kan ook als zeker worden beschouwd. De uitgebreide studie
door den dichter ondernomen voor zijn Altaergeheimenissen, zou menigen theoloog
verbaasd doen staan. De Disputationes van Kardinaal Bellarminus, een
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arsenaal van schriftuurkennis en patrologie, heeft Vondel grondig doorgewerkt. De
Kerkvaders hadden voor hem geen geheimen!
Voor zijn grootsch opgezet, maar helaas door treurige levensomstandigheden
afgebroken en vernietigd heldendicht de Constantinade, kreeg Vondel op aanwijzig
van Hugo de Groot een geheele reeks werken over Romeinsche en Christelijke
Oudheden te bestudeeren.
Het is bewezen, dat de dichter van de Bespiegelingen van God en Godsdienst,
waarin hij de leer van Spinoza heeft bestreden, zich ernstig aan de studie heeft
gezet van Thomas van Aquino, wiens Summa contra Gentiles en Summa Theologica
doorloopend in die verzen worden weergegeven. Een reuze-studie, die alleen reeds
het bewijs levert van Vondels schranderen geest, zoowel als van den ijver en
uitgebreidheid van zijn werklust.
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II. Iets over Vondels bibliotheek.
Dat Vondel de studie, die hij zoo hoogschatte, boven alles noodig achtte voor de
kennis van ‘Godts heilzin’, drukte hij zoo geestig uit in de opdracht van zijn ‘Davids
Psalmen’, geschonken aan een jeugdigen bekeerling, den lateren pastoor Joannes
Wandelman:
Schoon men duizent boecken handelt,
Al het heilighdom doorwandelt
Van Athene en Zonnestadt;
Als men niet Godts heilzin vat
Uit de boecken, blaên en schoolen,
Blijft men buiten 't licht verdoolen,
In dien grooten Labyrinth.
Maer die 't eenigh kluwen vint
En den draet der Roomsche waerheit,
Kan zich redden uit de naerheit
Van dien doolhof, en zijn paên,
Daer de blinden in vergaen.

Zelf was hij er de voornaamste getuige van, hoe een Christen door aanhoudende
studie en onderzoek ‘den draet der Roomsche waerheit’ had gevonden.
Maar men staat verbaasd, wanneer men opmerkt, hoe diep Vondels studie ging,
als hij een van zijn treurspelen voorbereidde, en zich op de hoogte wilde stellen van
de kleinste bijzonderheden, archeologische en historische gegevens verzamelend
om toch vooral zijn personages in het juiste licht te plaatsen. Slechts één voorbeeld
uit de vele. Dr. Schaepman heeft eens vol verwondering uitgeroepen: ‘Aan wien
heeft Vondel de stoffe te danken, wie heeft hem Sint Ursel aangewezen als waardige
heldin voor zijn treurspel Maeghden?’ en geantwoord: ‘Niemand anders dan
Leonardus Marius’. Maar Dr. Schaepman kon niet vermoeden, dat de dichter zijn
beschrijvigen, de kleinste bijzonderheden omtrent zijn personen, soms
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VONDEL IN ZIJN STUDEERKAMER
Gravure door C. de Visscher
1657
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zelfs geheele zinsneden, letterlijk heeft overgenomen uit dat merkwaardige Die
Cronica von der hilliger Stadt van Coellen, in 1499 gedrukt bij Koelhof. Heel
waarschijnlijk is het, dat Pastoor Leonardus Marius er des dichters aandacht op
heeft gevestigd. Maar Vondel heeft het mooie boek, met de merkwaardige
houtsneden, in oud Keulsch dialect geschreven, met groote liefde doorgewerkt, om
zijn Maeghden vooral zoo nauwkeurig mogelijk af te beelden en een lokale kleur
aan zijn treurspel te geven.
Elders heb ik reeds hierop de aandacht gevestigd. Dit wijst toch bij Vondel op een
uitgebreide literatuurkennis, dat hij zelfs dezen nu hoogst zeldzamen incunabel
onder zijn bronnen telde. Voor Gijsbrecht en Zungchin heeft hij ook heel wat
gegevens verzameld uit oude kronieken en reisbeschrijvingen.
Ook Vondel is de eerste geweest, die een Grieksch treurspel, Sophocles' Electra,
in het Nederlandsch heeft vertaald; wel is waar met behulp van den jongen Vossius.
Maar hij kreeg er zooveel smaak in, dat spoedig nog vier andere in het Nederlandsch
volgden, naar Sophocles en Euripides.
Wijst dit alles op ernstige en uitgebreide studie, Vondels hekel- en puntdichten
toonen aan, hoe een gretig lezer hij ook was van allerlei boeken en pamfletten die
in zijn tijd verschenen. Tijdschriften, week- noch dagbladen, zooals wij die kennen,
had men in die dagen, maar zoogenaamde ‘Nieuwstijdingen’ of vliegende blaadjes
en tractaatjes over de meest actueele gebeurtenissen vonden blijkbaar in Vondel
een belangstellend lezer, die niet naliet het zijne bij te dragen om die vluchtige
drukwerkjes te vermeerderen, in den regel met gedichten, die heel wat meer
beteekenden dan die dagelijksche blaadjes, en die wij nu als ‘plano’ drukken tot de
zeldzaamheden rekenen. De meeste van Vondels losse gedichten zijn zóó voor het
eerst gedrukt, en geven gewoonlijk de zuiverste teksten.
Het hierbij afgebeelde portret van Vondel stelt hem voor in 1657,
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te midden van zijn boeken. De gravure en de teekening zijn van C. de Visscher,
naar het leven genomen, en zij vertoont ons het m.i. beste portret van den dichter
in zijn geheele gestalte. Dat van Govert Flinck geeft zijn gelaat met de sprekende
oogen het mooiste weer.
Wat Vondel bij het portret van Gerardus Vossius dichtte:
...., beschans hem niet met boecken en met blâren,
Al wat in boecken steeckt is in zijn hoofd gevaren,

is met recht ook op den dichter toepasselijk. Folianten en omslagen met papieren
staan of liggen naast hem op de planken. Aan den muur hangt een groote prent,
die blijkbaar den brand van Troje voorstelt, want in den hoek valt duidelijk te zien,
hoe de ‘Pius Aeneas’ zijn ouden vader Anchises op zijn schouders draagt en aan
de hand zijn zoontje Ascanius medevoert. Een groot beeld, de Muze, aan wier
voeten een herdersknaapje, dat een fluit bespeelt, staat op de boeken, terwijl onder
uit de folianten een prent met een satyrskop uitsteekt ter herinnering aan Vondels
satiren of hekeldichten. ‘Dulces ante omnia Musae’ schreef Vondel zoo vaak in
vriendenalbums in die jaren.
Hier hebben we dus den 70-jarigen Vondel in zijn studeerkamer. In zijn hand
houdt hij een blad papier, waarop: ‘Beabit divite lingua’ van Horatius. Een vierregelig
latijnsch vers van Prudenter (G. Brandt?) verkondigt 's dichters lof.
C. de Visscher heeft den geleerden dichter willen afbeelden, die door aanhoudende
studie zich de wetenschap verwierf, die hij in zijn verzen zoo schitterend wist te
verwerken.
Al kennen wij de titels niet van Vondels bibliotheek, het aantal van zijn boeken is
ons bewaard in een inventaris, opgesteld onder zeer treurige omstandigheden.
Op 30 April 1665 heeft Vondel zijn geheelen inboedel, waaronder ook zijn
bibliotheek, verkocht aan zijn dochter Anna, als onder-
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pand voor den borgtocht, dien zij wilde stellen ter voldoening der schulden van
Vondels lichtzinnigen zoon Justus Jr., waarom de schuldeischers hem nog steeds
kwamen manen.
Terwijl de huishoudelijke inboedel, waaronder de gouden penningen, die Vondel
van koningin Christina en van Amalia van Solms ontvangen had, iets hooger werden
getaxeerd dan ƒ 938.-, staan de ‘gedructe en ongedructe en geschreven schriften
en papieren’ in den inventaris genoteerd voor ƒ 1300.-.
o

