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Aanleiding
W.A. Hendriks
Ook Kalff moet er iets van onrechtvaardigheid in hebben gezien dat de waardering
die Johan de Brune de Oude tot in zijn, Kalffs, dagen ten deel viel, ver beneden de
maat bleef:
Eerde ons volk zijn goede schrijvers; zooals de Franschen de hunne, dan
zou De Brune's werk niet zoo vergeten zijn, dan zou men hem in ruimer
kring dan tot dusver erkennen als onzen besten proza-schrijver der 17de
eeuw na Hooft.
Deze woorden, driekwart eeuw geleden neergeschreven, zijn nog altijd actueel. De
enige omvangrijke monografie van belang die sindsdien is geschreven, de studie van
Von Winning - die te vroeg overleed om zijn studie als proefschrift gewaardeerd te
zien -, dateert van ruim vijfenzestig jaar her. Zwaan heeft een literair-historische
opdracht van het ministerie van W.V.C. nog wel voltooid door een lijvige bloemlezing
uit het ‘Bancket-werck’ samen te stellen, maar hij is overleden voordat zijn werk de
status van - voor anderen onleesbaar - typo/manuscript heeft kunnen overstijgen.
Ook voor mij is de ‘waarderings’ geschiedenis op dit punt onbegrijpelijk gebleven.
En omdat ik er zelf nooit toe was gekomen, in boek of artikel iets bij te dragen tot
grotere bekendheid van en waardering voor deze meesterlijke prozaïst, heb ik
geprobeerd vier eeuwen na De Brunes geboorte belangstelling te wekken voor een
symposium; met succes: een kleine zestig deelnemers bleken geïnteresseerd te zijn
in de voordrachten van een zevental sprekers, die samen een gemengd gezelschap
vormden: een bibliograaf schetste de drukgeschiedenis van een aantal Brunaeana,
een historicus belichtte De Brune als ‘ambtenaar’, zijn plaats in het 17e-eeuws Zeeuws
piëtisme werd bepaald door een theoloog, en neerlandici met uiteenlopende
specialisaties lieten hun licht schijnen over De Brunes taalidealen en -normen, over
zijn plaats tegenover de ‘stijldeugden’, over zijn zeer frequent gebruik van
spreekwoorden en tenslotte over zijn ‘emblematische essays’. De teksten van de
lezingen, die met veel belangstelling werden gevolgd tijdens de studiedag op 26
november 1988 in het Centraal Museum in Utrecht, vindt u hierna bijeen.

Geboortejaar
Er bestaat een kennelijk Zeeuwse traditie, De Brunes geboortejaar te stellen op 1589.
Die zal wel teruggaan op de vermelding van dat jaartal bij De la Ruë. Getuigen van
die traditie zijn niet alleen het fiche De Brune sr. dat hoort - of althans kort geleden
nog behoorde - bij het personendossier van de Zeeuwse Bibliotheek, maar ook de
‘data’ bij Nagtglas, Lantsheer & Nagtglas en Unger IV; in de handboeken
literatuurgeschiedenis van Kalff, Van Kampen, Knuvelder, Prinsen, Van Vloten en
Walch; de letterkundige bloemlezingen van Knuttel en Van Vloten; en de biografische
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woordenboeken van Van der Aa, Chalmot, Frederiks & Van den Branden, Ter Laan
en Molhuysen & Blok.
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In 1894 publiceert J.G. Frederiks, op basis van gegevens die hem waren verstrekt
door de Middelburgse gemeentearchivaris M.H. van Visvliet, als eerste ‘data’ die
gebaseerd waren op het raadplegen van doop-, trouw- en begrafenisregisters. (Deze
gegevens nogmaals verifiëren is helaas niet mogelijk: de retroacta van Middelburg
zijn in 1940 verloren gegaan...) Frederiks had ook de bedoeling een einde te maken
aan de verwarring van de beide De Brunes in de literatuur; van die verwarring waren
trouwens zowel de BNTL als de catalogus van de UB in Leuven tot voor zéér kort
slachtoffer! De geboortedatum die Frederiks opgeeft: ‘29 Mei 1588’, staat thans
genoteerd in de C.C. op de K.B. in Den Haag; Von Winning verwijst naar Frederiks
als zijn bron; verder is de correcte datum ook doorgedrongen tot onder andere de
dissertatie van Meertens en naslawerken als Cassel's, GLN, MEW, Encyclopedie
van Zeeland en de recente lexica van Van Bork & Verkruijsse en het WP-lexicon.

Loopbaan en schrijverschap
Zoals het verbazing kan wekken dat De Brune in letterkundige kringen - en daar
trouwens meer dan bij kunsthistorici! - een vergeten figuur is geworden, zo is het
merkwaardig dat in Middelburg, waar hij bijna zijn hele leven heeft gewoond en
gewerkt en dat hij een werkzaam leven lang heeft gediend onder meer als magistraat,
van Raad in de vroedschap tot en met Raadpensionaris toe, geen straat of plein naar
hem is genoemd...
Na een rechtenstudie in Leiden - plus een promotie in het buitenland, zoals Op 't
Hof (als eerste?) heeft gesuggereerd - wordt De Brune in 1617 in Middelburg beëdigd
als advocaat. Voor zijn schrijverschap zijn het vruchtbare jaren: In 1619 verschijnt
zijn ‘Proverbia, Of, De spreucken van Salomon’, vertaald uit het Hebreeuws: hij
heeft, om zijn woorden te parafraseren, niet alleen ‘meest alle de Europeesche [talen],
die by ons ghebruyckelick zijn, ghesmaeckt’, maar ook ‘de oude en gheleerde talen
deur-loopen’! - Twee jaar later geeft hij zijn staatkundige denkbeelden in het licht
in zijn ‘De Grond-steenen Van een vaste Regieringe’. - Hij houdt zich in deze jaren
ook bezig met kleiner werk, vaak gelegenheidswerk: een kort avondmaalsgedicht,
‘Hemels-feest’, opdrachten aan Willem Teellinck en Constantijn Huygens, en enkele
bijdragen aan de ‘Zeevsche Nachtegael’, van 1623. - Een jaar later verschijnt
‘Emblemata of Zinne-werck’, met gravures door (onder anderen?) Chr. le Blon,
Johannes Gelle, Willem de Passe, Albert Poel, Jan Gerritsz. Swelinck en Adriaen
Pietersz. van de Venne; dit werk zal later door Porteman (zie hierna) worden
gekarakteriseerd als een verzameling ‘emblematische essays’. In GLN geeft Van Es,
die ook over De Brunes ‘Emblemata’ lyrisch schrijft, onder meer het volgende citaat
daaruit, het einde van een pleidooi voor eenheid van volk en regering, door Van Es
gekarakteriseerd als ‘loflied in bewogen drievoudigen vorm’:
Geluckighe dan en drie-dubbel geluckighe Eenigheyd, dochter der
godvruchtigheyd, zuster der gerechtigheyd, moeder van alle voor-spoed
en wel-varen! door de welcke het gene swack is, wert sterck gemaeckt;
het gene in gevaer is, verzekert; het gene slaef-dienstigh is, in vryheyd
gestelt: Eenigheyd, deur welcke niet alleenelick groote dingen behouden,
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maer oock de alderkleynste groot werden: Eenigheyd, door welcke de
menschen van verscheyden aerd en gelegentheyd, in eene genegentheyd
en
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wille vereenight werden, de burgers gelijck als broeders en bloed-vrienden,
en de stad gelyck als een huysgezin gemaeckt wert: Eenigheyd,
onwaerdeerlicke schat, waer door de steden in rijckdom bloeyen, tot
groot-achtinge verheven en in grooter weerdichheyd behouden werden.
Derhalven weerde burgers, en land-genooten, elck een biede de hand, elck
een brenge steenen aan, om een eeuwigen tempel voor deze hemelsche
vrouwen op te richten. Den hemel gebied ons zulcks, de nood prickelt ons
en de vruchten nooden ons daer toe.
In de jaren dat hij ouderling is, 1628-1632, volgt er opnieuw enig korter werk: een
‘Graf-schrift D. Hermanni Favkeel’, een drempeldicht in de ‘Bedenckinghen, Op
den Dagelijckschen, ende Iaerlijckschen loop vanden Aerdt-cloot’ van Ph. Lansbergen,
en twee, geïllustreerde, gedichten op Frederik Hendrik: in 1629 op de verovering
van 's-Hertogenbosch en eind 1631 op de overwinning op het Slaak. - In 1632 volgt
de eerste druk van de ‘Siel-gerechten, Toe-gemaeckt van hemelsche speceryen,
ghehaelt uyt de kostelicke winckel der Goddelicke Schriften’. De tweede druk zal
‘met Gheestelijck Bancket-werck vermeerdert’ zijn; er verschijnen exemplaren mét
een opdracht, in de meeste via een cancel toegevoegd, aan de Prinses van Oranje,
die niet alleen typografisch interessant is: misschien bestaat er verband tussen deze
opdracht en De Brunes benoeming, in 1644, tot secretaris van de Staten van Zeeland.
Maar voordat het zover is, vallen er nog twee eerdere gebeurtenissen te registreren:
in 1636 verschijnt zijn ‘Nievvve VVyn In Oude Le'er-Zacken. Bevvijzende in
Spreeck-vvoorden, 't vernuft der menschen, ende 't gheluck van onze Neder-landsche
Taele’, waarmee hij wilde laten zien ‘dat wy geene natien ter wereld hare spreucken
zouden hebben te benyden’.
In 1638 wordt hij griffier van de Rekenkamer. Daarnaast heeft hij blijkbaar tijd
voor ander, literair, werk: in 1644 komt zijn - rijmloze - bewerking van de psalmen
uit: ‘De CL. Davids Psalmen’ (hiervan zal in 1650 een zo geheten tweede druk
verschijnen, maar die is wel ‘op een vloeyende dicht-maete naer de oude wijzen
ghestelt’). - In 1644 wordt hij secretaris van de Staten, zoals vermeld staat op het
titelblad van zijn bewerking met commentaar van ‘Salomons Hoogh-lied’, die in dat
jaar wordt uitgegeven; wie dit nú ter hand wil nemen, kan voor zover bekend maar
op één plaats, in de UB Leiden, terecht: ‘Van deze vertaling van het “Hooglied” door
De Brune is slechts deze ene druk, bewaard in één exemplaar, bekend’, aldus
Verkruijsse in de subjectieve bibliografie.
In 1649 wordt De Brune raadpensionaris van Zeeland; hij zal dit ambt blijven
vervullen tot aan zijn dood, in 1658. Eén jaar voor zijn dood - maar hoeveel jaar zal
hij eraan hebben gewerkt? - verschijnt zijn belangwekkende verzameling korte
prozastukken, het ‘Banket-Werk van Goede Gedachten’, althans: het eerste deel; een
even omvangrijk tweede deel verschijnt pas in 1660, postuum.
Ook bij zijn beschrijving van dit werk is Van Es, in GLN, lyrisch:
In dit proza rijst hij uit boven de middelmaat. Met zijn belangstelling voor
de volkstaal, rijk aan beelden, kernachtige en teekenende woorden,
uitdrukkingen en spreekwijzen als dragers van natuurlijke wijsheid, die
hij gretig verzamelt, streeft hij er tevens naar door stileering de cultuurtaal
te verheffen boven de dagelijksche spreektaal. De forsche pracht van
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klankvolle en rhythmisch gespannen zinnen en de koene greep der beelden,
waarmee hij zijn geloof in de kwaliteiten der eigen taal belijdt, doen denken
aan den hartstocht voor het woord van Van Deyssel:
Maer dit staet my diep in't hooft gheprent, dat onze Nederlandsche geen
talen en
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hoeft te wijcken, om 't ghewichte van de hooghste afbeeldinghen, en
ziel-driften, te vatten en te draghen. Ick zie, (hoewel met zwacke ooghen)
dat ze dien stijl kan lijden, daermede den Orateur de groote zeylen van
zijne wel-sprekentheyd uyt-zet: dat er in ghevonden kan werden eene
majesteyt en plechtighe pompe; een toghtighe vloedt; buyen en tempeesten;
een levende glans, die tot in het herte schettert; een toover-schoonheyd,
die mannelick en kraghtigh is om zielen wegh te rucken.
Vooral met zijn ‘Emblemata’ en met zijn ‘Banket-werk’ heeft De Brune veel
waardering geoogst: tijdgenoten citeren met name hieruit zeer regelmatig en de
literatuurhistorici (van de ‘groten’ noemen alleen Jonckbloet en de bijbehorende
bloemlezing van Penon hem niet) zijn eensgezind in hun loftuitingen:
Walch: ... zeer pittig en kleurig. Hier [BW] hebben we inderdaad bijzónder
proza; van 't beste.
Knuvelder: ... de belangrijkste prozaschrijver van deze periode - buiten
Hooft en Vondel. ... exquis proza [BW].
Meertens: ... de belangrijkste Zeeuwse prozaïst vóór Betje Wolff. ... stijl
(met) onmiskenbare bekoring [BW].
Koopmans: ... heeft [...] om zijn kernachtig en karakteristiek proza, recht
op een ereplaats in onze 17e eeuwse letteren.
Cassel's: ... after Hooft the best Dutch prose writer of the 17th century.
Van Es: ... een prozaïst van eigen markanten stijl. ... vele karbonkels van
flonkerende schoonheid.
MEW1: ... een der beste prozaïsten in de 17e eeuw.
Gelukkig bestaat van zijn ‘Emblemata’ een reprint, maar voor het overige is De
Brunes werk nauwelijks via moderne uitgaven toegankelijk. Van het ‘Banket-werk’
bestaat een kleine bloemlezing door Meertens en zijn er stukken opgenomen in
gemengde bloemlezingen met werk uit de 17e eeuw; in ‘Profijtelijk vermaak’ (in
‘Spectrum van de Nederlandse letterkunde’) geeft Van der Heijden niet een echte
bloemlezing maar een aaneengesloten stuk uit het eerste deel. - Verkruijsse heeft de
gelukkige gedachte gehad, De Brunes verspreide werk te reproduceren in de
subjectieve bibliografie die onder zijn regie tot stand is gekomen.

De Brune als vertaler
Tijdens de studiedag in Utrecht - én daarvoor! - is er aan de enorme vertaalactiviteit
van De Brune nauwelijks aandacht geschonken. Hij biedt daartoe meer dan voldoende
aanleiding, niet alleen in de grote ondernemingen als zijn psalmbewerkingen of zijn
vertaling van Salomons Hooglied, maar ook in kleiner werk, waarvan ik noem: de
herscheppingen, veelal naar Pléiadedichters, in zijn ‘Emblemata’ en enkele van zijn
bijdragen aan de ‘Zeeusche Nachtegael’. Het past wellicht niet zo in het beeld dat
sommigen van de moraliserende Zeeuw De Brune hebben - reden om dat beeld te
retoucheren veeleer dan De Brune deze ‘jeugdzonden’ te willen ‘vergeven’! -, maar
‘misschien heeft geen onzer dichters zoveel van Ronsard in het Nederlands vertaald
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als De Brune’, aldus Te Winkel, wat misschien als verklaring kan gelden voor het
feit dat Selig (a) zo min als Foncke erin geslaagd is van juist díe vertaalactiviteit een
adequaat beeld te bieden. - Aardig vergelijkingsmateriaal biedt De Brunes vertaling
van ‘Qui veult savoir amour
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et sa nature’ van Pierre de Ronsard, opgenomen in de ‘Zeeusche Nachtegael’ (1623),
en de bewerking van hetzelfde gedicht door Iacob vander Schuere, die voorkomt in
‘Den Nederduytschen Helicon’ (Alckmaer 1610) en in ‘Den Nievwen verbeterden
Lust-hof’ (door Meertens gedateerd op 1617). Dat de vertalingen niet parallel lopen
is verklaarbaar: beiden hebben een ‘kopie’ gemaakt naar verschillende versies van
het ‘origineel’ (de tekst van Ronsard was zelf al een navolging, van een capitulo van
Bembo). Minder eenvoudig is te verklaren waarom de Zeeuwse versie het op zoveel
punten wint van de Haarlemse.

Geen Forschungsbericht
De sprekers op het symposium is Utrecht hebben, zoals dit boek bewijst, over Johan
de Brunes leven en werk aanmerkelijk meer bijeengebracht dan een eeuw ‘Tijdschrift
voor Nederlandse taal- en letterkunde’ en tachtig jaargangen ‘De nieuwe taalgids’
bij elkaar! De tijd is dan ook niet rijp voor een Forschungsbericht. De objectieve
bibliografie biedt te veel ‘terloopse vermeldingen’ dan dat die zinnig zouden zijn
samen te vatten. - In plaats daarvan vat ik samen wat ik vorig jaar in Utrecht heb
genoemd als mogelijke aanleidingen voor echt onderzoek. Deze bundel is er óók om
te bewijzen dat er ook andere vruchtbare invalshoeken vermeld haden kunnen worden.
‘Spe et metu’, luidt De Brunes devies. Waarom koos deze vertegenwoordiger van
het ‘Stoïcijns getint Calvinisme’, zoals Von Winning hem typeert, juist deze woorden?
Ook wie zich niet geroepen voelt hier een studie aan te wijden in de omvang waartoe
G.H. Gerrits werd geïnspireerd door het ‘Inter timorem et spem’ van Gerard Zerbolt
van Zutphen, zal toch onder meer rekening hebben te houden met De Brunes eigen
woordkeus in de ‘Emblemata’. Zo maakt hij op p. 328 bij de regel ‘Een luckigh man
en zal noyt hopen...’ de kanttekening: ‘“Hopen” is hier vreezen, naer den aerd van
de latijnsche tale’; en als hij even eerder, op p. 309, van het ‘Volck’ zegt dat het
‘alles hoopt, alles vreest’, dan is dat bepaald geen compliment. Waren het voor hem
dan toch deugden, deze ‘maladies les plus terribles’ van het stoïcisme (Zanta)? - Ook
al stelt de subjectieve bibliografie Van Doorninck nog niet in het gelijk - er zijn op
dit moment geen uitgaven bekend met die zinspreuk - hij noemt als een van de
‘schuilnamen’ van De Brune óók ‘Nec spe nec metu’!
Onbeantwoord zijn voorshands belangrijke vragen aan het ‘Banket-werk’, zoals
die naar de periode waarin het tot stand kwam - alleen Meertens al doet twee heel
verschillende suggesties: vanaf veertigjarige of wellicht pas vanaf zeventigjarige
leeftijd zou De Brune eraan hebben gewerkt. Er bestaat een overzicht (Selig, b) van
de Spaanse spreekwoorden in het BW, dat een Spaanse verzameling uit 1627 noemt,
waarmee De Brune in de pas zou lopen, maar dit gegeven biedt onvoldoende houvast
voor het bepalen van een terminus. - En, onderzoeksvraag van groter belang: Wat
voor tekstsoort representeert deze verzameling? Traditiegetrouw valt de term
‘aforismen’, maar die staat nu eens voor elk van de prozastukjes in hun geheel, dan
weer voor zinnen daarbinnen.
Ook ten aanzien van citeren en geciteerd worden valt veel nog te onderzoeken.
Ook al is De Brune spaarzaam met het vermelden van zijn bronnen, het is wel
duidelijk dat deze piëtist bloemleest in onder veel meer Augustinus, Bernardus van
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Clairvaux en de joodse wijsgeer Philon. Maar iets dergelijks geldt ook voor schrijvers
die naar het ‘Banket-werk’ of de ‘Emblemata’ verwijzen. Sluiters ‘Buitenleven’, dat
zeer kort na het BW verschijnt, ís voor tien procent BW, zoals Kok heeft
voorgerekend; maar Sluiter verwijst ook naar Thomas a Kempis. De Brune wordt
ook, en opvallend vroeg, geciteerd door Van Oosterwyck in zijn ‘Mom-aensicht’
(van 1660) en door Simonides in zijn ‘Verhemelde ziele’ (van 1658) [pro memorie:
BW verschijnt in 1657/1660!]. Elk van beiden verwijzen minstens tien keer naar ‘De
Bruin’, maar Simonides doet dat ook naar Augustinus, Franciscus Xaverius en Adriaan
Poirters. - Wellicht worden tegenstellingen gesuggereerd die voor De Brunes
tijdgenoten geen contradicties inhielden. Voor de beeldende kunst is bij herhaling
opgemerkt: ‘Onderzoekers meenden uit het vóórkomen of ontbreken van bepaalde
motieven te mogen concluderen tot welk kerkgenootschap de kunstenaar of zijn
opdrachtgever behoorde. Nooit werd zorgvuldig onderzocht of het weglaten of
toevoegen van zo'n motief niet méér te maken had met de smaak van de tijd of met
de iconografische opvattingen van de kunstenaar. [...] Tussen de confessies heerste
een veel verder gaande uitwisseling dan men meestal aanneemt’ (Tümpel). Een laatste
citaat, leerzaam en wellicht nieuws ook voor wie zich bezighoudt met navolging in
de literatuur: ‘Ook al was een embleemboek, een stichtelijk werk, een pericopenboek
of moraliserend tractaat het werk van een auteur van een bepaalde gezindte, als het
in algemene termen gesteld was, werd het door alle confessies gebruikt’ (idem). De
Brune kon, als artiest en als moralist, putten uit allerlei voor ons twintigste-eeuwse
gevoel zeer uiteenlopende bronnen. En in het licht van Tümpels opmerkingen is het
niet zo verwonderlijk dat verwijzingen naar De Brune te vinden zijn samen met
citaten uit een verscheidenheid aan voor ons ‘onderling vreemde’ voorgangers.
Het is L.C. Michels, door anderen aan te zetten tot publikatie van studies en
tekstuitgaven, gelukt leven en werk van Stalpart van der Wiele voor onze tijd
toegankelijk te maken. Zo is hopelijk het effect van het symposium ter ere van Johan
de Brune, waarvan u de weerslag hierna vindt, dat persoon en werk van De Brune
tenmínste net zoveel aandacht gaan ondervinden van literatuur- en taalwetenschappers
als van de zijde van de kunsthistorici al zo lang het geval is!
Hilversum, november 1989
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Noot:
Van Es heeft de door hem gegeven citaten uit De Brune meer dan eens verrijkt met
extra leestekens, in de vorm van accenten. Die heb ik niet overgenomen.

Literatuurverwijzingen:
Ik meen, in deze contekst met de volgende verwijzingen te kunnen volstaan; men
vindt de meeste eenvoudig terug in de ‘Objectieve bibliografie’ (OJT):
- Van Es: OJT 1948-01.
- Foncke: OJT 1962-01.
- Frederiks: OJT 1894-01.
- Op 't Hof: OJT-supplement: 1989-06. Zie ook zijn bijdrage in dit boek.
- Selig a: OJT 1969-04.
- Selig b: OJT 1971-07.
- Christian Tümpel: God en Goden. Amsterdam 1981. Tentoonstellingscatalogus.
- Léontine Zanta: La renaissance du stoïcisme au XVIe siècle (Paris 1914) 210.
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Vier gangen en twee toetjes - de drukgeschiedenis van ‘Banket-werk’
en andere Brunaeana
P.J. Verkruijsse
0. Vooraf
Sinds Johan de Brunes Banket-werk is opgenomen in de rubriek ‘Gastronomia’ van
een Italiaanse catalogus (zie ‘Merkwaardige werken over gastronomie’) is het
geoorloofd u een bibliografisch diner voor te zetten van een wat vreemde
samenstelling. De titel van deze uiteenzetting - ‘Vier gangen en twee toetjes’ - heeft
zowel betrekking op de drukgeschiedenis van het Banket-werk als op de struktuur
van dit betoog dat vier drukgeschiedenissen en twee toegiften bevat. De hier te maken
opmerkingen moeten gezien worden als een menu dat de eetlust moet opwekken. U
dient de gerechten uiteraard daarna zelf te proeven.
Een bibliografische uiteenzetting vooraf is niet overbodig, want in de De
Brune-literatuur heersen hier en daar misverstanden over drukken, herdrukken en
titeluitgaven die tot een vertekend beeld van de De Brune-receptie zouden kunnen
leiden.
Het ‘bibliograafwerk’ heeft - zoals zo vaak bij een eerste toepassing van
analytisch-bibliografische methoden - ook nu weer tot verrassingen geleid. Natuurlijk
zouden er correcties komen op de bibliografie van Von Winning uit 1921, maar dat
de 26 drukken en uitgaven die daar beschreven worden, zouden uitdijen tot niet
minder dan 62 (tot in de 18e eeuw) mag opmerkelijk heten. Het ligt zelfs in de lijn
der verwachting dat ook de bibliografie van Verkruijsse, Hendriks en Mateboer niet
compleet is. De signalering van De Kooker van een titelblad voor een mogelijke 2e
druk van de Grond-steenen uit 1629 (zie het supplement achterin deze bundel onder
nr. 1013a) moet bibliografen alert doen blijven op nog meer (her)drukken van werk
van De Brune. Bovendien is er nog steeds geen goede ingang op lof- en
drempeldichten in het voorwerk van oude drukken. Onder ‘Brune’, ‘Bruine’,
‘Brunaeus’ of ‘Spe et Metu’ kan wellicht nog meer werk van Johan de Brune
aangetroffen worden dan de inmiddels reeds door Op 't Hof aangedragen aanvulling
(zie het supplement op de bibliografie onder nr. 1024a). Het feit dat er nu 62 drukken
en uitgaven bekend zijn, hoeft overigens niet te wijzen op een grotere populariteit
van deze Zeeuwse auteur dan tot nu toe verondersteld is.

1. Emblemata
De veelgeroemde Emblemata - ik begin na het voorafje nu aan de eerste gang omvatten vier nummers in de bibliografie, maar zijn slechts tweemaal gedrukt. De
zgn. 2e dr. van Kloppenburch uit 1636 (Verkruijsse e.a. nr. 1024) is een titeluitgave
van de Kloppenburch/Van der Hellen-druk van 1624 (nr. 1009), aangevuld met 2
1/2 katern op het eind en met aanpassingen in het π-katern van het voorwerk.

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

De druk van Jan Jacobsz. Schipper van 1661 (nr. 1054) baseert zich op de
aangevulde titeluitgave van 1636: het is daarvan een regel-voor-regel-herdruk. Een
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druk van Latham uit ca. 1688 (nr. 1055), gesuggereerd in de auctiecatalogus van
Frederik Muller van december 1872, welke datering is overgenomen door De Vries
in zijn Nederlandsche emblemata (1899), moet stellig als ‘ghost’ beschouwd worden.
Latham was vooral of uitsluitend werkzaam in de jaren 1661-1662, zodat de
niet-gedateerde druk met zijn naam in het impressum onmiddellijk na of ook ín 1661
geplaatst moet worden. Vergelijking van de signatuurposities wijst uit dat
Schipper-1661 en Latham-z.j. van hetzelfde zetsel zijn gedrukt. Beide boekverkopers
hebben in samenwerking deze druk vervaardigd, waarbij ieder van hen zijn impressum
op een gedeelte van de oplage heeft geplaatst: de andere uitgave is níet ontstaan door
cancellen van het titelblad.
Van de druk-1624 is in 1969 een microfiche-uitgave (nr. 1096) en in 1970 een
facsimile-uitgave (nr. 1099) gemaakt; in 1970 verscheen een microfiche-uitgave van
de druk van 1661 (nr. 1097).
Van een in 1659 in Heidelberg verschenen druk wordt melding gemaakt door
Dielitz in 1884 (zie Verkruijsse e.a. 1884-01). Een dergelijke druk is tijdens het
onderhavige onderzoek niet teruggevonden.

2. Siel-gerechten
De Siel-gerechten - een werk dat weinig sporen heeft achtergelaten in de De
Brune-filologie - zijn na de editio princeps van 1632 (nr. 1016) tweemaal herdrukt:
in 1643 (twee uitgaven: nr. 1027 en 1028) en 1660 (nr. 1051). In een noot op p. 160
wijst Von Winning erop dat De la Rue slechts van één druk spreekt, van 1644, terwijl
Van der Aa een 1e druk van 1643 signaleert. Von Winning heeft geen uitgave van
omstreeks die jaren kunnen vinden; er bevinden zich echter wel degelijk exemplaren
van deze 2e druk in openbaar bezit.
Die 2e druk van 1643 is ‘Door den Autheur van nieus overzien, en met Gheestelijck
Bancket-werck vermeerdert’. Deze druk (volgens het colofon nog van 1642) heeft
tot kopij gediend voor de 3e druk van 1660, die een regel-voor-regel-herdruk is. De
opdracht aan de Prinses van Oranje, die aan de meeste exemplaren van de 2e druk
nog via een cancel was toegevoegd, is in 1660 gewoon opgenomen.
Naar de door De la Rue (1741-01) beschreven druk Middelburg, Zacharias Roman,
1644, is door Meertens vergeefs gezocht. Ook het onderhavige bibliografische
onderzoek heeft geen druk van 1644 aan het licht gebracht, zodat de beschrijving in
De la Rue wel onjuist zal zijn.

3. Psalmen
Een derde werk van De Brune dat een herdruk beleefd heeft, is zijn psalmbewerking.
Van de eerste druk van 1644 bestaan waarschijnlijk drie uitgaven (twee in 1644 en
een in 1662); van de tweede druk van 1650 zijn twee uitgaven bekend. De
drukgeschiedenis is vooralsnog onduidelijk. De octrooi-aanvraag door De Brune aan
de Staten van Holland dateert reeds van 9 maart 1643 (afgedrukt bij Kleerkooper/Van
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Stockum). De eerste druk verscheen in 1644 (nr. 1030). Onduidelijk is of er binnen
deze druk meer uitgaven zijn. De titelbeschrijving bij Goovaerts doet zulks
vermoeden, maar van de door hem beschreven eventuele
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uitgave is geen exemplaar teruggevonden (zie nr. [1031]). In 1650 verschijnt bij
Theunis Iacobsz een herdruk van De Brunes psalmen, samen met die van Datheen,
waarvan twee uitgaven zijn teruggevonden (nr. 1035 en 1036). De eerste druk was
toen nog lang niet uitverkocht, blijkens de titeluitgave daarvan in 1662, verschenen
te Middelburg bij H. Smidt en P. van Goethem (nr. 1056). Kleerkooper/Van Stockum
noemen zelfs nog een druk in-16o in Schiedam bij Th. Cel-Bom (waarmee Thomas
Dircksz Cel-Born bedoeld moet zijn) in 1651 (zie nr. [1039]). Het is vooralsnog niet
duidelijk of het in het supplement op de bibliografie genoemde exemplaar van de
KB Brussel een specimen is van deze laatstgenoemde druk (zie het supplement onder
1039).

4. Banket-werk
Het Banket-werk maakt een flitsende start met twee drukken in 1657, een derde druk
in 1658, een vierde - aangevuld met een tweede deel - in 1660 en nog een Appendix
daarbij uit de jaren '60. Het Nieuw opgedist banket-werk van 1699 laat echter zien
dat er van de tweede druk van 1657 toen nog steeds voldoende voorraad was om als
titeluitgave op de markt te brengen!
De drukgeschiedenis laat zich als volgt - helaas niet met volle zekerheid reconstrueren. Fierens is in 1657 met het drukken begonnen; toen hem in datzelfde
jaar nog octrooi verleend werd, heeft hij de octrooivermelding in een deel van de
oplage kunnen aanbrengen door blad [Illustration]1 te cancellen. Er zijn dus twee
uitgaven uit 1657, bijv. herkenbaar aan het jaartal in romeinse cijfers (zonder octrooi;
nr. 1044), resp. arabische cijfers (met octrooi; nr. 1045) op de titelpagina. Bovendien
is er een 2e druk uit 1657 (met octrooi), ook bij Fierens, een regel-voor-regel-herdruk
van de 1e dr. met als titel Het Eerste Deel Van 't Bancket-Werck (nr. 1046). Hoewel
de verkoopcijfers van de 1e dr. zeker zodanig waren dat een snelle herdruk
gerechtvaardigd leek, is hierbij nooit een tweede deel gepubliceerd. Wellicht heeft
de gezondheidstoestand en het overlijden van De Brune in 1658 hiermee iets te
maken.
De 3e, Amsterdamse, druk in-12o uit 1658 bij Jan van Duisbergh (nr. 1047) zal
zeker niet met medeweten van auteur en Middelburgse uitgever op de markt gebracht
zijn. Hierin is (uiteraard) het octrooi niet vermeld.
De herdruk (4e dr.) die in 1660 bij Fierens verschijnt (nr. 1049), is wat betreft deel
1 een regel-voor-regel-herdruk van de 2e dr. van 1657 mèt de octrooivermelding.
Het tweede deel van het Banket-werk dat ook in 1660 verschijnt (nr. 1050), is geheel
nieuw van inhoud.
Merkwaardig is dat Fierens in 1660 nieuw zetsel maakt voor deel 1 van de 4e druk.
Later (in 1699) blijkt immers dat van deel 1 van 1657 nog voldoende exemplaren in
voorraad zijn voor een titeluitgave door Lamsvelt in Amsterdam (nr. 1058).
Een tweede probleem vormt het Appendix (nr. 1052), waarvoor in 1699 door
Lamsvelt een los titelblad vervaardigd wordt met als titel Het nieuw opgedist
banket-werk (...) tweede deel (nr. 1059; als eerste deel wordt aangemerkt het met een
nieuw titelblad uitgeruste deel 1 van 1657). Zeer waarschijnlijk is dit Appendix niet
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door of voor Lamsvelt gedrukt, maar veel eerder door Fierens, bedoeld om toegevoegd
te worden aan de tweedelige druk van 1660. Dat zou dan gebeurd kunnen zijn tussen
1660 en zijn dood in 1669. Het gebruikte typografisch materiaal is anders en de
lay-out wijkt af van die van de drukken van 1657 en 1660,
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maar de enige initiaal uit het appendix, de letter B op A1r, zou tot dezelfde serie
kunnen behoren als de A op [Illustration]2r in 1657, dl. 1. Ook de V op [Illustration]6r
in dl. 2 van 1660 komt daarvoor in aanmerking, maar omdat dit soort initialen wijd
verbreid was, heeft dit geen doorslaggevende bewijskracht.

5. Andere herdrukte Brunaeana
Het kleinere werk van De Brune is meegedragen op de waarderingsgolven van
anderen. Zijn gedicht op Huygens' Costelick Mal (nr. 1006) wordt mede opgenomen
in de Otia en in vele latere edities van die tekst (nrs. 1007, 1010, 1019, 1025, 1026,
1029, 1071, 1074, 1075, 1076).
Zijn gedicht op Teellincks Balsem Gileads (nr. 1005) wordt met nog een aantal
gedichten van zijn hand opgenomen in alle vier drukken van de Zeeusche Nachtegael
(nrs. 1008, 1017, 1018, 1038, 1107).
Alle de keur-spreucken van Salomon (nr. 1041) beleven niet minder dan zes drukken
via de enorme populariteit van de peperdure verzameld-werk-uitgaven van Johannes
de Mey waarin ze in het voorwerk opgenomen zijn (nrs. 1042, 1043, 1057, 1060,
1061, 1062).
De gehele 18e en het eerste kwart van de 19e eeuw is het stil om De Brune.
Opmerkelijk is dan ineens het verschijnen van een geheel aan hem gewijde
bloemlezing in de serie ‘Keur van Nederlandsche letteren’ in 1828 (nr. 1063). Vanaf
1852 is hij vervolgens regelmatig aan te treffen in allerlei anthologieën.
Hoewel er geen totaalcollatie is toegepast, is toch een aantal varianten tussen
exemplaren van bepaalde drukken aan het licht gekomen. Dat is uiteraard het geval
met uitgaven die via persvarianten tot stand gekomen zijn. Maar eveneens is gebleken
dat juist in de bijdragen van De Brune aan de Zeeusche Nachtegael correcties op de
pers hebben plaatsgevonden, waaronder een tekstuele wijziging die nog niet
gesignaleerd was in de facsimile-editie van 1982 (zie nr. 1008, variant c). Zelfs de
facsimile-uitgave van de Emblemata van 1970 heeft een cancel opgeleverd (zie nr.
1099, variant a)!

6. Literatuur óver De Brune
Het beeld dat de objectieve bibliografie levert, wijkt niet af van dat van de subjectieve:
in de 17e en 18e eeuw wordt De Brune af en toe genoemd en vanaf de tweede helft
van de 19e eeuw neemt het aantal vermeldingen toe. Vanaf de jaren '20 van de 20e
eeuw is er - mede door de publikaties van Von Winning en Meertens - duidelijk meer
belangstelling voor De Brune. Maar de receptiegeschiedenis is weer een onderwerp
apart waaraan men zich kan wagen op basis van de in de descriptieve
auteursbibliografie (Verkruijsse e.a. + Supplement) verzamelde informatie.
In de inleiding tot de bibliografie, tot stand gekomen dank zij de nieuwe uitgeverij
Schiphouwer en Brinkman te Amsterdam, wordt opgemerkt dat de omstandigheden
voor het samenstellen van een descriptieve bibliografie niet ideaal waren. Een aan
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één academisch semester gebonden werkgroep van studenten die eerst nog ingewijd
moest worden in de geheimen van het vak, heeft niettemin het materiaal aangedragen
voor een publikabele bibliografie. De gevolgde methode
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maakt het mogelijk en gemakkelijk voor andere vakgenoten om aanvullingen en
correcties aan te dragen. Een groot aantal aanvullingen is in deze verzamelbundel
reeds als supplement opgenomen. Mag ik verzoeken verdere aanvullingen via het
tijdschrift Dokumentaal te registreren. Ik hoop dat u daar - na dit rare diner - voor
nog enkele uitsmijters zorgt.
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De ambtelijke loopbaan van Johan de Brune
J.H. Kluiver
Ten tijde van de Republiek hing een overheidsfunctie ten nauwste samen met afkomst
en familiebetrekkingen. Voor een goed inzicht in de ambtelijke loopbaan van Johan
de Brune zullen we daarom eerst aandacht besteden aan zijn familierelaties en
maatschappelijke positie1. De familie De Brune, waarschijnlijk van Vlaamse afkomst,
is sinds 1574 te Middelburg aanwijsbaar. Johan de Brune senior was tussen 1574 en
1594 vier maal ouderling, wat op een zeker aanzien wijst. Uit zijn huwelijk met
Francijntje Labijns werden twee zonen geboren, onze Johan, en Isaac, de vader van
de latere Johan de Brune de jonge. Francijntje Labijns hertrouwde na 1615 met
Balthasar van Vlierden, een aanzienlijk, uit Antwerpen afkomstige koopman en
bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie.
Johan werd in 1617 door het Hof van Holland als advocaat beëdigd. In 1619 huwde
hij met Maria Roëls, een kleindochter van Christoffel Roëls, de eerste raadpensionaris
van Zeeland na 1574. Haar vader was geneesheer te Middelburg en haar broer Willem
achtereenvolgens raad, schepen en president van de Raad van Vlaanderen. Maria
Roëls kwam na enige jaren reeds te overlijden, waarop Johan huwde met Catharina
de Vroe, dochter van de burgemeester, schepen en raad Adriaan de Vroe, die reeds
was overleden in 1613. Voogd over Catharina was Steven Cornelisz. Tenijs,
Gecommitteerde Raad van de Staten van Zeeland namens Middelburg, die ook reeds
tevoren bevriend was met de familie De Brune. Een dochter van Steven Tenijs was
gehuwd met Johan de Knuyt, die verschillende posities bekleedde in het stadsbestuur
van Middelburg en het provinciaal bestuur van Zeeland; hij werd in 1631 benoemd
tot vertegenwoordiger van de Prins van Oranje in de Staten van Zeeland.
Johan de Brune was dus langs tal van lijnen verbonden met het Zeeuwse patriciaat,
en het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat hij snel carrière maakte, te meer
daar hij ook grote bekwaamheden bezat. In 1624 kwam hij in de vroedschap van
Middelburg, waar hij afwisselend raad, schepen en thesaurier was2. In deze jaren had
hij ook enige malen zitting in de kerkeraad van Middelburg als diaken en ouderling3.
Al deze functies bekleedde De Brune naast zijn praktijk als advocaat. In 1638 kwam
daaraan een eind met de benoeming tot secretaris van de Rekenkamer van Zeeland
en begon zijn ambtelijke loopbaan in dienst van de provinciale overheid4.

1
2

3

4

C.H.O.M. von Winning, Johan de Brune de Oude, een Zeeuwsche Christen-moralist en
humanist uit de 17e eeuw (Groningen 1921) 12-18.
H.M. Kesteloo, De stadsrekeningen van Middelburg V. 1600-1625 (Middelburg 1899) 21;
VI. 1626-1650 (Middelburg 1900) 27. De Brune was schepen in 1627 en 1628; raad in 1626,
1629, 1634-38; tresorier in 1635 en 1638.
F. Nagtglas, De algemeene kerkeraad der Nederduitse Hervormde Gemeente te Middelburg
1574-1860 (Middelburg 1860) 74, 152. De Brune werd in 1620 en 1624 tot diaken benoemd,
in 1628 en 1632 tot ouderling.
Gedrukte notulen van de Staten van Zeeland [Not. Zeel.] 1638, vergadering 13 december.
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Alvorens daar verder op in te gaan, geven we eerst enige informatie over het
staatkundig bestel in Zeeland. De Staten van Zeeland bestonden uit zeven leden: de
vertegenwoordiger van de Prins van Oranje als Eerste Edele (deze plaats was niet
aan het markizaat van Veere en Vlissingen verbonden, maar op grond van verdienste
aan het Huis Oranje toegekend), en voorts uit vertegenwoordigers van de steden
Middelburg, Zierikzee, Goes, Tholen, Vlissingen en Veere.
Middelburg was de voornaamste stad van Zeeland, had bijna evenveel inwoners
als de andere steden bij elkaar. Men kan daarom Middelburg het Amsterdam van
Zeeland noemen, en zoals het in Holland wel eens wrong tussen het machtige
Amsterdam en de overige steden, zo was er in de Staten van Zeeland een voortdurend
touwtrekken tussen Middelburg en de andere leden van de Statenvergadering.
Aan één van die krachtmetingen had Johan de Brune zijn benoeming in de
Rekenkamer van Zeeland te danken. In 1638 stelden de Staten namelijk een reglement
op de benoemingen ter generaliteit vast. Tot dusverre was de praktijk geweest dat
uit het beschikbare potentieel een bekwame kandidaat werd gekozen, maar door deze
gang van zaken vielen deze posten nog al eens aan een Middelburger toe. Daar wilden
de andere steden een dam tegen opwerpen door benoeming bij toerbeurt door iedere
stad met een maximale termijn van vijf jaren in te voeren. Terecht voerde Middelburg
aan dat dit de bekwaamheid niet ten goede zou komen, aangezien er in de kleine
steden nu eenmaal veel minder keuze was. Toch werd de strijd in het nadeel van
Middelburg beslecht. Het baatte niet of de stad wegbleef uit de Statenvergadering.
De andere steden, gesteund door 's Prinsen vertegenwoordiger De Knuyt, zetten door
en stelden het reglement vast. In dit conflict moet de benoeming van De Brune tot
secretaris van de Rekenkamer als een kleine tegemoetkoming worden gezien5.
Van De Brunes werkzaamheid bij de Rekenkamer zijn weinig sporen bewaard
gebleven; het archief van de griffie van de Rekenkamer is verloren gegaan. De
Rekenkamer had tot taak alle rechten en verplichtingen van de Provincie te registreren,
controle over de geldmiddelen uit te oefenen en te adviseren over financiële
aangelegenheden. Hoewel weinig naar buiten tredend, had de secretaris een
verantwoordelijke en veelomvattende taak6. Door zijn werk in de Rekenkamer raakte
De Brune goed op de hoogte met de administratie van de Provincie, zodat het niet
te verwonderen is dat hij in 1644 in de vacature van secretaris van de Staten van
Zeeland werd benoemd. Als secretaris was hij de tweede man naast de raadpensionaris.
Gezamenlijk verzorgden zij de werkzaamheden bij de provinciale griffie: het
behandelen van de inkomende en uitgaande correspondentie, het convoceren en
notuleren van de vergaderingen van Staten en Raden en de zorg voor archiefvorming
en registratie. Er was een duidelijke taakverdeling tussen raadpensionaris en secretaris.
De raadpensionaris bediende met name de Staten, was in de vergaderingen van dit
lichaam belast met de propositie en conclusie en verzorgde de notulering; de secretaris
verzorgde deze taken voor het college van Gecommitteerde Raden, het dagelijks
bestuur.

5
6

Not. Zeel. 1638, verg. 11, 12, 15, 17 mei, 4, 5 juni, 23 juli, 11, 13, 14 december.
Een brief van De Brune als secretaris van de Rekenkamer uit 1643 bleef bewaard onder de
stukken, ingekomen bij de Staten van Zeeland van dat jaar. Rijksarchief in Zeeland [RAZ]
Archief van de Staten van Zeeland inv. nr. 949.

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

16

Afb. 1. Gezicht in de Abdij te Middelburg. Gravure naar een tekening door Adriaen Pietersz. van de
Venne uit Jacob Cats' Sileni Alcibiadis (Amsterdam 1619). De Abdij werd na de overgang van
Middelburg in 1574 zetel van het provinciaal bestuur van Zeeland. De griffie was gevestigd in de
voormalige bisschopswoning, op de afbeelding het gebouw links van het middenpad. De Staten en
de Gecommitteerde Raden vergaderden in de voormalige kapittelzaal, die zich op de etage van het
gebouw rechts van het middenpad bevond. De ambtswoning van de raadpensionaris bevond zich in
de St. Pieterstraat, achter de woning van de vice-admiraal, waarvan de aanzet geheel links op de
prent zichtbaar is. Het gebouw geheel rechts was het logement van de stadhouder.

Dit alles betekende heel wat handwerk, waarvan de reeksen in het Statenarchief
nog getuigen. Aan de notulen en andere stukken gingen concepten vooraf, daarna
schreven de raadpensionaris respectievelijk secretaris ze eigenhandig in het net en
maakten de klerken kopieën. Zo bevat het Statenarchief nog menig foliodeel of
dossier door De Brune eigenhandig geschreven.
Raadpensionaris en secretaris waren ook wederzijds plaatsvervanger. Deze regeling
trad voor De Brune al dadelijk in 1644 in werking, toen de raadpensionaris Cornelis
van Stavenisse deelnam aan een ambassade naar Zweden voor vijf maanden. Voor
De Brune was het een eerste vuurproef, doordat het conflict over het reglement van
1638 in dit jaar weer oplaaide. Telkens wanneer een benoeming moest worden gedaan
kwam Middelburg terug op deze zaak. In de Statenvergadering van 25 oktober 1644
protesteerde de stad tegen de conclusie van De Brune als secretaris en deze notuleerde
daarover:
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't welck bij de secretaris van 't lant gehoort, heeft daar op gezeght, met
order, met reden ende naer gebruyck van dese besoignen, daerinne gegaen
te hebben en in conformiteyt vant reglement [...] 't welck voor synen tyt,
en over vele jaren gemaeckt zynde, tot syne verantwoordinge niet en stont;
in allen gevalle dat hy in wesen liet tgene hy gevonden hadde by ses
stemmen geresolveert.7
Ik citeer deze passage omdat het stemmen een voortdurende bron van onenigheid
was, tot groot verdriet van de pensionaris en secretaris, die dan door de minderheid
de huid kregen volgescholden. Hier toonde De Brune zich nogal laconiek, maar bij
andere gelegenheden was het soms meer een cri-de-coeur en moest de meerderheid
hem geruststellen dat hij er goed aan had gedaan te concluderen. De Brune overdreef
dan ook niet toen hij in de dedicatie van zijn Bankket-werk zelfbeheersing en
zachtmoedigheid een eerste vereiste noemde voor de raadpensionaris wiens
voornaamste taak was om scheuring te voorkomen en de eenheid te bewaren8.
Meer gewicht kregen de raadpensionaris en secretaris toen zij in verband met de
benoeming van Johan de Knuyt tot plenipotentiaris voor de vredesonderhandelingen
te Munster, met de vertegenwoordiging van Frederik Hendrik als Eerste Edele in de
Staten van Zeeland werden belast. Zij maakten daardoor ad hoc deel uit van de
Statenvergadering en konden naast het doen van de propositie en conclusie zelf ook
aan de discussie deelnemen.
De afwezigheid van De Knuyt schiep echter ook een vacuüm, dat in deze jaren
gretig door Middelburg werd gevuld. Daar stonden bovendien twee krachtige
persoonlijkheden aan het roer: Hendrik Thibaut, leider van de factie der immigranten
en Apollonius Veth, de aanvoerder van het oude inheemse patriciaat. De heren lagen
nog al eens met elkaar in de clinch, maar in de statenvergadering verdedigden zij
eensgezind de belangen van Middelburg en wisten nogal eens een punt te scoren,
bijvoorbeeld nominatie van bewindhebbers voor de Oost-Indische Compagnie door
het stadsbestuur van Middelburg en een derde vertegenwoordiger bij de Staten
Generaal op voordracht van Middelburg9.
Zoals bekend kwam het in 1648 tot ondertekening van de Vrede van Munster,
echter niet met instemming van Zeeland, dat liever nog wat meer voordeel op Spanje
had behaald. Men rekende het Johan de Knuyt zwaar aan dat hij had getekend, te
meer daar er problemen rezen over een artikel inzake de belasting van goederen, die
via de Schelde naar de Zuidelijke Nederlanden werden vervoerd. De Brune kwam
daarmee in een lastig parket, want hij stond, zoals gemeld, in een vriendschappelijke
relatie tot De Knuyt. In 1649 was hij reeds als secretaris betrokken geraakt in het
conflict met De Knuyt. De Staten eisten verantwoording voor diens handelwijze te
Munster en De Brune moest concluderen:

7
8
9

Not. Zeel. 1644 verg. 25 oktober.
J. de Brune, Bankket-werck van Goede Gedagten, Tweede deel (Middelburg 1660) 288.
Gemakshalve hanteer ik hier de termen Oranjegezind en staatsgezind. De politieke
verhoudingen liepen in Zeeland echter niet geheel parallel met die in Holland. Zie hierover
M. van der Bijl, Idee en interest (Groningen 1981) 18-20. Op de nuanceverschillen hoop ik
nader in te gaan in een uitgave van de correspondentie van Hendrik Thibaut met stadhouder
Willem II in de reeks Nederlandse Historische Bronnen van het Ned. Historisch Genootschap.
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en verstaen wert dat de heer De Knuyt de gerequireerde elucidatie en
satisfactie zal hebben te doen, en zoo lange in deze stad verblyven tot dat
daerover contentement zal zyn gedaen10.
Met de woorden ‘goetgevonden en verstaen’ heeft De Brune de conclusie nog wat
weten af te zwakken. De Knuyt was echter mans genoeg om het probleem zelf op te
lossen en stelde dat zonder de last van de Prins in dezen geen besluit kon worden
genomen, laat staan dat door een reisverbod zijn werkzaamheden in dienst van de
Prins onmogelijk gemaakt zouden kunnen worden.
In de zomer van 1649 volgde De Brune Cornelis van Stavenisse op als
raadpensionaris. Zijn installering had door de omstandigheden een plechtiger karakter
dan gewoonlijk. In augustus 1649 was namelijk de jonge stadhouder Willem II op
bezoek in Zeeland en in diens handen legde hij de eed af:
mr. Johan de Brune, secretaris van 't Lant, is eenstemmelyck by alle leden
gekozen tot Raetpensionaris van 't Lant, in plaetze van wylen de heer Corn.
Stavenisse, en heeft daer op den Eedt daertoe staende, in handen van syne
Hoogheyt de heer Prince van Oragnien gedaen; met exceptie van die dingen
welcke op deze tyt ende gelegentheyt niet en passen11.
Het bezoek van de stadhouder was indicatief voor de politieke krachtsverhoudingen.
Volgens overlevering zou Willem II tegen Thibaut hebben gezegd: ‘Voici le premier
homme de Zélande’, dus niet langer De Knuyt12. Dit gegeven wordt ook feitelijk
bevestigd doordat Thibaut voortaan de magistraatsbestellingen in de steden moest
regelen.
In 1650 werd De Brune geconfronteerd met het conflict over de afdanking van
troepen. Hij werd toegevoegd aan de delegatie naar de Staten Generaal, vanwaar hij
regelmatig aan de Staten rapporteerde13. Zijn brieven zijn een genoegen om te lezen,
want in tegenstelling tot het gebruikelijke droge proza van de afgevaardigden verraden
zij meer de hand van de literator De Brune met zijn kruidige en afwisselende taal:
26 maart
Wy steken aen het wiel zoo veel wy konnen om eenmael van deze
commissie ontlast, en thuys te mogen komen.
6 april
Het werck van de Hollandsche mesnagie14 houdt ons nog in aessem en
verwachtinge
... De scherpe menageers van Noorthollant, daer van zommighe
kerne-melck zo wel als ons de wyn smaeckt, houden die zaecke dapper
tegen.
15 mei
10
11
12
13
14

Not. Zeel. 1649 verg. 21 juni 1649.
Not. Zeel. 1649, verg. 16 augustus 1649.
Pamflettenverzameling Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, Catalogus Knuttel nr.
7062.
RAZ, Arch. Staten Zeel. inv. nr. 2127-29 I.
Mesnagie: bezuiniging.
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De Hollandsche menagie ligt noch op den heve15 en in arbeyt, naer dat er
langhe over en weder, met groote heftigheyd en contestatien, gehekelt en
gehaspelt is...

