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Op Amsterdam aant.
Het IJ en d'Amstel voên de hoofdstad van Europe,
gekroond tot keizerin, des nabuurs steun en hope;
Amstelredam die 't hoofd verheft aan 's hemels as
en schiet, op Pluto's borst, haar wortels door 't moeras.
5 Wat waat'ren worden niet beschaduwd door haar zeilen?
Op welke markten gaat zij niet haar waren veilen?
Wat volken ziet ze niet beschijnen door de maan,
zij die zelf wetten stelt den gansen oceaan?
Zij breidt haar vleugels uit door aanwas veler zielen
10 en sleept de wereld in met overladen kielen.
De welvaart stut haar staat, zolang de aanzienlijkheid
des raads gewetensdwang zijn boze wil ontzeit.

Op de Romeinse historieschilderijen, opgehangen in de
burgemeesterskamer en hun vertrek, geschilderd door Jan Lievens,
Govert Flinck en Ferdinand Bol aant.
I

De zoon van Fabius gebiedt zijn eigen vader
van 't paard te stijgen voor 's stads eer en achtbaarheid,
die kent geen bloed en eist dat hij eerbiedig nader'.
Dus eert een man de staat in 't ambt hem opgeleid.
II

5 Op 's burgemeesters wacht mag Rome veilig slapen,
als Marcus Curius, het aangeboden goud
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Afb. 1. Ferdinand Bol, Pyrrhus en Fabritius (1656).
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versmaênde, zich genoegt met een gerecht van rapen.
Zo wordt door matigheid en trouw de stad gebouwd.
III

Fabricius houdt stand in Pyrrhus' legertenten.
10 Het goud verzet hem niet door schandelijke zucht,
noch 's olifants gebries en felle dreigementen.
Zo zwicht geen man van staat voor gaven noch gerucht.

Op de Bespiegelingen der geneeskunst van de edele heer dr. Tulp,
burgemeester en raad van Amsterdam aant.
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Nergens vindt men waarder TULP
dan die leeft om nooit te sterven,
en schakeert de blaên en verven
naar den aard tot 's mensen hulp;
die ten steun van 't zwakke leven
alle bedden, waar zij staat
opgeloken, komt te baat
en verkwikt met raad te geven als de bloemen in hun koorts
op de stelen gans verlegen
kwijnen, flauw door mist en regen,
of versmacht door 's hemels toorts.
Wie zich wil bijtijds beraden,
bezige Amstels Hippocraat,
die zich nog gebruiken laat
in zijn onverwelkb're bladen.
Menig leert uit 's meesters mond
en een anders oog en oren,
dit vernuft kon dieper boren,
op ervarenheid gegrond.
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Wie het leven aan wil kweken
door de heilzame artsenij
leert nu veilig, op een rij,
onderkennen 's lijfs gebreken.
Maar gelijk het lichaam hier
wordt geholpen en genezen
door het gadeslaan en lezen
van dit doorgeleerd papier zo begint onz' stad te bloeien
door des burgemeesters plicht,
die de last des volks verlicht
door zijn schouders te vermoeien.
Want de burgerlijke staat,
bij een lichaam recht geleken
onderwarig aan gebreken,
wordt geheeld door wijze raad.
Als er strijd valt in de leden
en 's lands welvaart steent en zwicht
om het regelloos gewicht
der veraarde vochtigheden;
als de gele en zwarte gal,
slijm en bloed van hitte woelen,
valt de landkoorts zwaar te koelen,
die het hart dreigt bovenal.
Doch deez' land-arts kan vermeren
en vermind'ren met verstand,
dat de steden en het land
door de vrijheid triomferen.
't Is de kunst die neemt en geeft,
elk kan stillen en vernoegen.
Wie zich dus als artsen droegen,
hebben 't land te kort geleefd.
Zij verdienen lofgedichten,
want, indien men 't gadeslaat,
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55 't is geen minder kunst een staat
te behouden dan te stichten.