Vondels bibliotheek bestond toen uit: 27 folianten, 21 deelen in groot 4 , 76 in
o

o

o

12 ; 65 in 16 en 47 in 32 ; verder in ‘geschreven boecken, schriften en papieren,
gebondene en ongebondene.’ Alles te zamen dus 236 deelen, een groote en
belangrijke verzameling voor een dichter, wat uit de taxatie ook wel blijkt. Ik merk
nog op, dat de formaten toen anders werden aangegeven dan nu gebruikelijk is,
omdat de vellen druks anders gevouwen werden naar de grootte van het papier.
Konden we nog maar een gedeelte van die schatten achterhalen! Maar Vondels
levensbeschrijver, Brandt, zegt, dat na den dood van 's dichters dochter Anna, ‘zijn
boeken weinig in getal, waaren bij maaking of gifte, zeekeren Priester toegeleit.
Doch men had geen geduldt om zijn doodt af te wachten, en hem zoo verre
overreedt, dat hij ze (onder voorgeven, dat hem het lezen zou schaden, en zijn
gezondtheit krenken) etlijke jaaren voor zijn sterven afstondt, en toeliet, dat men ze
uit zijn huis haalde. Doch eerlang kreeg hij berou, en men hoorde hem sedert met
schreiende oogen klagen, dat men hem al zijn papieren hadt benoomen, en niet
overgelaten’.
Vondel had zelf reeds een groote menigte schriften verbrand, uit vrees dat men
na zijn dood, alles zonder onderscheid onder de pers zou brengen. Zijn trouwe
verzorgster en vriendin Agnes Block schonk hij eenige handschriften.
Op de bibliotheek van een zijner vrienden, Sybrant Camay, heeft
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Vondel een gedichtje gemaakt, dat toont, hoe hoog hij een boekerij wist te
waardeeren:

Op de boekkamer van S.C.
't Is Heiligdom, dat gij hier ziet;
Hoe heet het? Kruitje roer me niet.
De stommen spreken op papier;
Wie leenziek is, vertrek van hier.
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Vondel en Tomasso Garzoni.
Vondel was omstreeks 1621 vervallen in een ‘gheduerighe quynende sieckte’, die
hem zeer neerslachtig maakte, en een ‘Ghebedt tot Godt’ deed uitstorten:
Aenziet de zwakheid dan van uwen armen dichter,
Mijn rouwe wonden zalft, en maakt mijn qualen lichter!
Of, zoo 't u dus behaagt om onzer zonden schuld,
Zoo wapent mijne borst, bestendig met geduld.