15

Ligt op den heve: ligt te gisten.
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Afb. 2. Een voorbeeld van De Brunes handschrift. Brief van De Brune d.d. 22 juli 1650 namens de
afgevaardigden van Zeeland bij de Staten Generaal aan de Staten van Zeeland geschreven. De Brune
meldt de stand van zaken met betrekking tot het geschil over de afdanking van troepen in 1650.
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Ick hebbe heden by zyne Ho. zynde ghesondeert of deselve noodich achte
dat wy hier langer verblyven zoude; maer verstae dewyl het nu op de
knyp-rock16 aenkomen zal, dat ons verblyf dezelve aengenaem en noodich
bevonden wert: zulck dat wy noch ghearresteert blyven.
30 mei
[doet verslag van de overbrenging van Witte de With uit de Gevangenpoort
naar een kamer op het Binnenhof, na dreiging van Holland daartoe anders
zelf over te gaan17]
'T zyn al vremdigheden en paradoxen die nu daghelicx ghebeuren;
misschien ghewisse voorspoken van zoodanighe onghelegentheden daer
in wy zien dat vele onse gheallieerde en buyr-vorsten ghekomen zyn.
Tenslotte volgt nog een volstrekt onbewogen verslag van de gevangenneming van
Hollandse afgevaardigden, als was het de gewoonste zaak van de wereld, waarna De
Brune naar Middelburg terugkeerde. Ik heb hier uitvoerig geciteerd omdat deze
passages ook tekenend zijn voor De Brunes eigen optiek. Vooreerst gaat hij volstrekt
niet òp in het gebeuren, denkt daarentegen steeds maar aan terugkeer naar huis. Ook
is opvallend hoe vanzelfsprekend hij het vindt dat men de Prins volgt en in alles ter
wille is.
Langzamerhand kunnen we De Brune wat beter plaatsen. Wij zien hem in Orangistisch
vaarwater, door de Prins van Oranje waardig bevonden om ad hoc als
vertegenwoordiger op te treden en in Den Haag eveneens een volgzaam dienaar.
Naar mijn mening is dit toch niet een factiegebonden Oranjegezindheid, maar een
meer door staatkundig-theoretische overwegingen ingegeven houding. De Brune
lijkt het als vanzelfsprekend te beschouwen dat het huis van Oranje de Republiek
leidt en daartoe wel eens even moet uithalen. Maar de Oranjegezinde factie van
Thibaut volgde hij niet in de agitatie tegen De Knuyt, zelfs niet toen deze als gevolg
van het overlijden van Willem II in november 1650 de Statenvergadering moest
verlaten; jaren later dichtte hij nog op De Knuyt:
Hier onder ligt mijn Heer de Knuyt
Doch daer die wacker ziel is uyt
Die eer hij 't Aerdsche deel verliet
Een vyer, een vlam, een blixem hiet
Een groot en seldsaem politijck
Van Geest, verstand en oordeel rijk
Die om s'Lands saeck was zelden t'huys
En nochtans over al was t'huys
Een groot Christoffel van zijn vriend,
En daer zijn Prins was mee gedient
Daervan indien m'het zeggen dorst
De nijd en spijt in stucken borst

Het gedicht is overigens pas postuum uitgegeven in de tweede druk van De Bru16
17

Op de knijp-rock aenkomen: er om gaan spannen.
Witte de With was commandant van een hulpexpeditie naar Brazilië in 1649. Na
terugkeer in het voorjaar van 1650 werd hij van plichtsverzuim beschuldigd en door
Willem II uit naam van de Staten Generaal gevangen genomen. De provincie Holland
betwistte de Staten Generaal en de stadhouder in dezen het recht van detentie.
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Afb. 3. Johan de Knuyt, vertegenwoordiger van Frederik Hendrik als Eerste Edele in de Staten van
Zeeland.
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nes Emblemata van 166118. Al had De Brune een stellig oordeel, hij achtte het
kennelijk niet verstandig daarmee al te zeer te koop te lopen.
Kende de Statenvergadering wisselende meerderheden, waar de raadpensionaris
tussendoor moest manoevreren, na het overlijden van Willem II zag De Brune zich
zelfs geconfronteerd met een omslag in de richting van de staatsgezinde factie. In
Middelburg ontstond zomer 1651 een oproer tegen de Oranjegezinde factie van
Hendrik Thibaut. Hoewel de predikanten de menigte tot bedaren wisten te brengen
moest Thibaut uitwijken, evenals de families Lansbergen en Serooskerke. De meer
staatsgezinde factie van Apollonius Veth kreeg de overhand; daags na het oproer
kreeg De Brune een broer van deze, Adriaen Veth, als secretaris naast zich in de
vacature van de in het voorjaar van 1651 overleden Pieter de Vroe19.
Er was zo te zien een goede ambtelijke samenwerking, te meer waarschijnlijk
omdat De Brune er geen moeite mee had bepaalde werkzaamheden aan Veth over
te laten. Zo schreef deze laatste een deductie over het recht van Veere en Vlissingen
om de magistraatsbestelling in eigen hand te nemen, iets wat volstrekt tegen de
belangen van de Oranjes inging en De Brune moeilijk uit de pen had kunnen vloeien.
Adriaen Veth was overigens ook een zeer bekwaam persoon. Hij stond bekend om
zijn oratorisch talent en trok in de Grote Vergadering van 1651 de aandacht met een
redevoering tegen de corruptie in de Republiek. Toch is ook De Brunes naam aan
de Grote Vergadering verbonden en wel met een penning als symbool voor de
herstelde eenheid. De zeven provinciën zitten op een vaste rots temidden van de
golven en de stormen20.

Afb. 4. Penning in opdracht van de Staten van Zeeland geslagen ter gelegenheid van de Grote
Vergadering in 1651. Het totaalontwerp en de teksten werden geleverd door De Brune. De zeven
provinciën bevinden zich op een hoge rots in zee, ongedeerd door de hoge golven en hevige stormen.
Midden op de rots het beeld van de vrijheid.
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J. de Brune, Emblemata of Zinnewerck (Amsterdam 1661) 364.
Not. Zeel. 1651, verg. 7, 9 en 10 juni 1651. Pieter de Vroe was 15 december 1649 door de
Staten benoemd.
G. van Loon, Beschrijving der Nederlandsche Historipenningen. (4 delen, 's Gravenhage
1723-31) II, 362.
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Geheel zonder problemen verliep het staatsgezinde intermezzo voor De Brune niet.
De bovendrijvende factie zag het liefst een raadpensionaris van eigen signatuur en
bij gebreke van dien trachtte men De Brune te manipuleren. Zo schrijft Pieter de
Huybert, een afgevaardigde van Zierikzee in de Statenvergadering, dat Goes en
Zierikzee wel met Holland mee wilden gaan om de Prins van Oranje nog geen
toekomstige waardigheden toe te zeggen, maar dat:
de raetpensionaris, tevooren daertoe opgemaeckt zijnde heeft derven te
bestaen te concluderen met vier stemmen, in weerwille ende tegen het
advys van twee soo notable leden21.
En in 1653, wanneer men over het opnieuw toelaten van een vertegenwoordiger van
de Prins als Eerste Edele twist, schrijft De Huybert:
Ick hebbe onse raetpensionaris darover twee serieuse aenspraeken gedaen,
oock aengewesen, dat van synen eedt en ampt, alsmede devoir en plicht
is. Mer de goede ziele staet als bedwelmt en kijckt22.
In 1654 is er zelfs sprake van dat De Brune zal worden weggepromoveerd. Men wil
allerlei veranderingen:
waeronder de verplaetsinge van de raetpensionaris niet een van de minste
sal zijn, om desselfs plaetse te doen suppleren met een ander vigoreus
persoon. Men doet die vrome ziele geloven, dat zijn persoon de eerste zal
zijn, die daer sal bekleeden de plaetse van premier noble, maer seker wijs
heer seyde hem wel terechte dat het mer zoude zijn premier in de
Rekenkamer23.
Dit alles klinkt niet sympathiek, maar we moeten hierbij wel bedenken dat een
tegenstander aan het woord is. De Brune liet zich niet voor de kar van de ene of de
andere factie spannen, maar deed waartoe hij ambtelijk was gehouden. En gaf hij
een mening, dan was die weloverwogen. Zo meldt Willem van Beveren in 1654 aan
De Witt dat De Brune inzake de designatie van de Prins van mening was:
dat men het kint ende het gansche werck behoorden te laten slaepen24.
Het uitbreken van de Engelse oorlog in 1652 bracht De Brune opnieuw enige maanden
in Den Haag als leider van de Zeeuwse delegatie in de Staten Generaal. Uit deze
rapportage geven we nogmaals een citaat als voorbeeld van zijn kleurrijk ambtelijk
proza. Tegen de zin van Holland hadden de zes andere provincies voorgesteld met
het oog op de gespannen toestand een vast- en bededag uit te schrijven. De
afgevaardigden van Holland verklaarden daartoe niet gelast te zijn, waarop de anderen
21

22
23
24

Brieven aan Johan de Witt, bewerkt door R. Fruin, uitgegeven door N. Japikse
(Amsterdam 1919-22; Werken van het Historisch Genootschap 3e serie nr. 42, 44) I,
12.
Ibidem 59-60, De Huybert aan De Witt 18 dec. 1653.
Ibidem 100, De Huybert aan De Witt 26 januari 1654.
Ibidem 119, Willem van Beveren aan De Witt 7 december 1654.
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het welck op het eynde geclausuleert gheweest zynde met eenighe woorden
van protestatie, die de ooren van de heeren van Hollant schenen te
schrabben of te quetsen, hebben wy om onlusten te voorkomen, en
contraprotesten te schouwen, op eenen tijd die veel meer heel-zalve als
bijt-plaesters, veel eer vriendelycke eenigheyd als onminnelicke tweespalt
van doene heeft, goedgevonden die aenstotelicke woorden uyt te wisschen,
tot haer E. wel-gevallen25.
Het verloop van de Engelse oorlog en de kwestie van de Seclusie deed de Orangisten
weer aan invloed winnen en spoedig hadden deze weer de overhand in de Staten. De
staatsgezinde factie leed bovendien een gevoelig verlies door het overlijden van
Apollonius Veth in 1653. Het was nu Adriaen Veth, die in de Staten in een moeilijker
positie kwam. De Brune had in dezen geen gevaren meer te duchten. Zijn laatste
jaren waren dan ook van een betrekkelijke rust.
Dat men hem toch zeer waardeerde, blijkt wel uit het feit dat Gecommitteerde
Raden hem een medaille van £ 40 presenteerden voor zijn dedicatie in het
Bankket-werk, een fors bedrag want ƒ240,- was zo ongeveer een bescheiden
jaarsalaris. Het was niet alleen een uiting van erkentelijkheid voor de opdracht, maar
ook een blijk van waardering voor zijn jarenlange dienstbaarheid aan de belangen
van de provincie, zoals we uit het verslag van Adriaen Veth kunnen proeven:
d'heer Raed-pensionaris van 't lant heeft de Raed bedanckt over de
vereeringe en presentatie van een gouden medaelje, aen Syne Ed. in der
selver naem door de secretaris vant lant gedaen ter cause van de dedicatie
van syn boeck geintituleert bancketwerck volgens de resolutie
dienaengaende genomen op den 28 martii lestleden: en heeft gesegt, dat,
alhoewel hij de voors. dedicatie met alsulcke intentie geentsins hadde
gedaen, hy nochtans de voors. demonstratie van eere met sonderlinge
aengenaemheyt was accepterende en dat hy oock deselve met alle getrouwe
diensten, soo aen den lande int gemeen, als de heeren van den Rade int
particulier altyd danckbaerlick soude erkennen, daerop syne Ed. door de
heere Tenys met de complimenten tot materie passende is geantwoort'26.
Dat ook zijn literaire werk zeer werd gewaardeerd, moge blijken uit de aankoop van
zeven exemplaren ten behoeve van de leden van de Rekenkamer. Het compliment
kwam niet te vroeg; 7 november kwam het levenseinde, dat De Brune reeds lang had
voelen naderen en met stoïcijnse berusting aanvaardde.
Uit de archieven komt geen ander beeld van Johan de Brune naar voren dan door
Von Winning uit zijn letterkundig werk geschetst. Geen Zeeuwse Johan van
Oldenbarnevelt of Johan de Witt, maar voor dergelijke invloedrijke raadpensionarissen
bood het staatkundig bestel in Zeeland ook geen ruimte, zoals uit het voorgaande
duidelijk is geworden. De raadpensionaris had in deze provincie een geheel andere
25

26

RAZ, Arch. Staten Zeel., inv. nr. 2132. De Brune verbleef in juni, juli, augustus,
november, december 1652, en mei, juni 1653 in Den Haag. Het is niet te verwonderen
dat hij van tijd tot tijd permissie vroeg naar huis terug te mogen keren.
RAZ, Arch. Staten Zeel., inv. nr. 649. Vergadering Gecommitteerde Raden 29 augustus
1658. In de vergadering van 28 maart was tot de uitreiking van de medaille besloten.
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ambtenaar-pensionaris. Hij was wel politiek georiënteerd, maar niet politiek gebonden;
in de uitoefening van zijn functie dan ook niet een ‘seltsaem politijck’ als de door
hem bewonderde De Knuyt, maar wel een wijze raadsman voor zijn principalen, een
bruggenbouwer in de vaak verdeelde Staten en een vraagbaak voor Gecommitteerde
Raden; niet zonder eigen standpunt, maar daarin wel voorzichtig en terughoudend.
Als ambtenaar geretraceerd blijft hij ons daarom sympathiek.
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De godsdienstige ligging van De Brune
W.J. op 't Hof
Beeld van De Brune's religieuze overtuiging in de literatuur
Voor veel twintigste-eeuwers werkt het als een verrassing te ontdekken dat het
Nederlandse Calvinisme in de bloeitijd van onze vaderlandse geschiedenis
allesbehalve één koekoek één zang was. Kon het echter ook anders? Het
gereformeerde Protestantisme was de heersende theologische stroming in de
zeventiende-eeuwse Nederlanden en men kon in het algemeen geen overheidsambt
bekleden of men moest lid zijn van de Gereformeerde Kerk. De breedte van het
eerstgenoemde vertaalde zich in allerlei diversiteiten en nuanceringen, terwijl het
laatstgenoemde, de koppeling van burgerlijke overheid en Gereformeerde Kerk,
resulteerde in een religieuze oppervlakkigheid, die allerlei tegenkrachten opriep.
Johan de Brune de Oude wordt naar zijn godsdienstige zijde door zijn biograaf
C.H.O.M. von Winning gekenschetst als een contraremonstrants calvinist met
onmiskenbare uitingen van een piëtistische geest1. P.J. Meertens, die zich in zijn
hoofdwerk ook uitgebreid met De Brune bezighoudt, houdt er geen ander oordeel
op na wanneer hij De Brune typeert als een oprecht belijder van een rechtzinnig,
piëtistisch getint Calvinisme2. In een ongepubliceerde doctorale scriptie brengt W.A.
Hendriks het piëtistisch woordgebruik van De Brune ter sprake3. Met betrekking tot
het Piëtisme merkt hij op dat in de literatuur dit verschijnsel zeer wisselend en zelfs
tegenstrijdig omschreven wordt. Het beeld in de literatuur is zo verwarrend dat het
voor hem onmogelijk is hierbij direct aan te sluiten. Bovendien komt hij tot de
conclusie dat het piëtistisch taalgebruik, dat door de onderzoekers aan protestanten
voorbehouden wordt, ook aangetroffen wordt bij rooms-katholieke auteurs die in
tijd aan De Brune voorafgingen of die zijn tijdgenoten waren. Het gladde
wateroppervlak van De Brune's spiegeling bij Von Winning en Meertens wordt door
Hendriks grondig verstoord.

Piëtisme
Hendriks' fundamentele opmerkingen stellen de moderne onderzoeker van De Brune
voor de noodzaak om zich grondig rekenschap te geven van wat deze onder Piëtisme
verstaat. Alleen op deze wijze zal er helderheid kunnen komen.
Maar ook zonder Hendriks zou een wetenschapsbeoefenaar heden ten dage niet
kunnen volstaan met voort te bouwen op Von Winnings en Meertens' inzich1
2

3

C.H.O.M. von Winning, Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche christen-moralist en
humanist uit de zeventiende eeuw (Groningen 1921) 43-82.
P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende
eeuw (Amsterdam 1943, Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen,
Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, XLVIII-1) 308.
W.A. Hendriks, ‘Piëtistisch woordgebruik’ in het Bancket-werck van goede gedachten van
Jan de Brune. Utrecht 1969.
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ten aangaande Piëtisme. Het genoemde tweetal baseert zich hiervoor immers
respectievelijk geheel of grotendeels op literatuur die nu reeds meer dan een eeuw
oud is4. In deze tussentijd heeft het Piëtisme-onderzoek bepaald niet stilgestaan.
Vooral de laatste jaren zijn er diverse wezenlijke bijdragen tot de kennis van deze
geestesstroming verschenen5. In de meeste gevallen zijn hierin de conclusies resultaat
van een uitgebreid en grondig bronnenonderzoek. Als zodanig onderscheiden de
recente studies zich van die uit het verleden.
De stroomversnelling waarin het Piëtisme-onderzoek is terechtgekomen, wordt
voornamelijk gevormd door drie inzichten. Allereerst is er oog voor gekomen dat er
tussen de diverse internationale verschijningsvormen van reactionaire in- en externe
vroomheid waarvan de inhoudelijke overeenkomsten reeds lange tijd erkend werden,
historische verbindingslijnen lopen en dat er soms van - diepgaande - beïnvloeding
sprake is. Dit heeft tot gevolg gehad dat de onderzoekers tegenwoordig vrijwel
unaniem het woord Piëtisme hanteren als een overkoepelende term, waaronder al de
vaak nationaal bepaalde, piëtistisch geaarde bewegingen vallen.
In de tweede plaats werd men geconfronteerd met het feit dat er onmiskenbaar
verbindingslijnen lopen naar oudere en zelfs in sommige gevallen eigentijdse
devotionele geschriften van rooms-katholieke signatuur. De interpretatie hiervan is
een probleem apart. Zelf ben ik de mening toegedaan dat de door de gereformeerde
piëtisten onverholen uitgesproken waardering voor devotionele, mystieke en ascetische
auteurs binnen de Rooms-katholieke Kerk het wettigt om ook hier te spreken van
Piëtisme. Mijns inziens bestaat er historisch gezien reden om bij Piëtisme te denken
aan een christelijke grondhouding, die zich dwars door allerlei dogmatische en
kerkelijke verschillen heen internationaal en interseculair manifesteerde. Deze visie
impliceert de eliminatie van het tweede probleem waar Hendriks in zijn scriptie mee
worstelt.
In de derde plaats hebben de onderzoekers zich voor de noodzaak geplaatst gezien
om onderscheid te maken tussen het Nederlandse gereformeerde Piëtisme in het
algemeen en de Nadere Reformatie in het bijzonder. Vrij algemeen wordt de
eerstgenoemde term beschouwd als de verzamelnaam voor allen die voldoen aan de
daarvoor geldende criteria. Met de naam Nederlands gereformeerd Piëtisme worden
derhalve figuren aangeduid die historisch niets met elkaar te maken be-

4

5

Beiden baseren zich op: H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten
Kirche, namentlich der Niederlande. Leiden 1879. Meertens heeft tevens gebruik gemaakt
van: W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande
bis zur labadistischen Krisis 1670. Leipzig/Utrecht 1911.
T. Brienen/L.F. Groenendijk/W.J. op 't Hof/C.J. Meeuse, ‘Nadere Reformatie, een poging
tot begripsbepaling’, in Documentatieblad Nadere Reformatie, VII (1983) 109-116; L.F.
Groenendijk, De nadere reformatie van het gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de
christelijke huishouding. Dordrecht 1984; T. Brienen/K. Exalto/J. van Genderen/C.
Graafland/W. van 't Spijker, De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste
vertegenwoordigers. 's-Gravenhage [1986]; J.B.H. Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693).
The first Dutch publisher of John Bunyan and other English authors. Nieuwkoop 1987
(Bibliotheca Bibliographica Neerlandica, XXII); W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische
geschriften in het Nederlands, 1598-1622. Rotterdam 1987 (Monografieën Gereformeerd
Piëtisme, I); Brienen/Exalto/Van Genderen/Graafland/Van 't Spijker, De Nadere Reformatie
en het Gereformeerd Piëtisme. 's-Gravenhage [1989].
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Afb. 5. W. Teellinck, predikant te Middelburg in de jaren 1613-1629, vader van de Nadere Reformatie.
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hoeven te hebben. Daarentegen ziet de term Nadere Reformatie op het netwerk van
piëtistische contacten tussen Nederlandstalige6 piëtisten binnen de Nederduitse
Gereformeerde Kerk.
Hendriks' eerste verlegenheid, namelijk dat hij met de literatuur geen raad weet,
is ondertussen ook al ondervangen. Zonder dat alle reserves verdwenen zijn, bestaat
er immers tegenwoordig onder hen die het gereformeerde Piëtisme in de Nederlanden
wetenschappelijk bestuderen, overeenstemming over de inhoudelijke vulling van het
begrip Piëtisme. Het was die stroming binnen het gereformeerde Protestantisme die,
zich tegen algemeen verbreide wantoestanden en misvattingen kerend, met profetische
bezieling zowel aandrong op de innerlijke beleving van de gereformeerde leer en de
persoonlijke levensheiliging als - harmonisch hiermee verbonden - ijverde voor de
radicale heiliging van alle levensgebieden7. Het doel van dit artikel is om aan de hand
van deze omschrijving de piëtistische ligging van De Brune aan een nader onderzoek
te onderwerpen.

Gereformeerde leer
Het kan geen enkele twijfel lijden dat De Brune een aanhanger was van de
gereformeerde leer. Von Winning zet zijn tweede hoofdstuk over De Brune als
calvinist en stichtelijk schrijver terecht in met:
Het zou niet moeilijk zijn uit De Brune's werken, zoo goed als uit die van
Cats en Huygens, een Calvinistische dogmatiek samen te lezen8.
Calvinistisch staat hier voor contraremonstrants. Dat De Brune zonder een fervente
partijman te zijn theologisch aan de kant van de contraremonstranten stond, staat
immers vast. Zo roept hij in 1619 met het oog op het heersende godsdienstgeschil
in de dedicatie aan de Middelburgse kerkeraad in zijn Proverbia, of, De spreucken
van Salomon op om de oude waarheid voor te staan en om alle nieuwigheden te
weren. Elders zegt hij uitdrukkelijk dat het geloof een gave van God
6

7

8

Met opzet wordt hier de taal als scheidslijn gehanteerd. Het Piëtisme was een geestesstroming
die zijn aanhangers onder alle lagen van de bevolking telde. Bij een volksstroming in deze
zin voelden mensen zich niet zozeer door de eenheid van bestuur als wel door die van de
taal met elkaar verbonden. De hier gekozen beperking sluit die piëtistische buitenlanders uit
die in de Nederlandse Gereformeerde Kerk gewerkt hebben en die hun inzichten niet in de
volkstaal propageerden of zelfs niet in staat waren dit te doen. Treffende voorbeelden van
hen zijn de Franstalige J. Taffin en de Engelstalige G. Amesius.
Brienen/Groenendijk/Op 't Hof/Meeuse, ‘Aangehaald Artikel’ [=A.a.]; C. Graafland, ‘De
Nadere Reformatie en haar culturele context’, in: Met het Woord in de tijd
('s-Gravenhage/Amersfoort [1985]) 117; Brienen/Exalto/Van Genderen/Graafland/Van 't
Spijker, De Nadere Reformatie, 5; Op 't Hof, A.w., 23-28; L. Strengholt, ‘Tekenen van de
Nadere Reformatie in de poëzie van Revius, Cats en Huygens?’, in Documentatieblad Nadere
Reformatie, XI (1987) 109; A.T. van Deursen, ‘Gereformeerd gemeentelijk leven in Nederland
in de tweede helft van de zeventiende eeuw’, in: G.J. Schutte/J.B.H. Alblas/A.T. van
Deursen/C. Graafland/T. Brienen, Bunyan in Nederland. Opstellen over de waardering van
John Bunyan in Nederland (Houten) 39; F.A. van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht
ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta (Rotterdam 1989) 15.
Von Winning, A.w., 43.
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is en dat dit niet uit de mens zelf opkomt9, terwijl hij zich op een andere plaats tegen
andere remonstrantse ketterijen keert10.
Voorts is het veelzeggend dat de Zeeuwse literator jaren lang deel heeft uitgemaakt
van de kerkeraad der zeer rechtzinnige, contraremonstrantse gereformeerde gemeente
van Middelburg en dat de predikanten met wie hij een meer dan oppervlakkige band
had, allen zonder uitzondering overtuigd orthodox waren.
Op mindering van het voorgaande schijnt een passage als de volgende te komen:
Daer de waerheid is, al waer't oock in een Turck of Tarter, daer moet zy
ghelieft, en op haer schoonsten dagh gestelt werden. Veel teere zieltjes
zijn schouw van een Paeps of Arminiaens boeck te handelen: maer in die
leeme en verachte hutjens woonen oock Goden: ghelijck de Philosoof
sprack. Dat onze passien niemand onbezuyst op 't lijf en loopen: maer laet
ons de honigh-rate zoecken, tot binnen in de kele van de leeuw11.
Elders geeft de auteur echter aan dat hij hiermee allerminst een relativering van het
calvinistische standpunt beoogt:
Wy moghen ons wel vermaecken, en zomtijds ons vertreck nemen, in de
lustighe waeranden van de Philosophie en weereldsche wijsheyd, en
zoecken daer ghelijck Samson, den honigh in de kele van de leeuw zelf:
maer wy moeten daer met onnoozele ende voorzichtighe ooghen wandelen,
zonder ons te vergapen, aen dat lieffelick ghewas, dat ons zoo vriendelick
toe-lacht12.
Zelf schrikt De Brune er niet voor terug om de rooms-katholieke middeleeuwer
Thomas à Kempis openlijk aan te prijzen en om aan hem te ontlenen:
God is zoo gheheel voor ons, ghelijck als of de mensch, zijn Godheyds
God ware, zeght de grooten Thomas. Hy heeft borsten van goedheyd, die
hem steken, en zeer doen, zoo hy die over ons niet uyt en stort, en den
tepel in de mond geeft. Laet ons niet verzuymen, daer aen te lellen, en die
zoete onvervalschte melck tot een heylzaem voedsel, in te trecken13.
Naar aanleiding van het eerste citaat schrijft Von Winning:
Het is niet gemakkelijk uit te maken of de natuurlijke verdraagzaamheid
bij De Brune door den invloed van het piëtisme bevorderd is, zooals bij
Cats, of eerder belemmerd, zoals bij Huygens; zeker is die invloed duidelijk
aan te wijzen14.
9
10
11
12
13
14

De Grond-steenen Van een vaste Regieringe [=G], 18; Siel-gerechten [=S], 5. De verwijzingen
naar het laatste werk betreffen steeds de editie van 1643.
G, 98.
Bankket-werk van goede gedagten [=B], I, 45-46. Er wordt verwezen naar de editie
van 1660.
B, I, 399.
B, I, 444.
Von Winning, A.w., 51.
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lijke verdraagzaamheid, maar wel alles met zijn piëtistische inslag te maken. Het
waren immers uitgerekend de piëtisten onder de gereformeerden die zonder tot
indifferentisme te vervallen zich er niet voor schaamden publiekelijk uit te komen
voor hun voorliefde voor Thomas, ook al kwam hun dit van de kant van
niet-piëtistische medecalvinisten op het verwijt van heresie te staan15.
Nog in een tweede opzicht komt het piëtistische karakter der calvinistische leer
bij De Brune naar voren. Hij leeft in de stellige verwachting van de toekomstige
bekering der Joden16. De twee op een na laatste zinnen van de narede van zijn
Hemels-feest, ofte God-vrvchtighe roeringhen, In-ghevallen by ghelegentheyt van
de betrachtinghe van Christi heylighe Maeltijdt (1621) luiden:
Ten is niet te twijffelen, off de weder-roepinghe en bekeeringe der Ioden,
sal ons soo wel een groot licht, als vreucht en vertroostinghe toe-brenghen.
Daer toe wy God de Heere sorghvuldelick dienen te bidden.
De in het Piëtisme aantoonbare positieve praktische uitwerking van dit geloofsstuk
treft men ook bij De Brune aan: hij distantieert zich van Jodenhaat17.

Kritiek
Primair voor het Piëtisme is de kritiek op bestaande en zelfs heersende ethische en
religieuze toestanden en opvattingen. Reeds een zeer oppervlakkige kennismaking
met het oeuvre van De Brune laat zien dat hij aan deze norm ruimschoots voldoet.
De door hem geschreven opdracht aan de kerkeraad van de Middelburgse
gereformeerde gemeente in zijn eerste geschrift Proverbia is één grote tirade tegen
schijnchristenen. In zijn De Grond-steenen Van een vaste Regieringe (1621) bestaat
hoofdstuk acht van het eerste deel - in totaal veertien pagina's - in een aanklacht
betreffende de religieuze misbruiken en gebreken der Nederlanders. Zijn Emblemata
of Zinne-werck (1624) beoogt volgens de titelpagina uijtdruckinghe, en verbeteringhe
van verscheijden feijlen onser eeuwe. Siel-gerechten (1632) kent eenzelfde
doelstelling. In dit werk komt alleen het religieuze stichtelijke element sterker naar
voren. De Brune bestrijdt in zijn tweedelige hoofdwerk Bankket-werk van goede
gedagten (1657-1660) op moraliserende en soms venijnige toon de vele ondeugden
die hij in de maatschappij van zijn tijd signaleert.
De Brune's opdracht in zijn eersteling geeft bijzonder goed zijn piëtistische

15

16

17

W.J. op 't Hof, ‘Eenen tweeden Thomas à Kempis (doch ghereformeerden)’, in: P. Bange/
C. Graafland/A.J. Jelsma/A.G. Weiler, De doorwerking van de Moderne Devotie. Windesheim
1387-1987 (Hilversum 1988) 151-165.
Zie voor [=Z.v.] het piëtistische karakter van dit motief: W.J. op 't Hof, De visie op de Joden
in de Nadere Reformatie tijdens het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Amsterdam 1984;
W.J. op 't Hof, ‘Een pamflet uit 1623 betreffende de bekering der Joden’, in: Nederlands
Archief voor Kerkgeschiedenis, LXV (1985) 35-45.
B, I, 112.
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Afb. 6. Jacobus de Miggrode, predikant te Middelburg in de jaren 1625-1645.
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ligging weer18. Allereerst hekelt hij hierin op felle wijze de schijnvroomheid van zijn
dagen:
'T is waer de Hemelsche wijsheyt ende Godt-salicheydt wordt
hedens-daeghs van vele gepresen; maer hoe vele sijnder, die de selve
betrachten ende na-jagen? Haren naem is eerlick by alle menschen, maer
eylaes! haren wegh is eensaem, ende koudt. Een yegelick, die maer
gemeene sinnen en heeft, weet de deught vol-mondigh te verheffen, ende
de on-deught te verfoeyen ende vertreden. Maer wat isser meer aen? Het
en sijn maer schaduwen sonder lichaem: geraemten sonder vleesch: een
ydele weerklanck van woorden, sonder kracht, sonder verstant, ja sonder
meeninge. De wercken beliegen de lippen, ende ghetuyghen opentlick,
dat sy valsche meyn-eedighe spotters sijn: die haer selven met een gulsighe
lust in de Godloosheyt troetelen, ende met eergiericheyt daer in behagen.
Er is echter een categorie christenen die het nog erger maakt en die derhalve door
hem nog heviger gekritiseerd wordt:
Daerom sijnder oock vele (met een grouwel moet het geseyt worden) onder
die voornemelick, die haer geboorte, ende fortuyne boven het gemeene
volck soecken te verheffen, die haer met opset mijden heylich ende
Gods-dienstich te sijn, op dat sy haer verstant niet en souden schijnen te
buyghen onder de wonderbare eenvoudigheydt van het Goddelicke woordt.
[...] Sy en konnen niet vatten, dat yemandt in dese weereldt zijnde, hem
selven, door den Geest Gods, boven de weerelt verheffen kan: ende dat
het mogelick is, dat yemant onder een veracht, versleten kleedt een
Princelick gemoedt; onder een gefronst aensicht, een overtreffelick gewicht
van een eeuwige vreught draghen kan. Sy en houden die maer voor
bekrompene, vernepene gemoederen, die haer soo door slechticheyt om
den thuyn laten leyden: van de welcke niet groots, niet verheven te
verwachten en is. Daerom setten sy de guych achter haer, ende strijden
gelijck om best, wie haer met schimpiger woorden sal konnen verachten.
T'en is niet politijck genough dickwils in de Kercke gesien te worden;
want dat sijn maer Pilaer byters, Bybel-knappers, Kerckelijcke
Personnagien, Broeders in den Heere, ende ick en weet niet wat duyvelsche
spotterijen meer, die de verloochende Atheysten uyt haer Moeder de Helle
suygen, ende als een braecksel uyt-spouwen, om de Godtsalicheyt te
bevlecken, ende alsoo gelijck aen een kaecke te stellen. So verre is de
verdorventheyt ghecomen, dat soo ghy onder kloucke Geesten wilt gheacht
wesen, ghy moet de Religie weynich achten: ende soo ghy Burgerlick wil
wesen, ghy moet u somtijdts Beestelick aen-stellen.
In De Grond-steenen, dat twee jaar later dan Proverbia uitkwam, komen eveneens
uiterst reactionaire passages voor. Zo schetst De Brune hierin een opmerkelijk
18

Dit zal ook de reden zijn waarom de nadere reformator Godefridus Udemans behalve De
Brune's berijming van de Psalmen dit werk in zijn boekenkast had staan: Catalogus Variorum
& insignium librorum bibliothecae Reverendi ac Doctissimi P.M. Viri D. Godefridi Udemanni,
(Medioburgi MDCLIII), D3r., D4v.

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

onthutsend beeld van kerkgangers in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Nadat
hij eerst erover geklaagd heeft dat velen op de rustdag de kerkgang nalaten en deze
dag schandelijk ontheiligen, komt hij vervolgens op de kerkgang zelf:

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

34
Hoe vele zijnder/ end' noch onder de beste/ die tot het laetste gheluyt/ zijn
besich gheweest/ om haer selven alleenlick op te kleeden (ick swijghe nu
van toyen end' opproncken) end' die soo losselick/ sonder alle
voor-bereydinge/ naer de kercken henen schoyen. Alsmen nu in Christi
bede-huys ghecomen is/ ghy sult daer veel eer een snaterighe klap-schole/
als een Goddelicke leer-plaetse vinden. De boerten end' nieuwe tijdinghen
gaen daer soo wel in swanghe/ als op marcten end' straten: ja de
Godvruchtighe laten hier in haer selven menich-mael in-halen. Als nu/ tot
in-leydinghe van den dienst/ den Psalm op-gheheven/ end' Gode
toe-geheylicht wert/ daer schreeuwtmen end' schettertmen/ gelijck om
strijt: end' vraegt daer naer/ wat sy ghesonghen hebben/ gheen thiene van
hondert/ die u meer als het ghetal/ of de voys van den Psalm verhaelen
sullen. Comt ghy nu tot het ghebedt/ daer bouwtmen Casteelen in Spagnien:
men wilt God soecken/end' men verliest hem selven: men wilt sijn
gheestelick ghebreck voor-draeghen/ end' men swemt midden onder sijn
weelde. Hier op volcht de Predicatie/ het grootste/ doch niet het eerste
deel van desen dienst. Daer wordt de Leeraer meer ghesien/ als God
ghehoort: de woorden meer ghehoordt/ als verstaen: meer verstaen/ als
onthouden: end' meer onthouden/ als naer-ghevolcht. Daer sult ghy (op
dat ick noch de grofste voor-by gae) veel verkeerdelick Gods-dienstige
menschen vinden/ die de Kercke alleenlick soecken/ om dat sy daer wesen
soude; die liever hebben achter een pilaer/ of erghens in een hoeck
luymende/ niet te verstaen/ datter gheleert wordt/ dan daer af te wesen/
daer sy haer selven met ydele ghedachten voeden.
Soo haest nu de Ghemeynte verlaten is/ zijn dese menschen oock van alle
heylighe plichten los ghelaten/ het hooft-gheldt end' den tol is betaelt/ sy
zijn nu vrye mannen gheworden. Den selven treedt/ die haer uyt de Kercke
stelt/ stelt haer met eenen in haeren allen-dach/ int midden van de weereldt/
soo sy anders (God woudet) uyt de weereldt waeren. [...] Daer zijn sy dan/
in de weereldt/ seggh' ick/ midden op den hemels-dach. Dat sy haer selven
in de weke verorloven/ en sullen sy haer op dien heylighen dach niet
ontloochenen19.
In zijn latere werken brengt De Brune zijn kritische gedachten niet meer zo uitvoerig
en heftig onder woorden. Het reactionaire element komt dan fragmentarisch ter
sprake, vaak ingebed in een algemeen moralistisch kader.
Zo giet De Brune in zijn latere geschriften de fiolen van zijn toorn uit over
hovelingen, die hij werkelijk de ergste zonden verwijt20, over hooggeplaatsten in de
maatschappij, die hij van wetsovertreding beschuldigt21, over wereldsgezindheid22,
over onkuisheid23, over overdaad24, over weelde, die hij als het verderf van het land
19
20
21
22
23
24

G, 103-105.
Emblemata [=E], 213-221; Nieuwe Wyn [=NW], 83 en vervolg [=e.v.]; 340 e.v.; 362 e.v.,
428 e.v.; B, I, 25-26, 39, 79-80, 265-266, 331-332.
B, I, 17.
E, 191-195, 204-212; S, 16-20.
E, 231-237; B, I, 97-98, 176-177, 304; II, 39-40.
S, 20-24; B, I, 253.
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en over de ontaarding van de dichtkunst29. Hij beklaagt zich er-
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26
27
28
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B, II, 93-94.
B, I, 168-169.
B, I, 27, 161-162, 252-253; II, 241-242.
B, I, 31-32.
B, I, 36.
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over dat zijn eeuw beheerst wordt door onrechtvaardigheid30.
Heeft De Brune veel gemeen met humanistisch georiënteerde medemoralisten van
zijn tijd, er klinken toch tonen in zijn kritiekzang die een afzonderlijk geluid verraden.
Zo keert hij zich tegen dansen31, tegen blanketten32, tegen pruiken33 en tegen dobbelen34.
Het oordeel over het kaartspel laat hij aan de lezer over35.
Voor de calvinist De Brune ligt de oorzaak van alle ellende in de verhouding tot
God. Het is zijn grootste grief dat zijn tijd een Godvergeten eeuw is36. Elders, waar
hij spreekt van hen die maatschappelijk gezien een voorbeeldig leven leiden, heet
het:
Ghelijcker veel, eylaes! te sien zijn in ons eeuw,
Die in de dinghen Gods veel kouder zijn als sneeuw37.

Van de godsdienst die er wel is, moet de Middelburger tot zijn grote droefheid
constateren dat die mettertijd verwaterd en verachterd is38. De staat zal hiervan de
negatieve gevolgen ondervinden39. De Brune breekt de staf over wanchristenen40 en
over domme christenen41. In dit verband gaat hij met name in tegen religieuze
schijnheiligheid42 en tegen godsdienstige lauwheid43. Heel concreet noemt hij het
slechts één keer naar de kerk gaan op zondag44, het slapen tijdens de kerkdienst45, het
tijdens de prediking een dode kerksteen zijn46 en de ontering van de zondag47. Tevens
spreekt hij over maend-gheloof en Naem-gheloove48. En alsof het voorgaande nog
niet erg genoeg is, menen vele christenen serieus dat zij het er beter afbrengen dan
het volk Israël in de bijbelse tijd49 en worden oprechtheid en godzaligheid gelasterd50.
In het gedicht over de troosteloze zondaar, dat aan de tekst van Siel-gerechten
voorafgaat, brengt De Brune51 een ander aspect ter sprake: de zelfkritiek. Hij laat
deze zondaar uitroepen en belijden:
30
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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50
51

B, I, 81.
NW, 323; B, II, 31-32.
B, I, 4-5, 133, 181, 199, 287; II, 309-310, 386-387.
B, I, 4-5, 199.
B, I, 49; II, 253.
E, 262.
B, II, 141-142.
Hemels-feest [=H], 10; vergelijk [=vgl]: B, I, 475-476.
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Wie sou durven my verclaeren?
Datter noch te vinden sijn,
Die haer droefheyd souden paeren,
En ghelijcken met de mijn.
Doch dat moet ick vvel belijden,
't Zyn de vruchten van myn schult:
Die my nu soo sterck bestryden,
Dat ic berst in ongedult.
Hoe hebb'ic Gods vvonder-daden,
Als een heyloos vvicht, gelaeckt!
Hoe hebb'ic sijn reyne paden,
Dickvvils tot een spot gemaeckt?
Langh en veel ben ic verdraghen,
Door des Heeren goedigheyt:
Zonder dat my straf of plaghen,
Oyt tot nu sijn op-gheleyt.
Maer dat heeft my meer gesteven,
Om in vvulpsheyt voort te gaan;
Hier door heeft myn dertel leven
In meer sonden uyt-geslaen.

Het is opmerkelijk dat De Brune zich bij zijn religieuze kritiek in het bijzonder op
de predikanten als de geestelijke leidslieden richt52. Hierbij is het hem vooral om de
eenheid van leer en leven te doen:
Wat schrickelicker gestelte van menschen kan-der ghevonden werden, als
die ghene, die daghelicks in de letteren der godvruchtigheyd ghestijlt en
ghevormt werden, evenwel de kracht en de gedaente thoonen van den
arts-vyand van Godes in-stellinghen!53.

Profetische bezieling en aandrang
Als een echte piëtist legt De Brune zich niet bij de door hem gewraakte wantoestanden
neer, maar streeft hij doelbewust naar een hervorming. Hij roept met ernst en ijver
op tot boete en bekering54. Dringend waarschuwt hij voor het uitstellen van de
bekering55.
Het ligt in de rede dat een advocaat, politicus en ambtenaar als De Brune bij dit
alles een minder sterk roepingsbesef en minder gedrevenheid ten toon spreidt dan
een dienaar des goddelijken Woords. Toch valt in dit opzicht de toonzetting van de
dedicatie in zijn eersteling Proverbia op. De Brune heeft dit tijdens het schrijven van
zijn opdracht zelf gevoeld. Hij verontschuldigt zich hier dan ook voor:
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E, 253; B, I, 269-270, 319; II, 6-7, 19-20, 79, 100-101, 128, 198-199.
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warmt geworden; soo dat ick door eenen yver, naer mijn kleyn begrijp,
verslonden sijnde, plotselijck uytgestort hebbe, dat op het scherp van de
Penne gevallen is.
Ongetwijfeld steekt er in deze passage een gebruikelijk staaltje retoriek, maar de
hartstochtelijke toon van de opdracht blijft onweerlegbaar.
Ook in het eerder genoemde gedeelte van De Grond-steenen komt er bij De Brune
een profetische bezieling aan de dag. In Siel-gerechten is dit minder het geval, terwijl
in zijn hoofdwerken Emblemata en Bankket-werk blijkt dat de specifiek religieuze
intentie ingebed is in een algemeen moralistisch-didactische opzet. De piëtistische
passages zijn hier onderdeel van De Brune's wijze levenslessen in het algemeen.
Enerzijds zal dit samenhangen met de literaire genres van deze werken, anderzijds
vormt het een aanwijzing dat het piëtistische elan uit de eerste tijd van zijn publikaties
geleidelijk afgenomen is. Dit verschijnsel kan ontwikkelingspsychologisch verklaard
worden: met het ouder worden wordt men bezadigder en evenwichtiger. Maar
evengoed kan deze lichte wijziging het gevolg van De Brune's carrière zijn geweest.
Het is is ieder geval uiterst opmerkelijk dat de werken van een bijna identieke figuur
als Adrianus Hofferus - een tijdgenoot van De Brune en evenals deze Zeeuw, piëtist
en achtereenvolgens advocaat, politicus en ambtenaar - een soortgelijke ontwikkeling
te zien geven56.
Het profetische karakter van de piëtistische kritiek bracht piëtisten soms tot
veroordelingen van en conflicten met burgerlijke en kerkelijke overheden. Iets
dergelijks is bij een politicus en ambtenaar als De Brune moeilijk voorstelbaar.
Hiervoor was hij trouwens ook te veel een man van de juiste maat. Hij wijst dan ook
de theoloog die zich te veel met politiek inlaat, resoluut terug57.

Innerlijke beleving
De voor het Piëtisme kenmerkende tegenstelling tussen hoofd en hart, tussen belijden
en beleven komt bij De Brune niet uit de verf, evenmin als de oproep tot
zelfonderzoek. Zonder dat hij het met deze dogmatische termen aangeeft, kent hij
wel de heilsordelijke verhouding tussen wet en evangelie. Het hart van de mens moet
eerst verbroken zijn, wil God met de zalf van zijn genade komen58. Gedurig hamert
De Brune op het aanbeeld van berouw en boetvaardigheid, waarbij hij termen hanteert
als zelfverzaking59 en vryvvillige vernietingh van ons zelven60. Wat bij hem in dit
verband sterk opvalt, is de emotionaliteit. Berouw uit zich in tranen61. De Brune heeft
een heel embleem aan deze religieuze waarde van tranen gewijd62.
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een troosteloze zondaar:
Ah! wie zal die wolck ont-dicken?
Die benevelt heeft mijn hert.
Ah! wie zal mijn ziel verquicken?
Die zoo zeer beanghstight wert.
Waer ick keere, waer ick wende,
Werwaerts heen mijn ooghe siet,
Ick en vinde maet, noch ende,
Van mijn over-groot verdriet.
[...]
Voortijds was ick sonder sorghen,
Licht van herte, nimmer swaer:
Zonder vreese voor de morghen,
Ooc in t'alder-meest gevaer.
Nu soo liggh'ick als versoncken,
In een grondeloose poel:
Al mijn vleesch is gantsch gesloncken,
Door dit droevigh hert-gewoel.
Al mijn aders voel ick jaghen,
Al mijn bloet dat schijnt te zie'n,
Al mijn nachten al mijn daghen,
Doen my niet als droefheyt sien.
[...]
Banghe snicken, mont vol suchten,
Hand-gevvrongh, gevouvven knien,
Natte ooghen, hert vol duchten,
Borst gheslagh; en droevigh sien.
[...]
Alle troost heeft my begeven;
En in hemel, en op aerd.
Oh! mijn voorigh sondigh leven
Heeft my al dit quaed ghebaerd.
Quaed, dat verre gaet te boven
Alle hulp en vverelts cracht.
Alle heyl is vvegh gheschoven:
Oh! ick vverde gantsch versmacht.
Oh! mijn daghen heenen vaeren
In verdriet, door Godes straf.
Oh! mijn vroegh' en grijse haeren
Dalen rouvvigh in het graf.