De Kruisberg, aan Magdalena Baeck aant.
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De schoonste rode rozen groeien
op genen Grieksen berg, o neen,
maar op de Kruisberg, hard van steen,
waar Jezus' hoofdkwetsuren vloeien
van heilig, van onnozel bloed,
geronnen tot een rozenhoed,
wiens blaên vol geurs gedurig bloeien
door de gevlochten doornenkrans,
waardoor de goddelijke glans
beschaduwd wordt en overwassen.
De rozedruppels strekken schoon
robijnen aan de doornenkroon.
De rozenvlaag verdrenkt met plassen
de leliebloem van 't aangezicht,
waaruit de zonne schept haar licht;
de zonne, die met bevende assen
te rugge rijdt, bezwijmt en sterft,
nu 't rozenbloed Gods lelie verft;
de lelie die het hoofd laat hangen
en geeft den allerlaatsten zucht,
en vult met rozegeur de lucht.
De Christen-bijen met verlangen
zich spoeden naar die rozengaard,
zo ras het licht de lucht verklaart,
en zwermen om de rozewangen
van 's levens bloem en lentespruit,
en zuigen zoete honing uit
de gal en gif en bitterheden
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en alsem van de doornenbos.
30 Uit leliewit en rozeblos
de aartseng'len mann' met nectar kneden,
en hemels suiker en ambroos.
De dag en teelt geen ochtendroos,
zo dikmaal hij komt aangereden,
35 die zó de flauwe ziel verkwikt
en 't hart, tot wanhoop toe verstikt,
versterkt, als deze rozegeuren
van 's levens rozetak en -hout,
met bitt're tranen nat bedauwd,
40 tot troost van al die eeuwig treuren.
Hier springt voor al die dorstig zijn
een bron van rode en witte wijn,
zo lekker als ooit tong kon keuren.
Hier wast men het bevlekt gemoed
45 in 's levens kostelijke vloed,
vergaderd uit vijf zuiv're sprongen.
Hier leev'ren de aders purper uit,
tot pracht der koninklijke bruid,
wier lof door David is gezongen
50 en door de wijze Salomon,
toen ze in deez' speer- en spijkerbron
bevochtigden hun gouden tongen,
toen David stelde luister-scharp
op dat geruis zijn schelle harp
55 en Salomon zijn hoge klanken.
O bloed- en waterrijke rots!
O hartebron der wijsheid Gods!
O artsenij voor alle kranken!
Vergun mij ook een druppel nat;
60 bevloei mijn dor en dorstig blad
en leer mij mijn Verlosser danken
op de oevers van die gulden stroom,
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in schaduw van die rozeboom,
bedekt door Cherubijnevleug'len.
Daar rust het afgejaagde hart
en vindt er stilpijn voor zijn smart.
Daar nest'len alle tamme veug'len
en heffen tegen 't paradijs
bij beurt een lofzang aan om prijs.
Daar leert de ziel haar lusten teug'len
met Gods gebit en rozentoom.
z'Ontwaakt er uit de ijd'le droom
der ijd'le wereld, om t'aanschouwen
de Middelaar van 't Nieuw Verbond.
Zij kust zijn bleke rozemond.
Men ziet er onder 't puik der vrouwen
de christelijke MAGDALEEN
haar tranen, zuchten en gebeên
God off'ren met een vast betrouwen,
dat als een BAECK in 't duister scheen.

Gebed, uitgestort tot God, over mijn gedurige kwijnende ziekte, anno
1621 aant.
Gij die de ziekte kweekt en doet haar weer verdwijnen,
aanziet een Christen-hart, belegerd door veel pijnen.
O Vader alles troosts! Gij weet en ik beken,
dat ik een aarden vat en broos van stoffe ben.
5 Aanziet de zwakheid dan van uwen armen dichter,
mijn rauwe wonden zalft en maakt mijn kwalen lichter.
Of zo 't u dus behaagt om onzer zonden schuld,
zo wapent mijne borst bestendig met geduld;
dit harnas eist de nood, want jaren zag ik enden,
10 maar nooit mijn zwarigheên en daag'lijksen ellenden.
Dit maakt mij 't leven zuur en mat de geesten af
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en doet ons hemelwaarts vaak zuchten om het graf.
Als ik de zwaluw zie geherbergd aan de gevel
van 't overlenend huis-o wie van de aardse nevel
ontslagen, spreek ik dan, mocht nest'len waar 't gestarnt,
waar 't goud in 't blauw turkoois zo flonkerende barnt.
Gij weet het, goede God! hoe vurig uwen zieke
naar een gezonder lucht door 't roeien van zijn wieken
opstijgen wil gezwind, of dat een van uw boôn
hem op zijn pennen draagt naar uwen rijken troon.
Als ik om tijdverdrijf met mijne stem ga paren
de weerklank van mijn luit en zangerige snaren,
dan dunkt mij dat uw geest met mijne geest getuigt
hoe heilig 't heirschaar Gods daar boven speelt en juicht.
Deez' lust tot 't hoogste goed, dit goddelijk verlangen,
uit deez' kwellagie wordt geboren en ontvangen.
Wij nemen dan in dank de tijdelijke druk.
Laat ons, o Heer! slechts niet bezwijken onder 't juk,
noch laat de ellende niet te zeer onz' broosheid tergen,
noch meer dan het vermag wilt niet uw schepsel vergen.
Zo zal mijn zangeres u roemen onder maan
en 's werelds duist're nacht, en schaduwen versmaên
om 't zalig licht, totdat de geest van 't lijf gescheiên,
zal waardig zijn erkend te juichen met uw reien.