Als de zwaluw, dien hij aan den gevel genesteld zag, verlangde de dichter van den
aardschen nevel ontslagen te worden.
In hetzelfde jaar draagt hij zijn Helden Godes des ouwden Verbonds op aan zijn
geneesheer, ‘Johan Fonteyn, der Artznyen doctor’, in een brief vol dankbare
gevoelens, verklarend, ‘hoe in Holland ontrent den Amstel een Fonteyn gevonden
wordt, die door hare springaderen zoo heylzame druppelen uitwerpt, dat ontallyke
kranken, dieze smaeckten, haer verloren gezondheid wedergevonden hebben. Wat
dit gezeyd is kan een yder licht vaten die den raed gebruyckt en de hulpe genoten
heeft van uwe E. die deze loflycke Stad een Fonteyn van heylzame artznye, en die
billyck mooght gerekent worden onder het getal van diegene, daer de geleerde
Tomas Garzon af getuight: che per invidia de'loro nomi da se stessi chiari, e famosi,
più che non sono i raggi di Febo à mezo giorno.’ Dankbaarheid is niet steeds het
eerste gevoelen, dat een genezen zieke jegens zijn dokter bezielt, maar waarvan
Vondels gemoed toch blijkt over te vloeien. Het opmerkelijke is echter, dat hij een
Italiaanschen schrijver aanhaalt om zijn lof en dank aan dr. Fonteyn te bekrachtigen.
Dat Vondel zich toen ijverig oefende om zich die taal eigen te maken, heb ik in
een vroeger opstel reeds besproken. Ook liet
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ik zien, hoe weinig succes hij daarbij bereikte, door zich te oefenen op de uiterst
moeilijke verzen van Tasso's Gerusalemme Liberata, die hij trachtte te vertalen,
zonder den juisten zin te vatten. Hij blijkt nu dus ook nog een anderen schrijver bij
zijn studie gebruikt te hebben: Tomasso Garzoni, dien noch van Lennep, noch
Unger, of een andere verklaarder van Vondel hebben toegelicht. Toch behoort hij
tot de schrijvers, die invloed hebben gehad op Vondels vorming en ontwikkeling,
waarom hij verdient uit de vergetelheid te worden te voorschijn gebracht, want onder
zijn geschriften zijn er, die de dichter blijkbaar met ijver heeft bestudeerd, zooals uit
zijn verzen valt op te maken.
Garzoni is werkelijk een merkwaardig auteur voor die dagen. In de Romagna
geboren in 1549, was hij een litterair wonderkind, dat op zijn elfde jaar reeds dichter
was en veertien jaar oud student werd aan de universiteit van Ferrara. Toen reeds
stonden zijn tijdgenoote versteld van zijn onleschbaren kennisdorst, vooral naar de
klassieken en de wijsbegeerte. Even sterk groeide zijn minachting voor 's werelds
ijdelheden, en zeventien jaar oud, trad hij in het klooster der Lateraansche
congregatie te Ravenna, waar hij tot zijn dood in 1589, zich ijverig bleef toeleggen
op de vakken zijner keuze, vooral oude talen, waarin hij uitmuntte.
De resultaten van zijn studie heeft hij voor het nageslacht bewaard in eenige dikke
boekdeelen van soms eigenaardigen inhoud, zoodat een Fransch biograaf hem
meent te moeten indeelen meer bij ‘les écrivains bizarres’, dan bij ‘les bons écrivains’.
In elk geval was Garzoni een veelweter, die zijn kennis in verschillende rubrieken,
toegelicht door zijn meening, onderbracht, en zoodoende een soort encyclopaedie
wist samen te stellen, uitmuntend door onpractische indeeling van de stoffen naar
des schrijvers bijzondere opvatting, met een register op de behandelde zaken en
personen, maar zonder aanwijzing der bladzijden, wat het zoeken zeer lastig maakt.
Zijn eerste werk, in 1583 te Venetië verschenen, noemde hij:
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Il theatro de'varie e diversi cervelli mondani, nuovamente formato et posto in luce
da Thomaso Garzoni da Bagnacavallo. Allerlei beroemdheden worden op dit theater
ingedeeld volgens hun hersens. Bijvoorbeeld in ‘cervellini’, de groothersenigen, de
uitmuntenden; verder de minder begaafden, de ‘cervelluzi’; dan de ‘cervelleti’, en
de ‘cervellazzi’. Aan elk soort hersens wordt een lange, zwaarwichtige redeneering
gewijd. De schrijver is satirisch aangelegd, maar zijn gezocht geestige titels dekken
slechts breedsprakige verhandelingen. Toch werden zijn boeken door eersterangsch
Venetiaansche drukkers uitgegeven, voorzien van uitbundige lofdichten. en
meermalen herdrukt, zelfs vertaald in het Fransch en 't Latijn.
Voor ons is 's mans tweede geschrift nog van eenig belang, omdat Vondel er een
ijverig lezer van geweest blijkt te zijn. Het 800 pagina's dikke werk draagt weer den
eigenaardigen titel: La Piazza Universale di tutte le professioni del Mondo, en is
herhaald herdrukt. Het eerst in 1585, daarna in 1595, 1613, 1615, 1626 en 1665.
Hiervan bevat de druk van 1626 het door Vondel tot dr. Fonteyn gerichte citaat, na
lang zoeken er in gevonden. Doch daar de ‘Helden Godes’ in 1620 verschenen,
moet Vondel de uitgave van 1613 gebruikt hebben, die ik evenwel niet gevonden
heb.
In 155 discoursen worden daarin alle beroepen behandeld, zoowel van de vorsten
als van de bandieten. Vaak worden ook de technieken van de nijverheidsbedrijven
besproken, en een uitvoerig register op de beroepen maakt hier het naslaan
gemakkelijker.
Dit was juist een boek voor Vondel, die zoo ijverig alles naspeurde om van allerlei
dingen op de hoogte te komen. Hier vond hij een wetenschap uit de tweede hand,
die hem een geleerdheid verschafte, waarvoor hij anders vele jaren gestudeerd zou
moeten hebben. Doctor Fonteyn wordt dan ook onthaald op een gezegde, te vinden
onder de rubriek Medici e Physici. Hij zegt, niet met stilzwijgen voorbij te kunnen
gaan eenige in onzen tijd beroemde en uitstekende geneesheeren, met name
vermeld, en ‘andere talloozen,
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waarvan ik zwijg, meer uit een streven naar beknoptheid, dan uit naijver van hun
namen, die uit zichzelf helderder en beroemder zijn, dan Febus' stralen op den
middag.’
Maar er is nog een tweede zin in Vondels opdracht, ook aan Garzoni ontleend,
doch vertaald: ‘Gelyck zij onder andere Aesculapius als een God hebben
aangeroepen, die zelf te Rome zijnen Tempel hadde, en van wie gezeght word, dat
hij de bleecke schimmen ter helle uyt dede komen.’
Garzoni drukt dezelfde gedachte uit, doch de zin is te lang om het oorspronkelijke
hier over te schrijven.
Ofschoon het een langdurig onderzoek zou vorderen, om uit te kunnen maken al
wat Vondel wel ontleend zou kunnen hebben aan dit zeer gecompliceerde boek; er
blijken toch wel eenige plaatsen te zijn, die hem stellig voor den geest gestaan
hebben, toen hij bijv. in 1623 zijn Lof der Zeevaert dichtte, en in vers 25-40 de
uitvinding der schepen beschreef. In het hoofdstuk van Garzoni's Piazza, Discorso
146, dat handelt: ‘De' Maestri da Navigli; de' naviganti’, enz., komen verschillende
bijzonderheden voor, door Vondel in zijn gedicht te pas gebracht:
Egypten geeft niet toe, dat vroeg het land verliesen
Dorst met een rieten schuyt, en met gevlochten biesen.

Terwijl Garzoni vermeldt: ‘,Nel Nilo si facevano già d'un legno detto Papiro, e di
vimini, e di canne.’
Een andere plaats geeft dit nog duidelijker aan. Vondel dicht:
Brittanien moedigt sich, dat lange wind en weêr,
Versmade met een boot, van barstig bockenleer.

En Garzoni zegt: ‘Altri dicono, che nell' Oceano Britannico di cuoio cucite la prima
volta vedute furono.’
Zoo zijn er meer plaatsen, die Vondel voor den geest gehad kan

J.F.M. Sterck, Oud en nieuw over Joost van den Vondel

105
hebben, toen hij den Lof der Zeevaert dichtte, al nam hij die niet letterlijk over.
Dat Garzoni herhaaldelijk met eerbied Dante noemt, levert het bewijs, dat ook
Vondel toch niet geheel onbekend kan zijn geweest met den dichter der Divina
Comedia, wat wel eens betwijfeld is, maar reeds door professor Molkenboer met
vrij groote zekerheid is bewezen, die ook voor dit onderzoek van Garzoni-Vondel
veel belangstelling getoond heeft.
Nu weer een der studieboeken van den jongen Vondel kan worden aangewezen,
zou nagegaan moeten worden, of ook op zijn andere werken, in die dagen, de
invloed van Garzoni kan worden gevonden. Dit zij jongeren Vondel-studenten
aanbevolen.
Ik vind hier aanleiding om te wijzen op de bezwaren, die Mej. Dr. J.L. Cohen heeft
gemaakt tegen mijn voorstelling, dat Vondel een zeer opvallenden invloed van den
1
Italiaan (Dante) onderging. Hiervoor wees ik op eenige Danteske verzen in Vondels
Joannes de Boetgezant.
Zij ziet evenwel over het hoofd, dat deze meening daar niet als een oorspronkelijke
opvatting van mij wordt geschreven, maar steunt op de verklaringen reeds in 1840
door Prof. J. Schrant daarvan gegeven in zijn uitgave van dit gedicht van Vondel.
Zij schijnt dit boek niet te kennen; noemt het althans niet. Op blz. 70 van Rondom
Vondel heb ik daarop gewezen.
Al acht Dr. Cohen den tijd nog niet gekomen om een oordeel te vormen over
Vondels verhouding tot Dante, toch meen ik, dat wij reeds veel nader geraken aan
de oplossing van deze vraag, wanneer we opmerken, dat in een door Vondel
geraadpleegd en door hem genoemd Italiaansch geschrift, dus een van zijn
studieboeken, tot acht maal toe uitvoerige aanhalingen van Dante voorkomen, uit
Paradiso en Inferno, welke citaten hij dus stellig gelezen heeft.