Het gevoel komt eveneens naar voren in De Brune's beschrijving van het leven des
geloofs in gemeenschap met Christus. Dan legt hij de nadruk op de geestelijke
blijdschap en vreugde63, terwijl hij er ook van weet dat de beste christenen dikwijls
het gevoel van Gods genade missen64. Een enkele keer zou men de sfeer zelfs mystiek
mogen noemen, bij voorbeeld de inzet van Hemels-feest:
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Wat? dwael ick? off wat ist? waer is de aerd' ghebleven?
Off wel, waer ben ick selfs? O soet, o vreuchdich leven!
Hola! waer zijt ghy ziel? waer dat ick wend' off keer,
'kEn weet niet, waer ick ben, 'ken vind' my self niet meer.
'tGhesicht my heel begheeft, en schijnt als in een schemel,
Te sien een clare glans, gheschoten van den hemel,
Off wel den hemel self: 'tis soo, ick sie een ry
Van schoon gheswinde lien, van Godes borghery.

Het classificeren van christenen aan de hand van geestelijke kenmerken ontbreekt
bij De Brune, ook al weet hij dat in een kerk rein en onrein door elkaar heen zit65.
Wat wel aanzienlijke aandacht krijgt, is het thema van het altijd de dood voor ogen
hebben66. In de dedicatie in het eerste deel van Bankket-werk verklaart De Brune dat
hij zelf de dood rustig onder ogen ziet. Met dit motief verweven is het
vreemdelingschap: de christen moet wel in, maar niet van de wereld zijn67.

Persoonlijke levensheiliging
Als er voor de Zeeuwse literator één kenmerk is van een waar christen, dan is dat de
persoonlijke levensheiliging68. Aan de vruchten wordt de boom gekend. Het geloof,
dat in kennis bestaat, moet gepaard gaan met goede werken69. Woorden en werken,
leer en leven moeten harmoniëren70. In het bijzonder past de Middelburger dit toe op
predikanten71. Zij en de gelovigen in het algemeen behoren een leven te leiden waaraan
anderen een voorbeeld kunnen nemen72.
De persoonlijke levensheiliging wordt gekenmerkt door nederigheid jegens God73
en door verzaking van de - Godevijandige - wereld74. Het gebruik van schepping,
natuur en lichamelijkheid staat in het teken van de matigheid75. In dit sleutelwoord
komt het huwelijk naar voren dat Christendom en Humanisme in De Brune gesloten
hebben.
Een ander heiligingsaspect dat op de voorgrond treedt, is het motief dat Gods
kinderen door veel verdrukkingen heen in het koninkrijk Gods ingaan. Wisselend
ligt het accent hierbij op het lijden en op de heerlijkheid die langs die weg verkregen
worden76.
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Het grote gewicht dat de piëtisten aan de middelen hechten, komt ook bij De Brune
naar voren. Aandacht krijgen het lezen77 en het horen78 van het Woord
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Afb. 7. Johannes de Mey, predikant te Middelburg in de jaren 1650-1678.
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Gods alsmede het gebed79. In Siel-gerechten besteedt De Brune een heel hoofdstuk
aan de zoetigheid van Gods Woord80. Aan het sacrament van het Heilig Avondmaal
heeft hij een afzonderlijk geschriftje gewijd: Hemels-feest. Juist in dit laatste aspect
doet hij erg piëtistisch aan, hoewel hierop in mindering moet worden gebracht dat
bij hem de nabetrachting en met name de voorbereiding onvermeld blijven, laat staan
behandeld worden. Voorts beveelt hij het opzoeken van de eenzaamheid81 en van de
vromen82 aan.
Over de wijze waarop De Brune de middelen betracht wil zien, laat hij zijn lezers
niet in het ongewisse: hij prijst de ijver aan83. Op een plaats brengt hij dit als volgt
onder woorden:
Die niet door yver brant en ziedt,
En heeft Gods rechte liefde niet84.

Een ander aspect van de piëtistische heiliging is de stringente zondagsheiliging. Op
dit punt blijkt De Brune zich genuanceerd te uiten. Enerzijds veroordeelt hij resoluut
en krachtig de door hem gesignaleerde schending van de door God ingestelde rustdag
en stelt hij dat de zondag een zondedag is geworden:
De rustdagh, een van de weke, is byzonderlick tot oeffeningh van de ziele,
geschickt, en van God zelve ingestelt; maer hy moet zijn oogen verloren
hebben, die niet en ziet, dat de Zon-dagh een zond-dagh gheworden is:
jae dien dagh, op welcken Christus op-geweckt is, wert besteedt, om hem
wederom te begraven: op welcken de heylige Geest uyt den hemel quam,
wert de heylige Geest verjaeght: op welcken den Apostel Johannes die
Goddelicke zichten ghezien heeft, ziet-men duyvelsche visioenen en
helsche spokerijen. Daer speurt-men, gelijck Jesaias spreeckt, Cap.3.8.
Dat Jerusalem ghestooten heeft, en Juda ghevallen is; dewijle hare tonge,
en handelinghe, tegen den Heere zijn, om de ooghen zijner heerlickheyd
te verbitteren. Het gelaet haeres aengezichts getuyght tegens haer, ende
hare zonden spreken zy vry uyt, ghelijck Sodom, zy en verberghenze niet.
Maer die noch van de beste zijn, verschijnen voor God, als Davids
Ghezanten, den halven baert geschoren, en de kleederen ten halven aerze
gekort85.
Anderzijds wil hij voor zichzelf ook niet weten van een door vrome werkzaamheden
bepaalde en aan huis gebonden invulling van de zondagsviering86.
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De sterk diaconale en sociale dimensie die in het Piëtisme de heiliging eigen is,
treft men eveneens bij de Middelburgse literator aan87, terwijl hij ook sterk aandringt
op het bevorderen van de zaligheid van anderen88.
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Heiliging van alle levensgebieden
In De Brune's tijd zag men de maatschappij bestaan uit gezin, kerk en staat. De
piëtisten beschreven uitvoerig zowel de noodzaak als de wijze van een radicale
reformatie van deze levensgebieden. De maatschappelijke relatie van het gezin blijft
bij de Middelburger in dit opzicht buiten het gezichtsveld. De relatie van de kerk
komt er bij hem bekaaid af: hij besteedt uitsluitend enige aandacht aan de predikanten.
De staat mag zich bij hem in een veel grotere belangstelling verheugen. In een
afzonderlijk traktaat zet hij zijn denkbeelden over de Republiek uiteen: De
Grond-steenen.

Contacten met theologen
Voor het onderzoek naar De Brune's godsdienstige ligging komen niet alleen zijn
geschriften, maar ook de schriftelijke neerslag van zijn relaties met predikanten en
professoren in de theologie in aanmerking. In 1622 verscheen van de Middelburgse
predikant en vader der Nadere Reformatie Willem Teellinck89: Balsem Gileads voor
Zions vvonde. Dit werk is een bewogen oproep aan de Nederlanden om zich te bekeren
van de heersende zonden en is door de auteur opgedragen aan de Staten-Generaal90.
Wellicht heeft het met dit laatste te maken dat het geschrift twee drempeldichten
kent. Het is immers Teellincks vierentwintigste werk en het eerste dat poëzie herbergt.
De twee gedichten zijn afkomstig van respectievelijk Jacob Cats91 en De Brune.
Tussen die twee poëtische produkten bestaan een formeel en een inhoudelijk verschil.
Cats' gedicht is direct op het boek gericht, terwijl dat van De Brune in eerste instantie
aan de schrijver is opgedragen: Aen Mr. Willem Teellinck, Ghetrouwe man Gods,
ende ware bedienaer van sijn Ghemeente; op dit selve Bouck. De bewoordingen
waarmee De Brune Teellinck aanduidt, geven uiting aan de warme achting die hij
voor deze predikant koestert. Cats gaat in dit opzicht veel formeler te werk: Des
weerde eerweerden ende Godsaligen Dienaer des VVoordts. Terwijl beide dichters
de zieke Nederlandse Kerk naar Christus als de enige Medicijnmeester verwijzen,
komt De Brune in onderscheid van Cats hierbij tot piëtistisch geladen regels:
Maer dit ist groote point, dat ghy met all' vermoghen
V zelven eerst bereyt; niet met veel vreemde droghen,
Off eenich vies julep; maer dat ghy God toe-brenght
Een reyne tranen-stroom, met rouw en boet ghemenght:
En zoeckt u zelven uyt, deur-grondet all uw weghen,
Verschrick voor Godes straf, en biddet om zijn zeghen;
Leght aff all' haet en nijd; verdelghet in de grond
De boose lust des vleeschs, de moeder van de zond.
89
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Z.v.h.: D. ten Berge, De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats ('s-Gravenhage
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Afb. 8. Rekening van de Middelburgse boekhandelaar Jacques Fierens, wegens leverantie van
drukwerken en schrijfbenodigdheden aan de Rekenkamer van Zeeland in 1657. Onder 15 januari de
levering van gedichten op het overlijden van de predikant Willem Apollonius, waaronder een gedicht
door De Brune. Onder 19 maart de levering van acht exemplaren van het Banket-werk. De bedragen
zijn vermeld in Vlaamse ponden van zes guldens.
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Nauwe vriendschapsbanden onderhield De Brune met Franciscus Gomarus92, die van
1611-1615 predikant en hoogleraar aan de Illustre School te Middelburg was geweest
en aan wie hij door het huwelijk van zijn broer Isaäc geparenteerd was93. Ten teken
van hun wederzijdse vriendschap droeg Gomarus in 1627 zijn kleine verhandeling
De Evangelio Matthaei quanam lingua sit scriptum aan de Middelburgse advocaat
op94.
Een tweede intieme vriend van De Brune is de Middelburgse predikant Hermannus
Faukeel95 geweest. Het feit dat de advocaat een grafschrift voor deze predikant
schreef96, wijst hier tenminste onmiskenbaar op.
Terloops zij hier gewezen op De Brune's lofdicht in Bedenckinghen, op den
daghelijckschen, ende jaerlijckschen loop vanden aerdt-cloot (1629), van de hand
van Philippus Lansbergen, die, na in 1613 als predikant te Goes ten gevolge van zijn
bemoeienis met politiek ontslagen te zijn, zich te Middelburg bezighield met
wiskundige en astronomische studies. Als zodanig vormt dit gedicht dan ook niet de
verwoording van een godsdienstige, maar van een culturele band.
Van de Middelburgse predikant Jacobus à Miggrode werd na zijn overlijden in
1645 een portret uitgegeven. De afbeelding gaat vergezeld van een gedicht van De
Brune.
Tenslotte nam de theoloog-medicus Johannes de Mey, sinds 1649 predikant te
Middelburg, zestig rijmpjes van De Brune op in zijn Hand-boeck der spreucken
Salomons (1657) en schreef de Delftse predikant Volkerus ab Oosterwijck een
drempeldicht voor het tweede deel van Bankket-werk. Beiden mogen als
representanten van de Nadere Reformatie gelden. In het gedicht van de laatstgenoemde
is hiervan echter niets te merken.

Precisering van de godsdienstige ligging
De toepassing van de omschrijving van Piëtisme op De Brune toont aan dat men in
hem een piëtist mag zien. Het voorgaande bevat evenwel ook elementen die in
mindering op deze slotsom gebracht kunnen worden. Zo komen niet alle piëtistische
motieven bij De Brune voor en passen de scheiding die hij maakt tussen zijn literaire
arbeid met het oog op het natuurlijke en wereldse en die met het oog op het geestelijke
en christelijke97, alsmede de aandacht die hij aan het eerstgenoemde schenkt, niet in
het piëtistische stramien. Tevens zou men in een alinea als de volgende kritiek op
piëtistische uitingen kunnen beluisteren:
Het is een eerlic, en treffelick houwelick, wanneer de zedigheyd en
genueghte malcanderen trouwe sweeren; of wanneer de zoetigheyd en
nuttigheyd, met onderlinge omhelzinghe, de zelve lijne trecken. Ick
92
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straffigheyd een eeuwighe heerschappye op-dragen. Onze groote Meester
en wilt niet, dat wy altijds met ghefronste voor-hoofden, en op-getrocken
wijngh-brauwen, de tucht-meesters zullen spelen. Hy heeft ons ghezichte
alzoo gheschapen, dat wy te ghelijcke hemel en aerde konnen aenschouwen,
op dat wy-ze beyde zouden ghebruycken; doch noyt de aerde van den
hemel af-scheydende. Men mach dit tijdelick leven wel smaken, en de
saussen oock prouven, die ons de wijsheyd der natuere bereyd heeft: die
zijnde de eerste oorzaecke, niet zonder oorzaecke, maer alles met
ghewichte, mate, en ghetal, wonderbaerlick ghevought heeft. Wy en moeten
ons buyten ons zelven niet stellen, en de menschelickheyd gheheel
ont-glippen, om ons zelven op een ander vorme te ghieten. Ick en spreke
nu niet van onze zondighe verdorventheyd98.
De eerlijkheid gebiedt dan echter wel te zeggen dat De Brune hier extreme piëtisten
op het oog heeft.
Bij een objectieve afweging van alle argumenten blijkt De Brune in zijn geschriften
- zeker als hierbij in rekening gebracht wordt dat hij geen dienaar van het goddelijke
Woord was - te veel piëtistische thema's op een te intensieve wijze te bespelen dan
dat men kan volstaan met hem te typeren als een calvinist met een zeer aanzienlijke
piëtistische inslag99. Hij was een echte piëtist in de zin van vertegenwoordiger of
propagandist van het Nederlandse gereformeerde Piëtisme. De uitingen hiervan zijn
in zijn eerste publikaties onloochenbaar. In zijn latere geschriften lijkt het piëtistische
elan niet zo sterk meer te zijn. Enerzijds kan dit te maken hebben met de literaire
genres van die werken en anderzijds is het mogelijk dat zijn levenservaring de
profetische bezieling in rustiger banen heeft geleid. Wanneer Von Winning en - in
diens spoor - Meertens De Brune als piëtistisch calvinist beschouwen, doen zij dan
ook niet geheel recht aan het aandeel dat de piëtistische gedachtengang bij hem heeft.
De Brune was calvinistisch piëtist.
Deze conclusie roept direct de vraag op: Was De Brune ook nadere reformator?
Het antwoord op deze vraag hangt af van het aantal piëtistisch geaarde contacten dat
De Brune onderhield met onbetwistbare vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie. Men is hier snel uitgeteld: één, namelijk zijn drempeldicht in Teellincks
Balsem Gileads voor Zions vvonde. De Brune is derhalve wel piëtist, maar geen man
van de Nadere Reformatie.
De inhoud van het bewuste drempeldicht wijst trouwens ook in deze richting. De
Brune gaat op geen enkele wijze in op de bijzonderheden van Teellincks streven naar
reformatie van de in zwang zijnde volkszonden. Onmiskenbaar houdt hij afstand.
Wat die distantie inhoudelijk voorstelt, komt in het begin van Emblemata naar
voren. Het onderwerp van het eerste embleem is het veroordelen en het belasteren
van een ander. De inhoudelijke uitwerking van dit thema brengt De Brune
programmatisch onder woorden met:
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Maer het grootste verdriet van alles, en dat de meeste tranen verwecken
moeste, is hier in gelegen, dat de innerlicke oprechtigheyd met de kladde
van geveynstheyd; de uytterlicke, doch onnoozele vryheid, met het slijck
van Epicuersche swijnen, beworpen wort100.
Hij heeft derhalve twee soorten mensen op het oog: de ene soort belastert anderen
die oprecht in hun voornemen zijn en de andere soort spreekt lelijk van hen wier
leefwijze gekenmerkt is door een onschuldige vrijheid. De beoogde tweede soort
komt het eerst ter sprake:
Daer zijn eenighe on-gheluckelick benaude menschen, die haer arme ziele
gheduerigh prangen, en een wet zoecken in te voeren, die noch God, noch
de natuere, noch eenigh verdragh van redelicke menschen, oyt erkent en
hebben. Deze en konnen niet lijden, dat yemand buyten de voore wijcke,
die zy onlangs met den ploegh van haer hals-starrighe on-wetenheyd
ghemaeckt hebben. Menschen, die over-al, gelijckmen zeght, 't Magnificat
verbeteren willen, en die te poste loopen, zoo haest zy, op haer peerdeken
Bet-vveter, ghezeten zijn. Isser yemand, diens staet ofte ghelegentheyd
toe-draeght, in het gewoel en geticktack dezes weerelds, te leven, en met
on-ruste zijn even-mensch te dienen, zoo hy maer haer meesterlicke reghels
niet naer en volght, gelijck hy niet en moet, noch en doet; 'tis terstond, een
on-Christelick leven hem aen te wrijven; te verwonderen over de
on-gestalte van zulck een ziele; en zijn ghewisse te verdoemen, diens
oordeel God de Heere voor hem zelven alleen behouden heeft101.
Direct hierna maakt de auteur in de volgende alinea de overstap naar de eerste door
hem bedoelde groep, namelijk van hen die de innerlijke oprechtheid voor geveinsdheid
uitmaken. De bewoordingen waarmee hij dit doet, laten zien dat de reeds door hem
besproken soort mensen, namelijk die anderen geen geoorloofde vrijheid van leefwijze
toestaat, op veel meer sympathie van hem kan rekenen dan de lasteraars die hij nu
gaat beschrijven:
Ick en wil hier niet byzonderlick uyt-loopen, om deze menschen, haer
on-tijdighe Godvruchtigheyd, ofte hooveerdige on-wetenheyd, voor te
legghen; dewijle zy verre de minste zijn, en misschien eenighe
verschooninghe verdienen, om dat zy op God en den hemel, hoe-wel met
leepe ooghen, zien. Maer deze weereldlinghen en zijn immers niet te lijden,
die recht-draeds tegen Godvruchtige zielen gekant zijn, om dat zy, door
het hemelsche licht van een vernieuwt leven, de dicke duysternisse van
hare godloosheyd ontdecken. Maer o duyvelsche wapenen, in de helle
gesmeet, waer mede zy haer verweerde en verwerde borst bedecken, en
den rechten Gods-dienst de oorloge aen-doen! Waer heeft de Heere, zeggen
zy, zulck een praeme, zulck een pijnbanck voor de arme menschen gestelt,
dat wy zoo benauwt en in-ghetrocken moeten gaen henen sleypen, en
gelijck ons leven achter-aen trecken? dat wy ons zelven moeten uyt-mergen
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deur pijnelicke gepeynsen, en swaer-bloedige in-beeldinghen, die ons de
gezondheyd verswacken, en ons leven verkorten? Neen, neen, dit leven
is ons gegeven, niet alleen, om dat wy het lichtelick, met d'uytterste lippen,
smaken zouden, maer ter goeder trouwen, met lustige tanden, kauwen en
er-kauwen, en in ons zelven nemen zouden, tot dat wy alle het pit en de
kracht daer uyt-getrocken hebben.
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De natuere zelve heeft dat moederlick verzorght, dat alle de wercken, die
zy ons opgeleght heeft tot onze nood-druft, en voort-plantinge van ons
ander-zelven, oock zouden vermaeckelick zijn: en zy noodight ons daer
toe, niet alleen door de reden, maer oock door natuerlicke treck: 'tis
on-rechtveerdigheyd haer wetten om te stooten102.
In het vervolg van zijn betoog bestrijdt hij de redenering en argumentatie van deze
lieden, terwijl hij vervolgens weer onverhuld tegen hen partij kiest ten gunste van al
te nauwgezette christenen. Dit laatste doet hij als volgt:
En of oock nu yemand, deur een teere swackheyd der gewisse, den wegh,
in eenigen deele, wilde nauwer nemen, als ons die God de Heere zelfs, in
zijne heylige Wet, heeft af-ghesteken, en open-gestelt? wat doen onse
oogen daer zeer van? wat schelden wy onzen broeder, daer vooren God
gestorven is? laet ons liever zijne bezorghzaeme vreeze verwonderen, en
zijn krancke over-heyligheyd verbidden. Wy blijven misschien zo vele
aen deze, als hy aen gene zijde uyt-wijckt: en noch is meer te houden van
by-geloovige Godvruchtigheyd, wanneer zy niet uyt eygen-dunckende
verwaentheyd voort en komt; als te hellen aen de helsche zijde van
on-ghebonden roeckeloosheyd. De ruyme wegh heeft, in dezen deele, veel
meer plaetse van dolinge en verderffenisse, als de enghe voet-pad103.
Dit algemene inzicht verduidelijkt en concretiseert hij aan de hand van de in die tijd
in gang zijnde sabbatstrijd:
Huyden ten daghe wert by ons ghekrackeelt en gheredent, over het vieren
ende onderhouden van den Christelicken Rust-dagh. De zommighe zijn
hier zoo mede-lijdelick bekrompen, dat zy zelfs den ouden naem uyt haren
mond bannen, en daer wy plachten Zon-dagh te zegghen, vinden zy
noodigh, den dagh des Heeren te noemen, of immers zulck een woord te
gebruycken, dat in de H. Schriftuere uyt-gedruckt staet: op dat zy die
Heydensche namen, en die van on-herboren menschen verzint zijn, niet
alleenelick uyt haer herte, maer oock van hare tonghe mochten weeren.
Hebbe oock gheweten daer toe ghebruyckt te zijn de woorden van den
sesthienden Psalm, Ick en vvil haers (der vremde Goden) danck-offers,
met den bloede niet offeren, noch haren name in mijnen monde voeren.
Buyten den zin, mijns oordeels, en het rechte verstant van die plaetse, daer
simpelick gemeynt wert, Ick en sal geen Heydensche offerhanden voor
God brenghen, noch haere Af-goden met mijn tonghe prijsen, of
aen-roepen, &c. Wederom, daer andere voor gheoorlooft houden, naer
den openbaren Godsdienst, haer geest en zinnen zoo wat te vermaecken,
door wandelen, of eenighe andere eerlicke, en kort-wijlighe oeffeningen,
waer door zy te wackerder des anderes daeghs, tot haer ghewoonelick
werck keeren mochten, sluyten haer deze vrome luyden in huys, alwaer
zy, met haer huysgezin, haer zelven bezich houden met het lezen van
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Godes woord, met het zinghen van Psalmen, en Lof-zanghen, met
ghebeden, en dierghelijcke Godvruchtighe oeffeninghen. Wie kan, met
reden, dit bestraffen? jae wie en behoorde zich niet veel eer te verwonderen,
en God de Heere groot te maecken, over zulcke geheyligde zielen, die hy
ons binnen onze mueren verleent, tot onzer zekerder bewaringe. Swijge
dan de verwijtinge van Sabbatarissen, en watter van sulcke woorden meer
zijn, waer door de Godvruchtigheyd verhatelickt wert, en een deure
ghe-opent tot on-ghetoomde vryheyd104.
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Het is aan geen twijfel onderhevig dat De Brune hier het oog heeft op de
sabbatopvatting en -viering van mannen als de vader van de Nadere Reformatie
Willem Teellinck en diens broer - tevens primaire representant van dezelfde beweging
- Eeuwout105. Zij waren het die zich beijverden om de door hen van het piëtistische
Puritanisme overgenomen106 vulling van de rustdag met het verrichten van allerlei
religieuze bezigheden in de Nederlanden te propageren107. Tevens is het van W.
Teellinck bekend dat hij - eveneens onder invloed van het genoemde Puritanisme108
- bezwaar had tegen de aanduiding zondag109. Aangezien de geschriften van de beide
Teellincks bovendien vol staan met klachten over de onchristelijke leefwijze van
velen van hun zich christenen noemende tijdgenoten, mag het als vaststaand gelden
dat De Brune hen met de ene soort lasteraars in de uitleg van zijn eerste embleem
bedoelt. Deze conclusie wordt bevestigd door de mededeling die hij zich terloops
laat ontvallen, namelijk dat er zulke geheiligde zielen binnen onze mueren wonen.
De gebroeders Teellinck woonden en werkten inderdaad evenals De Brune binnen
de stadsmuren van Middelburg: Willem als gereformeerd predikant, onder wiens
gehoor De Brune derhalve vaak gezeten zal hebben, en Eeuwout als
ontvanger-generaal van de Staten van Zeeland. De Brune zou in de jaren 1628 en
1629 beide broeders zeer van nabij in de kerkeraad van de Middelburgse
gereformeerde gemeente meemaken110.
Het voorgaande impliceert dat de Middelburgse literator een kritische afstand tot
de Nadere Reformatie hield. Deze beweging was hem te wettisch, te strak, te
overdreven en te vitterig. In theologische termen gesproken vond hij dat de nadere
reformatoren hun inzicht te veel identificeerden met dat van God111.
Desalniettemin weet De Brune enig begrip op te brengen voor de door hem
gewraakte aspecten van de Nadere Reformatie en spreekt hij onverholen zijn grote
sympathie voor het algehele streven van deze beweging uit. Hij beschouwt de
vertegenwoordigers hiervan als geheiligde mannen, die van de kant van de Heere
een bijzondere bescherming genieten. Bovendien neemt hij hen uitgebreid in
bescherming tegen de velen die hen belasteren. Ook al is hij het niet in alles met hen
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eens, hij kan het niet hebben dat er kwaad van hen gesproken wordt. Daarvoor heeft
hij te veel ontzag en eerbied voor hun geestelijk leven en voor hun oprechte
bedoelingen. Vergelijking russen de omvang van de passages waarin hij uiting geeft
aan zijn kritische gedachten betreffende de Nadere Reformatie en de omvang van
de gedeelten waarin hij het voor deze beweging opneemt en zich positief hierover
uitlaat, leert dat de sympathie veel sterker is dan de distantie.
Wanneer De Brune's houding vergeleken wordt met die van de
orthodox-gereformeerde predikant van Tholen Jacobus Bursius, die in 1627 de eerste
bestrijding van de Nadere Reformatie in druk liet uitkomen112, blijken een geringe
overeenkomst en een diepgaand verschil. Enerzijds zijn De Brune en Bursius één in
hun handhaving van het woord zondag, anderzijds nemen zij een tegengestelde positie
in: de eerste verdedigt de nadere reformatoren en valt hun113 benaming zondedag
voor zondag bij114, terwijl de tweede de mannen van de Nadere Reformatie duchtig
onder handen neemt en het woord zondedag verfoeit.
De Brune deelt de religieuze en ethische kritiek van de Nadere Reformatie, maar
zijn alternatief is een stuk gematigder en minder puriteins-piëtistisch. De distantie
tussen deze beweging en hem is te groot dan dat hij als een representant daarvan
beschouwd mag worden, maar zijn verwantschap daarmee is wel van dien aard dat
er sprake is van een kritische verbondenheid. Hij was sympathisant op enige afstand.

Literair oeuvre in het licht van de godsdienstige ligging
Wie het literaire werk van De Brune overziet, constateert in één oogopslag de
overeenkomst tussen diens religieuze positie en het karakter van zijn oeuvre. Zijn
geschriften hebben òf met de Bijbel òf met veelal door de Renaissance bepaalde,
maar in religieus opzicht onschuldige onderwerpen te maken. Degelijkheid en
onschuldigheid vormen het kenmerk. Een motief met een pikant karakter is voor de
Middelburger taboe, evenals overschrijding van de piëtistisch-calvinistische
fatsoensnormen115.
Dat De Brune de investering van zijn wetenschappelijke opleiding omzette in de
klinkende munt van een nauwgezette vertaling en berijming van vier Bijbelboeken,
is het voortvloeisel van de centrale plaats die Gods Woord in het Calvinisme en nog
meer in het gereformeerde Piëtisme innam. Zijn piëtistische inslag verleende aan
zijn werken een stichtende strekking en bracht hem tot zijn afzonderlijk uitgegeven
gedicht over het Heilig Avondmaal. Overigens is het vuur van zijn piëtisme in zijn
oudere publikaties veel gloeiender dan in zijn jongere werken. Wel openbaart het
geheel van zijn oeuvre dat de in- en externe devotie een essentieel gegeven van zijn
persoonlijkheid vormde.
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Afb. 9. Titelpagina's van Davids tranen van John Hayward in de vertaling van Thomas Morris,
Middelburg 1636.

Vondst
In aansluiting op het voorgaande wordt hier afzonderlijke aandacht geschonken aan
een gedicht van De Brune dat tot dusver totaal onbekend was. Zijn herdenking levert
dus ook een verrijking van de kennis van zijn oeuvre op.
De Vlissingse notaris Thomas Morris maakte zich in de jaren dertig verdienstelijk
door twee Engelse, piëtistisch-puriteinse geschriften in het Nederlands te vertalen.
In 1633 kwam van zijn vertalershand te Middelburg uit: J. Hayward, Het heylighdom
der benaude Ziele. Drie jaar later werd dit te zelfder plaatse gevolgd door een ander
werk van de genoemde auteur: Davids tranen116. Dit geschrift bevat een verklaring
en een toepassing van Psalm 6 en Psalm 32 en handelt over de ware bekering van
een zondaar tot God.
Een van de drempeldichten die hierin staan, is afkomstig van De Brune. Dit gedicht
komt uitsluitend in de eerste druk van de vertaling voor, terwijl bovendien deze editie
eerst sinds kort bekend is. Op dit moment heb ik weet van één exem-
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plaar hiervan, dat zich in een particuliere collectie bevindt. Dit alles verklaart de
onbekendheid van dit drempeldicht van De Brune. Omdat het hier een nieuwe vondst
betreft, laat ik het gedicht in zijn geheel volgen:

Op de boet-Psalmen Des Koninghs Davids.
De wegh, die naer den hemel leydt,
Is niet met roosjes over-spreydt:
Maer is met dorens dicht begroeyt,
En deur-gaens met gheween besproeyt.
God wil ons leyden langhst der hel,
Door bitter smert, en veel ghequel,
Eer hy ons soetheyd aen wilt bien,
En laten 's hemels vreughden zien.
Hy wilt niet krijghen daer om hoogh,
Een natte, maer een drooghe oogh:
Hy wilt gheen wesen vet en glad,
Maer dat in droefheyd is ghebadt.
Gheen droefheyd, die de weereld maeckt,
Maer wel, die naer den hemel smaeckt:
Een droefheyd over zond en quaed,
Dat teghen God de mensch begaet:
Een droefheyd, dat-men niet en doet,
Gods wil, met een op-recht ghemoed:
Een droefheyd, dat-men niet en is
Ghenoegh bedroeft in zijn ghewis.
Wel aen die noch niet zijt gheleert,
Hoe dat-men God met tranen eert:
Hoe dat-men door veel druck en pijn,
In volle maet kan vrolick zijn;
Ziet hier, hoe David heeft gheweent,
En hoe hy 't heeft met God ghemeent:
En volght hem naer hier op der eerd,
Zo ghy des hemels vreughd begheert.
I. de Brune.

Laat dit gedicht in literair opzicht niet veel voorstellen, religieus gezien vormt het
een bevestiging van wat in dit artikel uiteengezet is. Er komen immers diverse
piëtistische thema's in voor.
Het gedicht zet in met de gedachte dat de levensweg van de godvrezende, die naar
de hemel voert, bezaaid is met tegenspoed. Het door God beoogde gevolg hiervan
is tranen. In de hemel wil Hij namelijk ogen die droog geschreid zijn. In aansluiting
hierop staat vervolgens de droefheid centraal. Deze droefheid is niet werelds, maar
hemels. De dichter beschrijft deze droefheid op drie niveaus, waarbij hij verdiepend
te werk gaat. Allereerst komt de droefheid ter sprake over de zonde als ontering van
Gods heilig wezen. Betracht men daarentegen de wil van God wel, dan is er toch
nog reden tot droefheid: nu over het feit dat men dat niet doet met een oprecht gemoed.
Als laatste en laagste trap stelt De Brune het geval dat men bedroefd is, maar dan
moet men erover bedroefd zijn dat men niet bedroefd genoeg in zijn geweten is.
Vooral dit laatste is een typisch piëtistisch motief.
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Het gedicht eindigt met David in zijn wenende boetvaardigheid ten voorbeeld te
stellen. Het kernwoord van de laatste regel is hetzelfde als van de eerste regel: hemel.
Het valt op dat noch in het opschrift noch in de tekst van dit drempeldicht de naam
van de Engelse auteur of die van de overzetter van dit geschrift wordt genoemd.
Vooral het ontbreken van Morris' naam is opmerkelijk, omdat deze De Brune om
diens bijdrage zal hebben gevraagd. De Brune beperkt zich in zijn gedicht tot de
inhoud van de bijbelse stof die aan Haywards werk ten grondslag ligt. Heeft de
Middelburger wellicht zijn gedicht vervaardigd zonder het manuscript gelezen te
hebben? Het heeft er alle schijn van.
Dat De Brune Hayward noch Morris, die in totaal drie vertalingen van
piëtistisch-puriteinse geschriften op zijn naam heeft staan117, noemt, heeft wellicht
een praktische oorzaak, maar dit neemt niet weg dat er ook een andere betekenis aan
toegekend mag worden. De Middelburgse raad wilde niet dat men hem in nauw
verband met het piëtistische Puritanisme zou brengen. Deze beweging had het Piëtisme
zoals hij dat te Middelburg had meegemaakt in figuren als W. en E. Teellinck,
doordrenkt. Hoewel hij daarvoor sympathie gevoelde, was hij er niet geheel congeniaal
mee. Zijn piëtisme vertoonde een eigen karakter. Om het in De Brune's eigen woorden
te zeggen:
Zijn zelfs zijn.

Ellendige menschen! die zich ont-eygenen, en aen andere in huyre gheven
of verkoopen. Ick wil mijn zelven aen mijn vriend wel leenen, maer niet
wegh geven; my aen hem hechten, maer niet in-lijven.
Die zijn eygen zelf vergeet,
Is een zot die weynigh weet118.
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Van der Haar, A.w., 154.
B, I, 195.

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

54

Taalidealen, taalnormen en taalverandering: Johan de Brune in
linguïstisch perspectief*
Marijke J. van der Wal
0. Inleiding
De Brune laat in zijn voorreden bij De Grond-steenen van een vaste Regeringe zijn
afkeer blijken van ‘koortsige letter-meesterkens, die, om het veranderen van een
stipken, end ick en weet niet wat nietighe wech-worpselen, met volle kelen, triumphe
uyt-roepen’ (p.VI). Het zou dan ook niet in de geest van De Brune zijn om bij de
viering van zijn 400ste geboortedag de aandacht te richten op kleine details in zijn
taalgebruik. Het is ook allerminst nodig, omdat een breder onderwerp zo bijzonder
interessant is: de ‘talige’ context waarbinnen De Brune leefde en schreef. Om daar
een beeld van te schetsen worden de invalshoeken taalidealen, taalnormen en
taalverandering gekozen. Een trits van begrippen die met elkaar samenhangen, zoals
zal blijken. Ik hoop duidelijk te maken dat in de tijd van De Brune taalidealen een
belangrijke rol speelden bij de benadering van taal. Voorts dat de beschouwing van
de taalnormen, die op diverse punten in ontwikkeling waren, ons voor interessante
vragen stelt. Vragen waarbij men wordt geconfronteerd met taalverandering in het
algemeen; iets wat zal worden geiïllustreerd aan enkele taalveranderingen in het
bijzonder.

1. Taalidealen
1.1. De context
Johan de Brune zag het levenslicht twintig jaar nadat zijn latere stadsgenoot Johan
Radermacher in Londen voor zichzelf het begin van een Nederlandse grammatica
op papier had gezet (een voorreden en een kort stuk eigenlijke grammatica) en vier
jaar nadat de eerste volledige grammatica, de welbekende Twe-spraeck vande
Nederduitsche letterkunst, was verschenen1. De Brune werd geboren in een eeuw
waarin in heel West-Europa belangstelling voor de moedertalen ontstaat of al eerder
manifest is geworden. In de Nederlanden werd het streven naar verheerlijking,
zuivering en opbouw van het Nederlands met name merkbaar in de tweede helft van
de 16de eeuw2. De aktiviteiten ten behoeve van de volkstaal, het ‘duits’ of ‘diets’
*
1

2

De tekst is een aangepaste versie van de lezing voor het De Brune-symposium, gehouden
op zaterdag 26 november 1988 te Utrecht.
Zie voor Radermachers Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytsche
taelkunste (1568): K. Bostoen, Kaars en bril: de oudste Nederlandse grammatica. Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1985. De nieuwste uitgave van de Twe-spraeck
is: Twe-spraeck vande Nederduitsche letterkunst (1584). Ed. G.R.W. Dibbets. Assen/
Maastricht 1985.
Een overzicht van deze ontwikkeling is te vinden in L. van den Branden, Het streven naar
verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw. Arnhem 1967.
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mer In liefde bloeiende (H.L. Spieghel c.s.), de woordenboeken van Kiliaen en de
nederlandstalige wetenschappelijke geschriften van Simon Stevin.
De Twe-spraack geeft voor het eerst de regels van het Nederlands aan. Niet alleen
beschrijvend, descriptief, maar ook in regelende, ‘opbouwende’ zin, bijvoorbeeld
waar het de naamvallen betreft. Zoals bekend, zijn er slechts resten van het
middeleeuwse naamvalssysteem in het 16de-eeuws aanwezig, maar desondanks
krijgen we in de Twe-spraack een volledig naamvalssysteem van maar liefst zes
naamvallen voorgeschoteld. We merken dat de auteurs dan ook niet de feitelijke
situatie beschrijven, maar dat hun een ideaalbeeld voor ogen staat: een goede taal is
een taal met naamvallen (zoals het Latijn); het Nederlands dient in die richting
opgebouwd te worden. Wanneer de Nederlandse taal, die in verscheidene opzichten
voortreffelijke eigenschappen heeft, goed gecultiveerd wordt, hoeft zij niet onder te
doen voor andere aanzienlijke talen - is de gedachte die uitgedragen wordt. Dan kan
het Nederlands op alle terreinen gehanteerd worden, zelfs op het gebied van de
wetenschap, waar het Latijn het alleenrecht had.
Het werk dat in de 16de eeuw werd begonnen, wordt in de 17de eeuw voortgezet.
Tijdens het leven van Johan de Brune verschijnen er naast twee herdrukken van de
Twe-spraack, in 1614 en in 1649, ook andere grammatica's, zoals Christiaen van
Heule's Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst (1625), die werd gevolgd door
zijn Nederduytsche Spraec-kunst ofte Tael- beschrijvinghe van 1633, en Petrus
Leupenius' Aanmerkingen op de Neederduitsche Taale van 1653. Velen houden zich
bezig met moedertaalkwesties: auteurs als Hooft en Vondel, maar ook de jurist
Anthonis de Hubert en de Haarlemse predikant Samuel Ampzing - om een paar
voorbeelden te noemen. In de tijd waarin De Brune zelf de pen hanteert - de periode
1619-1657 -, is er dus ruime aandacht voor de opbouw van het Nederlands en staan
allerlei taalproblemen in de belangstelling. De vraag die zich dan opdringt, is: toont
de jurist-ambtenaar-schrijver Johan de Brune, die zich ook in onder meer klassieke
talen en Hebreeuws had verdiept, interesse voor deze taalzaken en zo ja, wat waren
dan zijn opvattingen en standpunten?

1.2. De Brune over taal
Bij de beantwoording van de gestelde vraag onderzoeken we in chronologische
volgorde de voorredes bij De Brune's werken en gaan we in zijn laatste werk, het
Bankket-werk van goede gedachten, bovendien de stukken na met een titel waarin
het woord taal voorkomt. Met betrekking tot zijn eerste publikatie de Proverbia of
de Spreucken van Salomon, een vertaling van de Spreuken uit het Hebreeuws, van
1619, valt er niets te melden. De Voorreden bij de Grond-steenen van een vaste
Regieringe van 1621 levert wel iets op. De Brune verdedigt zich daar tegen de
mogelijke kritiek op zijn werk, nl. ‘datter vele harde, ongebruyckelicke woorden en
spreuken zijn, die den aerdt van onse tale niet verdragen of lijden magh’ (XIII; citaat
naar de 2e druk van 1661, die enkele spellingsverschillen met die van 1621 vertoont)
en hij maakt in dat verband een lovende opmerking over het Nederlands:
Een tael vol van haer selfs, vol sins, vol soetigheden,
Vol van vernuft, van geest, van kracht, van stercke leden:
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Die met d'Hebreeusche tael end haer geslacht, verwint,
In aert, tijt, kortigheyt, al d'ander, die men vint.
[Grondsteenen 1661: XIV]
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Afb. 10. Titelpagina van Van Heule's Nederduytsche spraec-konst ofte Taelbeschrijvinghe, Leiden
1633.
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Het Nederlands staat voor De Brune, blijkens dit citaat, op gelijk niveau met het
Hebreeuws, een taal die hij goed kende, gezien zijn vertaling van de Spreuken en
zijn latere vertaling van de psalmen en het Hooglied, alle uit de grondtekst. Die twee
talen staan boven de andere talen in aard/ karakter (1). Dat is een welbekend geluid:
het Nederlands wordt als Germaanse taal ook in de Twe-spraack hoog geschat
tegenover de Romaanse bastaardtalen, die nl. als verbasteringen van het Latijn werden
gezien; het Hebreeuws heeft vanzelfsprekend als taal van het Oude Testament een
bijzondere status. Met tijt (2) zal ouderdom bedoeld worden, wat betekent dat het
Hebreeuws en het Nederlands als zeer oude talen, tegenover al de andere talen worden
gesteld. Het is begrijpelijk dat het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament en
volgens bepaalde opvattingen zelfs de taal van het paradijs, in die tijd als de oudste
taal werd gezien, maar het wekt wellicht verbazing dat het Nederlands daarnaast
wordt geplaatst. Toch gaat het niet om een chauvinistisch idee van De Brune. Het is
de weerklank van een opvatting die door Goropius Becanus in zijn historiewerk over
Antwerpen (Origines Antwerpianae, 1569) werd geponeerd en die ook in de
Twe-spraack wordt vermeld. De opvatting namelijk dat het Nederlands de oudste
taal is (ouder zelfs dan het Hebreeuws), wat ook zonneklaar uit de naam zelf blijkt:
duits, de aanduiding voor het Nederlands in die tijd, betekent immers ‘doutst’! De
derde eigenschap die genoemd wordt, de ‘kortigheyt’ (3) die zowel het Nederlands
als het Hebreeuws zou bezitten, doet sterk aan de opvattingen van Simon Stevin
denken. Al in de dialoog in zijn leerboek voor de logica, Dialectike ofte Bewysconst
(1585), laat hij een van de sprekers als waardevol kenmerk van het Nederlands de
kortheid van de woorden noemen: ‘het Duytsch, als seer oude ende aldervolmaeckste
spraecke, bestaedt meer dan eenighe ter werelt uyt eensillibighe grondtnamen’ (v.d.
Branden 1967: 191). Ook in Stevins Uytspraeck vande Weerdicheyt der Duytsche
Tael (1586) komt nadrukkelijk deze eigenschap van het Nederlands naar voren,
waarin deze taal het Latijn en het Grieks verre overtreft (v.d. Branden 1967: 194).
De moedertaal laat De Brune dus niet onberoerd: hij spreekt zijn waardering voor
het Nederlands uit en hij doet dat in formuleringen waarin wij bepaalde opvattingen
uit zijn tijd weerspiegeld zien. Waardering van de eigenschappen van de moedertaal
is het uitgangspunt van velen in de 16de en 17de eeuw die echter ook beseffen dat
die taal nog lang niet volmaakt en op alle niveaus bruikbaar is. Er valt nog veel te
doen aan het cultiveren van het Nederlands, dat dan ook als een duidelijke taak wordt
gezien. Ook De Brune, die een vergelijking maakt met het Frans, dat eveneens vanuit
de wieg tot ‘een statelicke mannelickheyt verheven’ is, spoort ‘de beste verstanden’
aan om zich ten behoeve van het ‘duytsch’ in te zetten (vgl. Grondsteenen p. XIV).
Hij constateert overigens tegelijkertijd dat men wat dat betreft niet vanuit het niets
hoeft te beginnen, maar dat diverse personen al activiteiten op het gebied van de
moedertaal hebben ontplooid:
En siet, daer begint ons een goede hope toe te lichten. Heynsius, Catsius,
Scriverius en alle die Amsterdamsche dicht-geesten, zijn alreede met groote
schreden voor-gegaen. Ick sal van achter haer voet-stappen warm-houden,
en onderwijlen acht nemen, of haer niets haestelick voorby en vliege.
[Grond-steenen 1661: XVI]
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groep Amsterdamsche dichtgeesten? Wat houdt het opbouwen en cultiveren van
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de moedertaal in concreto in? Hoe doet men dat? Niet alleen door het schrijven van
een grammatica of het maken van een woordenboek, maar ook door de moedertaal
in geschriften daadwerkelijk te hanteren! Dat hebben de door De Brune genoemde
personen gedaan. Wanneer De Brune zijn Voorreden in 1621 schrijft is van Danieël
Heinsius (1580-1655), die door Knuvelder getypeerd wordt als ‘de promotor van de
nieuwe kunst [=renaissancekunst M.W.] in de nationale taal’, de bundel Nederduytsche
Poemata (1616) verschenen3. Dat betekende dat een van de beroemdste mannen van
zijn tijd, hoogleraar klassieke talen en geschiedenis in Leiden, het niet beneden zijn
waardigheid achtte om de moedertaal te gebruiken. Heinsius' vriend Petrus Scriverius,
die zelf dan al diverse historische werken in het Nederlands heeft gepubliceerd, gaf
de Nederduytsche Poemata uit, en hield in de voorreden, in proza en in poeëzie, een
vurig pleidooi voor de moedertaal. Cats, die in 1618 debuteerde met de
emblematabundel Sinne- en Minnebeelden, had snel naam gemaakt en moest uiteraard
ook als Zeeuws voorbeeld genoemd worden. Onder de groep Amsterdamsche
dichtgeesten tenslotte zullen ongetwijfeld Hooft en Vondel begrepen zijn.
De moedertaal krijgt ook aandacht in de Voorreden van De Brune's Emblemata
uit 1624. Hij geeft daar een rechtvaardiging ‘van mijn onghemeen schrijven’ en
spreekt zijn verbazing uit over de nalatigheid die er bestaat ten opzichte van de
moedertaal.
Sedert dat ick de oude en gheleerde talen deur-loopen, en meest alle de
Europeesche, die by ons ghebruyckelick zijn, ghesmaeckt hebbe, heb' ick
my dickwils verfoeyt, dat onse natie (een volck dat anderzins in konsten
en wetenschappen geen andere en wijct) zoo naer-laetigh en verzuymigh
gheweest is, om onze tale op te bouwen, en haer behoorlick en meughelick
cieraed te gheven: voornemelick ziende, en als nu en dan beproevende,
datter nauwelick yet fraeys of uyt-nemende by andere ghevonden en wert,
dat van ons niet zoude konnen naerghevolght, en by naer met even-veel
woorden even-aerdigh (= even treffend M.W.) uyt-gedruckt werden
[Emblemata 1624, Aen de Leser p. I-II].
Er is laksheid wat de taalopbouw betreft, terwijl het Nederlands in principe toch zo'n
geschikte taal is:
't Is zeker, dat onze tale bequaem is, om op hooghe schoenen te treden, en
allerley vercierssel aen te nemen; jae, dat meer is, om te draghen het
ghewichte van de grootste in-beeldinghen, die in een menschelicke ziele
vallen konnen. Ons en ontbreeckt niet, als dat wy niet durven, of en willen
van andere nemen, dat zy, zonder haer verlies en verminderinge, ons
mildelick aen-bieden: zonder dat wy eenigh ander woord, als ons eygen,
en by ons geburghert, hoeven te ghebruycken. Zoo hebben eertijds de
Latijnen gheluckelick ghearbeyt, om uyt te putten de schatten van de
Grieksche welsprekentheyd: en zoo leeren noch daghelicks de Franssen,
en andere nabuerighe volckeren, in haer eyghen tale, uyt de Grieksche
ende de Latijnsche spreken. Waerom zullen wy dan altijds even kindsch,
3

Zie G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, dl. II, ('s
Hertogenbosch 1967) 114.
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in de luyren blijven liggen, en Taetjen blijven krijten, daer wy bequamelick
en mannelick Vader konnen zegghen? [Emblemata 1624, Aen de Leser
p. II].
Op degenen die twijfelen aan de noodzaak van een gecultiveerde taal lijkt wel de
volgende passage gericht te zijn:
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'T is wel zoo, dat de talen gevonden of in-ghestelt zijn, op dat wy d'een
den anderen de innerlicke ghedachten onzes herten zouden te kennen
gheven: en dat het ghenoegh is, dat wy, door een slechte (= eenvoudige
M.W.) en verstaendelicke (= begrijpelijke M.W.) tale, onze meeninge met
den anderen verwisselen, en ghemeen maecken. Maer hoy moet hy eten,
en aerde en water werden, die niet en verstaet, datmen een wind-meulen
met blaes balcken niet en kan doen omme-gaen: datter heel veel aengelegen
is, met wat kracht van woorden vele menschen bejeghent en gheroert
werden. Een leeghe, straetsche, en ghepeupelsche reden zal, voor een
hoogh verstand, ter aerden vallen, zonder slagh te gheven, of yet te
verwinnen. T'en is jae oock niet ghenoegh, dat een reden mergh en vleesch
heeft: zy moet dickwils wat ghesmuckt en verciert werden, door het pinceel
van een effen en ronde tale [Emblemata 1624, Aen de Leser p. II-III]4.
M.a.w. een eenvoudige taal bereikt niet het gewenste effect en dus is het van belang
zich voor de cultivering van de moedertaal in te spannen; niet alleen om gelijke tred
te houden met de omringende landen, maar om daarin ‘de pertisaene [te] draghen’,
d.w.z. voorop te lopen, uit te blinken:
Ick wil dan alle gheluckighe verstanden en kloecke gheesten ghebeden
hebben (...) dat zy eyndelick de goede hand daer toe willen aen-wenden,
dat onze tale (die noch al kruypende langhst der aerden sleypt) mocht
op-ghetrocken werden, tot het tsop en kruyn-punt van hare grootheyd: op
dat wy niet alleene met onze na-bueren in ghelijcke lid treden, maer oock
zelfs de pertisaene draghen mochte [Emblemata 1624, Aen de Leser p.
III].
Het zijn bekende geluiden, reminiscenties aan de Twe-spraack, die De Brune later
niet meer in zijn voorredes of opdrachten herhaalt: niet in Ziel-gherechten (1632),
niet in zijn spreekwoordenverzameling Nieuwe wyn in oude Le'er-zacken (1636),
niet in zijn rijmloze psalmvertaling van 1644 De CL Davids Psalmen, niet in zijn
vertaling van en commentaar op het Hooglied (1647). Ook in zijn laatste werk, het
Banket-werk van goede gedachten, (1657), wordt in de Voorrede geen aandacht
geschonken aan de taal. De tekst zelf levert wel iets op: opmerkingen over
welsprekendheid en goede stijl van schrijven en informatie over De Brune's
talenkennis5. Hij zou meer dan tien talen geleerd hebben, volgens zijn eigen opmerking
dat hij ‘meer, als ick vingers telle, stuck-wijze geleert hebbe’ (in dl. II, p. 285 onder
CDLX Tael-rijck). In de tekst treffen we ook onder het kopje Neerlandsche tale een
4

5

Men treft hier eisen aan die in de retorica's gesteld werden. Zo wordt in de
Rederijck-kunst, de retorica die de kamer In liefde bloeiende uitbracht, het bekende
onderscheid tussen Slecht (Humile), Middelbaar (Medium) en Treffelycke (Sublime)
spraack gemaakt. Wanneer men zich van de ‘slechte spraack’ bedient, moet men er in
elk geval voor zorgen ‘dattet niet heel zonder murgh (=merg M.W) en zy’ (H.L. Spiegel,
Twe-spraack, Ruygh-bewerp, Kort Begrip, Rederijck-kunst, Ed. Trivium, uitgeg. door
W.J.H. Caron, (Groningen 1962) 200). De Brune neemt echter in dit verband geen
genoegen met een ‘slechte spraack’, ook al heeft deze ‘mergh en vleesch’.
Wat De Brune opmerkt over welsprekendheid en een goede stijl van schrijven, laten we hier
ter zijde. Het is te vinden in het Bankket-werk dl. I, 225 Ghemeene tale; dl. II: 188 Hooghe
stijl, 257 Wel-sprekentheyd, 329 Stijl van schrijven, 365 Stijl van schrijven.
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lofprijzing van het Nederlands aan, de taal die voor geen andere taal hoeft onder te
doen. Natuurlijk, alle talen zijn arm, wanneer men ze vergelijkt met de rijkdom en
overvloed van gedachten die grote dichters en redenaars daarin willen uitdrukken,
stelt De Brune, om dan te vervolgen met:
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Maer dit staet my diep, in 't hooft gheprent, dat onze Nederlandsche gheen
talen en hoeft te wijcken, om 't ghewighte van de hooghste afbeeldinghen,
en ziel-driften, te vatten en te dragen. Ick zie, (hoe-wel met zwacke ooghen)
dat-ze dien hooghen stijl kan lijden, daer mede den Orateur de groote
zeylen van zijne wel-sprekentheyd uyt-zet: dat-er in ghevonden kan werden
eene majesteyt, en pleghtighe pompe; een toghtighe vloedt; buyen en
tempeesten; een levende glans, die tot in het herte schettert; een
toover-schoonheyd, die mannelick en kraghtigh is om zielen wegh te
rucken [geciteerd naar Bankket-werk 1660, dl. II: 237].
Het Nederlands kan verheven gedachten en welsprekendheid uitstekend aan. Stevin
meende zelfs dat het Nederlands door ‘deses taels beweeghlicheyt’ daarin bijzonder
uitblonk (zie Van den Branden 1967: 195-6).