Uitvaart van mijn dochtertje aant.
De felle Dood, die nu geen wit mag zien,
verschoont de grijze liên.
Zij zit omhoog en mikt met haren schicht
op het onnozel wicht,
5
en lacht, wanneer in 't scheien
de droeve moeders schreien.
Zij zag er een dat, wuft en onbestuurd,
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de vreugd was van de buurt,
en vlug ter voet in 't slingertouwtje sprong;
of zoet ‘Fiane’ zong
en huppelde in het reitje,
om 't lieve lodderijtje;
of dreef, gevolgd door enen wakk'ren troep,
de rinkelende hoep
de straten door, of schaterde op een schop;
of speelde met de pop,
het voorspel van de dagen
die de eerste vreugd verjagen;
of onderhield met bikkel en bonket
de kinderlijke wet,
en rolde en greep, op 't springend elpenbeen,
de beentjes van de steen,
en had dat zoete leven
om geld noch goed gegeven.
Maar wat gebeurt? Terwijl het zich vermaakt,
zo wordt het hart geraakt
(dat speelziek hart) door enen scherpen flits,
te dood'lijk en te bits.
De Dood kwam op de lippen
en 't zieltje zelf ging glippen.
Toen stond (helaas!) de jammerende schaar
met tranen om de baar,
en kermde nog op 't lijk van haar gespeel,
en wenste lot en deel
te hebben met haar kaartje
en dood te zijn als Saartje.
De speelnoot vlocht (toen 't anders niet mocht zijn)
een krans van rosmarijn,
ter liefde van haar beste kameraad.
O kranke troost! Wat baat
de groene en gouden lover?
Die staatsie gaat haast over.
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Cupido en de Dood die sliepen beiden samen;
ontwakende zij blind elkanders schichten namen. aant.

Afb. 2. [Gerard de Iode] uit Den gulden winckel der konstlievende Nederlanders (1613).
Rom. 6
De dood, de bleke dood (wanneer wij 't recht doorgronden)
is de gerechte loon en straf van onze zonden.
Cupido en de Dood zich legden om te slapen
in een zacht bloemendal met hun getuig en wapen;
maar als zij beid' te gaar ontwaken uit de dut,
onwetende nam de een des anderen geschut.
5 Het domme minnewicht ging schieten met der ijlen,
de harten die hij trof haast stierven van de pijlen.
De Dood, de blinde Dood, waar zij de borst doorklieft
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des grijzen ouden mans, daar kweelt hij van de liefd'.
Daarom is 't dat (hoe vreemd het schijnt in onze zinnen)
10 de jonge dikwijls sterft, en d'oude kweelt van minne;
daarom is 't dat de jeugd als ene bloem valt af
van haren groenen steel, gebliksemd in het graf,
en dat het minnevuur des ouden hart doorkruipet,
en pijnelijk hem 't merg uit zijn gebeenten zuipet,
15 dat weggerukket wordt de jong'ling als een dief
en dat den ouden stok vrijt om zijns harten lief.