1

J.L. Cohen, Dante in de Nederlandsche Letterkunde. Haarlem, Tjeenk Willink en Zoon, N.V.,
1929.
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Vondel, die zijn kennis overal zocht te verrijken en tot de bron zelf doordrong, ook
terwijl hij het Italiaansch bestudeerde, zal dan toch ook wel door de verzen van
‘l'Altissimo Poeta’ zijn beïnvloed geworden; tenzij men hem alle gevoel voor
Italiaansche poëzie zou willen ontzeggen.
Waarom zou men Dante niet in Bohls vertaling mogen aanhalen, zooals Mej.
Cohen minachtend beweert? Al is de taal soms stijf en gewrongen, dit heeft hij
gemeen met Verwey en anderen; maar Bohls commentaren zijn van veel belang.
Het oordeel van Prof. Lect. B.H. Molkenboer, O.P., den uitmuntenden
Dante-kenner, die ook op overeenstemming tusschen Vondels Altaergeheimenissen
en Dantes Divina Comedia heeft gewezen, is van het grootste gewicht, wanneer
men den zeer opvallenden invloed van den Italiaan op den Nederlander wil
vaststellen, die Dr. Cohen ontkent, zonder voldoende rekening te houden met de
daarvoor bestaande bewijzen.
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Cornelis Gijsbertsz. Plemp.
Tot Vondels oudste vrienden kan worden gerekend Cornelis Gijsbertsz. Plemp, een
rechtsgeleerde en dichter, die er groot op ging, in die dagen van afval, een trouw
zoon der Katholieke Kerk te zijn gebleven. Geboren in 1574 te Amsterdam, was hij
13 jaar ouder dan Vondel, die in 1587 te Keulen het levenslicht aanschouwde. Toen
Plemp vier jaar oud was, zegevierde de hervorming te Amsterdam en werden de
katholieke priesters met de regeering in letterlijken zin aan den dijk gezet en in open
schuiten het IJ ingestuurd. Hoe jong dan ook, toch blijkt het kind van deze geweldige
verandering eenigen indruk gehad te hebben, misschien ook wel door de verhalen
van zijn vrome ouders. Hij geeft later nog het gevoelen weer, dat de toen ontwijde
Heilige Stede op hem heeft gemaakt, al betreurt hij het, dit heiligdom niet in al zijn
glorie gekend te hebben. Te Amsterdam heeft hij de Latijnsche school nog bezocht
onder den rector Pieter van Aphert, doch na de ‘alteratie’ volgde hij zijn leermeester,
den rector Simon Sovius, die priester was, naar Haarlem. Aardig brengt Plemp later
zijne lessen in herinnering:
Harlemi dum me Sovius exciperet
Diligeretque suum blandus praeceptor alumnum
Et versus facere, et sollafamire docens.

‘Een vriendelijk meester, die zijn leerling liefhad, die hem verzen maken, en “sol la
fa mi re” zingen leerde.’ Aan muziek en latijnsche verzen is Plemp zich levenslang
blijven wijden. Ook van Jan Pietersz. Sweelinck ontving hij lessen. In 1593 te Leiden
als student ingeschreven, vertrok hij kort daarop naar de Universiteit van Leuven,
en promoveerde te Orleans tot doctor in de rechten. Hij vestigde zich als advocaat
in Den Haag, doch verhuisde spoedig
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naar Amsterdam, waar hij 3 Juli 1610 met Geertje Dobben, een Haarlemsch meisje,
in het huwelijk trad. Hij bleef ambteloos en wijdde zich geheel aan de Latijnsche
dichtkunst, waarin hij groot gemak van versificatie verkreeg, zonder juist een dichter
te zijn. Zes jaar voor zijn huwelijk had hij eenige jaren, tot 1604 te Doornik in de
Sociëteit van Jezus doorgebracht, maar ontslag genomen wegens zijn zwakke
gezondheid. Hij had twee broeders, leden van de Jezuieten-orde. Reeds vroeg te
Orleans had Plemp vriendschap gesloten met Willem van den Vondel, den jongeren
broeder van Joost, waardoor hij ook kennis maakte met den dichter, dien hij spoedig
onder zijn beste vrienden telde. Plemp stond ook op zeer goeden voet met Pieter
Cornelisz. Hooft, in wiens Muiderkring hij veel verkeerde en waar hij tot de oudste
leden behoorde. De kennismaking van Vondel met Hooft, en zijn intrede te Muiden,
moeten ook aan Plemp te danken zijn.
Ongetwijfeld heeft Plemp een grooten invloed gehad op Vondels ontwikkeling en
ging deze bij hem dikwijls te rade, wanneer het gold inlichtingen te vragen, zoowel
over het oude Roomsche Amsterdam, als over den Katholieken godsdienst en de
Kerk. In het handschrift van Plemps Latijnsche verzen, dat in twee deelen bewaard
wordt in de Universiteits-bibliotheek te Amsterdam, vond ik vele kleinere en grootere
onuitgegeven gedichten aan Vondel gericht, waarin hij allerlei dagelijks voorgekomen
gebeurtenissen, soms van weinig beteekenis, vermeldt en die bewijzen, dat de
1
vrienden in geregeld verkeer waren met elkander. Jammer is het, dat Vondels
antwoorden, die hij zeker wel gezonden heeft, vermoedelijk ook in Latijnsche verzen,
niet bewaard zijn. Zeker is het, dat Plemp Vondel behulpzaam was bij zijne
vertalingen van klassieke treurspelen. Plemp heeft Latijnsche vertalingen gemaakt
naar twee van Vondels schoonste gedichten: ‘De Kruisbergh’ en ‘Op de twee-dracht
der Christen Princen’. Die van het eerste: ‘De schoonste

1

Zie: Rondom Vondel, blz. 97-119.
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roode roosen groeien Op geenen Grieckschen Bergh’, enz. is een wat wijdloopige
paraphrase, maar van groot belang, omdat zij met zekerheid opheldert, wanneer
‘De Kruisbergh’ gedicht is, waarover tot nu tegenstrijdigheid bestond: vóór of na 's
dichters bekeering? Daar Plemp in December 1638 is overleden, moet Vondel zijn
gedicht uiterlijk in dit jaar vervaardigd hebben, dus vóór zijn overgang. Toen bezielden
hem dus reeds sterk Roomsche gevoelens, welke ook al in Gijsbrecht (Januari
1638) aan den dag kwamen. De vertaling van de ‘Tweedracht’, in sapphische strofen,
is zeer schoon en van belang om Plemps verzen te beoordeelen:

Ex rhythmis Vondelianis.
Principes quae vis fera Christianos,
Quaeve commissos quatit hos Enyo?
Corruent, ah, dissidio caduci
Protinus omnes.
Protinus: jam res rate Christiana
Fertur ut rapta in scopulum, nec ipsas
Vela nunc vitant pede dissoluto
1
Naufraga Syrtes.

Verder maakte Plemp epigrammen op Vondels Palamedes en de hem opgelegde
boete; op het overlijden van zijn broeder Willem; hij stuurt Vondel een krasse
beoordeeling van Hugo de Groot's treurspel ‘Christus Patiens'’, en prijst Gijsbrecht
van Aemstel, waarvoor Vondel Plemps kennis van oud-Amsterdam had
geraadpleegd. Het meest uitvoerige, aan Vondel gerichte gedicht is een
‘Irenopaegnium’, of ‘Scherts op den Vrede’, dat, hoe langdradig en gezocht ook
(190 verzen) toch een juiste gedachte geeft van de vriendschappelijke verhouding
der beide dichters en den schertsenden toon, waarop zij zich onderhielden over de
politiek van den dag. Curieus zijn ook een aantal gedichten op de bekende Begrafenis
van den hond van Schout Bont, waarop ook Vondel zulke

1

In het geheel 15 strofen.
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scherpe hekelverzen heeft gemaakt; maar Plemp was ook niet zachtzinnig:
Tityrus et pastor fuit, et, Calvine, catellus:
Pompa canem tumulat: pastor honore caret.
Diro Musiadem cruciatu Leida necavit,
Nec sepelit. Quare? non erat ille canis.