1.3. Conclusie
De Brune's uitlatingen over taal kunnen we geheel inpassen in bestaande 16de- en
17de-eeuwse opvattingen. In de enige monografie over De Brune, de postuum
verschenen dissertatie van C.H.O.M. von Winning, getiteld Johan de Brune de Oude,
een zeeuwsche christen-moralist en humanist uit de zeventiende eeuw (Groningen/
Den Haag 1921), wordt ook aandacht aan De Brune's opmerkingen over taal besteed.
Von Winning (1921: 103-4) merkt op dat een opwekking tot cultivering van de
moedertaal voor de toonaangevenden van De Brune's tijd overbodig was, maar dat
er nog velen geweest zullen zijn ‘die vreemd stonden tegenover de nieuwe reinheid
en plooibaarheid der moedertaal’. Naar zijn mening waren het ‘zulke achterblijvers,
waartegen de schrijver van de Grond-steenen en Emblemata, die immers door het
groote publiek gelezen wilde worden, zich scheen te richten’ (104). Daarmee
suggereert hij een wat achterlopend, provincialistisch publiek voor De Brune en
wellicht ook wel een zeker provincialisme bij De Brune zelf. De Brune zegt inderdaad
niets nieuws; hij geeft gangbare opvattingen weer, die hij een publiek van ‘hoofts
en zuylichems’, een typering die hij zelf in een ander verband gebruikt, niet hoeft
voor te houden6. Hij is echter lang niet de enige: ook in Holland worden dergelijke
standpunten nog nadrukkelijk naar voren gebracht7. De geluiden over de cultivering
en de waarde van de moedertaal verstommen niet in de loop van de 17de eeuw (al
was de waarde van de moedertaal al duidelijk in de literatuur gebleken), maar ze
klinken zelfs door tot ver in de 18de eeuw. Het Nederlands is dan ook nog niet op
alle gebieden geaccepteerd, nl. niet als taal van de wetenschap.
6

7

De Brune spreekt over deze categorieën mensen in een opmerking die hij over duistere
schrijvers maakt: ‘Men schrijft niet alleen, voor zulichems, voor hoofts, en dierghelijcke
hemel-stijghers, die de herssens zoo door-ploeght hebben, dat-ze met een op-slagh, door een
eycken balck zien konnen, wat daer onder light; maar oock voor schemer-ghezichten, die
bezwaerlick een wolf uyt een hond zouden konnen onderscheyden’ (geciteerd naar
Bankket-werk 1660, dl. II, 416, DCLXVII).
Een mooi Hollands voorbeeld is de voorreden ‘Aan den liefhebberen der Neederduitsche
Taale’ in Petrus Leupenius' Aanmerkingen op de neederduitsche taale van 1653.
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2. Taalnormen en taalverandering
2.1. Een standaardtaal in ontwikkeling
Bij de opmerkingen over de Nederlandse taal en de lofprijzingen van het ‘duytsch’,
moeten we ons realiseren dat we nog niet met een eenheidstaal, met een soort van
ABN te maken hebben. Het gaat om een standaardtaal die in de 17de eeuw nog in
ontwikkeling is. Het Hollandse stempel op die standaardtaal is duidelijk, maar ook
zuidelijke invloeden, met name van het Brabants, zijn aanwezig. De status die de
zuidelijke taal had, blijkt heel treffend in De Brune's typering van de schoonheid in
zijn Bankket-werk:
Men zeght, dat een schoone vrouw moet hebben een Neerlands lijf, een
Enghelands aen-ghezicht, een Brabands tongh, en een Hollands hert.
[ed. 1660, dl. I, p. 246, DCIII Schoonheyd; cursivering M.v.d.W.].
Een standaardtaal in ontwikkeling impliceert een zoeken naar en geleidelijk aan
vaststellen van taalnormen. Er zijn twee belangrijke vragen te stellen: wat zijn
taalnormen precies (1) en waar haalt men die normen vandaan (2)? De behandeling
van de eerste vraag kan hier niet uitgebreid aan de orde komen. We gaan hier van
een simpele omschrijving uit: een taalnorm geeft aan wat goed en wat slecht
Nederlands (of zelfs geen Nederlands) is. Wat het hedendaags Nederlands betreft
kunnen wij als native speakers in hoge mate bepalen wat goed en wat fout is; we
treffen daarnaast in grammatica's regels en voorschriften aan, waarop we kunnen
steunen. Voor een oudere taalfase ligt dat uiteraard anders: native spreakers ontbreken;
we moeten afgaan op overgeleverd schriftelijk taalgebruik. Dat levert ons informatie,
maar die informatie kan tegengesteld of uiteenlopend zijn, zodat we ons afvragen
wat nu de regel of de geaccepteerde norm in een bepaalde periode was. Vanaf de
tweede helft van de 16de eeuw hebben we niet alleen overgeleverd taalgebruik tot
onze beschikking, maar ook uitspraken van tijdgenoten over taal, in grammatica's
en andere geschriften. Wanneer die tijdgenoten een bepaalde norm of regel stellen,
dan komt onze tweede vraag naar voren: waar halen zij die regel of die norm vandaan?
Waarop baseren zij die en wat bepaalt hun keus voor een bepaalde variant van het
taalgebruik? Dat zijn in algemene zin voor de historische taalkunde en voor de
geschiedenis van de taalwetenschap bijzonder interessante vragen. Hier grijpen die
twee wetenschapsgebieden ineen: we hebben te maken met de taal zelf en de
taalontwikkeling en taalverandering enerzijds (historische taalkunde) en met de
beschrijving en beschouwing van die taal anderzijds (geschiedenis van de
taalwetenschap).
Er is meer dan genoeg materiaal om te onderzoeken welke taalproblemen er
speelden in de tijd van De Brune en welke keuzes er werden gemaakt, m.a.w. welke
normen geleidelijk aan gingen gelden. We kunnen ook nagaan waarop die normen
gebaseerd waren. In de al eerder genoemde grammatica's en andere geschriften over
taal nemen naamvalskwesties (zoals: hoeveel naamvallen en welke vorm precies?)
een belangrijke plaats in. Het vaststellen van regels en het hanteren van normen op
dit gebied heeft, zoals we al opmerkten n.a.v. de Twe-spraack, alles te maken met
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de taalidealen die men heeft. Het bezitten van naamvallen is zo'n taalideaal; de
aanwezigheid van een zekere regelmaat is dat ook. Dat laatste, het aanbrengen of
handhaven van een zekere regelmaat of systematiek, speelt bijvoorbeeld een rol in
de herhaaldelijk gevoerde discussie rond de vormen voor de 2e persoon enkelvoud.
Ghij, oorspronkelijk meervoud, staat te-

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

62

Afb. 11. Titelpagina van Leupenius' Aanmerkingen op de Neederduitsche Taale, Amsterdam 1653.
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genover het verouderde du. Wanneer men du afwijst, wordt door sommigen
voorgesteld om het belangrijke onderscheid enkelvoud - meervoud tot uiting te laten
komen in ghij - ghijlieden.
Vanuit de vraagstelling van de taalnormen kan nog veel onderzoek verricht worden:
over de verhouding tussen het feitelijk taalgebruik en de taalnormen, over de werking
van geaccepteerde taalnormen op het taalgebruik van verschillende sociale lagen,
over de wording van een zekere standaard(taal). Onderzoek dat betrekking kan hebben
op verschillende perioden, van de 16de t/m de 18de eeuw, en dat in een internationaal
kader past: alle Westeuropese volkstalen ontwikkelden immers vroeger of later een
standaard, een eenheidstaal! We hebben het hier echter in de eerste plaats over De
Brune. Ik zal een kleine illustratie geven van dergelijk onderzoek, toegespitst op De
Brune, door voor twee taalkwesties na te gaan welke normatieve opmerkingen in
geschriften uit die tijd worden gemaakt en door vervolgens te bepalen welk beeld
De Brune's taalgebruik op die twee punten geeft. We kiezen twee taalverschijnselen
die in de 17de eeuw een verandering doormaken: de negatie en het reflexief.

2.2. Taalnormen en De Brune (1588-1658): de negatie
De ontkenning verandert in de geschiedenis van het Nederlands, zoals bekend: van
een tweeledige negatie (en...niet; en...noyt; en...geen etc.) naar een enkele negatie
(niet, noyt, geen). Die ontwikkeling is al in het Middelnederlands ingezet en is rond
1650 zeer ver gevorderd ten gunste van de enkele ontkenning (vgl. v.d. Horst & v.d.
Wal 1979: 16-7). Het is een taalverandering die variatie (nl. het oude naast het nieuwe)
veroorzaakt en daarmee ook een standpuntbepaling uitlokt.
We geven een enkel voorbeeld. De grammaticus Van Heule is op het punt van de
negatie duidelijk in verwarring geraakt: hij meent bij de tweeledige negatie met
hetzelfde element als het voegwoord en/ ende te maken te hebben. Zo merkt hij op
dat ontkennende zinnen bepaalde eerder behandelde volgordes ook hebben, met
daarbij de volgende kanttekening:
behalven dat de Koppelingen in haere plaetsen/ tusschen gestelt worden/
als
Ik en doe nu dit niet,
Ik en geef hem dat werk niet,
Ik en neem dat werk van hem niet [Van Heule 1625: 76].
Hier wordt en koppelinge, d.w.z. voegwoord genoemd8. Van Heule geeft verder geen
mening over het gebruik van dat en in de negatie. Dat in tegenstelling tot de
grammaticus Leupenius die in 1653 in zijn Aanmerkingen op de neederduitsche taale
8

Het is niet de enige plaats waar dit bij Van Heule gebeurt. In het gedeelte Van de koppelingen
De conjunctionibus (Van Heule 1625: 87) worden ook het voegwoord en en het ontkennende
en als hetzelfde element gezien. Vgl.: ‘Het woordeken En, wort met een groot onderscheyt
gebruykt als/ Wy zullen dat en dat doen, hier neemt men En voor Ende, ook wort En in
verbiedende redenen gebruykt/ als En doet dat niet, men zal ook gemeynelik in eene
verbiedende reden/ daer En gestelt wort/ het woordeken Niet ofte gheen stellen/ als En laet
dat niet te doen, Daer en is geen hoope’.
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vermeldt dat de ‘hechtinge van verscheidene redenen aan elkanderen’ op verscheidene
manieren kan geschieden: en, ook, noch, niet alleen, maar ook, meede, met,
metsgaaders, - en dus ook over het voegwoord en spreekt - maar daar aan toevoegt:
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Daar het een groot misbruik is dat en somtyds genoomen wordt voor een
ontkenninge/ gestellt synde by geen of niet: soo wordt gemeenlyk geseidt/
gy en sullt niet dooden, gy en sullt niet steelen, gy en sullt geen overspel
doen: doch dat is teegen den aard der ontkenningen: want daar twee
ontkenningen by een komen/ doen sy soo veel als eene bevestiginge: nu
geen en niet syn ook ontkenningen/ daarom kann en, als een ontkenninge/
daar by geen plaatse hebben. Tis ook overtollig/ want het kann veel korter
en soeter naagelaaten worden. Wat ongemakk geeft het te seggen/ gy sullt
niet dooden, gy sullt geen overspel doen, gy sullt niet steelen? [Leupenius
1653: 51].
Een felle afwijzing dus van het z.i. onlogische en overtollige en, die in
overeenstemming is met de mate waarin de verandering van tweeledige negatie naar
eenledige negatie zich voltrokken heeft. Bij tijdgenoten van De Brune (Hooft
1581-1647; Vondel 1587-1679; Cats 1577-1660) worden veranderingen op dit vlak
gesignaleerd. Hooft's brieven uit de periode 1645-47 bevatten steeds eenledige negatie,
in tegenstelling tot die uit de periode 1599-1615 (vgl. Burridge 1983: 42). In Vondels
Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste van 1650 wordt slechts één tweeledige
negatie aangetroffen. Van Helten (1881b: 160) merkt op dat de tweeledige ontkenning
bij Vondel nog lang niet zeldzaam is, maar dat het aantal malen dat en wordt
weggelaten, vooral in de latere werken, groter is. Ook bij Cats verdwijnt het negatieve
en (De Vooys 1918: 254). Wat doet De Brune? Past hij zich ook aan een veranderende
norm aan?
Ik heb een kleine steekproef genomen in de Emblemata (1624) en in het
Bankket-werk (1657; 1660); twee werken die zijn gekozen om mogelijke
chronologische verschillen te signaleren. Bij De Brune blijkt zich géén ontwikkeling
op het gebied van de negatie voor te doen: in beide teksten wordt in overgrote
meerderheid tweeledige negatie aangetroffen (nl. 80% of meer). Conservatief
taalgebruik dus? Men kan tegenwerpen dat De Brune in een bepaalde periode zijn
taal heeft verworven en dat dit kennelijk bepalend is geweest. Daarom is het van
belang om hem te vergelijken met tijdgenoten (de geboortejaren van Cats, Hooft,
Vondel en De Brune liggen binnen een periode van ruim 10 jaar) en niet het
Bankket-werk te leggen naast een willekeurige publikatie uit 1657 of 1660. Zijn
tijdgenoten, Cats, Vondel, Hooft laten een verandering zien; De Brune niet. De vraag
die men kan stellen is of dat met een behoudende inslag van De Brune zelf te maken
had of dat nog iets anders een rol speelt, nl. een regionale bepaaldheid ofwel een
verschil tussen de zich ontwikkelende standaardtaal en bepaalde dialecten. In het
zuiden van ons taalgebied heeft de tweeledige ontkenning zich veel langer
gehandhaafd dan in het noorden, waar ook de ontwikkeling van de standaardtaal
plaatsvond. Voor regionale bepaaldheid zou kunnen pleiten dat ook in andere
opzichten De Brune's taalgebruik meer bij het zuiden dan bij het noorden aansluit:
bijvoorbeeld in het handhaven van substantieven op -e (als keersse e.d.) tegenover
de Hollandse geapocopeerde vorm keers en in het precieze hanteren van een
drie-genera-systeem met de daarbij behorende pronominale verwijzingen9.
9

Wat de substantieven zonder e-apocope betreft, merken we op dat Hooft de slot-e van grave,
bedde etc. in de periode 1633-36 laat vallen. De Brune's toepassing van het
drie-genera-systeem en van de pronominale verwijzing is onderzocht door drs. H. Diederen
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in zijn afstudeerscriptie, Johan de Brune's Banket-werk van goede gedachten, een onderzoek
naar het nominale systeem gevolgd door een bloemlezing met annotaties, doctoraalscriptie
Nederlandse taal- en letterkunde, RU Leiden 1988.
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2.3. Het nuttige en nodige zich: De Brune en het reflexief
Het tweede verschijnsel dat we in De Brune's taalgebruik zullen nagaan is het reflexief.
In het Nederlands werden oorspronkelijk de persoonlijke voornaamwoorden hem en
haer als reflexief gebruikt. Slechts in oostelijke dialecten treft men in het
Middelnederlands sich aan. In de 16de eeuw dringen sich (en sick) naar het westen
door via met name de reformatorische geschriften (De Vooys 1963: 89-90). Door de
import van sich, sick ontstaat er een toestand van variatie: het oorspronkelijke hem,
haer tegenover sick, sich. De Twe-spraack bepaalt een heel duidelijk standpunt. Op
p. 84, waar enkele vormen van ‘misbruick inde t'samenvoeghing of Syntaxis’ worden
genoemd, staat: ‘een wyze zoon laat hem tuchtighen/ na myn achting zoudet zich
tuchtighen behoren te zyn’. De Twe-spraack geeft haar voorkeur voor zich zonder
opgaaf van redenen. Van Heule (1625: 74) daarentegen merkt op dat zinnen met hem
(of haar) ambigu zijn, in tegenstelling tot zinnen met zich:
De oorzaeke dat het woordeken Zich zomwijlen voor Hem gestelt wort/
is om deze volgende twijffelachticheden te vermijden/ als Hy heeft hem
daer mede gemoeyt, uyt deze woorden en kan men niet verstaen of hy
eenen anderen ofte zich zelven gemoeyt/ heeft/ maer alle twijffel wort
weg genomen/ als men zegt Hy heeft zich daer mede gemoeyt (...)10.
Ook voor Samuel Ampzing in zijn Tael-bericht van 1628, dat vooraf gaat aan zijn
beschrijving van de stad Haarlem, is sich nodig en behoort het tot onze taal:
Het woordeken sich behoord ook tot onse tale/ ende heeft sijn merkelijk
ende nodig onderscheyden gebruyk: so segge ik/ hy heeft sich bekeerd/
dat is/ sich selven; ofte hy heeft hem bekeerd/ dat is/ eenen anderen [41;
vgl. ook Zwaan 1939: 181, r.1685-8].
Een stokpaardje van Leupenius is dat hij niet sich of sig schrijft, maar sik naar analogie
van ik. Die vormen met ch of g ontlenen wij aan het Hoogduits en dat dient vermeden
te worden! Vergelijk het volgende citaat:
Onder den selfstandigen voornaamen is ook het betrekkende woord sik,
dat met een k moet geschreeven worden/ niet sich of sig, om dat wy het
van de Hoogduitsche taale ontleenen/ met de selve versachtinge als wy
van ik geseidt hebben.
Dat sik is ook een besondere voornaam/ die wy niet ontbeeren konnen/ of
wel (=hoewel M.W.) sommige door hem of hunn meinen te konnen
volldoen: maar datter groot onderscheid is tuschen sik en hem, kann men
daar uit afneemen/ wanneer men seggt/ hy beschuldight hem/ soo weet
men niet of iemand spreekt van sik selven/ of van eenen anderen/ welke
twyfelinge door sik wordt weg genoomen: hy beschuldigt sik, dat is / sik
selven: hy beschuldigt hem, dat is/ eenen anderen. [Leupenius 1653: 36-7].
10

Op het geciteerde volgt nog: ‘alzo ook/ Hy begeert dat gy by zich zout komen’. Dat
merkwaardige latinistische laatste voorbeeld is afwezig in Van Heule 1633: 53, waar
wordt opgemerkt dat Hy onschuldicht hem ambigu is, in tegenstelling tot Hy
onschuldicht zich.

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

De taalbeschouwers wijzen op het nut van een aparte reflexiefvorm sich (of sick).
Wat is nu de praktijk van het taalgebruik? Cats hanteert aanvankelijk, naast an-

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

66
dere vormen, sick, maar het verdwijnt na zijn Zeeuwse periode (vgl. De Vooys 1918:
254); de variatie hem/ haer en zich blijft wel bij hem bestaan. Vondel gebruikt in de
regel zich, al komen daarnaast met name in zijn vroegere werken hem, haer, hen
voor (Van Helten 1881a: 123). Hooft vervangt haer e.d. door sich in de periode
1633-6, wanneer hij eerdere werken herschrijft (De Vooys 1918: 253). Het reflexieve
sich werd noodzakelijk geacht door de Statenvertalers (en sick werd afgekeurd); toch
blijkt de praktijk soms anders: naast sich komen ook hem, haer, hen voor. In veel
gevallen treffen we dus nog variatie aan, waarbij wel een voorkeur voor sich is
ontstaan.
Hoe stelt De Brune zich op dit punt op en zijn er verschillen te signaleren tussen
vroeger en later werk? De vorm sick hebben we bij onze steekproef in de Emblemata
en het Bankket-werk niet aangetroffen. Zich en de persoonlijke voornaamwoorden
komen beide bij De Brune als reflexief voor, maar ook op dit punt houdt hij het
voornamelijk bij het oude, d.w.z. bij de vormen hem, haer, hemzelven, haerzelven,
die in de meerderheid zijn (70% of zelfs meer) tegenover zich, zichzelven. Een treffend
voorbeeld van zijn gebruik van het reflexief geven we uit het Bancket-werck, waar
onder het kopje Zich voor dich de volgende tekst is te vinden:
Men dient nu meest om de zoppe en de penssen. Elck een is uyt om arm
en darm te verzorgen, en gheen brood voor vrienden te sparen, daer van
zy haer-zelven de eerste en de naeste zijn. Het gaet zoo in de weereld: die
'tkruys in de hand heeft, zegent eerst hem-zelven [ed. 1660, dl. I, p. 48;
cursivering M.W.].
Ook wat het reflexief betreft is De Brune dus aan de conservatieve kant;
conservatiever in elk geval dan zijn tijdgenoten Hooft en Vondel.

3. Tenslotte: conclusies en een vraag
Wat moet onze conclusie zijn over Johan de Brune de Oude in linguïstisch perspectief?
De Brune blijkt in zijn opvattingen over taal, in zijn taalidealen, de woorden van
zijn tijd te spreken. Wat taalnormen en taalverandering aangaat kunnen we vaststellen
dat De Brune's taalgebruik wat de twee onderzochte taalveranderingen betreft
conservatief bleek te zijn. Hij is behoudend niet alleen afgemeten naar opvattingen
in grammaticale werken, maar ook in vergelijking met tijdgenoten als Cats, Hooft
en Vondel, die één tot elf jaar ouder zijn. Terwijl zij hun taalgebruik aanpasten, deed
De Brune dat niet. De Brune's taalgebruik is dus in elk geval op die twee punten
behoudend of misschien moeten we het anders formuleren: minder Hollands, minder
overeenkomend met de zich ontwikkelende standaardtaal? De door het Hollands
beïnvloede standaardtaal in wording staat tegenover het Zeeuws dat, zoals al in 2.2.
opgemerkt, op diverse punten dicht bij het zuiden aansluit. Niet voor niets wordt bij
Cats vermeld dat hij bepaalde ouderwetse taaltrekjes verliest ná zijn Zeeuwse periode.
De Brune bleef, naar wij vrijwel zeker weten, met uitzondering van zijn studietijd
zijn hele leven in de Zeeuwse contreien.

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

Is hiermee het beeld van De Brune compleet? Neen, dat is niet het geval. Er valt
uiteraard meer aan zijn taalgebruik te onderzoeken, maar daar doelen we hier niet
op. Het beeld is bovenal nog niet compleet omdat De Brune ons nog voor een
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verrassende uitspraak stelt. Hij bespot in zijn Bankket-werk pedante, betweterige
lieden:
Luyden, die ter loops in 't Latijnsche land gheweest zijn, en noyt de
Grieksche kust ghezien en hebben, willen gemeenlick de bet-weters
scheeren (=optreden als betweters M.W.), en haer woorden met bloemtjes
schilderen; daer zy de gheleerde ooren gheesselen, en de goede maghen
doen omme-keeren. Wanneer zy Duytsch spreken, 't is met onderscheyd
van Casus: zulcks dat Dominum Cornelium, by hun, een fraeyen Heer is.
Zegh my, goede vriend, op wat bergh hebt ghy gheslapen; van wat Laurier
hebt ghy geeëten, daer zulck geleerde nat u in-gestort is? [ed. 1660, dl. I,
312-3, DCCLXXX Bet-weters].
Ik zou graag met dit citaat besluiten en zo Johan de Brune als laatste aan het woord
laten, maar ik denk dat het verrassende in de tekst enige uitleg behoeft. Het geciteerde
is een merkwaardige uitval tegen het gebruik van casus, naamvallen, waaruit, volgens
Von Winning (1921: 112), het besef zou spreken dat de op klassieke leest geschoeide
grammatica niet naar behoren rekening hield met de levende taal. Als dat het geval
is, als het kritiek op het gebruik van naamvallen in het algemeen is, is het een uitspraak
die opmerkelijk afwijkt van de in zijn tijd gangbare opvattingen. Vreemd is dan wel
dat voorbeelden als het gewraakte ‘een fraeyen Heer’ en andere vergelijkbare, wel
in De Brune's eigen taalgebruik, in het Bankket-werk, worden aangetroffen11. Is het
wel een afwijzen van casus in zijn algemeenheid of moeten we het accent leggen op
‘Duytsch spreken’ en wil De Brune hier een onderscheid maken tussen gesproken
en geschreven taal? Een nieuwe, interessante vraag, die op dit moment onbeantwoord
moet blijven, maar die naar voren komt, nu we De Brune hebben beschouwd in zijn
talige context en hem hebben geplaatst in een linguïstisch perspectief.

11

Enkele voorbeelden van De Brune's eigen taalgebruik zijn: 't Is nu een bagghe, die haren
diamant verloren heeft (Bankket-werk, dl. I, 36); De woorden geven den man te kennen
(Bankket-werk, dl. I, 27); dat vasten voedt den geest (Bankket-werk, dl. II, 404).
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Johan de Brune en de stijldeugden1
Jeroen Jansen
1. Inleiding
Gebrek aan trouw kan Johan de Brune de Oude in ieder geval niet verweten worden:
vol toewijding volhardt hij in een streng Calvinisme, in bewondering voor de
klassieken, en in een juridische loopbaan. Evenzeer hecht hij zich aan Middelburg zijn geboorteplaats - en aan de literaire pen; het blijven voor hem alle leidraden in
een eeuw vol wankelbare voorspoed. Slechts de Zeeuwse hoofdstad laat hij voor
even - voor zover we weten althans - in de steek vanwege een studie rechten te Leiden,
die hem de basis geeft van advocaat tot raadpensionaris van Zeeland op te klimmen.2
Deze ambtelijke carrière, noch zijn literaire werk schonk hem echt grote bekendheid.
De pennevruchten van deze ‘christen-moralist en humanist’ - om de rake typering
van Von Winning te gebruiken - tonen hem nu eens met nadruk als theoloog-filoloog,
zoals in zijn Proverbia, of, de Spreucken van Salomon (1619), in de CL. Davids
Psalmen (1644), en in het Salomons Hoogh-lied (1647), dan weer als een overwegend
stichtende leermeester, bijvoorbeeld in zijn Emblemata of Zinne-werck (1624) en in
de Siel-gerechten (1632). Vooral in deze Emblemata, in een verzameling van ruim
7000 spreekwoorden - Nieuwe wijn in oude le'er-zacken (1636) - en in zijn
becommentarieerde spreekwoorden en levenswaarheden - het Bancket-werck van
goede gedachten (1657-1660) - kan hij nu nog overtuigen.
Maar hoe overtuigde hij zijn eigen publiek? Wat was zijn poëtica? En hoe trouw
was hij aan zijn eigen poëticale denkbeelden? Een gedeelte van zijn
literair-theoretische inzichten is al bekend uit vroegere studies. Met een aantal van
De Brunes uitlatingen over poëzie, proza en stijl stelde De Vooys in 1921 een
hoofdstuk over dit onderwerp samen in de onvoltooid gebleven dissertatie van zijn
overleden leerling Von Winning op basis van diens aantekeningen. Een welkome
beschouwing, aangezien Van Hamels Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën
over literatuur in Nederland van drie jaar eerder geen enkele aandacht aan De Brune
had besteed.3 Het monumentale proefschrift van P.J. Meertens, Letterkundig leven
in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeven-

1

2

3

Dit artikel is hier in enigszins gewijzigde vorm weergegeven ten opzichte van de lezing die
op het Johan de Brune-symposium werd gehouden. Steun voor dit onderzoek werd verkregen
via N.W.O.-project 301-178-034 [‘Literaire opvattingen in de Nederlandse letterkunde tussen
ca 1600 en ca 1670, in het bijzonder wat betreft de virtutes dicendi’], waarbij prof. dr E.K.
Grootes als promotor zal optreden. Speciale dank gaat uit naar prof. dr M.A. Schenkeveld-van
der Dussen die een eerdere versie kritisch beoordeelde.
Over Johan de Brune: C.H.O.M. von Winning, Johan de Brune de Oude, een Zeeuwsche
Christen-moralist en humanist uit de zeventiende eeuw. Groningen 1921 (reprint Groningen,
Castricum 1979); P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste
helft der zeventiende eeuw (Diss. Utrecht, Amsterdam 1943, spec. 306-315.
Zie Von Winning a.w., 139 vlgg., en de inleiding van De Vooys hierbij; A.G. van Hamel,
Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland. 's-Gravenhage
1918 (reprint Utrecht 1973).
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tiende eeuw uit 1943 geeft, in het voetspoor van Von Winning, enkele losse
opmerkingen over De Brunes poëticale opvattingen en gaat wat dieper in op de
literaire relatie tussen de Zeeuwse raadpensionaris en zijn Hollandse collega: Jacob
Cats. Een overigens niet bijzonder bloeiende briefwisseling tussen De Brune en
Constantijn Huygens is voor Meertens mede aanleiding de stijl van ook deze twee
schrijvers met elkaar te vergelijken, een relatie echter die veel minder parallellen
lijkt te vertonen dan die tussen De Brune en Cats.4

2. Brevitas (beknoptheid)
Johan de Brune heeft zich in verschillende voorredes, maar ook en vooral in het
Bancket-werck over zijn literaire opvattingen uitgesproken. Als een van de meer
karakteristieke stijlkwaliteiten van De Brunes proza - en speciaal hier kan op het
eerste gezicht aan overeenkomst met Huygens gedacht worden - valt direkt zijn keuze
op voor de kracht die in het kernachtig formuleren (brevitas) is gelegen. Beide delen
van het Bancket-werck bevatten een ‘gedachte’ onder de titel ‘kort sprekenheyd’ met
een sterk gelijkende inhoud en dezelfde strekking:
Een mannelicke tale moet kort en geschort wezen, met woorden, die klem
en naer-druck hebben. Van Phocion wert gezegt, dat alle zijne redenen de
kortheyd van een Generael van 't leger hadden: 't welck Tacitus noemt
Imperatoriam brevitatem.5
De bewonderende woorden betreffen Phocion, een Atheens staatsman uit de vierde
eeuw v. Chr., wiens taalgebruik volgens Plutarchus gekenmerkt werd door
spitsvondigheden, en door een dwingende kortheid.6 De Brune noemt deze orator en
diens bondigheid als toonbeelden van welsprekendheid. Ditzelfde
welsprekendheidsideaal van ‘merghighe en kruym-rijcke gedachten, die in weynighe
reghels ghevat werden’ (B.w. II, p. 334) brengt De Brune als een ‘leçon par l'exemple’
in bijna al zijn werk in praktijk; een duidelijk, kernachtig woordgebruik in een stevige,
bondige stijl.
Met Phocion en Plutarchus halen we de klassieke rhetorica in huis en dat roept
meteen de vraag op hoe De Brune omspringt met de andere klassieke stijldeugden
(virtutes dicendi): zuiverheid (puritas), helderheid (perspicuitas), passendheid
(decorum) en opsiering (ornatus). Maar allereerst zitten we nog met het probleem
wat voor overwegingen in zijn geval te gronde liggen aan deze opvatting van
beknoptheid.
Bij Quintilianus (Inst. Orat. 4, 2, 31) komen we al tegen dat een rede (preciezer:
de narratio) naast helder (lucida) en waarschijnlijk (verisimilis) ook kort (brevis)
4
5

6

Meertens a.w., spec. 312-5.
Banket-werk van Goede gedachten (dl I, Middelburg 1657; dl II, achter dl I in uitgave
Middelburg 1660 (UBA OK 73-31 en 447 F 24) (verder: B.w.)), dl II, 276-7. Vgl. dl
I, 228. Zie voor de referentie aan Phocion: Plutarchus' Vitae (‘Vergelijkende levens’),
‘Phocion’, V.2 (Ed. Loeb, dl VIII, 154-5); en voor die aan Tacitus: diens Historiae
I.18 (m.b.t. de Romeinse keizer Servius Galba).
Plutarchus a.w., ibidem.
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zelfs als vijfde en belangrijkste virtus ingeburgerd. Het is echter de
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Afb. 12. Titelpagina van het Banket-werk van goede gedachten, Middelburg 1657. Afbeelding naar
het exemplaar door De Brune aan Constantijn Huygens geschonken.

vraag of de voorkeur die De Brune voor dit stijlideaal van beknoptheid heeft, wel
uitsluitend op de klassieke rhetorica is terug te voeren. Een belangrijke rol kan en
zal ongetwijfeld ook de sterk religieuze achtergrond van deze Zeeuwse calvinist
hebben gespeeld.
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3. Religieuze gebondenheid
Als bakermat van de piëtistische beweging in de Nederlanden moet Zeeland
aangewezen worden; in de eerste decennia van de zeventiende eeuw was Middelburg
het brandpunt van de Nadere Reformatie. Zowel de ontstaansgeschiedenis als de
verdere ontwikkeling van de Nadere Reformatie dragen overduidelijk de sporen van
beïnvloeding door het piëtistische puritanisme, zoals dat in Engeland in die tijd
floreerde. In Zeeland waren het de predikanten Willem Teellinck (1579-1629) en
Godefridus Udemans (1581/2-1649) die het volk in preek en geschrift tot ascetische
beoefening van de godzaligheid opriepen.7 Het kost weinig moeite De Brune in een
overwegend piëtistisch milieu te plaatsen: in 1621 huldigt hij dan ook openlijk de
overtuiging ‘dat de Religie de eerste grondt-steen is van alle heerschappin’.8 Deze
sterk godsdienstige instelling zal mede gevormd en gesteund zijn, als hij - evenals
Jacob Cats - in de eerste twee decaden van de zeventiende eeuw in contact komt met
genoemde Willem Teellinck, door Heinrich Heppe als ‘de eigenlijke vader van het
piëtisme in de Nederlanden’ beschouwd.9 Teellinck was in Engeland met dit piëtisme
in aanraking gekomen, waar het m.n. in Cambridge bij William Perkins en Joseph
Hall een belangrijke ontwikkeling doormaakte.10 Deze beide Engelse piëtisten, van
wie in de zeventiende-eeuwse Republiek talloze vertalingen verschenen,11 worden
nog met name genoemd door Jacob Cats, als hij zijn verblijf in Engeland met ‘haer
twee vermaerde Schoolen’ (Oxford en Cambridge) in zijn Twee-en-tachtig-jaerig
leven beschrijft.12 Voor
7
8

9

10

11
12

L.F. Groenendijk, De Nadere Reformatie van het gezin... (Dordrecht 1984)18-9.
De Grond-steenen van een vaste Regieringe... (Middelburg 1621, UBA 235 G 30) 26.
Zie de bijdrage van W.J. op 't Hof aan het De Brune-symposium over ‘de godsdienstige
ligging van De Brune’; hij komt via de inhoud (dus niet specifiek via de stijl) van De Brunes
geschriften tot de conclusie dat deze Zeeuw een calvinist met een aanzienlijke piëtistische
inslag is, die in kritische verbondenheid en sympathie tot de Nadere Reformatie staat, echter
hiervan geen representant genoemd kan worden.
H. Heppe, Geschichte des Piëtismus und der Mystik in der Reformirten Kirche, namentlich
der Niederlande (Leiden 1879) 106. Teellinck werd in 1613 te Middelburg beroepen, waar
hij tot aan zijn dood (1629) verbleef (a.w., p. 111). Zie voor het piëtisme in Zeeland in het
algemeen en Willem Teellinck in het bijzonder: Heppe, a.w., 106 vlgg.; Meertens, a.w.,
168-78; en recenter: F.E. Stoeffler, The rise of evangelical pietism (Leiden 1971; herdruk
van 1965) 127 vlgg.; Groenendijk, a.w., passim.
Veel informatie over de Nadere Reformatie en Willem Teellinck geven L.F. Groendendijk
en W.J. op 't Hof passim in het Documentatieblad Nadere Reformatie.
Over de relatie tussen het Engelse puritanisme en de Nadere Reformatie in de Nederlanden:
K.L. Sprunger, Dutch Puritanism. A History of English and Scottish Churches of the
Netherlands in the Sixteenth and Seventeenth Century (Leiden 1982) spec. 187-211 en 358-62;
W.J. op 't Hof, Engelse Piëtistische geschriften in het Nederlands 1598-1622. Diss. Utrecht.
Rotterdam 1987.
Over Teellinck en Engeland in het bijzonder: W.J. op 't Hof, ‘Willem Teellinck in het licht
zijner geschriften (4)’. In: Documentatieblad Nadere Reformatie 1 (1977) 105-14 en idem
(8) in hetzelfde tijdschrift 2 (1978) 97-105.
Zie Op 't Hof, a.w. (1987) 280 vlgg.
Vgl. hierover G. Kalff, Jacob Cats (Haarlem 1901) 31 vlgg.; en K. Porteman, ‘Jacob Cats'
Twee-en-tachtigjarig leven als autobiografie’. In: Eer is het Lof des Deuchts. Opstellen over
renaissance en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra (H. Duits, A.J. Gelderblom,
M.B. Smits-Veldt, red.) 154-61, spec. 159.
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Teellincks Balsem Gileads, een klacht ‘dat het volck Gods, oock t'onsen tijde van
de sonde cranck is’13, schrijven zowel Cats als De Brune een lofdicht, waaruit
bewondering voor hun piëtistische geloofsgenoot blijkt.
Het is ook geheel in diens geest14 dat De Brune elke vorm van pronkzucht afwijst.
Veelvuldig vaart hij in zijn Bancket-werck uit tegen ‘de overmate van çieraet’ die
‘de natuyrlicke schoonheyd’ verstikt. (B.w. I, p. 204). Deze afkeer van ‘pronckery’
uit zich bijvoorbeeld in het veroordelen van de overdadige luxe aan kleren, die tot
‘quade begeerlickheden’ kan leiden (B.w. I, p. 27): kleren noemt hij ergens de
‘pleisters van de littekens der zonde’ (B.w. I, p. 83). Ook de gewoonte elk seizoen
iets nieuws aan te schaffen wekt bij De Brune afschuw (B.w., I, p. 252-3). Goed valt
dan ook te begrijpen waarom hij zich in meerdere opzichten geroepen en gevleid zal
hebben gevoeld een lofdicht te schrijven voor Huygens' Costelick Mal (1622). Hierin
zoekt De Brune vanuit zijn eigen inzicht de oorzaak van de menselijke
imitatie-gewoonte, die zich in dit geval in modegrillen manifesteert, in het verdreven
zijn van ‘Wet, reden, en natuer’.15 Het juiste gedrag spreekt voor zich:
Een man moet in zijn uyterlick fatsoen, naer-latigh zijn; en alles daer toe
aen-legghen, dat zijn breyn-kamer wel ghemeubelt, en verçiert zy (B.w.,
II, p. 179).
Het ligt voor de hand op dit Bruniaanse contrast tussen uiterlijk fatsoen en innerlijke
‘breinkamer’ de klassieke toop te betrekken waarin de stijl de aankleding van de
gedachte wordt genoemd16; zo kan een kleine en gemakkelijk te nemen stap naar de
stilistische opvattingen van De Brune worden genomen.
Dat deze Zeeuwse calvinist ook in stilistisch opzicht ‘de overmate van çieraet’
verwerpt, zal weinig verbazing wekken. We weten dat de tegenstand tegen het ornatus,
het ‘uyterlick fatsoen’ op het niveau van de stijl, bij verschillende zeventiende-eeuwse
Engelse literatuurtheoretici resulteert in de aanbeveling van een eenvoudige preekstijl
zonder versiering, en bij de wetenschappelijk geörienteer13

14
15

16

Balsem Gileads voor Zions wonde. (Middelburg 1622; UBA 417 F 27) 11. Alle mogelijke
zonden worden in het begin van dit werk (m.n. 7-8) alsmede in de Voor-reden (fol. **2v)
opgesomd. Aldaar (fol. ***1r) ook de opzet van Teellinck: ‘Soo hebben wy [...] dit
na-volghende Tractaet over den Balsem Gileads in-gestelt, ende betracht in het selve
veelderley bescheedt, uyt den woorde des Heeren by te bringhen, tot in-winninghe der
gemoederen, om sich te beteren; en om godsalige, ende wel-meynende Christenen [...] allerley
goede stoffe aen te dienen...’.
Voor een bespreking van dit werk van Teellinck: W.J. op 't Hof, ‘Willem Teellinck in het
licht zijner geschriften (24)’. In: Documentatieblad Nadere Reformatie 9 (1985) 37-42.
Zie voor Teellincks afkeer van de luxe van kleren: Heppe, a.w., 122-3.
‘Aen den Hoogh-geleerden Heer Constantin Huygens, Op het uyt-gheven van zyn Costelick
Mal, ende Haegsche Voor-hout’ (in ex. UBA, IvN 253 C13): ‘[...] De doove volgh-begheert,
ghedompelt in de fluymen / Van domme herssens-drop, doet uyt haer setel ruymen / Wet,
reden, en natuer: Ghewoont' is nu de maet [...]’.
Tegen de imitatiegewoonte in het algemeen richt De Brune zich in de inleiding tot de
‘Goet-gunstighe Lezer’ van zijn Salomons Hoogh-lied, Middelburg 1647 (UBL 1155 F19),
(fol. *2r), waar hij de mensen die ‘de sporen en voet-stappen van hare Voor-Levers, zoo
nauw en puntelick betreden hebben, dat zy geen naghel-breedte daer van en hebben durven
afwijcken’ met een kudde schapen vergelijkt - eveneens zo in B.w. I, 94.
Vgl. W.G. Müller, Topik des Stilbegriffs. Zur Geschichte des Stilverständnisses von der
Antike bis zum Gegenwart (Darmstadt 1981) 52-84.
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Afb. 13. Titelpagina van het tweede deel van het Bankket-werk van goede gedagten, Middelburg
1660.

den, zoals Francis Bacon, in een eenvoudige helderheid van uitdrukking, waarvan
het voorbeeld de exacte taal van de wiskunde is, ‘the mathematical plainness’. Beide
stromingen staan onder invloed van een utilitaristisch ideaal en beide streven een
stijl na, die - om bij de kledingmetafoor te blijven - het beeld
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van naaktheid oproept.17 In zijn Meditations uit 1605 houdt Joseph Hall een pleidooi
voor de juiste verhouding tussen stijl en inhoud, waarbij hij de inhoud met een
welgevormd lichaam en de woorden met de aankleding hiervan vergelijkt; zijn
conclusie luidt: ‘Better the coat be mis-shapen, than the body‘.18 De overtuiging dat
de Waarheid naakt verkondigd moet worden, in feite de klassieke topos van de nuda
veritas, heerst onder veel Engelse piëtisten, zoals bij Richard Baxter in 1656:
All our teaching must be as Plain and Evident as we can make it. (...) Truth
loves the light, and is most beautiful when most naked.19
Lawrence Chaderton, de eerste docent aan het Puriteinse Emmanuel College in
Cambridge, begon in 1580 een preek als volgt:
I purpose to speake particularly, not in the excellencie of wordes, or in the
inticyng speach of mans wisedome, but in plaine evidence and
demonstration of the trueth.20
Willem Teellinck gaat zelfs zover predikanten iedere vorm van kunstzinnigheid in
spreken en preken te ontzeggen:
Het en betaemt gantsch niet dat de predikers des cruyces Christi (...) zou
spreken aan het volck (...) op de wijze die de wereltsche orateuren onder
den heydenen plegen te ghebruycken, opsoeckende wel noestelyck, ende
blyckelijck, alle bloemkens ende figuerkens van welsprekentheyt (...).21
Op hetzelfde vlak ligt De Brunes beoordeling van stilistische ‘pronckery’ (ornatus),
als het om Christelijke stof gaat: in zijn Emblemata prefereert hij nog een mengvorm
van ‘de Attische zoetigheyd met de Laconische kortheyd’. Hij staat daar een lichte
vorm van opsiering toe, want het is niet genoeg ‘dat een reden mergh en vleesch
heeft: zy moet dickwils wat ghesmuckt en verciert werden, door het pinceel van een
effen en ronde tale’.22
17

18
19
20
21

22

Müller, a.w., 67; H. Fisch, ‘The Puritans and the reform of prose-style’. In: A Journal of
English Literary History 19 (1952) 229-48, spec. 230. Vgl. R. Adolph. The Rise of Modern
Prose Style. (Massachusetts 1968) 131-2, 181 vlgg.
Joseph Hall, Works (Londen 1808, dl VI, 16), via Müller, a.w., 59.
Richard Baxter, Gildas Silvianus; The Reformed Pastor (Londen 1656, 123) via Müller,
a.w., 61. Vgl. Fisch, a.w., 239-40.
Fisch, a.w., 231.
Via: C. Graafland, ‘De Nadere Reformatie in haar culturele context.’. In: Met het
Woord in de tijd... ('s-Gravenhage, Amersfoort 1985) 117-38, spec. 129.
Vgl. L. Peeters, ‘Redenkonst en redenrijkkonst. Richtlijnen en rechtlijnigheid in de
zeventiende eeuw’. In: Eer is het Lof des Deuchts (zie mijn noot 12), 52-62, spec. 55.
Emblemata of Zinne-werck (Amsterdam 1624, UBA 2417 G 1) ‘Aen de Leser’, resp. *3v en
*4r.
Zie voor een uiteenzetting over het Asianisme en de Laconische brevitas in de 16e en 17e
eeuw: H.-J. Lange, Aemulatio veterum sive de optimo genere dicendi (Frankfurt/M 1974)
64-72. Vgl. M.W. Croll. ‘“Attic prose” in the seventeenth century’. In: M.W. Croll, Style,
Rhetoric, and Rhythm (Princeton 1966) 51-101 (eerder gepubliceerd in Studies in Philology,
XVIII (1921) 79-128).
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Twintig jaar later richt De Brune zich tot de ‘Christelicke Zangher, ofte Lezer’ van
zijn CL. Davids Psalmen en betoont dat het bij het vertalen van psalmen niet
voldoende is de bedoeling, de zin van de Bijbel weer te geven, maar dat het om
letterlijke navolging van de Schrift gaat:
(...) end' met naemen [moet de mensche] in des Heeren Wet zijnen lust
scheppen, die dagh ende nacht over-dencken: sprekende tot God, end' zijn
even-naesten, met Psalmen, Lof-zanghen end' Gheestelicke Liedekens,
zinghende ende psalmende den Heere in zijn herte. 'Twelck op dat een
yeghelick doen mochte, niet alleenelick naer den zin, maer oock met de
woorden van de Heere onze Godt; woorden die slagh geven, end' klem
hebben, die levendigh end' krachtigh zijn, deur-dringhende tot de
verdeelinghe der Ziele ende des Gheests, der ghewrichten end' des merghs,
vryelick anders den mensche roerende, end' ten Hemel optreckende, als
die met gemaeckte pronck van ghezochte bloemen toeghemaeckt zijn;
hebb' ick my, by afghesnedene uyren, end' Sondaeghsche oeffeninghen,
met alle ernst, ende voorgaende beden tot Godt, ten uyttersten bevlijtight,
om de gedichten, van de ghezalfde des Gods Iacobs, die lief'lick is in
Psalmen Israels, van woord, tot woord, strickelick ende naer de voet des
letters, t'onzer gewoonelicke gezangh te brenghen: 't welck hoewel het
oock by andere is gedaen, zoo en is het maer geschiet by Poëtische
uytbreydingen, slaende eenighsints op de meyninge van de Psalmen, maer
niet eenvoudelick end' zuyverlick de woorden des H. Gheests
uytdruckende....23
De Brune vindt dat Bijbelse taal op zichzelf kracht genoeg heeft de mens te overreden;
die taal behoeft geen verandering of ‘Poëtische uytbreydinghen’, maar voldoet in
zijn eenvoudige, zuivere en natuurlijke vorm. In feite volgt hij met deze laatste
opmerking de psalmberijmer Marnix van Sint-Aldegonde, die over deze letterlijke
overname uit de Schrift in de ‘Voirrede ende waerschouwinge aenden Christelijcken
goetwillighen Leser’ (15 juli 1591) bij de tweede uitgave van de Psalmen Davids
had bericht:
So hebben wy geraetsaem gevonden de Psalmen ende de Schriftuerlijcke
Lofsangen, uyt den ouden ende nieuwen Testamente getoghen mitsgaders
het ghebedt des Heeren, de thien Gheboden, ende het Christelijcke gheloove
naeckt ende bloot ende sonder eenighe andere wijtloopige glosen in haren
natuerlijcken sin te laten, soo vele als het den aert ende gelegentheyt des
dichtens lijden can, liever dan dat wy eenighe andere gebeden ofte breeder
uyt legghinge (diemen Paraphrases noemt) daer by wilden voegen.
Gemerckt ons de ervarentheyt der voirleden tijden meer dan ghenoechsaem
gheleert heeft, hoe sorgelijck dat het sy, in Godes Gemeynte yet in te
voeren, dat niet eyghentlijck op de heylige ende alleen geloofweirdige
schriften des ouden ende nieuwen Testaments gegrondet sy.24
23
24

De CL. Davids Psalmen (Middelburg 1644; UBA 486 G 6) ‘Aen de Christelicke
Zangher, ofte Lezer’, fol. ([Illustration])4v.
Philips van Marnix. Het boeck der Psalmen (Middelburg 1591; UBA 2343 G 22) fol.
†† 7r-8v. In de voorrede van de eerste uitgave van Het Boeck der Psalmen Davids
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Ook Marnix aanvaardde slechts een nauwkeurige berijming van Bijbelgedeelten,
omdat volgens calvinistisch inzicht in de kerk alleen het Woord Gods mocht klin-

(Antwerpen 1580) ontbreekt deze passus nog. Vgl. Ph. Wackernagel, Lieder der
niederländischen Reformierten aus der Zeit der Verfolgung im 16. Jahrhundert
(Frankfurt am Main 1867; reprint Nieuwkoop 1965) 73.
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ken; voor de poëtische inbreng van mensen lag een terrein hierbuiten open. Wat in
deze passage echter opvalt is dat Marnix toch iets vrijer tegenover Bijbelse bronnen
stond dan De Brune. De laatste zou nooit genoegen hebben genomen met wat slechts
op de Schrift ‘gegrondet sy’, maar accepteerde alleen ‘de woorden van de Heere
onze Godt’.
Voor een groot gedeelte zal De Brune deze strijd tegen een overvloed aan woorden
‘alleenelick om de woorden’ in religieuze teksten hebben gevoerd, omdat hij zich
bewust was van de kracht en de eenvoud van Gods woord.25 Deze soberheid, die
zeker ook een bijdrage leverde aan zijn voorkeur voor een bondige stijl (brevitas),
vereert hij vanaf het prille begin van zijn literaire loopbaan. Ook het Bancket-werck,
dat een jaar voor zijn dood wordt opgedist en niet ‘met kostelick pronck van goud
of zilver overtoghen, of beloghen is; maer zich zelven, in zijne natuyrlicke stoffe,
onghevleyt op-doet’ wordt erdoor gekenmerkt.26 In dit laatste werk van zijn hand
hebben we te maken met een verzameling aforismen van sterk uiteenlopende aard,
wisselend van religieuze bezinning tot triviale kletspraat.27 De Brune benadrukt op
verschillende plaatsen in het Bancket-werck vanuit zijn religieuze overtuiging, dat
‘ydel gedruys van woorden’ veelal ‘een holligheyd en groote armoede’ van zaken
impliceert (B.w. I, p. 120). Gedachten van goud en woorden van lood prefereert hij
verre boven het met vergulde woorden maskeren van verwerpelijke invallen (B.w.
II, pp. 316-7). Dat zijn veroordeling van deze pronkzucht niet alleen binnen een
algemener Renaissancistische verering van de temperantia-deugd kan worden
verklaard, maar ook specifiek verband houdt met zijn calvinistische moraal moge
duidelijk zijn. De eenvoud van het woord Gods in combinatie met de verhevenheid
van de goede (lees: Christelijke) gedachte legt Calvinistische auteurs de plicht op
een overdadige, holle woordenvloed en een op die manier verhulde onzedelijke
inhoud te vermijden.
De vraag blijft natuurlijk hoe De Brunes voorkeur voor stilistische eenvoud en
bondigheid (brevitas) in de niet-religieus geörienteerde gedeelten van het
Bancket-werck te verklaren valt. Moeten we daar louter een Calvinistische
grondgedachte veronderstellen of ook aan de woorden denken die Horatius de dichter
in zijn ars poetica voorhoudt:
In 't gen' gy onderwijst, weest kort, op dat 't gezeyde
Sich zekerlijk en vast in 'shoorders hoofd verspreyde,
Want alle 'tgen' met woord onnutlijk werd verzwaerd,
'T loopt over in 'tgemoed en werd niet wel gegaerd.28?
25
26
27

28

Emblemata ..., 190; Proverbia... (Middelburg 1619, UBL 1075 A 28) ‘Aen de achtbare [...]
vergaderinghe, den kercken-raet der Stadt Middelburgh [...]’, fol. *3r.
Bancket-werck..., ‘Dedicatie aen den Raed van Zeeland’, fol. [Illustration]2v.
Dat er tussen al de levensoverpeinzingen in het Bancket-werck ook minder scherpzinnige
zitten, hoeft niet te verbazen. Om dit dan ‘kletspraat’ te noemen, is natuurlijk mijn interpretatie
(De Vooys/Von Winning, a.w., p. 153 spreken van ‘volksluim’). Wel heb ik diverse malen
geconstateerd dat De Brune de onderwerpen in zijn Bancket-werck rond een of meer treffende
gezegden - die op hun beurt ook niet alles met elkaar te maken hoeven hebben - bouwt en
zo een tamelijk ongestructureerd geheel krijgt waarbij een eenheid van inhoud of een logische
verhaaltrant lijkt te ontbreken.
Horatius Ars poetica (‘Epistula ad Pisones’) vss. 335-7:
‘Quidquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta
percipiant animi dociles teneantque fideles:
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omne supervacuum pleno de pectore manat.’
(de vertaling geciteerd naar de uitgave Haarlem 1612: Q. Horatii Flacci Latijnschen
Poeets Boexken, De arte poetica... [...] vertaeld, duer I. de Hemelaer. UBA 1236 H
27, fol. B ij v).
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4. De stijldeugden
Alvorens we deze laatste vraag kunnen beantwoorden, moeten we onderzoeken in
hoeverre de stijlopvattingen van de Zeeuwse letterkundige in een klassiek-rhetorisch
kader geplaatst kunnen worden. Van de vier stijldeugden die Cicero en Quintilianus
hanteren, streeft De Brune de puritas en perspicuitas zonder enige twijfel na: zijn
zorg voor een zuiver Nederlands (puritas) houdt hem niet alleen in zijn vroegere
werken bezig, waar hij zich keert tegen de ‘vele harde, on-gebruyckelicke woorden
end spreucken (...), die den aert van onse tale niet verdraghen’ kan en waar hij ‘eenige
van de beste verstanden’ (Heinsius, Cats, Scriverius en ‘alle die Amsterdamsche
dicht-geesten’) oproept samen te werken om een ‘schoon end' claer water’ te
bewerkstelligen, ‘dat alle vremde rivieren end fonteynen (lees: barbarismen, jj) in
smaeck end suyverheydt, beroepen sal’.29 Ook in zijn laatste werk vaart hij nog uit
tegen mensen die hun moedertaal niet goed beheersen (B.w. II, p. 286).
Naast het feit dat zijn idee van de eenvoud van Gods woord hem tot een onversierde
stijl bracht, zou het streven naar helderheid en doorzichtigheid van taal (perspicuitas)
en naar een simpele woordkeus bij De Brune ook wel eens kunnen samenhangen
met zijn wil zoveel mogelijk mensen te bereiken. Zo zou zijn afkeer van ongewone
en dus moeilijk begrijpbare woorden en uitdrukkingen kunnen voortkomen uit het
voorstaan van een simpele, ongekunstelde en dus voor een groter publiek te begrijpen
literatuur:30
't Is met de welsprekenheyd, als met het water; 't welck best is als het
zuyver, licht en minst smaecke heeft? 't Is een subtijle konst, gheen konst
te ghebruycken. (B.w. I, p. 198).
Dat hij ook voor schrijvers ‘die de aerdigheyd in de duysterheyd zoecken’ (B.w. II,
p. 416), zij die zondigen tegen de perspicuitas-deugd en stilistische helderheid inruilen
voor gewilde ondoorgrondelijkheid (obscuritas), vanwege hun onbegrijpelijkheid
geen goed woord over heeft, sluit aan bij de communis opinio van deze tijd.
Een zuivere, heldere, en niet-kunstmatige stijl kan hij niet alleen integreren in zijn
conceptie van de eenvoud van Gods woord en in de grote eerbied voor het Bijbelwoord
die de Calvinisten kenmerkte, maar ook uitstekend verenigen met een didactisch
ideaal. De inhoud moet in de eerste plaats voor een groter lezerspubliek begrijpelijk
zijn en hierbij toch een zeker niveau bezitten:

29
30

De Grond-steenen van een vaste Regeringe, ‘Voor-reden’, fol. *6r-*7r.
Vgl. een overeenkomend standpunt bij Jacob Duym (Spiegelboeck, Leiden 1600, UBA 304
F 32, ‘Aen de edele mogende heeren de Staten der Vereenighde Nederlanden’, fol. *3v), die
‘alle harde, wreede, ende nieuwe erdichte woorden’ wil mijden en op een ‘ghewoonlijcke
manier van spreken alle dinghen wil(len) uyt drucken, om datse van eenen yeghelijcken te
lichter souden moghen verstaen worden’.
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't Is waer, een schrift en moet niet kruypen langhst de aerde, noch zoo laf
zijn, dat het walgen doet; maer het moet oock zoo wel verstaenelick, als
verstandich wezen. Men schrijft niet alleen, voor zulichems, voor hoofts,
en dierghelijcke hemel-stijghers, die de herssens zoo door-ploeght hebben,
dat-ze met een op-slagh, door een eycken balck zien konnen, wat daer
onder light; maer oock voor schemer-ghezichten, die bezwaerlick een wolf
uyt een hond zouden konnen onderscheyden. (B.w. II, p. 416).
Alle tot dusverre genoemde poëticale inzichten van De Brune lijken zo'n
beleringsintentie direkt of indirekt te dienen. De eis van stilistische beknoptheid
(brevitas) - ‘een mannelicke tale (...) met woorden, die klem en naer-druck hebben’,
waarbij hij Phocion als voorbeeld stelde -, de simpele woordkeus, een helder en
doorzichtig taalgebruik, weinig opsmuk, en eveneens de hem zo eigen methodiek
een gedachtestap of formulering uit te leggen d.m.v. parafraserende herhaling - we
zien dit in zijn hele werk -, dit alles moet wel samenhangen met een vooropgestelde
didactische doelstelling. Deze twee klassieke stijldeugden (puritas en perspicuitas)
kon hij gemakkelijk accepteren dankzij zijn sterk calvinistische geloofsovertuiging
en dankzij een toen heersende rhetorisch-pragmatische literatuuropvatting.
Problematischer werd de inpassing van de derde virtus dicendi (het decorum). Het
decorum betreft o.a. de passende verwoording van een gekozen onderwerp (de stof).31
Voor de Christelijke dichter is elke stof in haar betrekking op God verheven, wat
zou impliceren dat alleen het genus grande een stilistisch toelaatbaar niveau zou
vormen. Zo schrijft de klassieke rhetorica in navolging van de decorum-eis bij een
hoog onderwerp uit de godenwereld een rijk-versierde stijl en als genre het verheven
epos of de tragedie voor, met hieraan verbonden als belangrijkste taak voor de
redenaar-dichter: het movere - het opwekken van emoties bij het publiek.32 Alleen al
op stilistisch niveau zouden deze klassieke voorschriften de stichting beoogende
Christelijke auteur in zijn taak dwarsbomen, en hem confronteren met een discrepantie
tussen doel en middel. Ook bij De Brune lijkt het docere, het beleren van de lezer,
de meest gewenste opzet te zijn,33 terwijl we zijn mening over opsiering van de stof
kennen. De variëteiten die binnen de klassieke decorum-leer een zekere vrijheid aan
de redenaar gaven in het hanteren van de res-verba-verhouding,34 stelden de
‘Christelijke redenaar in de gelegenheid de decorum-eis zo te interpreteren dat hij
geen afstand van deze derde stijldeugd hoefde te doen. Voor het decorum betekent
dit dat de interpretatie van dit begrip verschoven werd van ‘passendheid tussen inhoud
en verwoording’ naar ‘passendheid tussen verwoording en doel’. Het doel was het
verkondigen van Gods woord en het oproepen tot een praxis pietatis, iets wat onder
de noemer docere te vatten is. Een sterke gerichtheid op dit officium oratoris en op

31
32
33

34

Vgl. Cicero, Orator 21, 70 vlgg.
Zie Quintilianus, Inst. Orat. 6, 1, 30 vlgg.
Zie bv. De Brunes Ziel-gherechten, (Middelburg 1643; UBA 2784 H 28), fol. Aiiijr, waar
hij aan Amalia van Solms meedeelt dat de stof van zijn Ziel-gherechten, ‘daer van het innigh
mergh, uyt de heylige letteren getooghen, alleenelick wert aengeleght, om hemelsche
vertroostinge, en goddelicke stichtinge uyt te wercken’.
Zie hierover: L. Fischer. Gebundene Rede. Dichtung und Rhetorik in der literarischen Theorie
der Barock in Deutschland (Tübingen 1968) 184 vlgg.
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deze taak ondersteunende stijlkwaliteiten ligt dan ook voor de hand. Het
utiliteitsbeginsel35

35

Zie hierover: Adolph, a.w. (zie mijn noot 17) 242-301 (‘The new prose of utility’).
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noodzaakte de schrijver zijn stijl aan te passen; met andere woorden: als hij nuttig
wilde zijn en effectvol wilde beleren of gedreven door een sterk roepingsbesef met
succes tot boete en bekering wilde oproepen, moest hij zich ervan vergewissen dat
zijn woorden precies passend waren bij hemzelf, zijn publiek en de (eenvoudige)
wijze waarop hij de (overigens verheven stof) presenteerde.36 Voor De Brune betekent
dit dat hij stilistische eenvoud en brevitas hoog in het vaandel voert:
't Is eyghentlick met de woorden, als met de gerichten van een tafel: de
beste en nuttighste zijn de eenvoudighste (...). (B.w. II, p. 317).
Hoewel hij zich hier niet met zoveel woorden over uitlaat - op dit theoretische
meta-niveau wagen onze zeventiende-eeuwers zich zelden, nog daargelaten of zij
hun waarschijnlijk vaak intuïtief handelen zo gemakkelijk in theorie zouden kunnen
omzetten -, lijkt het mij zeker niet uitgesloten dat in zijn poëticale visie zowel de
twee stijldeugden decorum en ornatus, als de taak van de dichter het publiek te
ontroeren (movere) ondergeschikt zijn gemaakt aan het docere.37 Wat betreft het
decorum kon De Brune zich op zijn Christelijke voorgangers beroepen, te beginnen
bij Augustinus' De Doctrina Christiana38. Dat de Zeeuwse raadpensionaris een
overdadige gebruik van het ornatus afkeurt, zagen we al. Toch lijkt niet elke
Christelijke poëtica het toepassen van opsierende middelen meteen te veroordelen.
Johann Matthäus Meyfart, hoogleraar theologie en kerkgeschiedenis aan de
evangelische universiteit van Erfurt spreekt zich over het doel van matig
ornatus-gebruik bij Christelijke stof in zijn Teutsche Rhetorica van 1634 expliciet
uit. Als pastor aan de Prediger-kirche te Erfurt was hij in het bijzonder geïnteresseerd
in stilistische vraagstukken inzake het prediken.39
Stijlfiguren moeten volgens Meyfart - en hij beroept zich hier op kerkvaders, niet
op de heidense rhetorica-theoretici - spaarzaam gebruikt worden: ze hebben niet in
de eerste plaats een opsierende functie, maar moeten vooral worden aangewend om
het
trefflichen Verstand des göttlichen Worts hervorzubringen, die
Schändlichkeit der Laster, die Schönheid der Tugenden zu erklären, die
Grausamkeit der Trohungen dess Gesetzes, die Lieblichkeit der

36
37

38
39

Vgl. Adolph, a.w., 192-4.
Vgl. Fischer a.w., 114-5 en nt 38. De samenhang tussen de drie officia oratoris (nl. docere
of probare, delectare, en movere of flectere) en de hieruit volgende stijlhoogten heeft de
antieke rhetorica veelvuldig en op verschillende wijzen behandeld; bij Cicero bijvoorbeeld
(De oratore 21, 69): ‘Sed quot officia oratoris, tot sunt genera dicendi: subtile in probando,
modicorum in delectando, vehemens in flectendo: in quo uno vis omnis oratoris est’. Cicero
laat de drie stijlniveaus - in dit traktaat tenminste - dus zowel afhangen van het behandelde
onderwerp (via de decorum-eis), als van de geïntendeerde werking op het publiek.
Vgl. Augustinus, De Doctrina Christiana IV, xvii.34-xix.38.
J. Dyck. ‘Ornatus und decorum in protestantischen Predigstil des 17. Jahrhunderts’. In:
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 94 (1965) 225-36. Vgl. ook: J.
Dyck, Ticht-kunst. Deutsche Barockpoetik und rhetorische Tradition (Berlijn, Zürich 1966)
135 vlgg., spec. 135-6.
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Verheissungen dess Evangelions anzudeuten, und das andere alles den
heiligen Geist walten zulassen.40

40

J.M. Meyfart, Rhetorica, 229 (geciteerd via Dyck, a.w. (1965), 228). Vgl. Dyck, a.w.
(1966) 136.
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In deze visie dragen tropen er in de eerste plaats toe bij, de bedoeling van de
spreker/schrijver te verduidelijken, de toehoorder/lezer te beïnvloeden en de inhoud
van een zaak begrijpelijker te maken.41 Deze opvatting komen we in de zestiende en
zeventiende eeuw vaker bij Christlijke auteurs tegen. En ook precies deze zelfde
functie heeft W.A.P. Smit geconstateerd met betrekking tot de beeldspraak in het
proza van Jacob Cats. Bij deze moralist bij uitstek, die een echte representant van
de Nadere Reformatie genoemd kan worden,42 zouden onder de stijldeugd ornatus
onder te brengen elementen als epitheta en metaforen eerder een explicatieve dan
een decoratieve functie bezitten.43 Er lijkt weinig reden aan te nemen dat ze bij De
Brune een andere functie vervullen. Zo er in zijn werk al sprake is van een eenvoudige,
stilistische opsiering, bijvoorbeeld door het gebruik van stijlfiguren, dan zal dit in
zijn visie functioneel kunnen zijn bij het beïnvloeden van de lezer docendi causa.
Hij zou dan ook het doel van Meyfart - de voortreffelijke leer van het Goddelijke
woord te verkondigen en te verklaren - zeker hebben gewaardeerd, maar - althans in
theorie - getwijfeld hebben aan het middel: m.n. passim in het Bancket-werck legt
hij weinig besluiteloosheid aan de dag ook de geringste mate van opsiering, dat ‘ydel
gedruys van woorden’, te veroordelen. Daartoe zou hij waarschijnlijk niet de metafoor
hebben willen rekenen. In hetzelfde Bancket-werck spreekt hij namelijk voortdurend
in beelden, die door vermenging en koppeling van metaforische voorstellingen nog
eens een extra hoge receptieve moeilijkheidsgraad lijken te bezitten.44 Voor hem was
dit waarschijnlijk toch een toelaatbare ornatus-vorm, omdat - mede door de
afgebakende onderwerpsindeling van de prozastukjes en de veelvuldige
parafraseringen hierbinnen - de beeldspraak niet storend op de beleringsintentie zal
hebben gewerkt. Wellicht moeten we hier eerder denken aan een poging de aandacht
van de lezer door onverwachte en soms duistere taal te prikkelen.

5. Het genus grande
We kennen De Brunes afkeer van verheven woordpracht. We kunnen dan ook
verwachten dat hij als ‘christen-moralist’ in beginsel afwijzend tegenover het genus
grande staat. Voor zijn eigen schrijfstijl gaat deze veronderstelling inderdaad op.
Bewondering voor klassieke schrijvers heeft hij ook vooral, vanwege de ‘laegheyd
van hare uyt-druckinghe’ en hun kernachtige stijl ‘zonder menghe
41

42

43
44

Dyck, a.w. (1965) 229. Zie voor eenzelfde opvatting bij John Prideaux, bisschop van
Worchester, in diens Sacred Eloquence: Or the Art of Rhetorick, as it is layd down in scripture
(1659): J. Dyck, Athen und Jerusalem. Die Tradition der argumentativen Verknüpfung von
Bibel und Poesie im 17. und 18. Jahrhundert (München 1977) 69-70.
C. Graafland, a.w. 129; L. Strengholt, ‘Tekenen van de Nadere Reformatie in de poëzie van
Revius, Cats en Huygens?’. In: Documentatieblad Nadere Reformatie 11 (1987) 109-25,
spec. 116, 118-20.
W.A.P. Smit, ‘Aantekeningen bij het proza van Cats’. In: Aandacht voor Cats bij zijn 300-ste
sterfdag..., (red. P. Minderaa, Zwolle 1962) 74-94, spec. 89.
Vgl. F.L. Zwaan, ‘Een diamant van een dochter wert wel een glas van een vrouwe’. In: J.
van Bakel e.a., Studies voor Damsteegt... (Leiden 1981) 277-86, spec. 278; en L.C. Michels,
‘Roskam'. In: Filologische opstellen III (Zwolle 1961) 112-32, spec. 120-1 (eerder in: Bijdrage
tot het onderzoek van Vondel's werken (Diss. Nijmegen, Utrecht 1941) 20-38).
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lingh van drabbe’ (B.w. I, p. 365). Als hij zijn eigen werk met dat van enkele schrijvers
uit de Oudheid vergelijkt, - waarbij hij dan ‘pour le besoin de la cause’ beoefenaars
van het genus grande (de hoge stijl) noemt: Longinus, Thucidides, Demosthenes,
Cicero, Tacitus - prefereert hij vanzelfsprekend zijn eigen beknoptheid en de rijkheid
van inhoud (B.w. II, p. 366), waaronder hij natuurlijk een Christelijke inhoud verstaat.
Het hoeft geen betoog dat hij die hoge stijl, telkens weer om dezelfde reden, afwijst:
de bloemen en borduerzel van de gefigureerde stijl, de pompe en beslagh
van hoogh-dravende woorden, in de Gods-dienst, quetzen de ooren van
zijn Goddelicke Majesteyt. (B.w. I, p. 412).
Voor de calvinist De Brune betekent deze hoge stijl een ‘groot ghezwel van woorden
(...) met een groote ydelheyd van zin’. De verheven, bombastische en pronkerige
woordkeus ervan druiste tegen zijn decorum- en ornatus-idee in.
In èèn geval echter - en daar zien we dan weer de humanist De Brune - laat hij
afkeurende woorden voor het hoge stijlniveau achterwege. Een
Bancket-werck-gedachte onder de titel ‘Neerlandsche tale’ betuigt dat het Nederlands
voor geen enkele buitenlandse taal hoeft onder te doen, ook niet in het genus grande
(B.w. II, p. 237-8):
CCCLXXIII Neerlandsche tale.
Alle talen zijn arm en gebreckigh, in verghelijckingh van den rijckdom
en overvloed der ghedaghten van groote verstanden, ghelijck als Pindarus
en Virgilius, onder de Poëten; Demosthenes en Cicero, onder de Orateuren
geweest zijn: den welcken zelfs vele beelden en in-vallen over-ghebleven
zijn, die t'eynde van haer penne niet en hebben konnen passeren. Maer dit
staet my diep, in't hooft gheprent, dat onze Nederlandsche gheen talen en
hoeft te wijcken, om 't ghewighte van de hooghste afbeeldinghen, en
ziel-driften, te vatten en te dragen. Ick zie, (hoe-wel met zwacke ooghen)
dat-ze dien hooghen stijl kan lijden, daer mede den Orateur de groote
zeylen van zijne wel-sprekentheyd uyt-zet: dat-er in ghevonden kan werden
eene majesteyt, en pleghtighe pompe; een toghtighe vloedt; buyen en
tempeesten; een toover-schoonheyd, die mannelick en kraghtigh is om
zielen wegh te rucken. Mijn jaren zijn te verr' gegaen, en mijn ampt is
tijd-gulzigh om yets anders daer van als snipperinghen t'ontsteken: maer
zoo ick ledigh op jonghe beenen stond, ick zoud' een preuve nemen, wat
hier in mijn schouders of weygheren, of draghen zouden. Maer nu en
zoud-et nauwelicks half-broeck, half wambays wezen.
De Brune toont zich opeens niet geheel afkerig van ‘dien hooghen stijl’, als hij met
het genus grande het Nederlands als volwaardige taal kan rechtvaardigen.45 Het
aanvoeren van zijn ouderdom en gebrek aan tijd als excuus zich niet op dit stijlniveau
te wagen komt ons dan weer erg topisch voor. Interessant zijn in deze passage vooral
de opgesomde elementen waarin dit genus zich volgens hem zou manifesteren. Wat
verstaat hij bijvoorbeeld onder ‘een toghtighe vloedt’: een be45

Vgl. het ‘Aen de Leser’ voor zijn Emblemata (fol. *3v): ‘'t Is zeker, dat onze tale bequaem
is, om op hooghe schoenen te treden, en allerley vercierssel aen te nemen...’.
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gerige verhevenheid of een overvloed aan gemoedsbewegingen?46 En van waar heeft
hij deze elementen, die in deze vorm niet bij Cicero, Quintilianus of de Rhetorica
ad Herennium aanwezig zijn?47

6. Huygens en anderen
Al met al komt Johan de Brune naar voren als een vertegenwoordiger van een
zeventiende-eeuwse Christelijke poëtica, én als een didacticus pur sang, met een op
deze beide hoedanigheden afgestemde stof- en stijlkeus. Zo ervoer hij in zijn religieuze
werken elke vorm van rijm als woorddwang en dus als verstoring van de direkte
boodschap. De prozavertaling van de Psalmen uit 1644 is hier een goed voorbeeld
van: bij zijn streven tot getrouwe overzetting uit het Hebreeuws, veroordeelt hij in
de inleiding de berijming van Petrus Dathenus als ‘elen(di)ghe ghebreckelickheijdt’
en ‘onduytsche taele’, te wijten aan de ‘on-nutte stop-woorden’, door rijmdwang
ingelaste woorden. Het gevolg van deze dwang is volgens De Brune
dat de zin van Godes gheest, dickwils niet alleenelick niet en werdt
uyt-ghedruckt, of verklaert, maer deur ver-ghehaelde in-voeghselen
verduystert, jae zomtijdts gheheel verdelght.
Zo wordt de inhoud door het rijm ‘besmeurt, door on-kunste verdonckert, end' door
onkunde verkeert’.48 Deze afwijzing van het rijm in de Davids Psalmen, die nog
vanuit een zeker idealistisch oogpunt had plaatsgevonden, maakt in zijn Bancket-werck
plaats voor verbittering over het verkeerde gebruik dat van poëzie wordt gemaakt.
Hij toont zich verontwaardigd dat de poëzie die zo'n hoge roeping heeft, vervallen
is tot iets laags en misbruikt wordt door hen die niet Gods glorie, maar wereldlijke
zonde verkondigen:
CXIX Poësy
De poësy en lacht noyt zoeter, dan als zy van de liefde spreeckt. Haer
veerzen zijn dan vergult, als uyt een rijcke hand, en weelderige herssens
voort komende. Maer hoe leelick wert die schoone maegt geschonden en
ontschaeckt! Poëtery is nu pottery geworden: en zy die Gods eere trouwen
moeste, en tot een bazuine van zijn glorie strecken, wert nu misbruyckt,
tot het trompet van onkuysheyd, en tot een roffiane van de teere-jeught. 't
Is nu een bagghe, die haren diamant verloren heeft. (B.w. I, p. 36).
46

47

48

W.N.T. XVII, 1, k. 294 i.v. tochtig (vgl. W.N.T. t.a.p. k. 276 sub 8b). In de Zeeusche
Nachtegael... (facs.ed. van Middelburg 1623: Middelburg 1982) spreekt De Brune van een
‘tochtich besluyt’ (I, p. 48) en van ‘en drijft zoo tochtigh voort’ (II, 57).
Het voert in dit kader te ver uitgebreid in te gaan op de vragen betreffende aard en herkomst
van deze passus. Wel is meteen duidelijk dat we van Demosthenes, die De Brune hier naast
Cicero als ‘Orateur’ noemt, geen specifieke theoretische uiteenzetting over het genus grande
bezitten. Wel kennen we natuurlijk talrijke verwijzingen naar zijn stijlgebruik, bijvoorbeeld
van Dionysius van Halicarnassus, Περι τησ Δημοσθενουσ λεξεωσ, maar bij deze heb ik geen
op De Brunes opsomming gelijkende bewoordingen aangetroffen.
De CL. Davids Psalmen. ‘Aen de Christelicke Zangher, ofte Lezer’, fol. ([Illustration])5r-v.
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Afb. 14. De gedachte ‘Poësy’. Nummer 119 in het Banket-werk van goede gedachten.

niet vreemd. Zijn specifiekere verwijt aan poëten is namelijk dat zij ‘altydts te peerde
spreken’, d.w.z. dat al het gewone en middelmatige voor hen te laag is (B.w. I, p.
229; vgl. II, pp. 283-4). De toestand van geestelijke dronkenschap en vervoering
waarin dichters, volgens De Brune, per definitie verkeren om zichzelf te verhogen poëzie is immers razernij - is voor hem ‘een on-wraeckbare preuve van
verdorventheyd’ (B.w. II, pp. 300-2). Hier benvloedt met name de vergrote aandacht
voor de vorm, in dit geval het rijm, zijn dunk van poëzie nadelig: poëzie vereist een
concentratie op de vorm die altijd ten koste van de inhoud moet gaan. Poëzie is een
onkuise gedachte in opgepronkte taal.
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Met het verwerpen van rijmvormen of van poëzie in het algemeen doet De Brune
echter niets nieuws. Dat is - om wat voor reden ook - al zo oud als het gebruik ervan
zelf is. Hevige discussies treffen we bijvoorbeeld in de zestiende eeuw aan, merendeels
als reactie op de rederijkerij. Philip Sidney beschouwt rijm zelfs als een niet essentieel
element van poëzie; volgens zijn Defence of poesie (1595) is
Verse (...) but an ornament and no cause to Poetrie, since there have bene
most excellent Poets that never versefied, and now swarme many versefiers
that need never answere to the name of Poets.49
Een kritische houding tegenover het rijm kennen we ook van andere
zeventiende-eeuwers. Van de Zuid-nederlander Richard Verstegen verschijnen in
1624 de Nederduytsche Epigrammen ende Epitaphien, een bundel korte gedichten
die in proza worden toegelicht.50 In een ‘Tot den Leser’ legt Verstegen de nadruk op
inhoud boven vorm: weliswaar heeft hij zorg aan rijm en metrum besteed, maar als
de lezer daar enige fout in vindt, weet de schrijver zich gedekt: wat voor lof immers
is iemand waard als hij
de subtijlheyt van de zin om de perfectie vanden rijme zal laeten verloren
gaen. Ick hebbe ghesien, dat eenighe Nederlantsche dichters, zoo veel op
hun rijmen (...) ghelet hebben, dat de materie daer sy van tracteerden niet
soo veel als gheroocken heeft van eenighe subtijl verstant.
Verstegen was dan ook in de eerste plaats prozaïst.51 Zijn visie is echter ruimer dan
die van De Brune. Voor de laatste is niet het volgen van de zin maar van het letterlijke
woord uitgangspunt, waarbij het rijm eigenlijk per definitie verstorend werkt.
Strengholt heeft er onlangs op gewezen dat Constantijn Huygens, met wiens stijl die
van De Brune veelal is vergeleken, geen echte representant van de Nadere Reformatie
genoemd kan worden, maar dat wel degelijk in zijn werk de weerklank hiervan is te
vinden.52 Ook Huygens, als middelpunt in de discussie over literaire

49

50

51
52

Ph. Sidney, Defence of poesie, fol. C2v (via S.K. Heninger, Jr., Touches of sweet
harmony. Pythagorean cosmology and renaissance poetics. San Marino 1974, 290).
Th.Rodenburgh (Eglentiers poëtens Borst-weringh, Amsterdam 1619, UBA 196 E 19)
11 vertaalt dit als volgt:
‘[...] alhoewel dat de meeste deele der Poëten hun Poëticaele vindinghe bekleeden in
zo veel-voudighe wyze van schryven, 't welck wy noemen vaerzen of rymeryen, dat
het zelve maer zijn bekleede vaerzen en gheen Poëterye, overmidts datter veel Poëten
zyn gheweest die noyt en rymden, noch op maet van Syllaben schreven. En nu
zwarmender zo veel Poëten, ick zegghe rymers, die de name van Poëten gantsch
onwaerdich zyn’.
Zie E. Rombauts, Richard Verstegen, een polemist der Contra-Reformatie (Brussel 1933)
179-82 en 205-10; en W.J.C. Buitendijk, Het calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse
literatuur der Contra-reformatie (Diss. Amsterdam. Groningen, Batavia 1942) 155-228,
spec. 176 vlgg.
R.V(erstegen). Nederduytsche Epigrammen ende Epitaphien (Brussel 1624, KB Den Haag
758 B 46) fol. A1r-A2r.
Strengholt, a.w. (1987; zie mijn noot 42) 120-4.
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duisterheid in de Nederlandse zeventiende eeuw, heeft zich nogal eens over het
gebruik van rijm uitgesproken. Als hij in 240 kernachtige proza-aantekeningen steeds
een gedeelte van zijn grote gedicht Dagh-werck samenvat, verdedigt hij deze
proza-‘uytleggingh’ met te stellen dat prozaschrijvers zich erop kunnen beroemen
zich duidelijk en zonder ‘tolck’ uit te drukken. Als zij dan toch duister zijn, is dit
onvergefelijk.53 Ook in Dagh-werck zelf gaat Huygens flink tekeer tegen duistere
dichters,54 een opstelling waarin De Brune hem in zijn Bancket-werck zou navolgen
(B.w. II, p. 416). Een felle klacht tegen het gerijm, dat een verachtelijke zaak en
geschikt voor de ‘dommen’ zou zijn, uit Huygens in ‘Dichters kracht’ van 22 dec.
1668. Hierin komt de opmerking voor dat de wijsheid het best in proza klinkt, maar
toch volgt ook meteen het oordeel van de filosoof Cleanthes - geciteerd via brief 108
van Seneca - dat rijm en maat ertoe kunnen bijdragen de woordkeus krachtiger en
scherper te maken. Het ging er Huygens natuurlijk niet om de helderheid te
verwaarlozen, maar de aandacht van de lezer door ongewone en krachtige taal juist
te prikkelen.55 Deze functie ontging de Zeeuwse maker van al die levenswijsheden
in het Bancket-werck - dat zoveel gezegden in rijm bevat! - natuurlijk ook niet, en
hij zou zich tegen een mogelijk verwijt van inconsequentie naar alle waarschijnlijkheid
verdedigd hebben door te wijzen op de didactische functie die van deze korte
uitspraken uitgaat.
Dat De Brune van een door idealisme ingegeven visie op het proza bij zijn
Psalm-vertaling komt tot een fundamenteler(?) afwijzing van de verheven dichtkunst
in het Bancket-werck, heeft wellicht alles te maken met zijn opvatting een eenvoudige
en krachtige taal te gebruiken. Zo kon niet alleen Gods woord zo letterlijk en direkt
mogelijk overgebracht worden, maar ook, door het vermijden van elke obscuritas,
een grote lezersgroep worden bereikt.
Vanuit een ander standpunt treffen we bij de predikant-dichter Geeraerdt Brandt
(1626-1685) een fel pleidooi voor metrische poëzie zonder rijm aan in een ‘Voorrede’
bij zijn rijmloze Gedichten uit 1649. Hij doet mee aan het experiment of de klassieke
vormen - geen rijm, wel gevarieerde metriek - ook in de Nederlandse taal vruchtbaar
zouden kunnen zijn.56 Onder aanhaling van Du Bellays verdediging van ‘vers libres’
en Ronsards accentueren van ‘la belle invention’ - ‘een
53

54

55
56

Zie F.L. Zwaan, Dagh-werck van Constantijn Huygens (Assen 1973) 68-70 en 327. Kritiek
op zijn duisterheid ontving Huygens onder andere in een vroeger aan Focquenbroch
toegeschreven gedicht (‘Aen Myn Heer C.H.’), die zich erover opwindt dat Huygens zijn
duistere poëzie steeds weer in proza moet verklaren (vgl. L. Strengholt, Huygens-Studies,
diss. Amsterdam 1976, pp. 167-9); en L.C. Michels, ‘Moventur denique, non dimoventur’.
In: Filologische opstellen II (Zwolle 1958) 294-8, spec. 297.
Vgl. Strengholt, a.w. (1976) 168; Tegen het vitium van obscuritas en voor pit van gedachten
in heldere woorden horen we Huygens nog in een gedichtje van 24 jan. 1667 (Ed. Worp VII,
137).
Zie: M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Duistere luister. Aspecten van obscuritas (Inaug.
Rede, Utrecht 1988) 16 vlgg., spec. 17.
G. Brandt de Ionghe, Gedichten (Rotterdam 1649, UBA, IvN 250 F 13) ‘Voorreede’, zonder
pag.
Zie voor een beschouwing over ‘rijmloze verzen in de 17e eeuw’ (o.a. bij Hooft en Huygens):
L.C. Michels, ‘Klassieke maten en rijmloze verzen in de 17e eeuw’. In: Filologische opstellen
II (Zwolle 1958) 298-304 (eerder in: Hermeneus 21 (1950) 121-6).
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schoone vondt’ - boven het rijm, gebruikt Brandt bij de verdediging van zijn
‘rymelooze gedichten’ eenzelfde argument als De Brune had aangevoerd. Met een
langer citaat van Huygens' Ooghen-Troost maakt Brandt duidelijk dat dichters zich
blind staren op het rijm, wat ten koste van de ‘Reden’ gaat. Hierna concludeert hij
dat ‘het Rijm geen deel der Dichtkonst is, maar dat de aardige vonden en rijke
beschrijvingen de Poezij een ziel instorten’.
De Veluwse predikant Martinius geeft hierop zijn ‘Oordeel over de rijmelooze
Vaarzen’ van Brandt in De Bruniaanse bewoordingen:57 hij vindt deze ‘nieuwigheit
(...) daarom te lofweerdiger, dewijlze gelijk een sause is voor die monden, die wel
oude wijn prijsen, maar nieuwe Deunen liefst hebben’. Martinius ziet als voordeel
van Brandts rijmloze verzen de moeite uit te sparen ‘op elcke regel den weêrklanck
te tergen, en zoo lang te roepen, datze komt met wil of onwille, en tegens heug en
meug antwoordt’.58 Deze indirekte kritiek op rijmdwang van Martinius moet De
Brune uit het hart zijn gegrepen. Overeenkomst tussen Brandts werkwijze en die van
de Zeeuw lijkt, alleen al door verschillende uitgangspunten, op het eerste gezicht
slechts marginaal aanwezig. Als we ons echter realiseren dat Westerbaen in 1655
spreekt over het ‘rymeloose rym’ - d.w.z. metrische poëzie zonder rijm - van De
Brunes Davids Psalmen,59 dan blijkt dat een tijdgenoot minder moeite heeft gehad
de prozastijl van deze psalmvertaling een kwaliteit toe te meten die goed met
Geeraardt Brandts ‘probeersel’ te vergelijken valt.

7. Slot
Meertens heeft - zoals eerder gezegd - de literaire relatie tussen De Brune enerzijds
en Cats en Huygens anderzijds proberen aan te geven. Zijn bewering dat De Brunes
‘proza (...) het meest aan de poëtische stijl van Huygens doet denken’ vanwege
dezelfde ‘puntigheid van uitdrukking’,60 lijkt mij wat overtrokken. Weliswaar streefden
beiden naar krachtige en puntige taal en wilden beiden hiermee de lezer boeien, toch
is er sprake van twee totaal verschillende uitgangsposities. Om het kort samen te
vatten: Huygens zal zijn rhetorische taak eerder in een verstandelijk vermaken, een
intellectualistisch delectare hebben gezocht, De
57
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Brandt, a.w. (1649) 51-3.
Brandt, a.w. (1649) 53. Tot slot waarschuwt Martinius nog voor te grote duisterheid, die zou
kunnen ontstaan, enerzijds door de onbekendheid met deze nieuwigheid, en anderzijds door
te verheven taalgebruik.
In de ‘Voor-reden’ tot zijn Davids psalmen in Nederduytsche rijmen gestelt ('s-Gravenhage
1655; UBA 407 G 20) gaat Jacob Westerbaen uitgebreid op de psalmvertaling van De Brune
in (*8r vlgg.): ‘Dit Dichten met rymeloose regelen is den Thoneel-stijl der Italiaenen [...].
Ick heb het mede wel eer in een goed gedeelte van den selven Pastor [Fido] besocht ende
vond het licht dien sleur te volgen ende ick behoefde mijne nagelen niet veel te byten om
sodaenigh rymeloos gedicht te vinden, dat met wat schicken en herschicken der woorden
haest op sijn maet gebraght werdt, doch had mijne redenen die my sulx niet smaecken deen’
(*8v-**1r).
Nadat een zekere I.A.S. hem op deze voorrede had aangevallen, verdedigt Westerbaen zich
in hetzelfde jaar (Boden-brood voor den man... 's-Gravenhage 1655; UBA Vondel 8 K 45),
waarbij hij verklaart dat hij ‘de rijmeloose gedichten niet veracht’ (37).
Meertens, a.w., 312, vgl. echter 313.

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

89

Afb. 15. Rekening van de Middelburgse boekhandelaar Jacques Fierens wegens levering van boeken,
drukwerken en schrijfbenodigdheden aan de Rekenkamer van Zeeland in 1660. Onder 12 januari de
levering van zeven exemplaren van het tweede deel van het Bankket-werk van goede gedagten. De
bedragen zijn vermeld in Vlaamse ponden van zes guldens.
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Brune in een minder verheven en meer religieus gericht docere; dit verschil in beider
roeping lijkt zich in bijna ieder stijlaspect te reflecteren en is vooral markant als
Huygens ook in zijn religieuze poëzie (!) vernuftig woord- en gedachtespel niet
schuwt.61 Met Cats zijn eerder parallellen te trekken62, bijvoorbeeld in de uitputtende
herhaling en uitdieping van een onderwerp. Toch, als we Cats' hele oeuvre
beschouwen, is duidelijk dat hij eerder een praktisch dan een dogmatisch standpunt
heeft verkozen. Jacob Cats is boven al de leermeester-dichter voor het grote publiek
die met azijn geen vliegen dacht te vangen.63 De wens om een grote groep lezers te
bereiken heeft De Brune met Cats gemeen, maar de laatste is er in geslaagd voor zijn
werken een vorm te vinden die bij eenieder aansloeg.
Overzien we tenslotte de stilistische opvattingen van Johan de Brune de Oude,
dan kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat hierin zowel de Nadere
Reformatie als de klassieke oudheid haar sporen heeft nagelaten. Het onderdrukken
van alle rhetorische ornatus inclusief het rijm, zijn voorkeur voor de stilistische
brevitas, de verschuiving van de decorum-interpretatie in de passendheid van stijl
bij doel, niet bij inhoud, de propagering van puritas en perspicuitas en verder de
parafrasering en uitleg in zijn proza, alles heeft het doel de rechtlijnige, zuivere leer
aan een breed publiek te presenteren. De klassieke rhetorica kon en moest De Brune
hierbij ten dienste staan, zij het in een enigszins aangepaste vorm. Didactiek en religie
vormen de basis waarop ook zijn stilistische visie is gegrondvest. Eenvoud zonder
opsmuk en nauwe gebondenheid aan Gods woord zijn hiervan de directe exponenten.
Vanzelfsprekend ontbreekt volledige consistentie in de poëticale opvattingen van
iemand die zich gedurende veertig jaar met diverse soorten teksten bezighield,
uiteenlopend van emblemata tot psalmvertalingen. Van de talloze literair-theoretische
uitspraken in het Bancket-werck van goede gedachten kan zelfs gezegd worden dat
ze veelal een uitgesproken ad hoc-karakter hebben. We moeten al deze uitlatingen
dan ook vooral beschouwen binnen de steeds wisselende context waarin ze zijn
gedaan. Als we ons dit blijven realiseren, kunnen we tot de conclusie komen dat zich
geen sterke verschuivingen in de poëticale ideeën van deze humanistisch geschoolde
literator en christen-moralist Johan de Brune voordoen. Trouw aan de godsdienst en
aan het stichten van zijn lezers, komt hij tot een overwegend eensluidend stilistisch
ideaal van bondig, helder en eenvoudig taalgebruik, waarmee hij de klassieke
stijldeugden en zijn eigen gevoel voor passendheid respecteert.
Al zeventig jaar geleden wist Von Winning op treffende wijze deze levenshouding
weer te geven:
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Voorbeelden bij Strengholt a.w. (1987) 122-3.
Vgl. Von Winning, a.w., passim en Meertens, a.w., 312-5.
Voor een uitgewerkter aspekt van Cats' prozastijl: Smit, a.w. (zie mijn noot 43) 87. Het door
Smit geconstateerde ‘principe: één mededelings-eenheid één zin’, met als gevolg hiervan
‘een gecompliceerde zinsbouw’ en ‘excessief-lange zinnen’ kan ik echter niet direkt op De
Brunes prozastijl van toepassing achten.
Vgl. Strengholt, a.w. (1987) 118-20.
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Onveranderlijk blijvend op zijn nooit wankelend godsdienstig standpunt,
overziet hij met intense, maar steeds beheerschte weetgierigheid een groot
veld van wetenschap; vervuld als hij is van bewondering voor de Ouden,
blijft zijn zedelijk oordeel over hen niettemin geheel vrij, en nergens wordt,
bij alle wisselwerking tusschen eigen en overgenomen ideeën de grens
tusschen het heidensche en het Christelijke uitgewischt.64
Johan de Brune heeft zich mede door deze houding een eigen plaats in de poëticale
wereld van onze zeventiende-eeuwse Republiek weten te verwerven.

64

Von Winning a.w., 89.
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Spreekwoorden als bouwstenen
Paula Koning
‘Vuyr, bedd’ en liefde trecken sterck,
Gheen van die zeght, gaet naer uw werck.’

Johan Wilmerdonx schrijft in zijn lofdicht op Johan de Brune in het voorwerk bij
het Banket-werk van goede gedachten (1657) onder meer:
Dit tuyght de Bruns Banket, 't welck eygen breyn gebaert heeft
10 Zoo nu zoo dan, en d'handt by moeyt te saem vergaert heeft;
Daer yder vindt sijn deel, sijn smaeck, sijn nut gerief;
Sijn ziel-gerecht, na wensch; sijn lust, na herts gelief.
Zoo wist d'Hebreeusche Vorst kort wijsheydts padt te banen;
De Grieksche Chironêes door spreucken der Spartanen;
15 Door Roomsche en Grieksche 't saê den Rotterdamschen roem;
Door zuyvre moeder-tael dees ed'le Zeeuwsche bloem.1

Von Winning passeert dit lofdicht in zijn studie over De Brune met de mededeling
dat het niets opmerkenswaardigs bezit.2 Toch mag opgemerkt worden dat de geciteerde
verzen uitdrukking geven aan meer dan de gemiddelde obligaat vriendschappelijke
loftuiting. In acht versregels voert Wilmerdonx een aantal kenmerken op van
literair-historisch belang met betrekking tot de bundel. Hij beschrijft de manier
waarop De Brune het Banketwerk heeft vervaardigd (9/10), roert de verschillende
funkties aan die het voor een ieder kan hebben (11/12), geeft een bondige omschrijving
van de inhoud (13), plaatst het werk in de literaire traditie (13/14/15) en stelt vast
dat De Brune met het Banketwerk zijn bijdrage aan de Nederlandse taal heeft geleverd
(16). Enkele van deze punten worden hier nader bekeken. De verzen 9 en 10 raken
aan het aspect van de inventio van de stof, - ‘'t welk eigen brein gebaert heeft/ Zoo
nu zoo dan, en d'handt by moeit te saem vergaert heeft’. De aanduiding in de verzen
13/14/15 van de traditie waarin het spreekwoord zijn plaats heeft behoeft een korte,
gedeeltelijke schets. Vanuit die twee aspecten is het mogelijk te laten zien welke
waarde het spreekwoord voor De Brune heeft gehad. De nadruk valt vooral op zijn
werken Nieuwe wyn in oude le'er-zacken3 en het Banket-werk van goede gedachten.
In het laatste speelt het spreekwoord een bijzondere rol voor de inventio, de vinding
van de stof.
Spreekwoorden vormen een rode draad in het werk van De Brune. Het beginpunt
van zijn literaire carrière was de vertaling van bijbelse spreekwoorden van koning

1
2

3

J. de Brune, Banket-werk van Goede Gedachten (Middelburg, Jacques Fierens, 1657) fol.
*7v.
C.H.O.M. von Winning, Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche christen-moralist en
humanist uit de zeventiende eeuw (Groningen 1921; fotomechanische herdruk
Groningen/Castricum 1979) 21.
J. de Brune, Nieuwe wyn in oude le'er-zacken. Bewijzende in Spreeck-woorden, 't vernuft
der menschen, ende 't gheluck van onze Nederlandsche Taele. Middelburg 1636.
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Afb. 16. Titelpagina's van De Brunes Nieuwe wijn in oude le'er-zacken, Middelburg 1636.

Salomo uit het Hebreeuws (1619), de Proverbia4. In zijn latere publicaties
Grondsteenen van een vaste regieringe5 en Emblemata of Zinne-werck6 komen
spreekwoorden opvallend vaak voor, Nieuwe wyn in oude le'er-zacken (1636) is in
zijn geheel een verzamelbundel van spreekwoorden die De Brune op rijm stelde en
in het Banketwerk (1657), de afsluiting van zijn oeuvre komen spreekwoorden in
groten getale en in vele talen voor.