Tityr was de naam van het hondje, dat begraven werd, terwijl de Calvinisten het lijk
van den martelaar Musius onbegraven hadden laten liggen! Beiden te Leiden.
Nog tal van verzen, in het geheel 21, zond Plemp aan Vondel, zooals op zijn epos
‘Constantijn’, op de Groots ‘Sophompaneas’, door Vondel vertaald als ‘Joseph aan
het Hof’, en allerlei andere onderwerpen. Ook den Muiderkring, waarin hij zoo gezien
was, vergeet hij niet, al kon Plemp wegens ouderdomskwalen er niet meer komen.
Hoe gaarne had hij er nog duetten met Tesselschade gezongen: ‘met mij zou de
geestige Tessela gezongen hebben; maar ik ben ver afwezig en slaap thuis bijna
midden op den dag’:
Mecum equidem caneret cata Tesselis; at procul absum,
Peneque vel media dormio luce domi.

Plemp is kort daarna overleden.
Als zeker kan wel worden aangenomen, dat het ook Plemp is geweest door wiens
voorbeeld en invloed Vondels bekeering tot de Katholieke Kerk krachtig is bevorderd.
Het ligt voor de hand, dat Plemp, die twee broeders had in de Jezuieten-orde, in de
Hollandsche missie werkzaam, Vondel met hen in kennis heeft gebracht. Steeds is
de dichter met de Jezuieten in zeer vertrouwelijken omgang gebleven, en heeft hij,
bij allerlei gelegenheden, verzen aan de Orde gewijd.
Plemp bezat groote bedrevenheid in de techniek der Latijnsche verzen en schreef
ze blijkbaar even vlot als proza, maar poëzie heeft hij niet veel geleverd, al is hij
meestal zeer geestig en vol scherts. De verzen in verhalenden trant, als ‘Vita sua’
en ‘De

J.F.M. Sterck, Oud en nieuw over Joost van den Vondel

111
Patria’ (zijn Vaderstad) bevatten belangrijke bijzonderheden van localen en
geschiedkundigen aard.
In zijn ‘Speldwerk’ en ‘Orthographia Belgica’ begeeft hij zich op taalkundig gebied
om zijn Hollandsche spelling te verdedigen. Bekend is het grafschrift dat Vondel bij
het overlijden van zijn vriend dichtte, waarvan de laatste regels luiden, waar hij den
overledene sprekende invoert:
Doch boven Poëzy en snaar
Omhelsde ick yvrigh 't Roomsch altaar,
En hing, om staat noch snoot genot,
Mijn hart aan niemant dan aan Godt,
En Jezus nimmer feilbre stem.
Hier rust nu Plemp. Ay, bidt voor hem.

Plemp had vier dochters en twee zoons, waarvan de oudste, mr. Gijsbert Cornelisz.
Plemp Jr. advocaat te Amsterdam werd, en met zijn broeder IJsbrand ook trouwe
vrienden van Vondel bleven, en hem, vooral op zijn ouden dag, met raad en daad
hebben bijgestaan. De advocaat is getuige bij de notaris-acte, waarin Vondel in
1673 aan zijn dochter opdraagt voor zijn nalatenschap te zorgen, terwijl Anna Vondel
in 1675 Plemp benoemt tot erfgenaam, onder den last voor haar ouden vader en
zijn kleinkinderen te zorgen. Het is treffend, hoe de Plempen het leven van den
dichter hebben veraangenaamd en vaak van de zorgen ontheven, die zoo dikwijls
zijn poëzie belemmerd moeten hebben.
Omtrent Plemps persoonlijkheid is nog zoo weinig bekend, dat het wel van belang
geacht moet worden nog eens over hem te schrijven. De meeste bijzonderheden
moeten echter aan zijn Latijnsche verzen ontleend worden, zoodat de schoone taal
van Latium voor sommige lezers wel een groot bezwaar moet opleveren. Maar
iedereen heeft toch wel een klassiek gevormd familielid of kennis in de buurt, om
Plemps gedichten te vertalen; daarbij zal het voor de classici een extra genoegen
zijn te zien, hoe vlot hij zich weet
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uit te drukken in verzen om dagelijksche, zelfs huiselijke gebeurtenissen te verhalen.
Zeker zal ieder het betreuren, dat de rijke, welluidende taal der Romeinen, waarin
een paar eeuwen lang ook onze voortreffelijkste geleerden zich hebben uitgedrukt,
als in hun dagelijksche omgangstaal, in onze dagen bij het onderwijs vaak opzettelijk,
en van hoogerhand, wordt verwaarloosd, ja, tegengewerkt. Moge de herinnering
aan Plemp dan velen opwekken, om het Latijn te blijven beoefenen, dat gelukkig
bij ons, Katholieken, nog hoog in eere wordt gehouden.
Zooals ik reeds heb medegedeeld, promoveerde Plemp, na zijn Leuvensche
studiën, tot doctor in de rechten te Orleans. Op zijn terugreis vandaar naar Parijs
had de jongeling een interessante ontmoeting in den reiswagen met een schoone
jonge vrouw, waarvan het verhaal door hem in de volgende merkwaardige verzen
beschreven is in ‘Vita sua’:
Ambiano dum Parisios curru raperemur,
Assedit genibus puchra virago meis,
Velatura quidem faciem, sed praeter ocellos:
His me seu jaculis impetit illa suis.
Tunc aliquos, fateor, calui fortasse sub ictus:
Tunc formae didici fulmen inesse bonae.
Dum neque muta sedet, narratque venusta diserto
Ore suae causas, forsque pudica, viae:
Ne morosus homo videar, mea narro vicissim:
Hei mihi, nunc mallem fas tacuisse foret.
Suscitat alternos sermo quoque mutuus ignes:
Amburi quibus et fortia corda solent.
Tangimus urbanae mox diversoria villae;
Satque parans coenam sedulus hospes agit.
Edimus et bibimus, detectaque vidimus ora,
Qualia formosis invidet ipsa Venus.
Graecatique sumus; quin cantillavimus una.
Et saltassemus, si citharaedus abest.
Hamum jam Paphiae prope captus habere videbar:
Summotis aliis me tenet illa manu;
Sola tenet solum me formosissima;
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Nudato zonam pectore solvit amans
Nempe et ego speciosus eram, potuique placere
Et duo quo jaceant corpora lectus erat
O Deus! unde mihi tepor hic, frigusque rigorque?
Sive ea non visa est sana futura Venus.
Seu circumspectus fucum per furta verebar:
Sive homo nequitiam non ego doctus eram.
Et mea simplicitas nimium fuit apta pudori:
Limine me discors protinus eripio.
Virgo manet; si virgo fuit potis esse videri:
Unde cubile mihi, et nox ea casta fuit.
Mane dein rursum curru vectamur eodem;
Nobiscumque rotas scandere visus amor,
Heu miseret me bella tui, frustra urere frustra:
Desine in amplexus velle venire meos.
Est Deus: ille meas vetat effervescere fibras;
Illa creat circa pectora nostra gelu.
Haec egomet mecum tacitus: nihil illa nec egit,
Nec dixit, cur non visa sit aequa mihi
Fabellas iterum serimus: mirabar honestum
Eloquium: nullum crimen in ore fuit.
Nec mihi blanditiae deerant, joculique pudici:
Leniri his utinam tunc potuisset amor!
Sive amor fuit ille facilis, seu docta libido;
Me parat officiis sollicitare novis.
Attamen in speciem (si fit fallacia) castis:
Aut fallacia si non fuit, ars amor est.
Tandem ubi Parisios ventum, currusque relictus;
Hospitiis uti vult quoque bella meis.
Comiter affatur; liceat modo, deprecor, una
Esse, vir haud amens quando videre mihi.
Rusticus idne vetem? non, dexteritate juvabat
Rem gerere: intramus; panditur aula: placet.
Mox rogo; quo mulier requiescet honesta cubili
Ecce praeit puer; hunc illa secuta vale.
Interea celer effugio, speculorque viarum
Ambages: liber denique, liber eram.
Nec piget evasisse; etsi mens passa laborem,
Quo quoque, qui firmo stant pede, pene cadunt.
At mihi sancta domi genitrix erat; illa precata est;
Da Deus, o, nati sit via casta mei!
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Non virtutis opus fuit hoc, non gloria nostrae;
Gallia fert Veneres, Gallia semper amat,
Haec Asia est Batavis; hinc fracti probra reportant:
Et mihi carnea, non cornea fibra fuit.
Quamvis nulla quidem est unquam tentata voluptas.
Praeter eam, quam jus connubiale regit.