4

5
6

J. de Brune, Proverbia, of, de Spreucken van Salomon: Nu eerst uyt de Hebreeusche in onze
Neder-duytsche tale over-gheset ende in alle duystere plaetsen uyt-gheleght ende verklaert.
Middelburg 1619.
J. de Brune, De Grond-steenen van een vaste regieringe, gheleyt end wtgestelt tot bericht
end nuttigheyt van alle goede vader-landers. Middelburg 1621.
J. de Brune, Emblemata of Zinne-werck: voorghestelt, in Beelden, ghedichten, en breeder
uijt-legginghen, tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen onser eeuwe.
Amsterdam 1624.
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Neemt ‘dees ed'le Zeeuwsche bloem’ als zodanig een bijzondere positie in temidden
van zijn tijdgenoten? Nee, niet echt. De zeventiende eeuw onderscheidde zich in het
algemeen door voorliefde voor kernachtige uitspraken in de vorm van sententiae,
maximes, spreekwoorden, paradoxen, apophthegmata en dergelijke. Daarvan getuigt
bijvoorbeeld Père Bouhours, gerenommeerd grammaticus in dienst van de Franse
koning, met zijn constatering in 1701 dat de voorbije eeuw die was van de sentences
et maximes.7 Vanwaar die speciale voorliefde?
In het jaar 1500 zet Erasmus (‘den Rotterdamschen roem’) de eerste editie van
zijn Collectanea adagiorum op de literaire wereld, een verzameling van circa 800
spreekwoorden voornamelijk uit de klassieke Oudheid, die onmiddellijk succes heeft.
Met de jaren groeit de verzameling in talrijke herdrukken - tijdens het leven van
Erasmus alleen al ruim dertig - uit tot een omvang van ruim vierduizend
spreekwoorden, die sinds 1508 de titel Adagiorum chiliades kreeg. Het verschijnsel
is niet nieuw. Van vóór 1500 zijn nogal wat Middeleeuwse
spreekwoordenverzamelingen bekend, uiteenlopend van bundels volkspreekwoorden
tot bundels klassieke spreekwoorden. Verder terug in onze christelijke cultuur springt
buiten Europa de Bijbel met het boek der Spreuken van Salomo (‘d'Hebreeusche
Vorst’) eruit als een invloedrijke bron die ons arsenaal aan spreekwoorden blijvend
heeft verrijkt. De Collectanea adagiorum onderscheidde zich echter van alle
voorafgaande verzamelingen door Erasmus' aanpak. Niet alleen gaf hij de
spreekwoorden, - het ging om Griekse en Latijnse, met zijn vertaling in het Latijn
van de Griekse, - maar ook gaf hij een commentaar met verantwoording van de
originele vorm en van de afkomst. Zo leverde Erasmus als eerste op het terrein van
de spreekwoorden een wetenschappelijke bijdrage aan de humanistische studie. Hij
speurde naar de oorspronkelijke en zuivere vorm van de spreekwoorden, terwijl
vroegere verzamelingen van klassieke spreekwoorden het materiaal presenteerden
in middeleeuwse stijl.
Het succes van Erasmus laat zich niet alleen afmeten aan het aantal herdrukken,
maar ook aan de navolging die zijn werk ondervond. Er verschenen talloze uitgaven
met spreekwoorden, die al dan niet stilzwijgend ontleend waren aan Erasmus. Een
enkel voorbeeld. In 1518 verschijnt een boekje van de Alkmaarse leermeester Joannes
Murmellius. Het is een schoolboekje voor beginners in het onderwijs in het Latijn.
Hoofdstuk vier bevat spreekwoorden die zijn overgenomen uit Erasmus blijkens
redactie en volgorde. De Duitser Eberhard Tappius geeft in 1539 een bloemlezing
van Erasmus uit, met overname van de verklaringen die hij hier en daar wat bekort
heeft en met toevoeging van Duitse spreekwoorden die verband houden met de
Latijnse. Hij noemt Erasmus eenmaal in zijn inleiding. De Nederlander Ioannes
Sartorius, rector in Amsterdam, maakte in 1561 een uitgave getiteld Adagiorum
chilias prima, die zeer geschikt was voor het onderwijs. Sartorius vermeldde niet dat
zijn adagia ontleend zijn aan Erasmus, maar dat hoeft geen boze opzet te zijn, het is
waarschijnlijk al meer dan im7

‘Le dernier siècle a été un siècle de Sentences et de Maximes; mais la plupart de ceux qui
en ont fait ne les ont point démêlées, et ils confondent souvent la Maxime et la Sentence.’
P. Bouhours, Explications de divers termes Français que beaucoup de gens confondent faut
d'en avoir une notion nette. In: M.G. Duplessis, Bibliographie parémiologique (Parijs 1847)
433. Oorspronkelijk gepubliceerd in Mémoires pour l'histoire des Sciences et des Beaux Arts
(ook genoemd het Journal de Trévoux), sept/okt 1701, 170-194.
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pliciet gezegd met de titel, die geheel en al verwijst naar Erasmus. Sartorius nam het
meest nodige uit Erasmus' verklaringen over en gaf er het passende Nederlandse
spreekwoord bij. Dit waren slechts enkele van de vele te noemen ontleningen aan
Erasmus, waaraan opvalt dat twee van de drie in dienst van het onderwijs staan.8
Als hierboven onderscheid werd gemaakt tussen klassieke en volkse
spreekwoorden, dan behoeft dit enig voorbehoud. De ‘klassieke’ spreekwoorden die
Erasmus opnam in de Adagia leidden niet alleen een schriftelijk leven. Hij vermeldt
dan ook geregeld bij een spreekwoord dat het in zijn tijd nog onder de mensen leeft.
De aanduiding ‘klassiek’ is hier alleen nuttig om aan te geven dat een verzameling
als die van Erasmus werd uitgegeven in het Latijn en daarmee te onderscheiden is
van de ‘volkse’ tak, spreekwoorden in de verschillende volkstalen. Van de volkse
tak noem ik in de eerste plaats de zeer oude Proverbia Communia (1480 Deventer),
een verzameling van 803 Nederlandse spreekwoorden met hun vertaling in Latijnse
versregels. Ten tweede de Dreyhundert gemeyner Sprichwörter (1529), een bundel
volksspreuken, die D. Johannes Agricola optekende uit de monden van de mensen
en voorzag van verklaringen. Beide bundels hebben gemeen met die van Erasmus,
zoals we verderop zullen zien, dat ze in latere uitgaven geheel of gedeeltelijk zijn
overgenomen, meestal zonder bronvermelding. Voor spreekwoorden hoefde dat niet,
was misschien de algemene opinie, ze zijn immers gemeenschappelijk bezit.
De hoge vlucht die het genre sinds 1500 in druk nam is verklaarbaar.
Spreekwoorden waren vanouds al in zwang in het rhetorica-onderwijs als leermiddel
en hulpmiddel bij het leren argumenteren, in spreekwoorden vindt men de pro's en
de contra's in overvloed. Maar zoals ik al zei, men had de spreekwoorden vervormd.
Erasmus verschafte nu solide materiaal voor de verwerving van een klassiek Latijnse
stijl en voor de oefening in de rhetorische technieken van met name de ornatus en
de amplificatio. De Adagia waren de standaardgids geworden. Aan status- of
functiewaardering had het spreekwoord al geen gebrek, maar er viel niet meer op af
te dingen na het voorwoord van Erasmus bij zijn Adagia.9
Erasmus herinnert eraan dat Aristoteles en Quintilianus, de grote redenaars en
leermeesters van de rhetorica aan spreekwoorden grote overredingskracht, ja zelfs
bewijskracht toekennen. Erasmus voert auteurs van distinctie op zoals Aristoteles
en Chrysippus, van wie bekend is dat ze eigen verzamelingen aanlegden, eveneens
auteurs die graag spreekwoorden door hun werk strooiden, zoals Plutarchus, ‘de
Grieksche Chironêes’ in het hierboven geciteerde lofdicht. De waarde van een
spreekwoord omschrijft hij in een vergelijking tussen grote, ruwe rotsblokken en
kleine, gepolijste juweeltjes. Zo heeft in de literatuur soms het kleinste de grootste
intellectuele waarde. Erasmus definieert het spreekwoord als een ‘celebre dictum,
scita quapiam novitate insigne’ (‘populair gezegde, dat opvalt door een schrandere,
nieuwe wending’). Het ethische dat een spreekwoord vaak bevat laat Erasmus met
opzet weg uit zijn definitie, omdat er evenveel

8

9

De bundels worden beschreven in: W.H.D. Suringar, Erasmus over Nederlandsche
spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijnen tijd, uit 's mans adagia
opgezameld en uit andere, meest nieuwere geschriften opgehelderd (Utrecht 1873) XXXVIII,
XLV en LII-LV.
Erasmus, Opera omnia (Leiden 1703, 10 dln; fotomechanische herdruk Hildesheim 1961)
II, 2-13. Erasmus publiceerde de Praefatio voor het eerst in 1517.
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spreekwoorden bestaan zonder ethische lading. Tenslotte vermeld ik nog dat hij heel
nadrukkelijk stelt alleen spreekwoorden te hebben opgenomen die aan zijn criteria
voldeden. Dus geen aforismen oftewel sententiae die niet in de algemene populariteit
zijn doorgedrongen, dat wil zeggen tot spreekwoorden zijn geworden, en ook geen
apophthegmata, een ander verwant genre, dat weliswaar evengoed de mogelijkheid
in zich heeft tot het genre van de spreekwoorden over te gaan, maar dit zeker niet
altijd doet. Factoren die het nieuwe van een spreekwoord kunnen bewerkstelligen
zijn onder andere metaforisch taalgebruik, dubbelzinnigheid en raadselachtigheid.
Uit beide componenten, generaliserend de klassieke en de volkse tak genoemd, zijn
nieuwe takken ontsproten, die elkaar ook wel wilden omstrengelen. Janus Gruterus
publiceerde in humanistische trant een verzameling paroemiae (Griekse
spreekwoorden) en gnomae (Griekse sententiae), die hij in perfect Latijn vertaalde,
met een verzameling beroemde sententiae van onder anderen Seneca. Een groot deel
van de drie delen van dit Florilegium Ethico-politicum wordt in beslag genomen
door de Griekse en Latijnse spreekwoorden met de commentaar, maar Gruterus
voegde aan elk deel appendixen toe met spreekwoorden in volkstalen.10 Alleen de
titels zijn in het Latijn gesteld. Hoewel gescheiden komen de volkse spreekwoorden
en de klassieke samen in de uitgave van Gruterus.
De zedelijke strekking, waaraan Erasmus weinig waarde hecht voor de typering
van het spreekwoord, staat bij Johan de Brune wel in het vaandel geschreven. Ik kom
nu op zijn bundel Nieuwe wyn in oude le'er-zacken. Eerst iets over de op het eerste
gezicht wat bevreemdende titel. De wijn immers, die ik geneigd ben als de inhoud
te beschouwen, de inhoud is niet nieuw. De vorm daarentegen waarin deze wijn
wordt gegoten, heeft een vernieuwing ondergaan omdat De Brune de spreekwoorden
heeft berijmd, maar de zakken worden nu juist oud genoemd. Wat zegt De Brune:
Ghy ziet hier, Lezer, velerley stoffen, doch elck by zijns ghelijck
ghesorteert; gheen, of immers weynighe nieuwe spijze, doch evenwel
vernieuwt, en met versche sausse toe-ghemaeckt: een oud, doch een
ghezont lichaem, en met een nieuw kleed over-togen: daer in, ten deele,
de wijsheyd van Hebreen, Arabiers, Griecken, Romeynen, Spaignaerds,
Françoisen, Enghelschen, Hoogh' en leeghe Duytschen licht verborgen.
De materie is dan oud, ende eens anders, het fatsoen is nieuw en mijne;
in somme, nieuwe wijn, maer oude leer-zacken, daer mede ick meer
getracht hebbe andere en veerdigher geesten op te wecken, als hier mede
te proncken; dat my meest al wandelende, en by speel-uren, ghelijck wat
anders doende, is ontvallen.11
De Brune stelt expliciet de materie, de stof op gelijke lijn met de leerzakken, en het
fatsoen, de vervaardigingswijze, betrekt hij op de wijn. Waar haalt hij zijn
10

11

J. Gruterus, Florilegium Ethico-politicum. Frankfurt 1610-1612. 3 dln. Deel 2 van het
exemplaar in de KBH onder signatuur 186 N 14 ontbreekt met de bijbehorende
spreekwoorden-appendixen, maar het is mij gebleken dat de appendixen van de drie delen
zich compleet in een verzamelband zonder titelpagina bevinden in de KBH onder signatuur
187 N 11 als Proverbia Germanica. Het geschatte jaartal van uitgave in de catalogus van de
KBH - op ca. 1725 - lijkt mij onjuist.
J. de Brune, Nieuwe wyn in oude le'er-zacken, fol. A8v - A9r.
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vergelijking vandaan? Horatius dicht: ‘quo semel est imbuta recens, servabit odorem
/ testa diu.’ (Het vat waar de wijn eens in is gegoten toen het nieuw was, zal de geur
lang bewaren)12. Ook Quintilianus doet een dergelijke uitspraak: ‘Et natura tenacissimi
sumus eorum, quae rudibus animis percepimus; ut sapor, quo nova imbuas, durat’
(En van nature houden wij onze indrukken het meeste vast, die wij jong hebben
opgedaan, zoals de geur waarmee een nieuw vat doordrenkt wordt, voortduurt)13.
Beide passages gaan erover dat wat in de jeugd wordt geleerd en opgenomen het
langst beklijft. Het absorberend vermogen is dan het grootst. De oude le'erzakken,
een oud en gezond lichaam, waaronder De Brune het eerbiedwaardige corpus van
spreekwoorden verstaat, behouden hun geur, hun kracht van de tijd dat ze nieuw
waren en dat werkt door ook als ze in een nieuwe vorm worden gegoten. In dat licht
komt ook de dubbelzinnigheid van le'erzakken sterker naar voren, de lederen zakken
bevatten een schat waar we van kunnen leren.
In het ‘Aen de Lezer van dit Boeck’ citeert De Brune: ‘Spreucken zijn de wettelicke
kinders van de wijsheyd, die ons onder-wijzen van de dingen die onze Voor-ouders
hebben onder-vonden, ende die ons als goede raeds-luyden, in vele ghelege]ntheyden
onder-richten’.14 Vervolgens geeft hij richtlijnen voor de toepassing. Er zijn
tegenstrijdige spreuken te vinden in de bundel, zegt hij, maar daar moet de lezer daar
niet vreemd van opkijken. In de ene situatie zeg je immers:
't Is beter blood, Als wezen dood.

En in de andere:
't Is beter dood, Als wezen blood.

Als ze maar ‘elck op haren tijd, en op verscheyden persoonen ghevoeghelijck ghepast’
worden.
Ten anderen, vervolgt hij, komen in het boek spreuken voor die geen wijsheid of
zedigheid schijnen te bevatten, maar die toch, mits ‘met voorzightigheyd ghebruyckt
zijnde, of goede manieren leeren, of quade ont-leeren’. De lezer zou zich bijvoorbeeld
kunnen stoten aan:
Die niet is vies te doen bescheyt,
Die krijgt daer deur wel-sp[r]ekentheyd.

Een spreekwoord dat op het eerste gezicht deugdzaam aandoet als aansporing tot
oefening in de welsprekendheid. Maar uit de er op volgende verdediging van De
Brune blijkt iets anders in het geding te zijn. De lezers worden verzocht om vooral
niet te denken dat De Brune hen met dit spreekwoord tot dronkenschap wil aanzetten.
Niets minder dan dat, want, zegt hij, dit spreekwoord leent zich ook

12
13
14

Horatius, Epistolae, I, II, 69/70. Vertaald in het Engels door H. Rushton Fairclough.
Cambridge, Mass. etc. 1970. Loeb Classical Library.
Quintilianus, Institutio oratoria I, I, 5. Vertaald in het Engels door H.E. Butler. London etc.
1959. Loeb Classical Library.
J. de Brune, Nieuwe wyn in oude le'er-zacken, fol. A9v-A10r.
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voor stichtelijk gebruik, als voorbeeld tégen de gebruiken van dronkaards.15
Ter oververduidelijking van zijn standpunt dat ogenschijnlijk onzedige
spreekwoorden in zijn bundel niet misplaatst zijn, volgen nog de voorbeelden ‘de
wraeck heeft smaeck’, dat we uit het oogpunt van de wraakgierige moeten zien, en
‘Hanght de huycke naer de wind / Zoo ghy niet u schade mint’, waarin de
‘pluymstrijckers’ zich zullen herkennen.
Ten derde, gaat het betoog aan de lezer verder, zijn veel spreekwoorden maar ‘ten
deele en in eenige persoonen warachtigh’. Het tegendeel is even zo vaak waar. Zie
maar de verschillende meningen over vrouwen, waarvan een spreekwoord zegt:
Vrouwtjes moeten altijds rellen,/'t Zijn al beckens, klocken, bellen.

Maar daar staat tegenover:
Daer zijn veel deughden in een vrouw,/ Waer deur zy mans beschamen zou.

en:
Men zegt veel fauten van een wijf,/ Maer al verziert, door mans bedrijf.

Ten vierde vestigt De Brune de aandacht op het feit dat veel spreekwoorden vertaald
zijn en daarom niet altijd passen op onze natie en gebruiken.
Al met al kunnen we constateren dat de zedelijke strekking bij De Brune veel
aandacht krijgt, maar dat hij er geen onomstotelijke, absolute waarde aan toekent.
Alles hangt af van de intentie van de persoon die het zegt of van de persoon op wie
het slaat en van de omstandigheden.

Vingeroefeningen
De spreekwoorden in Nieuwe wyn in oude le'er-zacken zijn thematisch gegroepeerd,
elke rubriek is voorzien van koppen met trefwoorden onder welke noemers de stof
is geordend. De trefwoorden zijn opgenomen in een alfabetisch register. Een
didactische aanpak om het materiaal toegankelijk te maken voor wie op zoek is naar
gevarieerd materiaal over een onderwerp. Deze aanpak kenmerkt alle loci communes
bundels, tot welke categorie we de Nieuwe wyn in oude le'er-zacken kunnen rekenen.
Het werk zou toch nog onleesbaar zijn geweest, als niet de duizenden spreekwoorden
van meestal één of twee regels lang typografisch waren onderscheiden in beurtelings
cursief en niet-cursief. Zo was het een redelijk handig en toegankelijk compendium
voor bijvoorbeeld juristen die in hun praktijk altijd toepasselijke uitspraken konden
gebruiken in hun aanklachten tegen of verdediging van menselijk gedrag. Uit de
rubricering vloeit voort dat we sommige spreekwoorden onder verschillende noemers
aantreffen. Zo onder

15

‘Bescheid doen’ betekent onder meer: een dronk beantwoorden met een dronk. Woordenboek
der Nederlandsche taal, II, 2, kolom 1957.
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‘Conste. verstand. wetenschap. onwetenschap.’:
De konst gheen meerder vyand heeft,/ Als hem, die heel on-wetend' leeft.

en:
De wetenschap gheen vyand heeft,/ Als hem die heel on-wetend' leeft.

Daarbij onder de titel ‘Onwetenheyd’:
Gheen meerder vyand wijsheyd heeft,/ Als een, die gantsch onwetend leeft.16

Een populair spreekwoord dat we onder talloze andere auteurs Adriaen van de Venne
zien gebruiken in het Tafereel van de belacchende wereld, dat een jaar eerder
verscheen dan de bundel van De Brune:
Onwetenheyt is een vyandt van Konst/ en Wijsheyt.17

Bij het gegeven voorbeeld zien we tevens dat eenzelfde spreekwoord in verschillende
vormen wordt neergezet. Ook dat is een constante in De Brunes verzameling. Zie
onder de titel ‘Weerdigheyd. Officie. Staet.’:
De mier krijght vleugels tot haer quaed, / Waer deur zy haest tot niet vergaet. [p.157]

en:
Vlercken wassen aen de mier / Maer tot 't quaed van 't cleyne dier. [ibid.]

Het lijken geestelijke en dichterlijke vingeroefeningen om een spreekwoord zoveel
mogelijk vormvariaties te geven. Of een methode om een spreekwoord al repeterend
dieper in het geheugen te prenten waardoor men het des te bekwamer zal kunnen
aanwenden in de praktijk.
Alle spreekwoorden zijn bewerkingen van een origineel, door berijming, of door
rijmende vertaling. Zonder uitzondering kunnen de volgende spreekwoorden van De
Brune bewerkingen zijn van spreekwoorden in de appendixen bij het Florilegium
van Janus Gruterus.
Beter noch een been ghebroken, / Als het is den hals te kroken. [NW, 25]
Beter een been gebroken, dan den hals. [Belg.II, 127]
Een vriend is beter, alsmen reyscht, / Als geld, hoe zeer oock datmen 't eyscht. [NW, 35]
Beter vrienden dan gelt. [Belg.II, 127]
Beter geldeloos dan vrindeloos. [ibid.]
Beloft maect schult, Maer hebt ghedult. [NW, 101]
Belofte maact schult. [Belg.II, 127]

16
17

J. de Brune, Nieuwe wyn in oude le'er-zacken, 62, 64 en 421.
A. van de Venne, Tafereel van de belacchende werelt, en des selfs geluckige eeuwe, goet
rondt, met by-gevoegde raedsel-spreucken, aen-gewesen in de boor-achtige eenvoudigheyt,
op de Haegsche kermis ('s Gravenhage 1635) 58.
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Beter in de rijzer-zanck, / Als het is in d'yzer-clanck. [NW, 52]
Beter, daer de cruyden groeyen, / Als het is in d'yzer-boeyen. [ibid.]
Beter inde rijseren, dan inde ijseren. [Belg.I, 94]
Beter inde vogelen sang, d'ant ysern klang. [ibid.]
Beter noch alleen ghestelt, / Als niet wel te zijn verzelt. [NW, 36]
Mieux vaut estre seul, que mal accompagné. [Gal.II, 426]
Meglio solo che mal accompagnato [It.III, 296]

Ook de twee laatste voorbeelden vindt men in het Florilegium, dat naast Germanica
en Belgica rijk is aan Proverbia Italica, Gallica, Brittannica en Hispanica. De Brune
kon in het Florilegium sprokkelen uit zes Europese volkstalen. Een lijstje vooraf in
deel I verantwoordt de bronnen van de appendices. De Proverbia Germanica
bijvoorbeeld bestaan uit de Dreyhundert Gemeyner Sprichwörter van Agricola. De
Proverbia Belgica zijn een reproductie van de Byspraax Almanak van Hendrik
Laurensz. Spiegel, een kalendarium van 1200 spreuken dat omstreeks 1606 verscheen.
Spiegel nam daarin op zijn beurt van de Proverbia Communia zo'n 200 stuks op. De
Italica zijn overgenomen uit de verzameling van Orlando Pescetti, de Gallica van
Gabriel Meurerius, Joannes Nucerinus en De Baïf, die voor het grootste deel vertalend
hebben ontleend aan het Latijn, Spaans en Italiaans. De Hispanica zijn met de Franse
vertaling een reproductie van de Refranes die Cesar Oudin in het begin van de 17e
eeuw uitgaf. De appendices in deel II en III betreffen Brittannica, Germanica, Belgica,
Gallica en Italica. Bij gebrek aan een exemplaar van deel II is niet na te gaan of een
indicatie van de bronnen wordt gegeven, bij deel III wordt dat niet gedaan.
Dankzij Gruterus was in Nederland en elders een keur uit de internationale
spreekwoordenliteratuur toegankelijk, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt, niet
alleen door De Brune. De indrukwekkende studie van W.H.D. Suringar uit 1873
verschaft mede dankzij de rijke bronnenlijst het inzicht in de grote lijnen tussen het
détailmateriaal dat men bij een onderzoek als naar De Brune aantreft in het
woekerende woud van spreekwoordenbundels. Suringar noteert dat Constantijn
Huygens zijn Spaensche wysheit voor het grootste deel ontleend heeft aan de Refranes
van Oudin18, die identiek zijn aan de Hispanica in het Florilegium. Bij deze is
aannemelijk geworden dat De Brune ze ook benut heeft.
Iets nu over het bewerkingsprocédé in Nieuwe wyn in oude le'er-zacken. Een
bijzondere rubriek treffen we aan onder ‘Ghelijckheyd’(p. 433):
Zulcke schoenen, zulcke zolen;
Zulcke turven, zulcke kolen.
Zulcke scheerders, zulcke doecken;
Zulcke bloeme, zulcke koecken.
5 Zulcken stael maeckt zulcke bylen;
Zulcken hout, gheeft zulcke pylen.
Zulcke honden, zulcke jonghen;
Zulcke monden, zulcke tonghen.

18

W.H.D. Suringar, O.c., LXXXVII.
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Zulcke kraeyen, zulcke eyers;
Zulcke haeghen, zulcke beyers.
Zulcke voghels, zulcke veeren;
Zulcke boomen, zulcke peeren.
Zulcken penne, zulcken schrijver;
Zulcken hooftjen, zulcken drijver.

etcetera, eindigend met het rijmpaar:
25 Zulcke schepen, zulcke kielen,
Zulcke menschen, zulcke zielen.

De vergelijking ‘zulke...zulke...’ is frequent in de spreekwoordenliteratuur. In het
Florilegium zijn er soms pagina's achtereen mee gevuld. De volgende voorbeelden
zijn daaraan ontleend, die we alle her en der verspreid terug vinden in De Brune's
bundel. ‘Telle grain, telle pain; tel oiseau, tel nid; tel arbre, tel fruit; tel pied, tel
soulier’ (Gal.I, pp. 253-255). ‘Wie der Herr/also das gesint’ (Germ.I, p. 84). ‘Suchs
carpenters, such chips; such welcome, such farewell; such lips, such lettice’ (Brit.,
p. 184). ‘Qual è la Signora, tal è la cagnuola’ (It.I, p. 171); ‘qual vita, tal fine’ (It.II,
p. 319); ‘Telle vie, tel fin’ (Gal. III, p. 258); ‘Qual es la campana, tal la badajada’
(Hisp., p. 350).
Met de rubriek ‘Ghelijckheid’ is echter meer aan de hand. De 26 verzen zijn twee
aan twee berijmd, maar vertonen de typografische afwijking dat zich geen
cursiefwisseling per rijmpaar voordoet. Het effect daarvan is dat de rubriek als een
afgerond geheel wordt gepresenteerd, een eenmalig fenomeen in de bundel. Om dit
totaaleffect te bewerkstelligen heeft De Brune naast vertaalde paren eigen paren
gecreëerd, variërend op voorbeelden uit tal van talen. De beschrijving van het procédé
heeft Erasmus ons gegeven bij de bespreking in de Praefatio van
variatiemogelijkheden in spreekwoorden. Bijvoorbeeld door één woord te wijzigen
kan men een nieuw spreekwoord maken. Zijn voorbeeld is ‘hostium munera non
munera’ (geschenken van vijanden zijn geen geschenken). Dat kan gevarieerd worden,
aldus Erasmus, tot geschenken van vleiers, geschenken van armen, of geschenken
van dichters. Alle categorieën mensen die meestal iets anders voor hebben met een
geschenk dan het doen van een genoegen. Een dergelijke vrijheid in creatieve
woordkeuze zien we De Brune hier nemen.

Invallende gedachten?
Harrebomée heeft het Banketwerk niet verwerkt in zijn verzamelwerk van Nederlandse
spreekwoorden19. Ten onrechte en niet minder onbegrijpelijk. Von Winning rept
slechts van anecdoten, spreekwoordelijke uitdrukkingen en aforismen; Meertens
houdt het op aforismen20. Het ontbreekt het Banketwerk inderdaad niet
19

20

P.J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, of verzameling van
Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren
tijd. Utrecht 1858-1870. 3 dln.
Von Winning, O.c., 152-153. J. de Brune, Bancket-werck van goede gedachten. Bloemlezing,
samengesteld, toegelicht en ingeleid door P.J. Meertens (Amsterdam 1943) 6.
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aan aforismen, maar daarnaast is het een schatkamer van Nederlandse spreekwoorden
en van spreekwoorden in vreemde talen. Het werk is opgezet in een reeks van
honderden korte beschouwingen over zeer uiteenlopende onderwerpen, die vanuit
ethisch standpunt worden neergezet. Ze handelen over de mens in zijn en haar streven
en doen in huwelijk, vriendschap, ambt, huishouden, opvoeding, fortuin, voor- en
tegenspoed, rijkdom en armoe. Wetenschap, kennis, welsprekendheid, poëzie komen
onder de loep. Evenals eigenschappen en karakterkenmerken zoals trouw, oprechtheid,
vrolijkheid, gierigheid, vermetelheid, geduld enz. met al hun tegengestelden. Elk
stukje is voorzien van een titel, die meestal bestaat uit een woord, soms wat langer
is. Enkele van die langere titels zijn onmiddellijk herkenbaar als spreekwoorden:
‘De Mensch is zijn zelf een Wolf’ (p. 8), ‘Kent u zelven’ (p. 29), ‘Spaer-Vader,
Quist-kind’ (p. 24). De eerste twee zijn extra bekend geworden door Erasmus' Adagia,
als ‘Homo homini lupus’ en ‘Nosce te ipsum’, het laatste komt voor in Spaanse en
Franse spreekwoordenverzamelingen.
Meertens ziet de bundel van De Brune als het produkt van ‘invallende gedachten’21,
mogelijk op die gedachte gebracht door de bescheidenheidstopos van De Brune in
zijn voorwoord bij Nieuwe wyn in oude le'er-zacken: ‘dat my meest al wandelende,
en by speel-uren, ghelijck wat anders doende, is ontvallen’. Maar het onderzoek naar
de herkomst van de buitenlandse spreekwoorden werpt ander licht op het werkprocédé
dat de auteur volgde. In de kleine bloemlezing van Meertens uit het Banketwerk
ontbreekt iets essentieels. Leggen we de bloemlezing naast de originele oude druk
van 1657, dan valt op dat in de oude druk in bijna alle gevallen per stukje een zin of
meer cursief staat afgedrukt. De bloemlezing is in zijn geheel cursief gedrukt,
waardoor de wisselende typografie is verdwenen. De cursivering in het Banketwerk
heeft het effect van een zekere accentlegging. Met nadruk wordt door de typografie
de aandacht gericht op die bepaalde zinnen. En het geval wil dat veel van die
gecursiveerde zinnen spreekwoorden behelzen. In het allereerste hoofdstuk onder
de kop ‘Elck zy met zijn staet te vreden’ is dat bijvoorbeeld de spreuk: ‘Een arme
stand, geeft rijck verstand’, waarin we de bewerking kunnen zien van ‘Pauper, sed
ingeniosus’ dat te vinden is bij Erasmus (Chil 3. cent. 10, prov. 51). Dezelfde spreuk
herhaalt De Brune in een ander verband in het Banketwerk (p. 221). Door de
cursivering springen de spreuken in het oog en valt snel op hoeveel buitenlandse
spreekwoorden, naast het nog groter aantal Nederlandse, De Brune heeft verwerkt.
De Spaanse belopen zo'n ruim honderd stuks, de Franse veertig, Italiaanse zo'n
vijftien, en dan zijn er nog Portugese, Engelse en Schotse zegswijzen. Naast het
spreekwoord in de vreemde taal geeft hij over het algemeen de vertaling. Met al die
buitenlandse spreekwoorden lijkt de hypothese van spontaan ‘invallende gedachten’
toch moeilijk houdbaar. De Brune moet bronnen voor handen hebben gehad, letterlijk
onder handbereik. Het vermoeden dat het Florilegium van Janus Gruterus voor het
Banketwerk een belangrijke rol heeft gespeeld als vindplaats van spreekwoorden,
wordt gewettigd door de volgende feiten. De meeste Italiaanse spreekwoorden zijn
terug te vinden in Italica I, II en III; de meeste teruggevonden Franse komen voor in
Gallica I, een enkele in Gallica II; zeer veel Spaanse spreekwoorden zijn ontleend
aan de Hispanica in deel I. Daaruit mogen

21

P.J. Meertens, O.c., 6.
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we niet concluderen dat De Brune zich geheel verliet op het Florilegium. De mogelijke
herkomst van de Schotse, Portugese en van een aantal Engelse is er in elk geval niet
terug te vinden, evenals nog een aantal Franse, Italiaanse en Spaanse. Bovendien is
met het traceren van de bronnen van de spreekwoorden, die een spilfunctie vervullen
binnen de hoofdstukken, nog maar weinig gezegd over het literaire karakter van de
hoofdstukken in hun geheel. Maar het speuren in het Florilegium naar de bronnen
van De Brune's spreekwoorden heeft een verrassend ander aspect aan het licht
gebracht. De schijnbaar willekeurige volgorde in de onderwerpen die De Brune in
het Banketwerk per hoofdstuk aansnijdt, is mede bepaald door zijn gebruik van het
Florilegium. We zien dat aan de volgende hoofdstukken:
Het slot van ‘Ghierigheyd’ (nr. 292, p. 103) is in cursief: ‘Die zijn gezicht op
d'aerde stelt, / Betrouwt hem niet uw goed of gheld. / De quien pone los ojos en el
suelo, no fies tu dinero.’
Het slot van ‘Beroyde lien’ (nr. 293, p. 103-104) luidt: ‘Deudas tienes, y hazes
mas? Si no mentiste, mentiras. / Die schuld heeft, en zich meer belast, / Op gheen
bedrog noch leughen past.’
Bij ‘Niet te hoogh’ (nr. 296, p. 105) staat gecursiveerd in het middendeel: ‘De
grand subida, grand cayda’, voorafgegaan door de niet-gecursiveerde vertaling ‘De
val is hard of zacht, naer dat zijn hooghte of leeghte is’. Het vervolg op het Spaanse
spreekwoord heeft De Brune niet gebruikt, maar dat luidt in de Hispanica ‘Por su
mal nacen alas a la hormiga’ en daarin herkennen we het origineel van het
spreekwoord over mieren die tot hun ongeluk vleugels krijgen, dat hierboven werd
gegeven bij de bespreking van Nieuwe wijn in oude le'er-zacken.
Ook in het middendeel vinden we bij ‘Ondanckbaerheyd tegen wel-doenders’ (nr.
298, p. 105): ‘De liña vien la tiña. 't komt van den bergh, daer hy van brandt.’
Deze spreekwoorden bevinden zich zowel dicht bijeen in het Banketwerk als in
de alfabetisch ingedeelde Proverbia Hispanica op de pp. 289 en 290 onder de letter
d. Eenzelfde cluster van Spaanse spreekwoorden die met een bepaalde letter beginnen,
doet zich elders voor:
‘Vette lien zijn noyt beklaeght’ (nr. 360, p. 131-132). Slot: ‘De water-hond, die
wel ghevlockt is, sterft daerom dickwils van hongher, en niemant heeft-et ghemerckt.
El perro lanudo muere de hambre, y no lo vee ninguno.’
‘Luyaerds’ (nr. 361, p. 132). Slot: ‘El fuego, el letto, y el amor, No dizen, ve te a
tu labor. / Vuyr, bedd' en liefde trecken sterck, / Gheen van die zeght, gaet naer uw
werck.’
‘Boeck-suffers’ (nr. 362, p. 132). Slot: ‘Een wijs man en hanght zijn kennisse aen
een spye of naghel niet. El cuerdo no ata el sabar al estaca.’
‘Pronckery’ (nr. 364, p. 133). Slot: ‘(...) zeght men, dat de zone wel gevoedt en
qualick gekleedt, de dochter hongerigh en wel opghesmuckt moet wezen.El hyo harto
y rompido, la hya hambrienta y vestida.’
‘Gheen zuyver gheluck op aerden’ (nr. 365, p. 133-134). Midden: ‘Gheen pad
zonder modder; gheen wegh, of hy heef zijn quae' slaghen. En cada sendero ay su
atolladero.’ Slot: ‘De weereld is vol druck en pijn, / Daer brood is, daer en is gheen
wijn. En este mundo mesquino, / Quando ay para pan, no ay para vino.’ De bronnen
bevinden zich in de Hispanica, pp. 297 -300, onder de letter e.
Ook de Franse lenen zich voor het ontdekken van een inventio-methode met behulp
van het Florilegium:
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‘Vuyl-spreken’ (p. 187, nr. 489). Slot: ‘A cul de foirard toujours abonde merde. Het
hinderste van een petteraer is altijds bedrit.’
‘Naerlatigheyd’ (p. 188, nr. 494). Tegen het eind: ‘Daer den herder slaept, kackt
de wolf wolle. A mol pasteur le loup chie laine.’ Deze spreekwoorden zijn te vinden
bij de Gallica I, pp. 183-184, onder de letter a.
‘Vrouwen’ (p. 327-328, nr. 812). Tegen het slot: ‘Femme, argent & vin ont leur
bien, & leur venin. Een vrouwe, gheld en wijn, Hebben haer deughd en haer fenijn;
Femme de bien, vaut un grand bien: & femme bonne vaut une couronne: femme sage
& de façon, de peu remplit sa maison.’ Het stuk eindigt met de vertalingen in de
vorm van een gedicht: ‘Een vrouw van eeren is weerd te eeren. / Een vrouwe goed
en schoon / Is weerd een Koninghs kroon. / Een vrouwe doet zoo veel met sparen, /
Als eenigh man met goed te garen. / Een wijze vrouw is mans behouw.’
De bronnen staan in de Gallica I, pp. 204-205, onder de letter f.
Bij de niet zo talrijke Italiaanse spreekwoorden zien we eenmaal het verschijnsel
dat ze ook in de toepassing dicht bij elkaar blijven:
‘De groote zijn wet-brekers’ (p. 17, nr. 55). Midden: ‘Chi â buona cappa, facilmente
scappa. 't Fluweele kleed kent straf, noch leet.’ Slot: ‘Chi fa la legge, Guardar la
degge. / Die de wetten gheeft, Dat hy-z eerst beleeft.’ Te vinden in Italica II, pp.
210-211, onder de c.
Het onderzoek naar de bronnen heeft ons op het spoor gezet van de
inventio-methode. De aangetroffen clusters van ontleende spreekwoorden corrigeren
de opvatting dat de onderwerpen de auteur kwamen aanwaaien. In de formulering
van Wilmerdonx: ‘en d'handt by moeit te saam vergaert heeft’. De Brune verzamelde
zijn gegevens door lectio, een werkwijze waarop hij de lezer onopvallend attendeert
door cursivering van spreekwoorden, die of ze nu de aanhef, het midden of het slot
van een beschouwing vormen, als uitgangspunt dienden. Daarom is het jammer dat
verwaarlozing van de oorspronkelijke typografie in de bloemlezing van Meertens
de herkenning van dit procédé bemoeilijkt. Hoe doelbewust De Brune zocht en
selecteerde (‘'t welk eygen breyn vergaert heeft’) wordt nog treffender geïllustreerd
wanneer we het bovengenoemde ‘Vrouwen’ in zijn geheel bekijken. De schrijver
gebruikt niet slechts de lovende Franse spreekwoorden die hij onder de f aantrof,
maar ook - daar begint hij mee - het denigrerende Spaanse ‘Muger de cinco sueldos,
marido de dos meajas!’ en het soortgelijke Franse ‘Un homme de paille vaut une
femme d'or’, die hij elders in het Florilegium opdiepte. Het stuk is een overwogen
demonstratie hoe verschillend de waardering voor vrouwen kan uitvallen.
Analyse van een integraal hoofdstukje (nr. 788, p. 316) biedt ook interessante
uitkomsten:
Woorden on-weerroepelick.
Zwijghen en dencken kan niemand krencken: maer die wijdmondigh alles
uyt-werpt, wat in de kaecken valt, die werpt zijn zelven verloren. Een
gesproken woord is een uyt-geschoten pijl, die niet weer en keert. Palabra
de boca, piedra de honda. Men zeght wel, dat de wind woorden en pluymen
wegh draeght; maer dat verstaetmen van lichte praetjes en zaecken van
kleyn belangh, die lichte koyen, en voghels van deux-aes in de grabbel
werpen. Maer wat uyt de mond van een eerlick man komt, is aerd en
naghel-vast.
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De eerste gecursiveerde spreuk komt overeen met ‘Zwighen en denken, mach niemand
krenken’ (Belg. I, p. 125) of het Franse ‘Taire en temps, & bien penser, ne peut
personne offencer’ (Gal. III, p. 257). De Brune heeft deze ook in Nieuwe wijn in
oude le'er-zacken bewerkt, enige malen zelfs, onder ‘Swijghen.’ (p. 325):
Die swijght en denct, Wert niet ghekrenckt.
Die denct en swijgt, Geen ondanck crijgt.
Stil ghesweghen en ghedacht, / Heeft noyt yemand schae' ghebracht.

Voor de volledigheid ook kijkend onder ‘Spreken. Tonghe.’ vinden we (p.106):
Het woord eens uyt de mont ghevloghen, / En can niet werden inghetoghen.
Het woord, dat ons eens is ontslopen, / En kan niet werden in-gheropen.

waarin de gedachte van de zin ‘Een gesproken woort is een uyt geschoten pijl, die
niet weer en keert’ wordt weerspiegeld. De vergelijking van het woord met de
‘uyt-geschoten pijl’ lijkt ingegeven door ‘Het woord eens uyt de mond ghevloghen’
dat we aantroffen onder ‘Spreken’. Hoe hard zoiets kan aankomen verwoordt het
Spaanse spreekwoord ‘Palabra de boca, piedra de honda’ (Een woord uit de mond
is als een steen uit een slinger). De Brune vervolgt met: ‘Men zegt wel dat de wind
woorden en pluymen wegh-draeght’. De inleidende woorden ‘men zegt wel’ doen
al vermoeden dat ook hier een gezegde zal volgen22. Wat levert het Florilegium op
bij ‘palabra’:
Palabras y pluma el viento las llena. [Woorden en veer, de wind neemt ze
mee]
Palabra echada mal puede ser retornada. [Een woord dat eruit is gegooid,
kan moeilijk teruggenomen worden]
Palabra de boca, piedra de honda. [Een woord uit de mond is als een steen
uit een slinger]
Drie Spaanse spreekwoorden in plaats van één hebben gediend als medebouwstenen
voor De Brune's beschouwing. In de kernachtig geformuleerde doorwerking van de
basiselementen uit de drie eerste zinnen komen het onderlinge verband én de
tegenstellingen in betekenis aan het licht - in het ene spreekwoord is een woord licht
als een veer, in het andere zwaar als een steen -. Opmerkelijk is in de doorwerking
ook het metaforisch taalgebruik. Spreekwoorden zijn vaak dragers van een metafoor
en dat werkt bij een kenner en verbruiker als De Brune door in zijn overige proza.
Hij verkiest het plastische ‘voghels van deux-aes’23 boven het gewone ‘schooiers’
en ‘in de grabbel werpen’ boven ‘rondstrooien’.
Compositie spreekt uit de fraaie uitwerking van het tweeledige zinssegment
‘woorden en pluymen’ tot de congruerende drievoudige reeksen:
woorden - lichte praetjes - lichte koyen
pluymen - zaecken van kleyn belang - voghels van deux-aes
De abrupte slotzin ‘Maer wat uyt de mond van een eerlick man komt, is aerd en
22
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Erasmus wijst in de Praefatio bij de Adagia op het gebruik van termen als ‘ajunt’, ‘ut ajunt’
e.d. waarmee wordt aangegeven dat een spreekwoord volgt. In: Opera omnia (zie noot 9),
deel II, 13.
‘deux aas’ = twee enen, de geringste worp bij het dobbelen. Woordenboek der Nederlandsche
taal, III, 2, kolom 2472.
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naghel-vast’ vormt de morele en formele afronding van de gedachtengang. De Brune
heeft zijn spreekwoorden zorgvuldig gekozen en gearrangeerd, mogen we
concluderen.
Het Florilegium heeft niet werkeloos in de boekenkast van Johan de Brune gestaan.
Het was een van zijn vindplaatsen voor onderwerpen en voor de amplificatio van de
kernideeën in het Banketwerk en al een belangrijke basis voor zijn eerder
gepubliceerde verzameling Nieuwe wijn in oude le'er-zacken. Daarbij is het een
medebepalende factor geweest voor de volgorde van de hoofdstukken in het
Banketwerk waarin De Brune ons deelgenoot maakt van zijn goede gedachten.
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Johan de Brunes emblematische essays
K. Porteman

Afb. 17. Gekleurde tekening naar de gravure bij nr. 8 van De Brunes Emblemata of Zinne-werck.

Wie De Brunes Emblemata van 1624 ter hand neemt en ze vergelijkt met wat het
genre tot dan toe in de Nederlandse taal had voortgebracht en daarbij niet blind is
voor literaire ontwikkelingen, zal in menig opzicht een indruk opdoen van verrassing.
Daarmee bedoel ik niet het soort gevoel van esthetische verademing dat de
hedendaagse kijker/lezer bij de kennismaking met deze bundel zonder twijfel
ondervindt, maar een aantal duidelijk beschrijfbare wijzigingen en verschuivingen
die deze ongemeen prachtige verzameling ten opzichte van de vorige produkties
vertoont. Deze eigenheid manifesteert zich zowel in de platen als in de teksten en
bestrijkt derhalve de beide, wezenlijke bestanddelen van het embleem.
In deze bijdrage zal ik het in hoofdzaak hebben over de begeleidende prozateksten,
de zogenaamde ‘wt-legghinghen’. Toch wil ik eerst even stilstaan bij de wijze waarop
De Brunes eigenaardigheden in de picturae naar voren treden. Ik neem met opzet
deze ‘algemene’ term in de mond, omdat ik op generlei manier de indruk wil wekken
dat De Brune bewust een doorbreking van de genrecodes
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op het oog had. Hij doet daarover in elk geval geen enkele expliciete mededeling.
Prenten zijn in het embleemgenre uiteraard meer dan afbeeldingen. (Uit de luide
kreten van bewondering die in de De Brune-literatuur over hun binnenkamers realisme
zijn geslaakt, valt dat niet zo goed op te maken.) De picturae brengen de
emblematische stof aan: ze zijn de gietvorm waarin de vloeistof wordt gegoten van
de moraal die op deze wijze de vaste vorm krijgt van een overtuigend teken dat de
lezer tot bepaalde inzichten of gedragingen moet voeren. De emblematicus kiest de
stoffen waarover hij gaat ‘emblematiseren’ met persuasieve bedoelingen, d.w.z. in
functie van zijn publiek en in functie van de boodschap die hij wil brengen. Zo heeft
Bernhard Scholz aangetoond dat Roemer Visschers voorliefde voor ‘artefacten’, dit
zijn gebruiksvoorwerpen en instrumenten waarvan de doeltreffendheid aanleiding
is tot de moraal, veel te maken heeft met de cultuur van het publiek waartoe hij zich
richt. In de burgerlijke Amsterdamse cultuur begon de empirie, naast de gegeven
kennissen die werden aangereikt door de antieke traditie en de middeleeuwse
natuurexegese, haar plaats op te eisen1.
Op zijn beurt geeft ook De Brune aan de traditionele embleemstoffen niet zoveel
ruimte. Slechts weinig platen laten zich bewust herkennen als exempla uit de traditie
of zijn duidelijk allegorisch. Natuurexegetische emblemen hoeft men bij hem evenmin
te zoeken: je telt er met moeite een handvol. Zijn embleemstoffen kiest hij daarentegen
bij voorkeur uit het ontspanningsleven en de leefstijl van de jonge welgestelde
burgerij, waarbij vooral de (vaak erotische) gezelschapsspelen opvallen. Kennelijk
gaat het hier om een specifieke invulling van de traditie van de moralisatie via het
kinderspel. Ex nugis seria! Is deze keuze ongetwijfeld afgestemd op het beoogde
publiek, toch voelt De Brune zich geregeld genoodzaakt deze wat eigenzinnige
selectie van zijn embleemstoffen in zijn commentaren te verantwoorden:
- Wt alle voor-vallen, Godvruchtige bedenckinghen [p. 76].
- Wat kander in ons gezichte... voor-vallen, dat niet en soude konnen, van
een zedigh herte, tot zedighe leeringhe getrocken werden? [p. 144].
- Eer wy naer de weer-klanck luysteren (d.i. de uitleg), laet ons eerst zien,
waer dit gheluyd van daen komt [p. 239].
- Dit hebb' ick gheleert... datter niet ter weereld in onze zinnen vallen kan,
daer in een op-merckende ziele gheen stoffe van leeringhe of
onder-wijzinghe scheppen en kan [p. 262].
- Men vint... geen zoo kleynen kappelleken, of het heeft zijn zant. Alzoo
en werter in onse zinnen niet in-ghevoert, dat niet, tot heylzaem voedssel
onder ziele, kan werden ghekeert [p. 320]2.
Beluisteren we hier weliswaar een constante van de emblematische creatio, die al
in de zestiende-eeuwse bundels gemeengoed was - uit de dagelijkse realiteit kan je
eindeloos emblemen maken -, kennelijk vindt De Brune zijn stoffen bij1

2

Vgl. B.F. Scholz, ‘Overwegingen bij de tekstsoort embleem en bij het genre van Roemer
Visschers Sinnepoppen’. In: Vorm en funktie in tekst en taal: bundel opstellen verschenen
ter gelegenheid van de voltooiing van het honderdste deel van het Tijdschrift voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde. (Leiden 1984) 73-106.
Alle citaten uit Emblemata of Sinne-werck: voorghestelt, In Beelden, ghedichten, en
breeder uijt-legginghen tot uijt-druckinghe, en verbeteringhe van verscheijden feijlen
onser eeuwe. Amsterdam 1624.
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wijlen toch wat ongewoon3. Daarop slaan tevens de depreciërende uitlatingen in de
opdracht aan Steven Tenys over de prenten als op zichzelf waardeloze ‘beuzelinghen’
of ‘kinderlicke mom-aenzicht(en)’. Deze hebben minder te maken met wat sommigen
De Brunes calvinistische afkeer voor afbeeldingen hebben genoemd4, maar
kwalificeren veeleer zijn stofkeuze, zoals die in de prenten is neergelegd. Deze
stofkeuze hangt ook samen met Johans nogal zwarte kijk op wat hij in de
Middelburgse juveniele society van de Bestandstijd had zien gebeuren. Hij beschouwt
het bestaan als ‘een schielick kamer-spel, een droom van droncke menschen’ (p.
150) - een vertaling van Julius Scaligers ‘Desultoria fabula, somnium ebresiosum’
- en de wereld als ‘een vermomd kamerspel: die altijds met leughen in de weere is’
(p. 322). Vanuit deze bekende toneelmetafoor, blijkt zijn emblematische voorliefde
voor allerlei ‘speeltjens oft kort-wijlen’ (p. 262) of ‘vrolicke gezelschappen’ (p. 76)
bijzonder consequent. Op deze wijze treedt hij immers meteen binnen in de herkenbare
wereld van de burgerij van wie hij de ‘feijlen’ wil verbeteren, al geschiedt zulks vaak
ten koste van de geliefde techniek van de emblematische vervreemding. Veel van
deze ‘beuzelinghen’ hebben op zichzelf al geen te beste reputatie, zoals bijvoorbeeld
pand- en kusjesspelen of uitkleedpartijtjes: ze zijn meer metonymische dan
metaforische betekenaars van 's werelds ‘feijlen’. De eigenaardigheden van De Brunes
stofkeuze of de picturae van zijn Emblemata vloeien derhalve direct voort uit de
intenties en de doelgroep van zijn bundel.
Deze pedagogische publieksgerichtheid komt trouwens eveneens duidelijk tot
uiting in de zeldzame gevallen waarbij de picturae traditionele of oudere stoffen
verbeelden. Prediker 11,1 (Strooi uw brood op de wateren, en gij zult eten), basistekst
voor een embleem over de liefdadig te besteden overvloed (dat Schama is ontgaan!),
wordt vertolkt door een elegant geklede Zeeuwse jonkvrouw die de vissen van haar
vijver voedsel toegooit (XLI). De zo inlands lijkende ruiter op een zompig jaagpad
die in de mist boven de rivier tot zijn grote schrik zijn evenbeeld ontwaart, verbeeldt
een vaststelling van de dertiendeeeuwse natuurfilosoof Witelo (XXXIII). De Brune
‘verduitscht naa 's Landts gelegentheidt’. Tot zover de platen.
Ik ga voorbij aan de berijmde bijschriften die via de symmetrie van
beeldbeschrijving en toepassing (tweemaal vier verzen) probleemloos aan de
verwachting van de gebruikers van het boek moeten hebben beantwoord en kom nu
tot de zogenaamde ‘wt-legghinghen’. Bevreemdend zijn die in elk geval. Moderne
onderzoekers weten er niet goed mee overweg. Ze onderkennen allen dat het De
Brune vooral te doen was om deze vrij lange prozateksten, die, menen zij, in de

3

4

Zo heeft M.A. Gillis van Diest het in de oudste Nederlandse voorstelling van het genre al
over ‘Historien, Fabulen, Poëterien, natuerlijcke redenen, gelijckenissen, ende andere dingen
diemen dagelics voor ons oogen siet ghebueren, wt allen den welcken men aldusdanighe
Emblemata souder eynde noch maken mach’. Cf. Emblemata I. Sambuci. In Nederlantsche
tale ghetrouwelick ouergheset. (Antwerpen 1566), A3v (p. 6).
Vgl. C.H.O.M. von Winning, Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-moralist
en humanist uit de zeventiende eeuw. (Groningen-Den Haag 1921) 45, 65 en vooral 150; P.J.
Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende
eeuw. (Amsterdam 1943) 308; E. de Jongh, Zinne- en minnebeelden in de schilderkunst van
de zeventiende eeuw. (Z.p. (Nederlandse Stichting Openbaar Kunstbezit-Openbaar Kunstbezit
in Vlaanderen), 1967) 93.
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meeste gevallen nauwelijks of zelfs geen betrekking hebben op het eigenlijk embleem.
Men ging ze zelfs beschouwen als een soort autonome verhandelingen met een
sermoenachtig karakter5.
Het bevreemdende van De Brunes ‘wtlegghinghen’ ligt uiteraard niet in het feit
dat ze er zijn. In 1624 behoren dergelijke uitbreidingen in het genre al lang tot de
traditie. Reeds in de eerste generatie embleemboeken werd aan het epigram vaak een
prozatekst toegevoegd, die bijvoorbeeld in de Alciato-commentaren van Mignault
al de ware dimensies bezit van een lange, geleerde en gedetailleerde verhandeling,
waarin betekenissen worden geanalyseerd en bronnen opgespoord6. De bedoelingen
van z'n commentaren variëren. Soms beogen ze eenvoudig een verduidelijking van
de zedenles en zijn ze vergelijkbaar met het ‘epimythium’ uit de fabelliteratuur. Deze
term wordt trouwens eveneens in de vroege embleemliteratuur aangewend. Vaker
nog zijn ze bedoeld om de in het embleem aangebrachte waarheid van nog meer
overtuigingskracht te voorzien aan de hand van allerlei citaten en sententies, exempla,
gelijkenissen en apophtegmata. Zo worden de embleemboeken pas echte compendia
van levenswijsheid: ze gaan een aantrekkelijke variante vormen van de moraliserende
compilatieliteratuur waarvan zij zelfs de structuur overnemen. Al in 1549 ordende
Barthélémy Aneau Alciato's emblemata volgens het systeem van de loci communes
(gemeenplaatsen) en liet hij de epigrammen vergezeld gaan van ‘une briefue
interpretation Epimythique, donnant à entendre le sens et usage de l'Embleme’7.
In de Noordnederlandse humanistische emblematiek en in de burgerlijke bundels
in de volkstaal behoren ten tijde van De Brune deze commentaren alle tot het
uitbreidende, cumulatieve compendiumtype. Voor de Latijnse produktie verwijs ik
naar de goed gestructureerde ‘commentarii’ in Florentius Schoonhovens Emblemata
(Gouda, 1618) en voor de Nederlandstalige verzamelingen naar Pers' Bellerophon
(Amsterdam, 1614), Cats' Proteus (Middelburg, 1618) en de amper twee jaar voor
De Brunes Emblemata verschenen heruitgave van Vondels De Gulden Winckel
(Amsterdam, 1622) die uitgever Pers, zoals hij zelf zegt, had laten vernieuwen door
er ‘Historien en Leer-spreucken’ (A2v) aan toe te voegen: exempla en sententies.
Het volstaat om laatstgenoemde uitbreidingen naast de vrijwel gelijktijdige
prozateksten van De Brune te leggen om meteen van de oorspronkelijkheid van de
Middelburger overtuigd te worden.
Vooraleer deze oorspronkelijkheid in haar literairhistorische context te situeren,
lijkt het goed ze eerst even te beschrijven. Ik geef daarbij zoveel mogelijk het woord
aan de auteur zelf. Hij leidt de dans. De lezer wordt niet geconfronteerd met een
zielloze compilatie van allerlei exemplaire woorden en gedragingen die het grote
gelijk van het embleem nog aandikken, maar met een schrijver die dat
5

6
7

Zie voorgaande noot en mijn Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur. (Groningen
1977) 133-135 waar ik mij bij de bestaande opvattingen aansloot. Ook in de bloemlezing
van P.J. Meertens en H. Sayles, Nederlandse Emblemata. (Leiden 1983) 80 wordt dit standpunt
nog ingenomen.
Vgl. A. Saunders, The Sixteenth-Century French Emblem Book. (Genève 1988) 100 e.v.
K. Porteman, ‘Miscellanea Emblematica’. In: Spiegel der Letteren, 17(1975), 186. Over de
compilatieliteratuur, zie: P.M. Schon, Vorformen des Essays in Antike und Humanismus.
(Wiesbaden 1954) 63-89; W.E. Traeger, Aufbau und Gedankenführung in Montaignes Essays.
(Heidelberg 1961), 28. Over de relatie embleemcommentaar - essay schrijft R.J. Clements,
Picta poesis. Literary and Humanistic theory in Renaissance emblem books. (Roma 1960),
189 e.v.
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materiaal duidelijk naar zijn hand zet en expliciet aan zijn publiek aanpast.
‘Bijzonderen’ noemt hij dat (p. 6). Daarbij blijft hij als uitlegger uitdrukkelijk
aanwezig: hij weet, hij oordeelt, hij kan niet nalaten, hem ontvalt, hij spreekt, desnoods
‘half-monds en tusschen (de) tanden’ (p. 11), of hij zwijgt ‘en wil... (het) papier niet
bekladden’ (p. 25) of wil zijn ‘naghels op de wonde niet slaen’ (p. 116).
Op deze manier wint dit proza enorm aan persuasieve kracht. Er is een meester
die de andere meesters aan het woord laat. De Brune beschouwt zich allerminst als
een slaafs verzamelaar van loci. Hij durft in zijn ‘vry-borstige schrift’ (p. 8) eigen
posities in te nemen en de aangehaalde autoriteiten te wegen op zijn weegschaal die
de merknaam matigheid draagt:
Maer eer ick meer zegghe, zonder verlof, ick zie een groote bende, die my
te lijve willen, en verwijten my deze verwijtinghe, of, ghelijck zy 't duyden
willen, dit spottelick belach. Maer, hola, blijft wat stille, en hoor mijn
verdedinghe, al-eer het vonnisse gestreken werde [p. 263].
De commentator neemt zelfs allerlei attitudes aan die nog weinig te maken hebben
met de strikt pedagogische organisatie van zijn tekst. Hij richt met name ook de
aandacht op zijn schrijfakt. Dit komt wellicht het duidelijkst naar voren bij de talrijke
verscitaten en gedichten, die De Brune, zoals hij zegt, in zijn betogen ‘uyt-giet’ (p.
2) en die hij - merkwaardig voor wie de etymologie van het woord emblema kent ‘in-leghsels’ noemt (p. 343). Neem nu bijvoorbeeld de zesentwintig, vaak lange,
Ronsard-citaten die haast telkens én in het Frans én in een Nederlandse vertaling in
dichtvorm worden afgedrukt8. Terecht rijst de vraag naar de redenen van deze
opvallende vrijgevigheid. Bij nader toezien lijkt deze zelfs meer bedoeld voor hen
die Frans kennen dan voor ‘de weynighe, die het Fransch niet en verstaen’ (p. 182).
De Brune vraagt immers geregeld niet alleen aandacht voor wat hij vertaalt, maar
ook voor de wijze waarop hij dat doet. Het is alsof hij om literaire bijval verzoekt,
terwijl zulke teksten uiteraard enkel op het bekomen van een morele instemming
plegen gericht te zijn:
Die den aerd van de Poësie, en van de Fransche taele verstaet, die zie en
oordeele, wat gebuerschap dit met RONSARDS gedichten heeft [p. 330].
Zijt ghy niet te zeer verleckert, lees oock de overstellinghe [p. 297].
Van sommige vertalingen zegt hij uitdrukkelijk:
Dat is, op de zelve maete en voeten [p. 296]
of
Dat hebb'ick met zoo veel Veersen, [d.i. precies evenveel] in onse
moedertaele naer-ghezonghen [p. 95].
8

Een gedeelte ervan werd al gesignaleerd door K.L. Selig, ‘Notes on Ronsard in the
Netherlands’. In: Studi Francesi 13(1969) 281-283. Het is niet onwaarschijnlijk dat De Brune
zijn goede kennis van de moderne, profane Franse literatuur tijdens een studietijd in Frankrijk
zou hebben opgedaan. Wellicht is hij daar tot doctor in de beide rechten gepromoveerd. Zie
hierover: W.J. op 't Hof, ‘De godsdienstige ligging van Johan de Brune de oude’. In: Zeeuws
Tijdschrift, 39 (1989) 45.
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Elders luidt het:
Zoo spreeckt de Poëet in zijn eyghen taele, diens zoet-rolligheyd niet wel
en kan uyt-ghedruckt werden [p. 26].
De commentaren zijn, zoals gezegd, geen compilerende opsommingen, zoals
bijvoorbeeld in De Vernieuwde Gulden Winckel het geval is. Het gaat kennelijk om
echte betogen met een meestal makkelijk herkenbare retorische structuur. Ook op
dit niveau heeft De Brune zich in zijn ‘wt-legghinghen’ auctoriaal ingevlochten,
vooral op momenten waar hij van een rechtlijnige uiteenzetting afwijkt. Slechts
enkele voorbeelden:
Ick en wil hier niet byzonderlick uyt-loopen [p. 4].
Maer wy danssen uyt den rey, en gheven de penne al te veel loops [p.
250].
Maer, om by den draed te blijven [p. 28].
Dat in't voor-by-gaen: om geen beuzelinghen te verliesen [p. 265].
Na een van de poëtische ‘in-leghsels’ wordt de terugkeer naar de schriftuurlijke orde
ingeleid met de uitroep:
Maer tot onze webbe [p. 76].
‘Retombons à nos coches’ (III, 6) zei Montaigne. Daarmee is dan eindelijk de naam
gevallen die onverbrekelijk is verbonden met het genre waaraan ik De Brunes
werkstukken, zij het met veel nuances, zou willen vasthechten: het essay.
Het is er mij niet om te doen om de Zeeuwse moralist als een navolger van de
grote Gascogner voor te stellen. Dat zou trouwens op een al te smalle concrete basis
berusten. Welgeteld verwijzen de Emblemata-commentaren slechts één keer naar
Les Essais (XL, p. 295). Het betreft een passage over de erotische krachten in de
natuur, getrokken uit het beroemde essay Sur les vers de Virgile (III, 5), dat al via
Cats enige bekendheid had verworven. In Maechden-plicht wordt dit essay vijfmaal,
in Proteus tweemaal aangehaald9. Geen wonder als men weet dat het overwegend
aan het huwelijk en de liefde is gewijd.
De zinvolheid van een confrontatie van de ‘wt-legghinghen’ met Les Essais ligt
in hun gemeenschappelijke wortels. Beide schrifturen zijn vergelijkbaar in die zin
dat ze allebei vanuit de compendia-literatuur (florilegia, lectiones antiquae en al dan
niet zelf aangelegde compilaties van loci communes) tot een persoonlijke of
independente vorm van reflexie komen. Pierre Villey heeft dat met betrekking op
Montaigne overtuigend aangetoond: vooral in de eerste ‘essais’ is dit proces nog
duidelijk merkbaar10. De Brune zelf gebruikt geen ander materiaal dan de andere
embleemcommentatoren, maar hoe anders zijn de ‘wt-legghinghen’ getoonzet. Een
voorbeeld. Montaignes vroege en korte essai De l'Oisiveté (I, 8: over de ledigheid)
en De Brunes uitleg bij het embleem ‘Ledig en laf, een levend' graf’ (Embl. XIII, p.
9
10

Maechden-plicht (1618) embl. 1, 3, 11, 34, 37, 39; Proteus (1618) embl. 37 en 39.
Cf. P. Villey (ed.), Les essais de Michel de Montaigne. Edition conforme au texte de
l'exemplaire de Bordeaux. T.I. (Paris 19783) XXII e.v.
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ten uit Plutarchos, Horatius, Martialis en Pedro di Mexia11. Bij Montaigne leiden die
tot een bondige persoonlijke beschouwing over het ontstaan en de motivering van
zijn schrijverschap, dat de wildloperij van de geest die tijdens het otium ontstaat, wil
ordenen. De Brunes uitleg is moraliserend. Niet het ik van de auteur is het middelpunt
van de beschouwing, maar het materiaal wordt via de copia en de variatio zó
geamplificeerd en bovendien gevat in zó'n kostelijke observaties van het ‘on-bedrijf’
dat naar het noodlottig ‘veel-bedrijf’ van de verbeelding leidt, dat je terecht niet
langer de indruk hebt een embleemcommentaar te lezen, maar een independent essay
over de ledigheid als oorsprong van alle kwaad.
Ik wil deze wellicht wat geforceerde confrontatie met de Fransman nog even
aanhouden. Zij kan immers voor de typering van de ‘wt-legghinghen’ haar nut
opleveren. Hét geestelijk centrum van de rijpe Essais is Montaignes ik; de livreske
stoffering dient er geen dogmatische doeleinden, maar is klankbord van het
experimenterende, relativerende ik. Niet het morele verdikt, maar het proces van de
gedragsbeoordeling is belangrijk. Het zoeken primeert op het leraren. De lezer wordt
er minder dwingend overtuigd dan betrokken in een confidentiële dialoog.
Daarenboven bezitten de Essais een belangrijke autobiografische dimensie: ze
reflecteren in hun geheel de geestelijke levensloop van Montaigne: zijn denken, zijn
schrijverschap, ja zelfs zijn uiterlijke biografie12. Niets of slechts zeer weinig van dit
alles bij De Brune: hij leraart, oordeelt en veroordeelt, stelt meer dan hij zoekt en
komt, weliswaar méér als een auteur dan een verzamelaar, de in het embleem
blootgelegde waarheid voeden. Hoe gezagsvol ook hij als de immanente regisseur
van de commentaren optreedt, hij blijft zich houden aan het woord dat hij al in de
Voor-reden van De Grondsteenen van een vaste Regieringe (1621) had
neergeschreven:
Het is, niet sonder reden, by alle menschen hatelick, een ander met hem
selven op te houden [p. V].
Toch zijn er overeenkomsten. Deze liggen vooral in het vlak van de stijl en de
uitwerking. De Brune schrijft een voor het genre van de embleemcommentaar
eenvoudig, sappig en bijwijlen nerveus proza - je hoeft het maar met de stroeve
boekentaal van het Proteus-proza te vergelijken. Net zoals de Fransman zich,
schijnbaar associërend, heel ver van zijn nog zeer loci communes-achtige titelopgaves
kan verwijderen, openbaart ook De Brune zich in een aantal ‘wt-legghinghen’ als
een beoefenaar van een wat vrijer discours (om een term te gebruiken van de Spaanse
barokessayist Gracián: discurrir a lo libre)13. Ook De Brune - ik heb het woord daarnet
al gebruikt - regisseert zijn autoriteiten. Hij heeft zich daar zelf veel later in
Bancket-werck (1657) over uitgelaten aan de hand van een gemeenplaats die een
citaat uit Montaignes essai De l'institution des enfants (I, 26) zou kunnen zijn. Het
gaat om het in de humanistische literatuur welbekende beeld van de bijen die uit alle
soorten bloemen en kruiden hun onvervreemdbaar eigenste honig maken. Via Seneca's
84ste brief aan Lucilius kende deze voorstelling, die
11
12
13

Ed. Villey, t.I, 32-33.
Vgl. W.E. Traeger, o.c., 172.
Aangehaald door R.M. Chadbourne, ‘A Puzzling Literary Genre: Comparative Views of the
Essay’. In: Comparative Literature Studies 20 (1983), 133-153 (143).
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al bij Plato en Lucretius voorkomt, een fabelachtig succes14.
Ainsi les pieces empruntées d'autruy, il les transformera et confondera,
pour en faire un ouvrage tout sien: à sçavoir son jugement
zegt Montaigne15. Zij, zegt De Brune
Die het wezen en de gheesten uyt de specerijen of andere gewassen trecken,
en laten daerom niet de meesters en maeckers te wezen. De byen maecken
den honingh, hoe-wel zy de stoffe uyt het zuyker en zoetheyd van de
bloemen halen. Maer daer in moeten wy die kleyne diertjes oock
naer-volghen, die dat hemelssap, zo hier en daer af-lecken, dat-men niet
mercken en kan, van waer het ghezogen of getrocken is. Hier in en
moetmen niet doen als de copyiësten die manneken naer manneken
naer-drucken [I, CCLXIX]16.
Zo'n ‘copyiësten’ waren Pers en de commentator van De Gulden Winckel. Zo'n
‘copyiëst’ is de auteur van de ‘wt-legghinghen’ beslist niet geweest.
Uiteindelijk is een vergelijking met Montaignes Essais, hoe leerrijk ook,
literairhistorisch misleidend. Het is immers zonder meer duidelijk dat we ons concept
van het genre niet totaal mogen laten inkapselen door wat Montaigne ervan heeft
gemaakt. Ik denk hierbij meer bepaald aan de wijze waarop in de opeenvolgende
uitgaven van Erasmus' Adagia de spreekwoordencommentaren zijn uitgegroeid van
compilaties tot soms mooi afgeronde verhandelingen met een persoonlijk
boodschapskarakter, die de intenties van een repertorium ruimschoots overschrijden17.
Juist deze traditie heeft De Brune in de prozacommentaren van het Nederlands
embleemboek met glans ingevoerd. Wie onder het renaissancistisch essay verstaat
een in lengte beperkt, literair gepolijst prozastuk dat onder de meer of minder
nadrukkelijke regie van de ik-auteur, een onderwerp in een wat grillige ordening,
vaak fragmentair aftast, waarbij ervaring en traditionele boekenwijsheid elkaar in
evenwicht houden of met elkaar in debat treden, die zal niet aarzelen om de
emblematicus Johan de Brune tevens een essayist te noemen, één van de eerste in
onze literatuur18. Pace Montaigne.
Welke is nu, ten slotte, de relatie van de prozacommentaren met de eigenlijke
emblemen (het motto, de pictura en het epigram)? Zoals vermeld, bestaan hierover
nogal wat misverstanden, die vanuit een inzicht in het ‘essayistisch’ karakter van
deze commentaren kunnen worden rechtgezet. Het lijkt me onjuist de Emblemata te
beschouwen als een bundel preken, waarbij de platen een zeer bijkomstige rol
vervullen, zoals Von Winning en, in diens spoor, Meertens dat hebben gedaan19. De
‘wt-legghinghen’ blijven, zoals in het genre gebruikelijk, wezenlijk verbonden met
het eigenlijk emblema, maar op een andere manier dan zulks tot dan toe in de
14
15
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Vgl. P. Claes, Echo's echo's. De kunst van de allusie. (Amsterdam 1988) 28-37.
Ed. Villey, t.I, 152.
Cursivering K.P.; geciteerd door Von Winning, o.c., 148.
Zie hierover, goed gellustreerd Schon, o.c., 83-89.
Voor de verschillende opvattingen over het essay zie het in noot 13 vermelde artikel van
R.M. Chadbourne.
Zie noten 4 en 5.
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Haast steeds blijft de band met het embleem daarbij op een of andere wijze zichtbaar:
via directe verwijzingen naar de prent of de in het motto of bijschrift aangebrachte
zedenles of via subtielere technieken als parallelle voorbeelden, associatieve
uitbreidingen, woordovereenkomsten of een wending in de slotparagraaf die opnieuw
aansluiting vindt bij het embleem. Kortom: via het hele arsenaal van de variatio en
de copia.
Enkele niet speciaal voor deze gelegenheid gekozen voorbeelden mogen dat
illustreren. Wordt de ijdelheid van al het werelds bedrijf geëmblematiseerd via de
afbeelding van een groep serenadespelende jongelui (XXIX), dan blijft, tegen de
eerste schijn in, de ‘wt-legghinge’ over de hemelse roeping van de mens die zich
door de wereldse schijn laat afleiden, duidelijk met de embleemstof voeling houden.
De uiteenzetting beweegt zich immers voor een groot deel op Venus' ‘dertel veld’
(p. 207) en wordt gestoffeerd met bijbelcitaten zoals Jesajah's
Wee den ghenen... die Harpen, Psalters, Tamborijnen, Pijpen en wijn
hebben in haer wel-lustigh leven, ende en zien niet op het werck des Heeren
[p. 211],
citaat dat als het ware een bijbelse weerspiegeling vormt van de prent. Of neem nu
het embleem van de vrouw die haar baby schoonmaakt, dat via een schilderij van
Dou enige bekendheid heeft verworven (III)20. Het bijschrift is een waarschuwing
tegen de voze schijn van mooie vrouwen onder het Job-achtig motto: ‘Dit lijf, wat
ist, als stanck en mist?’. De ‘wt-legghinghe’ dient zich aan als een tot de jeugd gericht
satirisch essay waarin uitvoerig én kostelijk de draak wordt gestoken met het hoofse
amoureuze taalgebruik. Maar voor wie het vergeten was, blijft het vieze geurtje dat
uit de pictura opstijgt, hangen. De hoogdravende taal der minnaars confronteert De
Brune immers met alle mogelijke vanitassymbolen die hij op de vrouw toepast en
die vervolgens uitlopen op een ruige beschrijving van de onappetijtelijke
hulpeloosheid van de menselijke zuigeling: ‘Fy! 't is niet als stanck en dreck’ (p. 22).
De op deze of een gelijkaardige manier uitgebouwde essays hebben, in verbinding
met het embleem, ofwel het gedrag der jeugd, de res publica of de verhouding tot
God als onderwerp. Dit is, onvervalst, de drievoudige doelstelling van Cats' Proteus,
maar dan in een andere vorm gegoten. Deze formule bood De Brune het voordeel
van de vele mogelijkheden: het proza schiep niet alleen ruimte voor een breedvoeriger
belering, maar liet hem tevens toe af en toe scherp te ‘bijzonderen’: over de
sabbatisten, de predikanten, het religieus getwist tijdens het Bestand, de politieke
nestbevuiling, de dronken beursstudenten, enz.
Ten slotte maken de ‘wt-legghinghen’ de hechte structuur van de bundel zichtbaar:
het zijn vaak de prozateksten die de emblemen met elkaar in verband brengen en ze
als het ware een meerwaarde verlenen die de afzonderlijke nummers niet bezitten.
Eveneens in de prozateksten manifesteert zich het sterkst de literair-compositorische
zorg die De Brune aan zijn embleemboek heeft besteed. Weer enkele voorbeelden.
Van het openingsembleem met de barbier die een ei scheert, fungeert het essay,
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Tot lering en vermaak. Betekenissen van Hollandse genre-voorstellingen uit de zeventiende
eeuw. (Amsterdam 1976) 86-89.
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heel toepasselijk, mede als de traditionele dam tegen de Momussen:
Zoo ick, door dit vry-borstige schrift (daer in ick niet anders gezocht en
hebbe, als een eerlick vermaeck, en stichtelicke nuttigheyd) even-wel de
swarte galle van zommige quaed-willighers, geterght zal hebben, die hebbe
dit toe-schrift, in plaetse van alle wraecke: De lasteraer heeft den Duyvel
tot zijn groot-vader... [p. 8].
Het slotembleem (LI) - we hebben het over de editie 1624 - is op zijn beurt een vondst.
Onder het motto ‘'t Is zonder eynd’ zien we een zich oefenende ruiter eindeloze
rondjes maken, beeld van de nooit te vervullen menselijke verlangens. Alleen God
kan de mens tot rust brengen en de cirkel vol maken:
De volheyd Gods, die gheheel volheyd is, kan de zelve vollen, en noch
on-eyndelick over-schot hebben [p. 360].
De bundel eindigt met een hoopvolle overgave aan de eindeloosheid Gods. Als
variatie op de doodsemblemen waarmee de andere embleembundels gewoonlijk
besluiten, mag dat tellen! Merkwaardig is nu, dat in het essay bij het embleem dat
dit slotembleem onmiddellijk voorafgaat - het handelt over de ontembare weetlust
die zichzelf tot doem strekt -, het cirkelembleem expliciet als een ‘sluyt-steen’ wordt
aangekondigd. Op deze wijze vallen er in de ‘wt-legghinghen’ heel wat passages aan
te wijzen die de bundel tot een geheel smeden. Ik citeer nog één merkwaardig
voorbeeld. Het veertiende embleem, met de afbeelding van een voyeur of afluisteraar
die door een raam bij de kraag wordt gegrepen, bestrijdt de ongezonde
nieuwsgierigheid en roddelzucht:
Deur-ziet uw eyghen huys; wilt by u zelven leven [p. 109].
De ‘wt-legghinghe’ eindigt op een lang gedicht of ‘in-leghsel’ van eigen maaksel
van 29 vierregelige strofen over hetzelfde thema - de rusteloze snuffelaar,
nieuwtjesgaarder en roddelaar - waarvan het laatste kwatrijn de pictura van het
daaraanvolgend embleem aankondigt:
Samsons vossen zagh men branden
Al het koren, steert aen steert;
Maer zijn tonghe, zonder banden,
Yders goede naem verteert [p. 114].

In embleem vijftien verbeelden deze bijbelse vossen inderdaad de kerkelijke twisten
en het gebrek aan onderlinge liefde.

Besluit
We kunnen ons over De Brunes emblemen in menig opzicht verwonderen. Maar
deze verwondering blijft steeds een verwondering van het omzien. Het valt immers
niet te achterhalen of zij ook de zeventiende-eeuwse lezers is overvallen. Nagenoeg
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niets van de ‘nieuwigheden’ in De Brunes embleemcommentaren lijkt in de kort na
1624 verschenen bundels met prozatoelichtingen te zijn doorgedron-
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gen. Het meest voor de hand liggende voorbeeld zouden in dit geval Zacharias Heyns'
Emblemata, emblemes chrestiennes (Rotterdam 1625) kunnen zijn. Ook deze
emblematicus heeft het over Uutlegginghen, waarin hij bovendien en steeds met
weergave van de brontekst vertalingen van dichtfragmenten opneemt - vooral zijn
eigen Du Bartas-vertaling -, maar voor de rest drukt hij, om met De Brune te spreken,
‘manneken naer manneken’ na. Hetzelfde mag worden beweerd van de Emblemata
sacra van Bartholomeus Hulsius (1631, z.p.). Hoewel deze emblematicus-predikant
in zijn zogenaamde ‘Aenmerckinghen’ af en toe wel ‘bijzondert’, het gebeurt steeds
in de puurste repertoriumstijl.
Men mag hieruit met het oog op de kwaliteit van beide voornoemde bundels
evenwel geen voorbarige besluiten trekken. Misschien waren De Brunes
‘wt-legghinghen’ voor de tijdgenoten niet eens zo opvallend en eigenaardig. Wellicht
is de gedachte dat de lezer het ene embleemboek op dit punt met het andere vergeleek
te artificieel en te sterk ingegeven door onze moderne ‘afzonderende’ benadering
van de literaire genres. In elk geval lijkt het ook aangewezen deze
embleemcommentaren in een bredere bedding te situeren: die van de preken, de
traktaten, de zendbrieven e.d.m. Vele van de door mij gesignaleerde tics zijn
bijvoorbeeld ook in Grond-steenen aanwijsbaar. Ligt daar soms niet het natuurlijk
milieu van zo'n ‘wt-legghingh’?
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Supplement op de descriptieve auteursbibliografie van Johan de
Brune de Oude
W.A. Hendriks en P.J. Verkruijsse
Ter gelegenheid van de herdenking van Johan de Brune verscheen in 1988 van de
hand van P.J. Verkruijsse, W.A. Hendriks en J. Mateboer de descriptieve
auteursbibliografie van Johan de Brune de Oude 1588-1658 bij de Amsterdamse
uitgever Schiphouwer en Brinkman (Kikkenstein 210, 1104 AJ Amsterdam).
In het voorwoord van die bibliografie werd al uiteengezet dat de omstandigheden
waaronder ze tot stand kwam niet ideaal waren. Wij maken dan ook gaarne gebruik
van deze mogelijkheid om aanvullingen te publiceren. Uiteraard danken wij de
recensenten in de vaktijdschriften voor hun opmerkingen en supplementen (Henk
de Kooker en P.J. Koopman zijn als secundaire literatuur in dit supplement
opgenomen) en diegenen die ons op andere wijze hebben voorzien van aanvullend
materiaal: Dr. W.J. op 't Hof, Drs. J. Jansen, Drs. J.H. Kluiver, Drs. M. de Schepper
en Prof. Dr. B. van Selm. Wij betreuren het zeer dat Prof. Dr. L. Strengholt, die van
zoveel belangstelling heeft blijk gegeven ten aanzien van onze De Brune-activiteiten
en die ons op belangrijk materiaal voor dit supplement heeft geattendeerd, inmiddels
overleden is.
De auteurs van dit supplement hebben bij bibliotheekbezoek in het kader van hun
gewone onderzoek telkens ook gedacht aan De Brune. Voor zover de tijd en
gelegenheid het toelieten, zijn exemplaren van werk van De Brune getraceerd en in
een enkel geval gecollationeerd. De resultaten daarvan worden gegeven als supplement
op de subjectieve bibliografie.
De objectieve bibliografie is in dit supplement aanzienlijk uitgebreid (de secundaire
literatuur is bijgewerkt tot en met oktober 1989), maar - zo vermoeden wij - nog lang
niet compleet. Voor de waarderingsgeschiedenis van De Brune blijft iedere vermelding
van zijn naam of werk uit het verleden een welkome aanvulling op de tot nu toe
bekende gegevens. De door De Kooker gesignaleerde lacune, dat bij de secundaire
literatuur van vóór 1800 niet de bibliotheeksignatuur van het door ons gebruikte
exemplaar was opgegeven, is in dit supplement opgevuld (de aldus aangevulde
beschrijvingen zijn echter niet in de index op het supplement opgenomen).

Aanvulling op de geraadpleegde collecties
Amsterdam, OB: TB

Amsterdam, Openbare bibliotheek:
Toonkunstbibliotheek

Berlijn, DSB

Deutsche Staatsbibliothek
(microfiche-catalogus)

Brussel, UFSAL

Universitaire Faculteiten St. Aloysius (via
on-line-catalogus Libis)
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Kopenhagen, KB

Koninklijke Bibliotheek
(microfiche-catalogus)

Leuven, KUL

Katholieke Universiteit Leuven
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Louvain-la-Neuve, UCL

Université Catholique de Louvain
(verwijzingen uit de ‘verhuisregisters’
van de bibliotheek van de KUL)

Rotterdam, Leeskabinet

Rotterdamsch Leeskabinet (gedrukte
catalogus)

Wolfenbüttel, HAB

Herzog August-Bibliothek

Aanvullingen op de subjectieve bibliografie
1003 Grond-steenen 1621.
gecollationeerde exemplaren:
=5

LEIDEN, UB: 1227 G 52.
Herkomst: *..........* 1640; Ex Bibliotheca
Anselmi van den Bogaerde; Mij. Ned.
Lett.
Opbouwformule: π *8 A-M8.
Inhoud: π = titelpagina (niet verschenen)
druk 1629.

niet-gecollationeerde exemplaren:
=6

KOPENHAGEN, KB: Sfv. I 373.

commentaar:
Bij exemplaar 5 ‘is voor de reguliere titelpagina nog een titelpagina meegebonden,
waarvan ik hieronder de tekst transcribeer:
De | Grond-steenen | Van een vaste Regieringe, | Geleyt end uyt-gestelt. | Tot bericht
end nutticheyt van alle | goede Patriotten ende Vader-landers. | Door Ioannis de
Brune, I.C. | Spe Et Metv. | [vignet] | Middelbvrgh, | By Zacharias Roman, Boeck-ver| cooper, woonende inde Kerck-strate | inden vergulden Bybel, 1629. ||
Dit is niet het bewijs dat er ook werkelijk een editie 1629 verschenen is, maar dat de
mogelijkheid van een tweede druk serieus is overwogen is het minste wat mag worden
aangenomen.’ (De Kooker 1989-07).

1007 Huygens. Costelick Mal 1623.

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

niet-gecollationeerde exemplaren:
= 14

GENT, UB: (volgens Bibl. Belg.)
titeluitg. 1010.

= 15

'S-GRAVENHAGE, KB: (volgens Bibl.
Belg.) titeluitg. 1010.

1008 Zeevsche Nachtegael 1623.
gecollationeerde exemplaren:
= 36

WOLFENBUETTEL, HAB: 3.2.3 Poet.
Ex-libris: Petri Scriverij.
Varianten: a=III, b=II, c=II.

niet-gecollationeerde exemplaren:
= 37

BRUSSEL, KB: V.H. 23916.

= 38

DEVENTER, AB.

= 39

GLASGOW, UL.

= 40

PRINCETON, UL.
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Afb. 18. Titelpagina van de Grond-stenen van een vaste Regieringe, Middelburg 1629 (nr. 1013a).

1009 Emblemata of Zinne-werck 1624.
niet-gecollationeerde exemplaren:
= 43

BRUSSEL, KB: III 95.350 A.
(gegraveerd titelblad en alles na embleem
49 ontbreekt)

= 44

GENT, UB.

= 45

GLASGOW, UL.
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1011 Valerius. Neder-landtsche gedenck-clanck 1626.
niet-gecollationeerde exemplaren:
=6

BRUSSEL, KB: V.H. 26425.

=7

BRUSSEL, KB: V.H. 26427.

=8

GENT, UB: (volgens Bibl. Belg.).

1013 Van Lansberge. Bedenckinghen aerdt-cloot 1629.
gecollationeerde exemplaren:
=6

WOLFENBUETTEL, HAB: 8.2 Geom.
(3).
Convoluut, waarin aanwezig:
1. Libertus Fromundus. Ant-Aristarchus
sive orbis-terrae immobilis. Antwerpen,
Plantijn/Moretus, 1631.
2. Libertus Fromundus. Labyrinthus sive
de compositione continui. Antwerpen,
Plantijn/Moretus, 1631.
3. Van Lansbergen.
4. Ioannes Della Faille. Theoremata de
centro gravitatis. Antwerpen, I. Meurs,
z.j.
5. Gabriello Busca. L'architettura
militare. Milano, Gio. Battista Bidelli,
1619.

1013a Grond-steenen 1629.
De Grond-steenen Van een vaste Regieringe, Geleyt end uyt-gestelt. Tot bericht end
nutticheyt van alle goede Patriotten ende Vader-landers. Door Ioannis de Brune,
I.C. Spe Et Metv. [vignet] Middelbvrgh, By Zacharias Roman, Boeck-vercooper,
woonende inde Kerck-strate inden vergulden Bybel, 1629.
commentaar:
Bij exemplaar 5 van 1003 (Leiden, UB: 1227 G 52) is voor de reguliere titelpagina
nog een titelpagina meegebonden met bovenstaande tekst. ‘Dit is niet het bewijs dat
er ook werkelijk een editie 1629 verschenen is, maar dat de mogelijkheid van een
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tweede druk serieus is overwogen is het minste wat mag worden aangenomen.’ (De
Kooker 1989-07).

1018 Zeevsche Nachtegael 1633.
gecollationeerde exemplaren:
= 19

WOLFENBUETTEL, HAB: 84.2 Poet.
(2).
Convoluut, waarin aanwezig:
1. Jacob Cats. Poëtische VVercken van
den Heer Iacob Catz, namentlyck
Emblemata [z.j.], Maegden-plicht [z.j.],
Self-striit [1633] ende Manneliicke
Acht-baerheyt [1633].
2. Zeevsche Nachtegael.
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niet-gecollationeerde exemplaren:
= 20

LEEUWARDEN, PB.

= 21

GLASGOW, UL.

1019 Huygens. Costelick Mal 1634.
niet-gecollationeerde exemplaren:
=5

BRUSSEL, KB: (volgens Bibl. Belg.).

1022 Iacob Eyndius. Chronici Zelandiae libri duo 1634.
gecollationeerde exemplaren:
= 26

WOLFENBUETTEL, HAB: 244.1 Hist.
(2).
Convoluut, waarin aanwezig:
1. Historia Patriarcharum [...] authore
Christiano Matthia [...]. Lübecae, Alberti
Hakelmanni; impressa typis Johannis
Meieri, 1642.
2. Iacob Eyndius. Chronici.
3. Systema historico-chronologicum,
ecclesiarum Slavonicarum per provincias
varias, [...]. Opera Adriani Regenvolscii
E.P. Trajecti ad Rhenum, ex officina
Joannis à Waesberge, 1652.

= 27

WOLFENBUETTEL, HAB: Gp. 24 4o.
Opdracht van De Brune gebonden na de
drempeldichten. Exemplaar op groot
papier.

= 28

BRUSSEL, KB: V.H. 29.103 A L.P.

= 29

HEMIKSEM: privé-collectie M. de
Schepper.

niet-gecollationeerde exemplaren:
= 30

BRUSSEL, KB: V.H. 29102.
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= 31

LOUVAIN-LA-NEUVE, UCL: A 20562.

1023 Nieuwe wyn in oude le'er-zacken 1636.
gecollationeerde exemplaren:
= 17

WOLFENBUETTEL, HAB: Wa 6279.

niet-gecollationeerde exemplaren:
= 18

BERLIJN, Deutsche Staatsbibl.: Zf. 4458.

= 19

BRUSSEL, KB: II 12489.

= 20

LOUVAIN-LA-NEUVE, UCL: A 62822.

1024 Emblemata of Zinne-werck 1636.
commentaar:
In de Zeeuwse Bibliotheek bevindt zich onder signatuur Hs. 6410 een manuscript
met als titel:
Iohannes de Brunes : I:C. | twee en vyftig Emblemata. | daer uyt enige
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genomen | historien en spreuken. | Op de zelvige passende, | by gedaen. | door | C:
V: Burgh | A.L.W
Dit manuscript is duidelijk gebaseerd op de tot 52 emblemata uitgebreide uitgave
van de Emblemata van 1636 of de herdruk van 1661. Per embleem worden telkens
de eerste vier regels van het gedicht overgenomen waarna allerlei op dat embleem
door C. v[ander?] Burgh toepasselijk geachte teksten uit de klassieken en anderen
volgen. De prenten zijn voor een deel nagetekend en fraai ingekleurd door ene A.L.W.:
de prenten 1-13 zijn ingekleurd, 14 is half in potlood getekend, 15-40 zijn in het
geheel niet ingevuld, 41-49 zijn weer wel ingekleurd en 50-52 zijn niet ingevuld.

1024a I. de Brune. ‘Op de boet-psalmen des Koninghs Davids.’ In: Davids
Tranen. VVaer inne levendich wort verthoont de ware Bekeeringhe eenes
Sondaers tot God. In't Enghels beschreven door den hoogh-gheleerden,
seer vermaerden Heere, Iohn Hayward, Ridder, Doctor inde Rechten. En
nu vertaelt door Thomas Morris, Notarius. [vignet] Middelburgh, [lijn]
Voor Anthony de Later, Boeck-vercooper op den Burght, inde Pas-caerte.
Anno 1636.
exemplaar:
=1

Particuliere collectie.

commentaar:
Davids tears van John Hayward verscheen oorspronkelijk in Londen in 1623.
literatuur:
1989-06: Hof, W.J. op 't. ‘De godsdienstige ligging van Johan de Brune de Oude’.
In: Zeeuws Tijdschrift 39 (1989), p. 50 (facs. tp.) en p. 53 (transcriptie drempeldicht).

1025 Huygens. Costelick Mal 1641.
niet-gecollationeerde exemplaren:
=5

LEIDEN, UB: (volgens Bibl. Belg.).

1026 Huygens. Costelick Mal 1643.
niet-gecollationeerde exemplaren:
=2

GENT, UB: (volgens Bibl. Belg.).
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1028 Ziel-gherechten 1643.
niet-gecollationeerde exemplaren:
=7

BERLIJN, Deutsche Staatsbibl.: Es.
12620.
variant: a=II.
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1030 Psalmen 1644.
gecollationeerde exemplaren:
=1

AMSTERDAM, OB: TB (Toonkunst
Bibl.): 205 B 19.

= 14

BRUSSEL, KB: Fétis 1487.
Herkomst: W. van Goeree 164..
Convoluut: bijgebonden is een
Catechismus: A8(-A1) B-D8 [$5].
Variantenoverzicht: a=I (uitgave 1644).

= 15

BRUSSEL, KB: Fétis 1489.
Herkomst: H. Vos Gecollationeert.
Variantenoverzicht: a=I (uitgave 1644).

niet-gecollationeerde exemplaren:
= 16

BERLIJN: Deutsche Staatsbibl.: En
3618.
variant: a=I (uitgave 1644).

1035 Psalmen 1650.
gecollationeerde exemplaren:
=1

AMSTERDAM, OB lees TB (Toonkunst
Bibl.): 205 B 17.

niet-gecollationeerde exemplaren:
=7

BRUSSEL, KB: Fétis 1494.
Variant a=II (= 1036).
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=8

LEIDEN, UB: 1196 G 3.
Herkomst: Mij. Ned. Lett.
Opbouwformule: [romein:] (*)12 (± (*)12)
A-Y12 Z6 [gotisch:] 2A-C12 2D6.
Variant a=II (= 1036).
Nieuwe variant?:
= c (*)-katern: (*)12:
=I cancellandum ex. ?
=II cancellans ex. 8
# In ex. 8 is een cancellans geconstateerd;
de in een vroeger stadium
gecollationeerde exx. 1-5 zijn niet
opnieuw gecontroleerd op deze variant!

=9

OXFORD, BL: 8o X.27.Th.
Variant a=II (= 1036).

= 10

NEUCHÂTEL, BP: A 7192.

commentaar:
Exemplaar 8 heeft ‘als bijzonderheid dat het laatste folium van het (*)-katern door
een ander folium vervangen is, een variant die bij de andere exemplaren van nr. 1036
niet schijnt voor te komen’ (De Kooker 1989-07).
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1039 Psalmen 1651.
titelpagina (A1r):
De CL Psalmen des Propheten Davids, Uyt den Françoyschen in Neder-landtschen
Dichte over-geset door P. Dathenum. Geheel op Musijck-Noten ghestelt, ende op
een nieuw verbetert. Midtsgaders de Christelijcken Catechismo, Ceremonien ende
Gebeden der Kercke. [vignet: een staande harpspelende David met daaromheen de
tekst: Singet Den . Heere . Ende . Looft . Synen Naem . Ps. 96] Tot Schiedam. [lijn]
Gedruckt by Thomas Cel-Born, Boeck- Drucker, op de Marckt. 1651.
colofon (X12v):
Tot Schiedam, [lijn] Gedruckt by Thomas Cel-Born, Boeck-Drucker, wonende op
de Marckt. Anno 1651.
3e dr. van 1030?

Afb. 19. Titelpagina van De CL Psalmen des propheten Davids, Schiedam 1651 (nr. 1039).
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12o: A-X12 [$9 (- A1, A7-9, B7-9, C7-9)]
252 bladen (niet gepagineerd)
gedeeltelijk gecollationeerd exemplaar:
=1

BRUSSEL, KB: Fétis 1495.
Convoluut: bijgebonden is een
Catechismus zonder titelblad met nieuwe
signering (A-C12 D4) en paginering (p.
1-80) en als colofon op D4v dat van
Cel-Born.

commentaar:
Het is zeer de vraag of dit een exemplaar is van de druk die bibliografisch
gesignaleerd is door Kleerkooper/Van Stockum. Nergens is sprake van De Brune,
niet op de titelpagina en niet elders in het voorwerk. De tekst van de titelpagina zoals
die door Kleerkooper/Van Stockum op p. 1306 gegeven wordt, wijkt zodanig af van
die van dit Brusselse exemplaar, dat hier toch niet van eenzelfde druk sprake kan
zijn. Ook Höweler en Matter (1985-06) hebben geen relatie met De Brune gelegd.

1044/45 Banket-werk, 1657.
Uitgave II binnen deze eerste druk van het Banket-werk blijkt niet tot stand gekomen
te zijn (zoals vermeld in de bibliografie op p. 139 onder ‘uitgaven’ en in de
commentaar op p. 141 en 144) door het titelblad te cancellen, maar door een
persvariant aan te brengen in het impressum en door op de verso-zijde van het titelblad
de privilege-vermelding aan te brengen.
De collatieformule op p. 138 van de bibliografie moet dus als volgt luiden:
80: [Illustration]8 A-Z8 Aa-Hh8 [$5 (-[Illustration]1, [Illustration]4, [Illustration]5,
A5, D5, E5, H3)]
Er dient op p. 139 een correctie in de signatuurposities te worden aangebracht:
Cc5 hoofd, en moet zijn: Cc5 hooft, en
Aan de gecollationeerde exemplaren op p. 140 dient toegevoegd:
= 11

BRUSSEL, KB: III 95.295 A 1.
Convoluut, waarin verder aanwezig dl. 2
van het Banket-werk van 1660 (1050).
prenten: prent tussen [Illustration]- en
A-katern gebonden.
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Het variantenoverzicht op p. 140-141 wordt als volgt:
=a

buitenvorm [Illustration]-katern: fol.
[Illustration]1r
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=I

titelpagina zonder
privilege

ex. 1, 3, 9

=II

titelpagina met
privilege

ex. 2, 4-7, 10-11

# Wijzigingen zijn
aangebracht door
middel van een
persvariant.
=b

binnenvorm
[Illustration]-katern:
fol. [Illustration]1v
=I

fol. [Illustration]1v ex. 1, 3, 9
blank

=II

fol. [Illustration]1v ex. 2, 4-7, 10-11
met tekst van
Octroy
# De tekst van het
Octroy is
aangebracht door
middel van een
persvariant.

=c

binnenvorm
D-katern: D5v, D8r:
=I

geen witte streep
ex. 1, 3-7, 11
over de pagina's 58
en 63

=II

witte verticale
streep over de
pagina's 58 en 63

ex. 2

# Drukfout (II): het
vel heeft een beetje
dubbel gezeten op
de pers; later is het
weer gladgestreken
waardoor een witte
‘rivier’ verticaal
over de pagina's
loopt. Er treedt geen
tekstverlies op.
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1046 Bancket-werck, dl. 1, 1657.
niet-gecollationeerde exemplaren:
=4

KOPENHAGEN, KB: Filos. 3435.

1047 Banket-werk 1658.
niet-gecollationeerde exemplaren:
= 11

KOPENHAGEN, KB: 92-314.

1049 Bankket-werk, dl. 1. 1660.
gecollationeerde exemplaren:
= 12

WOLFENBUETTEL, HAB: Lp. 13.
varianten: a=II, b=II.

niet-gecollationeerde exemplaren:
= 13

BERLIJN, Deutsche Staatsbibl.: Nh.3092.

= 14

ROTTERDAM, Rotterdamsch
Leeskabinet: K 39.

1050 Bankket-werk, dl. 2. 1660.
gecollationeerde exemplaren:
= 14

WOLFENBUETTEL, HAB: Lp. 13.

= 15

BRUSSEL, KB: III 95.295 A 2.
Convoluut, waarin ook aanwezig
Banket-werk, dl. 1, uitgave II (1045).
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niet-gecollationeerde exemplaren:
= 16

BERLIJN, Deutsche Staatsbibl.: Nh.3092.

= 17

ROTTERDAM, Rotterdamsch
Leeskabinet: K 39.

variantenoverzicht:
=a

binnenvorm
T-katern
(katernsignatuur):
=I

T4 gesigneerd als
S4

ex. 14

=II

T4 correct
gesigneerd

ex. 1-9, 15

1054 Emblemata 1661.
niet-gecollationeerde exemplaren:
= 35

BERLIJN, Deutsche Staatsbibl.: Nv.
8429.