Hieraan dus ontkomen, kwam Plemp den volgenden dag weer in gezelschap van
zijn schoone reisgenoote, die ook te Parijs weer in dezelfde herberg afstapte; maar,
toen zij haar kamer gekozen had, zoo verhaalt hij verder in zijn verzen, ‘interea celer
effugio’, ondertusschen ontvlucht hij snel langs omwegen en ‘liber, denique liber
eram!’ En, aan het gevaar ontsnapt, herdenkt hij dankbaar haar, die hem beschermd
had:
At mihi sancta domi genitrix erat; illa precata est:
Da Deus, ô, nati sit via casta mei!

Het gebed van zijn vrome moeder had hem behouden. Thuis gekomen gold zijn
eerste liefde een rijk meisje, dat hij met den klassieken naam van Basileis aanduidt;
maar ze stierf jong en zijn Dobbia doet haar spoedig vergeten:
Hac requiescit humo non ingeniosior at quae
Dobbia candidior, quam Basileïs erat.

Maar Dobbia liep mank, wat hem dit geestige epigram in de pen geeft om haar te
verdedigen:
Amore, moribus similem habeo Dobbiam;
Aetate, gente, re similem habeo Dobbiam
Mihi maritus: atque ego eam amo conjugem.
Quid, Mome, vides? claudicatne Dobbia?
Ferendum id: omnis similitudo claudicat.

Steeds treft ons Plemps groote vroomheid; hoe innig is het volgende distichon, dat
in elk gebedenboek een goed figuur zou maken:
Mater Iësu, mater Iësu, mater Iësu:
Ter laetor, cum ter dulcia verba loquor.
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Dit komt ook uit, toen de pest woedde en zijn dochtertje, later zijn vrouw had
aangetast:
O Deus, ô, precibus semper, votisque vocandus;
O mage, quam pietas est pia et ipsa pius.
Aspice filiolam lecto sub peste jacentem.
Huc que tuam celso ex aethere tende manum
Tolle malum; tua sunt vitae, atque arbitria mortis.

Maar het dochtertje genas, en doet den vader verheugd dichten:
Vivit, iö, atque valet mea Margaris! o pius aether!
O faustum caelo quod venit, auxilium!
O que salutarem successum! pectore in ignem
Mutato, foculus cor mihi mactus erat. Etc.

Moeder, de andere dochters en de zoons waren naar buiten gegaan, de vader was
alleen met Isabella, het derde zusje, gebleven:
Filiolae, uxor, eunt filiolique foras,
Ne contage cadant; maneo pater atque Isabella.

Doch de moeder bezweek aan de hevige ziekte:
Dobbia ademta mihi: sors est superanda ferendo:
Peste quidem medici Dobbiam obîsse negant.

Maar ‘falluntur medici’. ‘O mors, quam subito saepe inopina venis!’ Jammer is het,
dat het geheele gedicht op het overlijden van zijn vrouw niet kan worden afgedrukt
wegens den omvang. Het doet Plemp in al zijn teederheid voor vrouw en kinder en
kennen. Zoo uitte Plemp steeds zijn gevoelens en indrukken in zijn Latijnsche verzen.
Hoe mooi betreurt hij het, dat zijn leeftijd hem verhindert nog schaatsen te rijden:
O glacies nostrae quondam res grata juventae,
Cum celeres agilem me rapuere pedes!
Eurus tardas praeteriturus aves.
Sub pedibus ferrum lato contractius ungue;
Quodque carinatum jure hypodema voces.
Nunc testudineo figens vestigia gressu,
Vix redeo miser, ah, dum perit hora, domum.
Et periere citae plantis jam segnibus alae;
Sic vice mox veris solvitur acris hyems.
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Was hij een groote vriend van Vondel, met Barlaeus kon Plemp minder goed
overweg, zooals talrijke spotversjes op den professor bewijzen, die zich soms
verbeeldde, dat zijn beenen van stroo waren:
Barlaeo nuper meus cum vitiata labaret,
Est sibi stramineos visus habere pedes.
Stareque, ait nequeo, quin sustentatis amici:
Erroris quaenam disputo causa foret.
Quidsi, qui sensit mentem sibi non bene fultam,
Haud sibi roboreos credidit esse pedes?

Waarschijnlijk behoorde onze professor nu juist niet tot de afschaffers, hetgeen
Plemp dit niet onaardige epigram doet dichten, waarin hij Barlaeus niet gunstig
voorstelt.
Post epulas de nocte domum Barlaeus abibat:
Inter eas epulas vina fuisse putes.
Doctus homo nequiit certo procedere gressu,
Lapsus et in fossam totus aquis maduit.

Tenslotte nog dit scherpe distichon:
Scriverium, Heinsiadem, Grotium video esse poetas:
Barlaeum haud video; non tamen invideo.

Verschillende Katholieke priesters herdenkt Plemp in zijn verzen, als Philippus
Rovenius, den bisschop, den dichter Johannes Stalpert van der Wielen, pastoor
Steven Kracht van Amsterdam, Augustijn van Teylingen S.J. en lest best, Paus
Urbanus VIII, dien ook Vondel zooveel vereering toedroeg. Verder Joan Ban, den
beroemden musicus en vriend van Huygens, evenals Leonardus Marius, den
Begijnenvader:
Bannius Harlemi, (si verbis non vetor uti)
Hic Beguinarum Varius est Marius.

In een noot zegt de dichter: Varius id est Vajer, pater, een naam die nog gebruikt
wordt voor de Franciscaner pastoors.
Ook aan Laurens Coster brengt de dichter een oprechte hulde als
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den uitvinder van de boekdrukkunst, die wel verdient hier te worden aangehaald nu
hem die eer zoo dikwijls betwist wordt:

In effigiem Laurentii Costeri.
Eccè; typographiae verus fuit ille repertor:
Littera cultillo fagina facta fuit.
Hanc est amadryades, Harlemensesque Napeae
Viderunt primae: certa ea, certa fides,
Qui Dodonaeas quercus negat esse locutas,
Ex fago Harlemi verba profecta legat.
Nigra manent etenim niveis impressa papyris,
Claraque mirandae sunt monumenta rei.
Faginus ante typus: subiit mox fusile plumbum,
Stannea durities repperit unde viam.
Prelaque fert melius, plenasque dat aeque lituras,
Quas lolligo tenax glutine mista facit.

Zoo zou ik nog kunnen voortgaan en bladzijden met Latijnsche verzen vullen; maar
ik vrees tal van lezers teleur te stellen. Toch acht ik het van belang eens in
herinnering te brengen, hoe gemeenzaam die echte wereldtaal aan onze 17e
eeuwsche voorvaderen was, niet slechts in ons land, maar overal waar beschaafde
menschen woonden. Zij dachten steeds in die taal en werden overal door de
ontwikkelden begrepen.
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Dateering van een paar Vondel-portretten.
Twee portretten van Vondel, die hem zeer persoonlijk uitbeelden, zijn nog niet
geplaatst kunnen worden op het juiste jaar van vervaardiging, en wachten nog op
de aanwijzing der aanleiding van hun ontstaan.
Ik bedoel de merkwaardige ‘hamer-gravure’, ‘opus mallei’ door den zilversmid J.
Lutma Jr, en de typische teekening, vermoedelijk van Jan Lievens, die in de
prentenverzameling van Teylers Museum te Haarlem bewaard wordt. Tusschen
deze twee afbeeldingen van den dichter valt een treffende overeenstemming op te
merken, die het vermoeden wekt, dat zij in hetzelfde jaar, ja, kort na elkander
gemaakt moeten zijn.
Die van het Teylers Museum stelt Vondel voor gekroond met een lauwerkrans.
Hij is deftig gekleed, want hij draagt een tabbaard met bonten kraag, zooals
magistraatspersonen. Op zijn onderkleed ontbreekt evenwel de platte linnen kraag,
waarmede hij gewoonlijk wordt afgebeeld.
Onder de oorspronkelijke teekening is het volgende versje van Pieter Langendijk
geplakt, ook voorkomende in zijn ‘Gedichten’, Haarlem, 1751, III, bl. 143, waarin de
aanleiding voor dit portret duidelijk wordt aangegeven:
Zoo kroont Jan Lievenszoon, de Leidsche Titiaan,
My op Sint Lukasfeest met Febus Lauwerblaên.
Het brein is zwanger van een dankgedicht te baaren.
Maal bij dees krans mijn lier, dan hoort gij Vondels snaaren.

De teekenaar en de aanleiding van dit portret zijn dus als volgt te verklaren. Op 20
October 1653 is aan Vondel een hartelijke en spontane hulde gebracht in een
vergadering op de Kloveniersdoelen, van meer dan honderd kunstenaars, leden
van het St. Lucas-Gilde te Amsterdam. Een der kunstbroeders, als Apollo verkleed,
heeft
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den ouden dichter toen een lauwerkrans op het hoofd gezet en hem in een gedicht
toegesproken:
Myn Zoon ghy zult hier met myn Lauwre pralen,

zoo luidde een vers; en het slot was:
Men wyd aan U, onsterflyckheyt, en lof,
En leeft altoos in heylige Lauwrieren.

Jan Lievens heeft dit oogenblik vereeuwigd door Vondel af te beelden met den
lauwerkrans gekroond.
Hij heeft de uitdrukking van Vondels gelaat opvallend juist naar het leven
weergegeven met den blik van iemand, die zijn waardigheid tracht op te houden
tegenover de rumoerige feestelingen, en den teekenaar aanstaart met een ernstig
oog vol spot.
Maar zeer nauw verwant aan het portret door Lievens, is de ‘hamergravure’ door
Jan Lutma, den edelsmid, van Vondels buste gemaakt. Het is onnoodig op alle
bijzonderheden te wijzen, waaruit dit blijkt; een vergelijking der beide portretten met
elkander toont dit voldoende aan.
In de lijst van Vondels portretten, door J.A. Alberdingk Thijm afgedrukt in de
Aanteekeningen bij zijn ‘Portretten van Vondel’, wordt het portret van Teyler niet
vermeld; wel de gravure van Lutma, die op ‘1665?’ wordt geplaatst. Met zekerheid
kan het jaar niet worden aangewezen, ook niet in vergelijking met de drie andere
‘hamergravures’, waarin J. Lutma Jr. verschillende portretten uitvoerde, n.l. van P.
Cz. Hooft, van J. Lutma den vader en van J. Lutma Jr., dus van zich zelf. Dit laatste
draagt het jaar 1681.
Maar de overeenstemming met de teekening van Lievens stelt het portret door
Lutma met vrij veel zekerheid op 1653-1654.
1
Blijkbaar hebben bij gelegenheid van de huldiging door S. Lucas,

1

De grootste hulde aan Vondel door het nageslacht, de onthulling van het Standbeeld, is hem
gebracht op 18 October 1867, dus ook op St. Lucas, het feest door de kunstbroeders
uitgekozen om hem de hoogste eer te bewijzen van zijn tijdgenooten.
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zoowel Jan Lievens, als Jan Lutma Jr. den grooten dichter afgebeeld, ieder door
zijn eigen kunst. Vondel was, in 1653, 66 jaar oud. De Vondel-Tentoonstelling van
1879 had een portret van Vondel op 67-ajrigen leeftijd en alzoo vervaardigd in 1654.
Borstbeeld rechts. Op een zilveren penningplaat (door J. Lutma?). Met omschrift:
‘Justus Vondelius. Poeta. aetat. suae 67’. Beschreven bij V. Loon, Beschrijving der
Nederl. Historiepenningen. III, 283. I. Het jaar van deze penningplaat, en de
voorstelling van Vondel duiden ook weer op verwantschap met het ‘opus mallei’,
de hamergravure van J. Lutma Jr.
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Vondel en Herman Zachtleven.
Hoe zorgvuldig Gerard Brandt voor de uitgave van Vondels Gedichten, die in 1682
te Franeker gedrukt is, ook alles verzameld heeft, wat van 's dichters verzen te
vinden was, toch is in latere jaren nog wel eens een gedicht voor den dag gekomen,
dat aan dien ijverigen speurder is verborgen gebleven. Meer dan zestig gedichten,
nooit te voren gedrukt en dus lang onder de papieren zijner vrienden verborgen,
verklaart Brandt aan de reeds van elders bekende te hebben toegevoegd. Zeldzaam
vindt men nu nog een nieuw gedicht van Vondel; en de meeste kans daarop bestaat
in de Engelsche particuliere verzamelingen, waarin reeds in de 17e en 18e eeuw
allerlei merkwaardigs is bijeengebracht uit ons land en daar jaren lang verborgen
blijft, om slechts bij toeval voor den dag te komen, wanneer soms een dier haast
onuitputtelijke verzamelingen in veiling komt. Zoo ontving ik ook onlangs uit een
Londensche verkooping het handschrift van een nog ongedrukt en volkomen
onbekend gedicht van Vondel, dat wel verdient gedrukt te worden, en dat ik het
eerst heb medegedeeld in een vergadering van de aloude en eerbiedwaardige
Leidsche Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
Nu verwachte men niet hier een onbekend treurspel van Vondel te zullen hooren.
Het is maar een dertien-regelig gedichtje, maar dat uitmunt door geest en door een
1
schema van rijmklanken, zooals Vondel er weinig heeft gebruikt. Het is van belang
eerst de herkomst bekend te maken. In December 1924 werd te Londen een groote
veiling van Rembrandt-etsen gehouden, waarbij ook een aantal gravures van andere
kunstenaars, o.a. van den bekenden