= 36

BRUSSEL, KB: V.H. 24406 (titeluitg.
1055).

= 37

BRUSSEL, KB: 3e cl., III, B.2, Brun
(titeluitg. 1055).

= 38

BRUSSEL, KB: III 4703 B.

= 39

DELFT, TU: (titeluitg. 1055).

= 40

GENT, UB: (titeluitg. 1055).

= 41

GLASGOW, UL.

= 42

GLASGOW, UL: (titeluitg. 1055).

= 43

KOPENHAGEN, KB: 77 II 179.

= 44

LEEUWARDEN, PB.

= 45

LOUVAIN-LA-NEUVE, UCL: A 62868
(titeluitg. 1055).

= 46

MAASTRICHT, SB (titeluitg. 1055).
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1071 Huygens. Costelick Mal, ed.-Verwijs 1865.
niet-gecollationeerde exemplaren:
=3

GENT, UB: (volgens Bibl. Belg.).

=4

LEIDEN, UB: (volgens Bibl. Belg.).

1082 Bancket-werck, ed.-Meertens 1943.
niet-gecollationeerde exemplaren:
= 15

BRUSSEL, KB: 13.518 R 56.

= 16

BRUSSEL, UFSAL: 82 N-Mo#BRUN
1913.

= 17

LEUVEN, KUL: Letterenbibl. Nedl.

= 18

LEUVEN, KUL: X 276.

= 19

LEUVEN, KUL: QI/b7.

1097 Emblemata 1661, microfiche-editie 1970.
niet-gecollationeerde exemplaren:
=2

LEUVEN, KUL: MF 4/3.

=3

LEUVEN, KUL: Letterenbibl. Nedl.
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1099 Emblemata 1624, ed.-Meertens 1970.
niet-gecollationeerde exemplaren:
=5

LEUVEN, KUL: Letterenbibl. Nedl.

Objectieve bibliografie
1623-01
Venne, A. v[ande]. ‘Middelburchse Lauwer-hof, ofte rust-plaetse, van Mercurius,
ende des selfs aenspraecke tot alle const-beminders’. In: A. v[ande] Venne. Tafereel
van sinne-mal. Middelburgh, Ian Pietersz vande Venne, 1623. fol. Aj r - A iiij v.
(facs.-ed. 1982).
* Noemt op fol. Aiiij r De Brune: ‘De Bruyn, verlicht de jeucht, van uyt
de minne suchten / Te climmen voort, en voort, tot borgerlijcke tuchten;
/ En stiertse met zijn dicht tot inde Hemels-feest, / En hout sich hier beneen,
noch besich met zijn geest.’

1627-01
[Gomarus, Franciscus]. De Euangelio Matthaei, quanam lingua sit scriptum,
dissertatio ejusdem. Clariss. ac consultiss. viro D. Iohanni Brvneo, J.U. Doctori, &
Senatori Middelburgensi, in perpetuum, amicitiae mutuae, monumentum, dedicata.
In: Gomarus, Franciscus. Examen controversiarum, de genealogia Christi [...].
Groningae 1627, p. 58-69. (Amsterdam, UB: 418 e 39).
* Opgedragen aan: ‘Clariss. ac consultiss. viro, D. Johanni Brunaeo, J.U.
Doctori, & Senatori Middelburgensi, in perpetuum, amicitiae mutuae,
monumentum, dedicata’. Zie ook 1929-01.

1634-01
Reygersbergh (Utrecht, AB: S.oct.5181).
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1642-01
Mathijsz, Vincent. ‘Tot den liefhebbenden leser’. In: Vlissings redens-lust-hof, beplant
met seer schoone en bequame oeffeningen. [...]. Tot Vlissinge, by Iacob Iansz Pick,
boeck-verkooper op de Beurs. Anno MDCXLII. (UB-A: 976 B 17)
* Op fol. (**) recto worden ‘nu in onsen tijdt d'Heer Heyns, d'Heer Cats,
d'Heer Hugens, de Bruyne’ genoemd als inspirators van de Vlissingse
rederijkers.

1644-01
Reygersbergen (Middelburg, ZB: Zeeuws Doc.-centrum, kostb. werken).

1649-01
Heule, Christiaen van. De CL. psalmen des Propheten Davids Van P. Dathenus
gedicht, En nu verbetert door - . Leyden 1649. (Amsterdam, OB: TB 205 F 23.)
* fol. *2 v: ‘Iohannes de bruyne’ wordt genoemd.

1651-02
Voetius, Gisbertus. Exercitia et bibliotheca, studiosi Theologiae. Editio secunda,
priore auctior & emendatior. Ultrajecti 1651. (Amsterdam, UB-VU: XI 05734).
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* Schrijvend over de psalmbewerkingen, waardeert Voetius die van Johan
de Brune op p. 529 als volgt: ‘Sed nunc omnes omnium inventiones
superavit nova, ingeniosa, & erudita industria Ampliss. consultiss. &
multiplice eruditione excultissimi viri D. Johannis de Brune Illustr.
Zelandiae Ordd. syndici, qui purum putum textum sacrum ex hebraeo
expressum, numeris tamen adstrictum, & cantui ecclesiastico adaptatum
dedit’.

1652-01
Aitzema (Utrecht, AB: S.oct.3563).

1653-02
Arcerius, Iohannes. ‘Na-reden’. In: Charles Richardson. Uyt-breydinge der woorden
Matth. cap. 26. v. 75. handelende vande bekeeringe des Apostels Petri. Eerst inde
Engelsche tale beschreven door D. Charles Richardson ende nu in het Nederduyts
overgeset door T.W. bedienaer des Goddel. woordts. 2e dr. Franeker, Iohannes
Arcerius, 1653.
* Op fol. H6verso noemt Arcerius ‘Jan de Bruyne uyt Zeelandt’ naast
Hooft, Huygens en Vondel als de belangrijkste ‘kloeke hoofden’.

1655-01
Westerbaen (Utrecht, AB: 131 Q 10).

1655-02
Liens, Cornelis. Eerste en tweede deel van de Kleyne werelt: vervatende De verborgen
oorsaack der minne, Onderhandelinge van de ziele, en Waare proef der selviger
onsterffelijckheyt. In rijm te samen gestelt door mr. Cornelis Liens, drost van de
baronie van Martians-dyck, en bailliou van Scherpenisse, etc. Tot Amstelredam, by
Jan Janssen. 1655. (Amsterdam, UB: 1820 F 19).
* Op fol. C2 verso noemt Liens dichters als ‘Heyns, Cats,
Hoofs-Constantijn, / Hooft, Brêeroo, Vondel, *claer in 't Bruyn, Poëten
zijn / Stil ‘tondervragen’, die naar het voorbeeld van Ronsard, Escouteaux
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en Petrarca over de liefde geschreven hebben. In margine staat: ‘*I. de
Bruyne’. Op fol. Q 3r ‘de Bruyne’.

1656-01
Bruno (Utrecht, AB: 107 C 6).

1657-01
Deutekom (Utrecht, AB: 107 B 25).

1658-01
Simonides (Amsterdam, UB: 1024 J 16).

1660-01
Oosterwyck (Utrecht, AB: F.oct.2039).

1666-01
Disselburgh (Amsterdam, OB: TB 206 B 19).

1668-01
Catalogus van de naer-gelaten boecken, van Zalr. Zacharias Rooman, bestaende in
veelderhande talen en faculteyten, soo gebonden als ongebonden, als-mede sijne
sorteringe by hem gedruckt. Die verkocht sullen werden met den stocke, aen den
meest-biedende, ten

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

133
huyse van de Weduwe en Erfgenamen, op den 24. Julij 1668. Middelburg, de Weduwe
en Erfgenamen van Zalr. Zacharias Rooman, woonende op den Burght, 1668.
(Wolfenbüttel, HAB: Be Kapsel 7(11)).
* Bij de boeken Theologici in Octavo worden genoemd op A1v nr. 41
‘Psalmen de Bruyne’, op A2r nr. 116 ‘Ziel-gerechten/ Jan de Bruyne’ en
nr. 138 ‘Psalm-boeck de Bruyne’, op A2v nr. 164 ‘Gront van een vaste
Regeeringe’, 193 ‘Ziel-gerechten/ Jan de Bruyne’, 214 ‘Spreucken
Salomons de Bruyne’ en nr. 230 nogmaals een ‘Psalmboeck de Bruyne’.
Bij de Theologici in Duodecimo staat op B1v onder nr. 121 ‘Psalmen de
Bruyne’. Bij de Miscellanei in Octavo staat onder nr. 76 ‘Bancket werck
de Bruyne/ 1. en 2. Deel’; nr. 96 is een ‘Zeeuwsche Nachtegael’. De
Miscellanei in Duodecimo vermelden onder nr. 15 ‘Spreeck-woorden/ J.
de Bruyne’. Bij de ongebonden theologische boeken bevindt zich nr. 79
en 324 ‘J. de Bruyne Ziel gerechten/ in 8’, nr. 229 en 468 ‘Psalmen Davids/
de Bruyne/ in 8’, nr. 314 ‘Psalmen de Bruyue[sic]/ en Dat. in 12’. Bij de
Miscellanei Boecken onder nr. 17 ‘Spreeck-woorden J. de Bruyne/ in 12’,
nr. 123 een ‘Zeeuwsche Nachtegael/ in 16’, nr. 263 ‘Satyra/ of kostelijck
Mal aen J. Cats/ in 4’, nr. 264 ‘Zeeuwsche Nachtegael/ in 4’, nr. 265
‘Grondtsteen van een vaste Regeeringe J. de Bruyne’, nr. 352 ‘Bancket
Werck de Bruyne/ eerste en tweede deel/ in 8’.

1669-01
Witz, Hermannus. Twist des Heeren. Met sijn wyngaerdt, [...] bepleydt door -.
Leeuwarden 1669. (Amsterdam, UB-VU: XI 06555).
* Citaat uit Banket-Werk op p. 321, uit Embl. op p. 395.
Dit werk is herhaaldelijk herdrukt, maar die herdrukken zijn niet verder
verwerkt omdat geen aaneensluitende reeks gevonden is.

1673-01
Coccejus (Amsterdam, UB: 245 A 6).

1681-01
Visscherus (Amsterdam, UB: 347 B 8).
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1686-01
Ghysen, Hendrik. Den hoonig-raat der psalm-dichten, ofte Davids psalmen [...].
t'Amsterdam 1686. (Amsterdam, OB: TB 208 A 16).
* De Brune wordt genoemd in de Voor-reeden, fol. *3r; de uitgave
t'Amsterdam 1708 heeft die Voor-reden niet.

1689-01
Cocceius (Utrecht, AB: ligkast 6: 19).

1690-01
Bizot (Middelburg, ZB: 1045 D 12).

1694-01
Magistraet Middelburgh (Middelburg, ZB: 1108 C 46).
* Bij de jaren 1634 t&m 1638 wordt ‘Johan [ook: Iohan en Ian] de Bruyne’
genoemd bij de ‘Raden’.

1696-01
Smallegange (Utrecht, AB: S.fol.1506).

Johan de Brune de Oude (1588-1658)

134

1698-01
Benthem, Henrich Ludolff. Holländischer Kirch- und Schule-Staat. 2 dln. in 1 bd.
Franckfurt usw. 1698. (Amsterdam, UB: 1753 J 23).
* Over De Brunes psalmbewerkingen p. I 318-319.

1700-01
Moonen (Utrecht, AB: Z.qu.134).

1717-01
Van Royen (Amsterdam, UB: 1073 G 21).

1720-01
Tuinman, Carolus. De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche
spreekwoorden [...]. [Eerste deel]. Middelburg 1720.
* fol. 4r: Johan de Brune.

1722-01
Van Rijn (Utrecht, AB: H.oct.58).

1726-01
Van Loon (Utrecht, AB: H.G. fol. 31, 1-4).

1726-02
Tuinman (Middelburg, ZB: 1102 C 16).
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1730-01
Huydecoper (Utrecht, AB: Moltzer 1 K 10).

1732-01
Le Long (Amsterdam, UB: Inst. 113).

1734-01
La Ruë (Utrecht, UB: Biohis. K 21-175).

1737-01
Koelman (Utrecht, AB: EAG 418 con).

1739-01
Andriessen (Utrecht, AB: 89 zz Boek odr).

1741-01
La Ruë (Utrecht, UB: Biohis. K 21-174).

1744-01
[Le Long, Isaäc]. Bibliotheca selectissima, Sive Catalogus librorum [...] // Een
uitgezochte Bibliotheeck van de allerraarste Boecken [...]. Amsterdam 1744.
* Het ex. Amsterdam UB 2581 D 21 is gezet in een band met op de rug:
‘Catalogus bibliotheek Isaac Lelong’; dit ex. bevat in margine prijzen. Bij
de ‘Libri in octavo & minori forma’: p. 14: De Spreuken Salomons / uyt
de Hebreeusche in de Nederd. Tale overgheset... Middelb. by Simon
Moulert 1619. in 8.; p. 107: Item [=De Psalmen Davids] Sangs-wijse /
sonder Rhym / door Johan de Brune. Middelb. by Zach. en Mich. Roman
1644. Dito tweede Druk, verbetert / en de Psalmen van Datheen tegens
overgestelt. Amst. by Theunis Jacobsz. 1650. in 12.; p. 222: Banketwerk
van goede gedagten. Middelb. 2 delen in een. in 8.; Zielgeregten. Leeuw.
1660; 't zelfde / waar agter Poirters-masker [sic] van de Wereld. J. en L.v.
Bos. Kerkgeheymenis. Dord. 1662. in 8. 1660.
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1750-01
Van Gool (Middelburg, ZB: 1085 A 13-1).

1751-01
Hedendaagsche historie [...] van Zeeland (Utrecht, AB: I.oct.111-122; reprint
's-Gravenhage 1969).

1756-01
Andriessen (Utrecht, AB: 129 D 5).

1762-01
Beredeneert vertoog over de noodzaaklykheid en de beste wyze eener veranderinge
of verbeteringe in de Psalmberyminge [...]. Rotterdam 1762. (Amsterdam, OB: TB
205 A 22).
* p. 15 Johan de Brune. Zie ook 1763-01 en 1764-02.

1763-01
Vulder, Albert de. Onzydige en zeedige aanmerkingen; [...] Strekkende zoo wel tot
ophelderinge en bevestiginge, als tot weerlegginge van het Beredeneert vertoog [...].
Rotterdam 1763. (Amsterdam, OB: TB 205 A 22).
* Johan de Brune: p. 7, 35, 52 (hier: ‘het sieraad van 't geletterd Zeeland’).
Zie ook 1762-01.

1764-01
Le Long (Middelburg, ZB: 1090 E 6).

1764-02
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Andriessen, Andreas. Bedenkingen op het Beredeneerd vertoog, over de
noodzakelykheid en beste wyze ener veranderinge of verbeteringe in de thans in
gebruik zynde psalmberyminge, [...]. Middelburg [1764]. (Amsterdam, OB: TB 208
B 38.).
* p. 33 Johan de Brune. Zie ook 1762-01.

1765-01
Paquot (Utrecht, AB: C.oct.135).

1766-01
Probus. Vertoog over het nuttig Gebruik en ontstichtend Misbruik van het
psalm-gezang in den openbaaren Godsdienst der Protestanten. Met eene vergelyking
van de oude en hedendaagsche berymingen der Psalmen [...]. Amsterdam
M.DCC.LXVI. (Amsterdam, OB: TB 212 G 7).
* fol. A r: ‘J. de Bruine’ wordt genoemd.

1767-01
Cats (Utrecht, AB: 132 B 14 con).

1769-01
Cats (Middelburg, ZB: 1086 A 21).

1770-01
Wagenaar (Utrecht, AB: S.oct.256).

1774-01
Letteroefeningen (Amsterdam, UB: 308 E 25).

1777-01
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Van Iperen (Utrecht, AB: H qu. 79).

1779-01
's-Gravezande (Utrecht, AB: H.oct.601).
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1779-02
Schultens (Amsterdam, UB: 1720 C 3).

1781-01
H.Z. (Amsterdam, UB: 2007 C 15).

1782-01
Huydecoper (Amsterdam, UB: O 81-39 (ook: 610 C 31)).

1784-01
Huydecoper (Amsterdam, UB: O 81-40 (ook: 610 C 32)).

1787-01
Kok (Amsterdam, UB: Bibl.inf. 949.20R).

1788-01
Huydecoper (Amsterdam, UB: O 81-41 (ook: 610 C 33)).

1796-01
Lyst der edele mogende Heeren gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de
opregting van het Collegie in het jaar 1578, en der Ministers van die Provintie. Z.pl.,
z.j. [1796].
* Datering volgens Zeeuwse Bibliotheek.
p. 28: ‘Mr. Johan de Brune, Secretaris, beëedigd [tot Raadpensionaris]
den 16 Augustus 1649, en overleden den 7 November 1658’.
p. 31: ‘Mr. Johan de Brune, Secretaris van de Provintiaale Rekenkamer,
beëedigd [tot Secretaris] den 12 February 1644, en Raadpensionaris
geworden den 16 Augustus 1649’.
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1797-01
Nieuw algemeen magazijn (Amsterdam, UB: Z 7495).

1799-01
De Chalmot (Utrecht, AB: B.oct.1251).

1809-01
‘Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde. IIIde Deel. Zijnde
het Antwoord op de Vraag: Welke zijn de vorderingen [...]? Door Jeronimo de Vries.’
In: Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen 1809, Ie stuk, p. 107-118.
* Bespreking van 1808-02. De Brune wordt genoemd op p. 113.

1837-01
Bibliotheca Hulthemiana ou catalogue méthodique de la riche et précieuse collection
des livres et des manuscrits délaissés par Ch. van Hulthem. Gand 1836-1837. 5 vols.
* In de collectie-Van Hulthem, nu op de Koninklijke Bibliotheek Albert
I te Brussel, bevinden zich uit de bibliografie nr. 1008: de Zeeusche
Nachtegael 1623 (nr. 23916); nr. 1055: de Emblemata, uitgave Latham
(24406); nr. 1011: 2 exx. van Valerius (26425 en 26427) en nr. 1022: 2
exx. van Eyndius (29102 en 29103).

1839-01
Broes. ‘Hoe toch heeft de psalmberijming van Datheen nog een anderhalve eeuw na
de Dordrechtsche Synode zich staande gehouden, en dat wel tegen over de vijf en
twintig nieuwe, doorgaans betere berijmingen?’ In: Maandschrift voor Christenen
van den beschaafden stand 3 (1839), 545-569.
* p. 550 Johan de Brune.
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1855-02
Kramm, C. ‘Berijmde vertalingen der Psalmen’. In: De Navorscher 5 (1855), p. 119.
* Noemt van De Brune de uitgave Middelburg 1644.

1855-03
T.+B. ‘Berijmde vertalingen der Psalmen’. In: De Navorscher 5 (1855), p. 119-120.
* Noemt op p. 119 twee uitgaven: Amsterdam 1644 (er is alleen een
Middelburgse druk uit dat jaar bekend: zie 1030) en Amsterdam 1650.

1860-02
Nagtglas, F.
* In de ‘Naamlijst der ouderlingen’ op p. 75 wordt Johan de Brune
genoemd in de jaren 1628 t&m 1632.

1861-01
‘Geschiedenis der psalmberijming bij de hervormden in Nederland’. In: De Katholiek
40 (1861), p. 84-123.
* p. 96 noemt de beide bewerkingen van De Brune.

1869-03
Geschiedenis der christelijke kerk in Nederland, in tafereelen. O.r.v. B. ter Haar en
W. Moll. Dl. 2. Amsterdam 1869. p. 105.
* Noemt psalmbewerking van De Brune.

1870-04
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Doorninck, J.I. van. Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudonymen.
's-Gravenhage enz. 1870. kol. 120, 192.
* Noemt onder nr. 1153 Reigersberghs Cronyck van Zeeland uit 1654 en
vermeldt dat de bijvoegsels daarbij vaak ten onrechte aan De Brune worden
toegeschreven. Onder nr. 1825 worden de Grond-steenen van 1621 en
1661 genoemd.

1877-03
Catalogue de la bibliothèque de F.J. Fétis acquise par l'Etat Belge. Paris 1877.
* In deze collectie, nu in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel,
bevinden zich bibliografie nr. 1030: 2 exx. van de Psalmen van 1644 (1487
en 1489); nr. 1036: de Psalmen van 1650 (1494) en nr. 1039: de Psalmen,
uitgegeven door Cel-Born in Schiedam in 1651 (1495).

1883-03
Doorninck, J.I. van. Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied
der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Tweede uitgave der ‘Bibliotheek van
anonymen en pseudonymen’. Dl. 1: Schuilnamen en naamletters. Leiden 1883. kol.
270, 420, 568.
* Ongewijzigde herdr. Amsterdam 1970.
Vermeld worden resp. J.D.B.J.C. waaronder De Brune de Grond-steenen
publiceerde in 1621; Nec spe nec metu; Spe et metu.

1884-03
Rietstap, J.B. Armorial général précédé d'un dictionnaire des termes du blason.
Tome I. 2ième ed., refondue et augmentée. Gouda 1883. p. 318.
* Genoemd wordt een wapen van de Zeeuwse familie De Brune: ‘D'azur
à trois cloches d'or’.
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1885-03
Scheltema, J.H. ‘Verzameling van liedboekjes aanwezig ter Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage’. In: J.H. Scheltema. Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd.
Leiden 1885. p. 304.
* Onder nr. 30 wordt beschreven Huygens' Ses Boecken van de Leedighe
uren, 1634 (= 1019). Het lofdicht daarin van De Brune wordt vermeld.

1885-04
Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden. 2e gedeelte. Drukwerken 1e dl. Leiden 1885.
* Van De Brune worden de volgende werken genoemd: kol. 169 en 336:
Nieuwe wijn, Middelburg 1636 (= 1023); kol. 189: Emblemata, Amsterdam,
Latham (= 1055); Ziel-gerechten, Leeuwarden 1660 (=1051); kol. 240:
de Psalmen, Middelburg 1644 (= 1030), Middelburg 1662 (= 1056) en
Amsterdam 1650 (= 1036); kol. 224-225: de bloemlezing van R. Bell (=
1066); kol. 657: Banket-werk, Middelburg 1660, 2 dln (= 1049-1050). Zie
ook 1887-02.

1887-02
Catalogus der bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leiden. Dl. 2. 2e afd. Drukwerken, bewerkt door Louis D. Petit, 2e gedeelte; 3e afd.
Nederlandsch tooneel, bewerkt door Th.J.I. Arnold, met supplement bewerkt door
Louis D. Petit. Leiden 1887.
* Van De Brune worden de volgende werken genoemd: kol. 148:
Grond-steenen, Gorinchem 1661 (= ?) en de 2e druk daarvan, eveneens
Gorinchem 1661 (= 1053). Zie ook 1885-04.

1912-01
Scheurleer, D.F. Nederlandsche liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800
uitgegeven liedboeken. Samengesteld onder leiding van D.F. Scheurleer.
's-Gravenhage 1912.
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* Zie ook 1923-04 voor Supplement. Ongewijzigde herdruk met een
voorwoord van Rudi Rasch, Utrecht 1977.
Genoemd worden de volgende drukken en exemplaren: p. 15: Psalmen
(Amsterdam, Th. Jacobsz, 1650 = 1036, in de Toonkunstbibliotheek, en:
Schiedam, Th. Cel-Bom, 1651 = 1039, in de collectie-Fétis, KB Brussel);
p. 56: Psalmen (Middelburg, Roman, 1644 = 1030, Amsterdam, Th.
Jacobsz, 1650 = 1036, en: Middelburg, H. Smidt en P. van Goethem, 1662
= 1056, alle drie in UB Leiden); p. 149: Zeeusche Nachtegael, de drukken
van 1623, 1632, 1633 (alle drie in KB Den Haag) en 1651 (in UB Leiden).

1922-01
Heeringa, K. Het archief van de Staten van Zeeland en hunne gecommit-teerde raden
1574(1578) - 1795(1799). 's-Gravenhage 1922.
* p. 2-3, 62 Johan de Brune; p. 158, nr. 3188: ‘J. de Brune, secretaris
1644-1649, pensionaris 1649-1658. Ingekomen brieven, 1652-1658. 1
omslag’.
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1923-04
Scheurleer, D.F. Nederlandsche liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800
uitgegeven liedboeken. Samengesteld onder leiding van D.F. Scheurleer. Supplement.
's-Gravenhage 1923.
* Zie ook 1912-01. Ongewijzigde herdruk met een voorwoord van Rudi
Rasch, Utrecht 1977.
Noemt op p. 6 dezelfde drukken en exemplaren als op p. 15 in 1912-01.

1928-03
Kempenaer, A. de. Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op
Mr. J.I. van Doorninck's Vermomde en naamlooze schrijvers, opgespoord op het
gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. Leiden [1928]. kol. 535.
* Ongewijzigde herdr. Amsterdam 1970.
Onder het trefwoord De Brune worden opgesomd: J.D.B.J.C.; Nec spe
nec metu; Spe et metu.

1929-01
Itterzon, Gerrit Pieter. Franciscus Gomarus. 's-Gravenhage 1929. Proefschrift Leiden.
* p. 370 over Gomarus' De Euangelio Matthaei (zie hiervóór, nr. 1627-01),
waarbij verwezen wordt naar diens Opera III 313-316: ‘De studie is
opgedragen aan Joh. Brunaeus, juris utriusque doctor, senator te
Middelburg’.

1939-04
Grauls, Jan. ‘Uit Bruegels spreekwoorden.’ In: Jaarboek der Kon. Museums voor
schoone kunsten van België 2 (1939), p. 91-107.
* Embl. XIX p. 97-98 en afb. 3. Zie 1957-01.

1945-01
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Vin, A. de. De Zeeuwse schrijver Johan de Brune en zijn vertalingen van Ronsard
en Du Bartas. Leiden 1945.
* Opgave door auteur per brief najaar 1988. Doctoraalscriptie Leiden 1945
(te raadplegen in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg).

1953-01
Galama, E. ‘De bibliotheek van Gysbert Japiks.’ In: It Beaken 15 (1953), p. 53-64,
90-95, 123-126.
* Op p. 93, nr. 46, blijkt dat Japiks in 1666 De Brunes psalmvertaling van
1644 in zijn bibliotheek had.

1953-02
Nijhoff, Wouter. Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen tot
het einde der 18de eeuw. 2e dr. Bewerkt en aangevuld door F.W.D.C.A. van Hattum.
's-Gravenhage 1953. Bijdragen tot eene Nederlandsche Bibliographie. nr. 263.
* Genoemd wordt het gedicht van De Brune in De Oude Chronijcke van
1634 (bibl. 1020).

1956-03
Stridbeck, Carl Gustav. Bruegelstudien. Untersuchungen zu den ikonologischen
Problemen bei Pieter Bruegel d. Ä. sowie dessen Beziehungen zum niederländischen
Romanismus. Stockholm 1956.
* Embl. XIX p. 58-59, 305.
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1960-04
Randall, Lilian M.C. ‘A mediaeval Slander.’ In: The Art Bulletin 42 (1960), p. 25-38.
* p. 29 Nieuwe wyn. Middelburgh 1636.

1964-07
Beinema, M. [Scriptie over Embl. III, begeleid d. W.S. Heckscher, kunstgeschiedenis
RU Utrecht].
* Opgave door auteur per brief najaar 1988.

1964-08
Wander, Karl Friedrich Wilhelm (Herausg.), Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein
Hausschatz für das Deutsche Volk. 1. Bd: A bis Gothen. Darmstadt 1964.
* p. XXXII: Nievwe wyn. (Middelborgh 1636).

1964-09
Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas. Fondée par Ferdinand
van der Haeghen. Rééditée sous la direction de Marie-Thérèse Lenger. Tome III, V.
Bruxelles 1964.
* Op p. 546-551 in dl. III worden alle drukken en een editie van Huygens'
Costelick Mal beschreven, nl. bibliografie nr. 1006, 1010, 1019, 1025,
1026 en 1071 met verwijzing naar exemplaren. In dl. V, p. 415-420, wordt
Valerius' Gedenck-clanck beschreven (= 1011) met verwijzing naar enkele
exemplaren.

1969-05
Matter, Fred. ‘Twee eeuwen psalmzingen in de N.H. Kerk (1588 [= 1566] - 1773)’.
In: Het Orgel 65 (1969), p. 226-230, 267-272, 328-331.
* Johan de Brune p. 267, 329.
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1973-07
Hollandse genre-tekeningen uit de 17de eeuw. [Tentoonstellingscatalogus], met een
Woord vooraf door K.G. Boon. Amsterdam 1973.
* Nieuwe wijn op p. 17, 37 in verband met een tekening van Leonard
Bramer, Een vrouw met een pop.

1974-07
Knipping, John B. Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands. 2
vols. Nieuwkoop en Leiden 1974.
* ‘English version of his Dutch masterwork, published in 1939 and 1941',
aldus p. V. - Citeert BW op p. 80.

1976-04
Hasper, H. Calvijns beginsel voor de zang in de eredienst verklaard uit de Heilige
Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek.
Bew. d.W. de Graaf. Dl. 2. 's-Gravenhage 1976.
* p. 485-486 Voor-reden van Jacob Westerbaen tot zijn ‘Davids Psalmen’
[zie 1655-01]; p. 649-655, 677 over De Brunes psalmbewerking in proza
[zie 1030 en 1036].

1978-05
Fuchs, R.H. Dutch painting. London 1978.
* Reprint London 1987. World of art. Embl. III p. 38-39 en ill. 23.
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1982-08
Warncke, Carsten-Peter. ‘Emblembücher in der Herzog August Bibliothek. Ein
Bestandsverzeichnis.’ In: Wolfenbütteler Barock-Nachrichten 9 (1982), p. 346-370.
* Noemt op p. 351 een ex. van de Emblemata van 1661: HAB: Wa 6382.

1985-06
Höweler, C.A. en F.H. Matter. Fontes hymnodiae Neerlandicae impressi 1539-1700.
De melodieën van het Nederlandstalig geestelijk lied 1539-1700. Een bibliografie
van de gedrukte bronnen. Nieuwkoop 1985. Bibliotheca Bibliographica Neerlandica,
XVIII.
* Beschreven worden de psalmbewerkingen van De Brune van 1644 (=
1030) op p. 133, van 1650, beide uitgaven (= 1035, 1036) op p. 158-159
en de titeluitgave van 1662 (= 1056) op p. 197. Er wordt secundaire
literatuur vermeld en er worden vindplaatsen van exemplaren gegeven.
De laatste zijn in het supplement bij de subjectieve bibliografie verwerkt.

1986-08
Luth, Jan Roelof. ‘Daer wert om 't seerste uyt-gekreten...’ Bijdragen tot een
geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse gereformeerde protestantisme
±1550 - ±1852. 2 dln. Kampen 1986. Dissertatie Groningen.
* Over de psalmbewerking van 1644 (die op p. 203 ‘de in 1644 verschenen
berijming’ wordt genoemd!): dl. 1, p. 128-129, 203-204; titel in dl. 2, p.
512.

1986-09
Muylle, Jan. Genus gryllorum. Gryllorum pictores. Legitimatie, evaluatie en
interpretatie van genre-iconografie en van de biografieën van genreschilders in de
Nederlandse kunstliteratuur (ca. 1550 - ca. 1750). 3 (doorgepagineerde) banden.
Leuven, Faculteit van de Letteren en de Wijsbegeerte, 1986.
* Niet gepubliceerde Verhandeling tot het verkrijgen van de graad van
Doctor in de oudheidkunde en de kunstgeschiedenis. Nieuwe wyn op p.
XII, 153; De Brune algemeen p. 501.
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1987-10
Döhring, Thomas. ‘Jan van Bijlert und die Ikonographie von Karneval und Fasten.’
In: Henning Bock und Thomas W. Gaehtgens (Herausg.). Holländische Genremalerei
im 17. Jahrhundert. Symposium Berlin 1984. Berlin 1987. = Jahrbuch Preuszischer
Kulturbesitz, Sonderband 4. p. 61-90.
* Embl. XIX p. 68-69, 86, 87.

1988-05
Bruijn, Kees de. ‘Wie kan 't zoo raamen, seg het my, Dat het allen man te wille zy?’
Versbouwprincipes in theorie en praktijk bij psalmberijmers in de zeventiende eeuw
en daarvoor. Amsterdam 1988. Scriptie Instituut voor Neerlandistiek, UvA, afd.
DNL nr. 3640.
* Over De Brunes psalmbewerkingen en commentaren daarop van
tijdgenoten p. 9, 61-63, 65, 68, 69, 75-76, 80, 114, 136, 146.
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1988-06
Harmsen, Ton. ‘Symposium Johan de Brune’. In: Meta, mededelingenblad voor
neerlandici [Leiden] 23 (1988), nr. 1, p. 8.
* Aankondiging van het De Brune-symposium te Utrecht op 26 november
1988.

1988-07
He[ndriks], W. ‘Studiedag Johan de Brune: 26 november in Utrecht’. In: Dokumentaal
17 (1988), 46.
* Aankondiging van het De Brune-symposium te Utrecht op 26 november
1988.

1988-08
Landwehr, John. Emblem and fable books printed in the Low Countries 1542-1813.
A bibliography. 3d rev. and augm. ed. Utrecht 1988.
* Landwehr beschrijft de volgende edities: onder nr. 86 de Emblemata
van 1624 (= 1009) met exx. in de KB Den Haag en Brussel, de provinciale
bibliotheken van Leeuwarden en Middelburg, de SB Rotterdam, de UB's
van Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht en Gent, het
Rijksprentenkabinet Amsterdam, de BL Londen en de UB's van Glasgow
en Princeton. Nr. 87 is Emblemata 1636 (= 1024) met exx. in de KB Den
Haag, in Middelburg, in het Prentenkabinet Amsterdam en de UB
Amsterdam. Nr. 88 is Emblemata, uitgave Schipper 1661 (= 1054) met
exx. in de KB Den Haag en Brussel, in Leeuwarden, in de BL Londen en
in de UB's van Amsterdam, Amsterdam VU, Groningen, Utrecht en
Glasgow. Onder nr. 89 is een onduidelijke variant uit een particuliere
collectie opgenomen. Nr. 90 is Emblemata, uitgave Latham (= 1055), met
exx. in de TU Delft, de KB's Den Haag en Brussel, de SB Maastricht,
Middelburg en de UB's van Amsterdam, Leiden, Gent en Glasgow.
Onder de nrs. 588-591 worden de vier drukken van de Zeeusche Nachtegael
beschreven. Zie voor nieuwe exemplaren het supplement hierboven onder
nr. 1008, 1017, 1018 en 1038.

1988-09
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Leidse fijnschilders. Van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge. 1630-1760.
Onder red. van Eric J. Sluijter, Marlies Enklaar en Paul Nieuwenhuizen. Zwolle
1988.
* Embl. XLIV p. 238, 271.

1988-10
Schuytvlot, Bram. ‘Dutch auction records’. In: Quaerendo 18 (1988), p. 316-325.
* p. 318: De Brunes Emblemata van 1661 zijn geveild op 15 maart 1988
bij Beijers, het ene exemplaar voor ƒ3.600,-, het andere voor ƒ1.850,-.

1988-11
Verkruijsse, P.J., W.A. Hendriks en J. Mateboer. Johan de Brune de Oude 1588-1658.
Descriptieve auteursbibliografie. Subjectieve bibliografie samengesteld door P.J.
Verkruijsse m.m.v. studenten Historische Letterkunde van het Instituut voor
Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. Objectieve bibliografie
samengesteld door W.A. Hendriks en J. Mateboer. Amsterdam 1988.
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* Beschrijving van de werken van De Brune (nrs. 1001-1109) en de
literatuur over hem (nrs. 1624-01 - 1988-04).

1988-12
V[erkruijsse], P.J. ‘De Brune-herdenking’. In: Literatuur 5 (1988), p. 242.
* Aankondiging De Brune-symposium, Utrecht 26 november 1988.

1988-13
V[erkruijsse], P.J. ‘Bibliografie Johan de Brune de Oude’. In: Literatuur 5 (1988),
p. 363-364.
* Oproep tot intekening op 1988-11. Ook verschenen in: Nieuwe Taalgids
81 (1988), p. 567-568; Spiegel der Letteren 30 (1988), p. 323-324.

1988-14
Wildenberg, I.W. Catalogus van de oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet.
Rotterdam 1988. Historische Publicaties Roterodamum, Grote Reeks 33.
* Nr. 5 (p. 4): Onder signatuur K 39 bevindt zich een exemplaar van het
Bankket-werk in deze bibliotheek. Gezien de gefacsimileerde titelpagina
betreft het een exemplaar van de druk-1660 van dl. 1 en 2 en niet van 1657
zoals aangegeven wordt bij dl. 1.
Recensie: 1989-09.

1988-15
Mateboer, J. Een objectieve bibliografie van Johan de Brune de Oude (Middelburg
*29-5-1588 - †7-11-1658). Utrecht 1988. Werkstuk Opleiding tot Wetenschappelijk
Bibliothecaris Universiteit van Amsterdam.
* Voorstudie voor 1988-11.
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1988-16
[Hendriks, W.A. en P.J. Verkruijsse]. ‘Johan de Brune. Symposium. Bibliografie’.
In: Meermin, mededelingenblad van het Instituut voor Neerlandistiek [Amsterdam]
12 (1988), nr. 1, p. 16-17.
* Aankondiging van het symposium te Utrecht en van de mogelijkheid tot
intekenen op de bibliografie.

1988-17
[Verkruijsse, P.J.] ‘De Brune’. In: Meermin, mededelingenblad van het Instituut voor
Neerlandistiek [Amsterdam] 12 (1988), nr. 2, p. 14.
* Mededeling van het verschijnen van 1988-11.

1989-01
Bethlehem, J. ‘Bibliografie Johan de Brune de Oude’. In: Nieuwe Taalgids 82 (1989),
p. 281.
* Mededeling van het verschijnen van 1988-11.

1989-02
Brinkkemper, Simpha en Ine Soepnel. Apollo en Christus. Klassieke en christelijke
denkbeelden in de Nederlandse renaissance-literatuur. Naar Isabel Rivers, Classical
and Christian Ideas in English Renaissance Poetry. M.m.v. E.K. Grootes. Zutphen
1989.
* In de lijst met de verantwoording van de citaten staat op p. 213 De Brunes
Bancket-werck (Middelburg 1660). Citaten uit de druk van 1657 staan op
p. 136-137, 157-158 en 180.
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1989-03
Bruijn, Kees de. ‘Verstechniek en zang bij de 16e- en 17e-eeuwse psalmvertalingen’,
in: De Zeventiende Eeuw 5 (1989), p. 198-206.
* Over De Brunes psalmbewerkingen p. 202, 205.

1989-04
Dijk, M. van. Boeken in boedelinventarissen, rubriek Letteren. z.p. 1989. p. 5.
* De Brunes Emblemata van 1624 komen voor in een boedelinventaris uit
1843 van een vermogend jurist uit Weesp. De taxatieprijs bedraagt ƒ0,50.

1989-05
Harmsen, A.J.E. Onderwys in de tooneel-poëzy. De opvattingen over toneel van het
Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Rotterdam 1989. Proefschrift Amsterdam.
* De Brunes Nieuwe wyn wordt geciteerd op p. 24-26.

1989-06
Hof, W.J. op 't. ‘De godsdienstige ligging van Johan de Brune de Oude'. In: Zeeuws
Tijdschrift 39 (1989), p. 45-54.
* Voordracht, gehouden op het De Brune-symposium, 26 november 1988
te Utrecht.

1989-07
Kooker, Henk de. ‘Descriptieve auteursbibliografie van Johan de Brune de Oude’.
In: Dokumentaal 18 (1989), p. 75-79.
* Recensie van 1988-11.
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1989-08
Koopman, P.J. ‘Uitgevers van Johan de Brune de Oude betrapt’. In: Literatuur 6
(1989), p. 247-248.
* Recensie van 1988-11.

1989-09
Selm, B. van. ‘De oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet’. In: Dokumentaal
18 (1989), p. 119-122.
* Recensie van 1988-13. De Brunes Bankket-werk op p. 120, 122.

1989-10
Verkruijsse, P.J. ‘Vier gangen en twee toetjes. De drukgeschiedenis van
“Banket-werk” en andere Brunaeana’. In: Zeeuws Tijdschrift 39 (1989), p. 21-23.
* Voordracht, gehouden op het De Brune-symposium, 26 november 1988
te Utrecht.

1989-11
Breuker, Philippus. It wurk fan Gysbert Japix. I. Tekst yn facsimile; II-1-2.
Oerlevering en ûntstean. Ljouwert 1989. Fryske Akademy, nr. 710. Proefschrift
Amsterdam VU.
* Breuker wijst op mogelijke parallellen in het werk van Japix en De
Brune, met name de psalmbewerking van 1650 (p. 282-283, 393) en de
Emblemata van 1624 (p. 354).

z.j.-06
Folmer, Tiddo. Het boek en de boekhandel. Amsterdam z.j. Uit onzen bloeitijd.
Schetsen van het leven onzer Vaderen in de XVIIe eeuw.
* Noemt op p. 38 het Banket-werk.
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Aanvullingen op de index in de bibliografie
Cel-born p. 110, 129
Lieburg, M.J. van p. 266
Psalmen p. 129

Index op het supplement
A.L.W 1024
Algemene Vaderlandsche Letter-oefeningen 1809-01
Andriessen, Andreas 1764-02
Arcerius, Iohannes 1653-02
Arnold, Th.J.I. 1887-02
Art Bulletin 1960-04
Banket-werk van goede gedachten 1044 1045 1046 1047 1049 1050 1082
Beinema, M. 1964-07
Benthem, Henrich Ludolff 1698-01
Beredeneert vertoog 1762-01
Bethlehem, J. 1989-01
Bibliotheca Belgica 1964-09
Bibliotheca Hulthemiana 1837-01
Bidelli, Gio. Battista 1013
Bock, Henning 1987-10
Bogaerde, Anselmus vanden 1003
Boon, K.G. 1973-07
Breuker, Philippus 1989-11
Brinkkemper, Simpha 1989-02
Broes 1839-01
Bruegel, Pieter 1956-03
Bruijn, Kees de 1988-05 1989-03
Burgh, C.V. 1024
Busca, Gabriello 1013
Catalogue de la bibliothèque de F.J. Fétis 1877-03
Catalogus [...] Zacharias Rooman 1668-01
Catalogus Maatsch. Ned. Lett. 1885-04 1887-02
Cats, Jacob 1018
Cel-Born, Thomas Dircksz 1039
Collecties
Bogaerde, Anselmus vanden 1003
Fétis, F.J. 1030 1035 1039
Goeree, W. van 1030
Hulthem, Ch. van 1008 1011 1022 1054
Mij. Ned. Lett. 1003 1035
Vos, H. 1030
Datheen, Petrus 1039 1649-01 1839-01
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Döhring, Thomas 1987-10
Dokumentaal 1988-07 1989-07 1989-09
Doorninck, J.I. van 1870-04 1883-03 1928-03
Drukkers/uitgevers/boekverkopers
Arcerius. Iohannes 1653-02
Bidelli, Gio. Battista 1013
Cel-Born, Thomas Dircksz 1039
Hakelmannus, Albertus 1022
Janssen, Jan 1655-02
Later, Anthony de 1024a
Meierus, Johannis 1022
Meurs, I. 1013
Pick, Iacob Iansz 1642-01
Plantijn/Moretus 1013
Roman, Zacharias 1003 1013a 1668-01
Venne, Ian Pieterss vande 1623-01
Waesberge, Joannis à 1022
Dijk, M. van 1989-04
Emblemata 1009 1024 1054 1097 1099
Enklaar, Marlies 1988-09
Eyndius, Jacobus 1022
Faille, Ioannes Della 1013
Fétis, F.J. 1030 1035 1039 1877-03
Folmer, Tiddo z.j.-06
Fromundus, Libertus 1013
Fuchs, R.H. 1978-05
Gaehtgens, Thomas W. 1987-10
Galama, E. 1953-01
Ghysen, Hendrik 1686-01
Goeree, W. van 1030
Gomarus, Franciscus 1627-01 1929-01
Graaf, W. de 1976-04
Grauls, Jan 1939-04
Grond-steenen 1003 1013a
Grootes, E.K. 1989-02
Haar, B. ter 1869-03
Haeghen, Ferdinand van der 1964-09
Hakelmannus, Albertus 1022
Harmsen, A.J.E. 1988-06 1989-05
Hasper, H. 1976-04
Hattum, F.W.D.C.A. van 1953-02
Hayward, John 1024a
Heckscher, W.S. 1964-07
Heeringa, K. 1922-01
Hendriks, W.A. 1988-07 1988-11 1988-16
Heule, Christiaen van 1649-01
Höweler, C.A. 1985-06
Hof, W.J. op 't 1024a 1989-06
Hulthem, Ch. van 1008 1011 1022 1054 1837-01
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It Beaken 1953-01
Itterzon, G.P. 1929-01
Jaarboek der Kon. Museums voor schoone kunsten van België 1939-04
Jahrbuch Preuszischer Kulturbesitz 1987-10
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Janssen, Jan 1655-02
Japix, Gysbert 1989-11
Katholiek, De 1861-01
Kempenaer, A. de 1928-03
Knipping, John B. 1974-07
Kooker, Henk de 1003 1013a 1035 1989-07
Koopman, P.J. 1989-08
Kramm, C. 1855-02
Landwehr, John 1988-08
Lansberge, Philips van 1013
Later, Anthony de 1024a
Le Long, Isaäc 1744-01
Lenger, Marie-Thérèse 1964-09
Liens, Cornelis 1655-02
Literatuur 1988-12 1988-13 1989-08
Luth, Jan Roelof 1986-08
Lyst [...] raaden van Zeeland 1796-01
Maandschrift voor Christenen van den beschaafden stand 1839-01
Mateboer, J. 1988-11 1988-15
Mathijsz, Vincent 1642-01
Matter, F.H. 1969-05 1985-06
Matthias, Christianus 1022
Meermin 1988-16 1988-17
Meertens, P.J. 1082 1099
Meierus, Johannis 1022
Meta 1988-06
Meurs, I. 1013
Mij. Ned. Lett. 1003 1035
Moll, W. 1869-03
Morris, Thomas 1024a
Muylle, Jan 1986-09
Navorscher 1855-02 1855-03
Nieuwe Taalgids 1988-13 1989-01
Nieuwe wyn in oude le'er-zacken 1023
Nijhoff, Wouter 1953-02
Op de boet-psalmen des Koninghs Davids 1024a
Orgel, Het 1969-05
Petit, Louis D. 1887-02
Pick, Iacob Iansz 1642-01
Plantijn/Moretus 1013
Probus 1766-01
Psalmen 1030 1035 1039
Quaerendo 1988-10
Randall, Lilian M.C. 1960-04
Rasch, Rudi 1912-01 1923-04
Regenvolscius, Adrianus 1022
Richardson, Charles 1653-02
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Rietstap, J.B. 1884-03
Rivers, Isabel 1989-02
Roman, Zacharias 1003 1013a 1668-01
Scheltema, J.H. 1885-03
Scheurleer, D.F. 1912-01 1923-04
Schuytvlot, Bram 1988-10
Scriverius, Petrus 1008
Selm, B. van 1989-09
Sluijter, Eric J. 1988-09
Soepnel, Ine 1989-02
Spiegel der Letteren 1988-13
Stridbeck, Carl Gustav 1956-03
T.+B. 1855-03
T.W. 1653-02
Tuinman, Carolus 1720-01
V.H. zie: Hulthem, Ch. van
Valerius, Adriaen 1011
Venne, Adriaen vande 1623-01
Venne, Ian Pieterss. van de 1623-01
Verkruijsse, P.J. 1988-11 1988-12 1988-13 1988-16 1988-17 1989-10
Vin, A. de 1945-01
Vlissings redens-lust-hof 1642-01
Voetius, Gisb. 1651-02
Vos, H. 1030
Vries, Jeronimo de 1809-01
Vulder, Albert de 1763-01
Waesberge, Joannis à 1022
Wander, K.F.W. 1964-08
Warncke, Carsten-Peter 1982-08
Wildenberg, I.W. 1988-14
Witz, Hermannus 1669-01
Wolfenbütteler Barock-Nachrichten 1982-08
Zeeusche Nachtegael 1008 1018
Zeeuws Tijdschrift 1024a 1989-06 1989-10
Zeventiende Eeuw, De 1989-03
Ziel-gherechten 1028
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Verantwoording van de illustraties
Portret van De Brune tegenover p. 1. Rijksarchief in Zeeland [RAZ]
Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen [Zel. Ill.] I, 295, gravure afkomstig uit het Tweede
deel van 't Bankket-werk van goede gedagten. Middelburg 1660.
1. RAZ, Zel. Ill. II, 494.
2. RAZ, Archief Staten van Zeeland 2127-29I.
3. RAZ, Zel. Ill. IV, 534.
4. RAZ, Zel. Ill. III, 835. Zie voorts noot 20 van het artikel.
5. RAZ. Zel. Ill. IV, 86.
6. RAZ, Zel. Ill. IV, 648.
7. RAZ, Zel. Ill. IV, 642.
8. RAZ, Archief van de Rekenkamer, Rekeningen van de rentmeester van de
espargne en exploiten, acquitten bij de rekening over 1658.
9. Particuliere verzameling.
10. Naar de heruitgave door W.J.H. Caron, Groningen-Djakarta 1953.
11. Alsvoren.
12. KB Den Haag, signatuur 12 G 27.
13. UB Amsterdam, signatuur 447 F 24.
14. UB Amsterdam, signatuur OK 73-31, p. 36.
15. RAZ, Archief van de Rekenkamer, Rekeningen van de rentmeester van de
espargne en exploiten, acquitten bij de rekening over 1660.
16. ZB Middelburg, signatuur 1089 B 37.
17. ZB Middelburg, handschrift nr. 6410. De Brune wenst dat men het menselijk
gemoed, vol boosheid en bedrog, zou kunnen onderzoeken, zoals men van kaas en
boter met een boor een proef kan nemen. De tekening maakt deel uit van een
manuscript vervaardigd naar een der latere uitgaven van de Emblemata. Het
manuscript is onvoltooid gebleven: bij 18 van de 49 emblemata is een gekleurde
tekening aangebracht en in één geval is het bij een potloodschets gebleven.
18. UB Leiden, signatuur 1227 G 52.
19. KB Brussel, signatuur Fétis 1495.
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