1

B.v. in het versje: ‘Govert, ick verschrick van kampen’.
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landschapschilder en etser Herman Saftleven, van wien een bijna volledig oeuvre
onder den hamer kwam. Tusschen al die prenten lag een handschrift van Vondel,
en wel een gedicht ‘Op d'afbeeldinge van Herman Zachtleven’, in 1601 gemaakt,
bij een portretje van dezen kunstenaar, dat ook nog aanwezig is.
Wanneer men nu weet, dat de verzameling-Rudge, waarin het voorkwam, meer
dan 70 jaar in de kelders van een bank bewaard was gebleven, voordat zij in veiling
kwam, en dat al de prenten op ouderwetsche, reeds in de 17e eeuw gebruikelijke
wijze in kunstboeken waren opgezet, dan is het zeer waarschijnlijk, dat én het
handschrift van Vondel, én het portret van oudsher en oorspronkelijk bijeen bewaard
zijn gebleven.
Wie een meer nauwkeurige kennis heeft van Vondels gedichten, zal weten, dat
hij nog twee verzen aan Herman Zachtleven heeft gewijd. Het eene ‘Op het
Kunstboeck van Herman Zachtleven, vermaert schilder en tekenaer,’ dat het eerst
werd gedrukt in 1660. Vondel geeft hierin een opmerkelijke beschrijving van 's
kunstenaars afbeeldingen naar gezichten langs den Rijn en den Moezel:
Lust het iemant Zacht te leven,
Lucht te scheppen naer zijn' wil,
Die blijf thuis, gerust en stil:
Hij kan stil den Ryn opstreven,
Van out Uitrecht, en den Dom;
Tusschen d' oevers en de stroomen,
Tusschen wynberg, bosch en boomen,
Zich verlustigen alom,
Sloten, steden en landouwen,
Kudden, vee, en dorp, en vleck,
Ackers, en gebuurte, en heck,
Bron en waterval aanschouwen
In zijn kamer, zoo hy maer
Opsla deze kunstpapieren ... enz.

Het andere gedicht op den kunstenaar is gemaakt: ‘Op d' afbeeldinge van Uitrecht.
Getekent door Herman Zachtleven.’ Het
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geeft een merkwaardige beschrijving van deze stad, zooals alleen Vondel het
vermocht. Voor het eerst is het uitgegeven door Van Lennep naar het handschrift,
dat aan Brandt onbekend is gebleven. Waarschijnlijk is het ook wel tusschen
1660-1661 vervaardigd, evenals de beide andere.
Het derde gedichtje op Herman Zachtleven, dat hier voor het eerst wordt bekend
gemaakt naar het handschrift van Vondel, geeft den indruk, dat dichter en kunstenaar
zeer goed bevriend waren. Het is blijkbaar direct onder den indruk van Zachtlevens
portret gemaakt; een ‘impromptu’; of, zooals wij het zeer eigenaardig noemen, een
‘kniedicht’, dat als 't ware met het papier op de knie geschreven werd. De kunstenaar
woonde toen reeds te Utrecht en had vermoedelijk zijn door hemzelf geëtste portret
aan Vondel toegezonden, die er onmiddellijk het volgende bijschrift bij dichtte:

Op d'afbeeldinge van
Herman Zachtleven.
Wie wortme hier in print gegeven?
Zachtleven, die zoo zacht kan leven,
En, waerdigh hemelhoogh verheven,
Door licht en schaduw heen komt zweven.
De kunst en 't leven staen hier even.
Narcis, van eige min gedreven,
In eene bloem ons nagebleven,
Zagh dus zich zelven, en gesteven
Begon te branden en te beven,
Toen schijn en 't leven t'zamen keven,
En wou door 't water heenestreven.
Als H e r m a n wort tot stof gewreven
Blyft dit in eere by zyn neven.
1661 J.v. VONDEL.

Hoe vernuftig en geestig geeft Vondel hier den indruk weer, dien het portret van
Zachtleven op hem maakte, dat blijkbaar van een sprekende gelijkenis geweest
moet zijn. Het eenvormige rijm op even bewijst niet alleen Vondels meesterschap
over het rijm, maar
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geeft ook aan het gedichtje een wellluidenden en zacht-klinkenden toon.
De aanleiding tot de bijzondere vriendschap van Vondel met Herman en ook met
zijn broeder, den schilder Cornelis Zachtleven, kan wel geweest zijn, dat zij
geloofsgenooten waren, want de Zachtlevens waren blijkbaar katholiek; immers het
huwelijk van Cornelis werd gesloten in de R.K. Kerk op het Steiger te Rotterdam,
waar de familie oorspronkelijk thuis behoorde. Dit blijkt uit een mededeeling van P.
Haverkorn van Rijsewijk in Oud-Holland 1899. Ook verdient het opmerking, dat
Cornelis een schilderij heeft gemaakt: ‘Trucidata Innocentia’, waarop Oldenbarneveldt
is voorgesteld tusschen de wilde dieren, een afbeelding, die levendig herinnert aan
de prent, die Salomon Savery heeft gesneden als titelprent voor Vondels Palamedes.
(Catalogus Rijksmuseum, No. 2104).
Al deze verschillende gegevens wijzen op gelijkgezindheid en vriendschap
tusschen Vondel en de Zachtlevens.
Hoe klein ook, elk gedicht van Vondel is interessant, omdat het het eigenaardige
merk van den dichter draagt, en ons telkens weer een nieuwe zijde belicht van zijn
groote dichtgave, ook in het minder beteekenende.
Van dit gedichtje van Vondel heb ik een beperkt aantal eerste afdrukken bij de
firma Enschedé laten maken.
Over de verhouding van Vondel tot de Zachtlevens geeft het artikel van Lect.
Molkenboer: ‘Utrecht, Vondel, Zachtleven en Booth,’ nieuwe bijzonderheden.
(Dertiende Verslag van het Vondel-Museum, 1926-1927).
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