Dankdicht aan Jacob Baeck, rechtsgeleerde, voor zijn schone appelen
aan mij met een gedicht toegezonden aant.
Geleerde en heuse jongeling
met uwen appelkorref ging
mijn hart op, door het groot genoegen
aan uw met rijm bestrooide vrucht,
5 getuige van de oprechte zucht
die ooit de Baecken tot mij droegen.
Gij geeft mij weder nieuwe stof
om boven Hespers gouden hof
uw vaders boomgaard te waarderen,
10 waarin mijn ziel zo menigmaal
geprikt werd door een held're straal
om uit de borst te kwinkeleren.
Zo velerlei genoten goed
verplicht mijn overtuigd gemoed
15 u weder dankbaar te gemoeten,
en met een schaamrood maatgedicht
en neergeslagen aangezicht
voor alle weldaên te begroeten.
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Uw hofsteê strekt een Helicon,
20 uw klare beek een Hengstebron
tot laaf' nis van mijn dorstige ader;
hetzij ik op mijn Duitse wijs
het huis vol schrand're kind'ren prijs
of hunne moeder of de vader.
25 Mijn geest, beneveld en verward,
vond telkens daar een open hart,
mij nodigende om toe te tasten
naar hofbanket en lekker ooft,
en wat de boomgaard meer belooft
30 zijn altijd wellekome gasten.
Toen ik vervloekte waarheid sprak
verstrekte mij uw vaders dak
een toevlucht, als zelfs magen weken
en deisden, morrende en verstoord,
35 en weigerden ter nood een woord
voor mijn onnozelheid te spreken.
Uw broeder schaft mij dikwijls kost
van Huygens of de Muider drost,
en blaakt gelijk zijn gemalinne
40 in liefde tot de poëzij,
en zuigt haar zuiv're borst; en gij
laagt jong en teer bij haar te minne.
Gij waart mijn broeders reisgezel
en zaagt de wereld en haar spel,
45 en hielp hem hoge bergen banen,
en vond Urbaan in 't gulden jaar
en nam de grijze aloudheid waar,
en leerde spreken met Toskanen.
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Uw brein ontwart 't verwarde recht
50 en strijkt krakelen vlak en slecht,
en heeft de heilzame artsenijen
doorkropen, niet terloops noch los;
ook hangt het aan de mond van Vos
en smeedt een reeks van de oude tijen.
55 Uw aangename tonge sluipt
de maagdeboezem in en druipt
van honing en bevalligheden.
Gij schift het wijze van het dwaas
wanneer gij, met de wijze Haas,
60 door gras en bloemen heen gaat treden.
Maar schuwende der steden smet
verschalkt gij nu met strik en net
een vette snip of slechte lijster,
terwijl uw zuster liedjes zingt.
65 Dan 'k wou gij beid' uw zinnen hingt
aan enen vrijer of een vrijster.
Zo mocht ik voor u henengaan
en strooien 't pad met rozeblaên
en maagdenpalm en lauwerieren.
70 Mijn opgewekt vernuft, ik wed,
zou dan uw welig bruiloftsbed
met puik van poëzie versieren.

Roskam, aan de heer Hooft, drost van Muiden aant.
Hoe komt, doorluchte drost, dat elk van godsdienst roemt,
en onrecht en geweld met deze naam verbloemt?
Als waar' die zaak in schijn en tongeklank gelegen -
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of zou 't geen godsdienst zijn rechtvaardigheid te plegen,
5 maar links en rechts te staan naar allerhande goed,
God voeren in de mond, de valsheid in 't gemoed?
De Waarheid greep weleer die mensen bij de slippen
en sprak: uw hart is ver, gij naakt mij met de lippen.
De Waarheid eist het hart en niet zozeer 't gebaar,
10 Dit laatste zonder 't eerst', dat maakt een huichelaar,
die met een sierlijk graf zeer aardig wordt geleken:
vol rottings binnen en van buiten schoon bestreken.
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Zo was uw vader niet, die burger-vader, neen:
van binnen was hij juist gelijk hij buiten scheen.
'k Geloof men had geen gal in deze man gevonden,
indien, nadat de dood zijn leven had verslonden,
zijn lijk waar' opgesneên. Hoe was hij zo gelijk
die burgemeesters die wel eertijds 't Roomse rijk
door hun oprechtigheid opbouwden van der aarde
ten top; toen de akkerbouw in achting was en waarde,
toen dege deeg'lijkheid niet speelde raap en schraap
en 's vijands goud min gold dan een gebraden raap.
Hoe heeft hem Amsterdam ervaren wijs en simpel:
een hoofd vol kreuken, een geweten zonder rimpel.
O beste bestevaêr! Wat waart gij Holland nut,
Een stijl des raads, toen 't lijf door 't stokske werd gestut.
Opdat ik ga voorbij onz' Catilina's tijen
toen, 't vaderland in last door twist der burgerijen,
gij 't leven waart getroost te heiligen de staat;
en toen, uw hoofd gedoemd door 't hoofd van eigenbaat,
gij geen gedachten had van wijken of van wanken.
De wees en weduwe u, de ballingen u danken,
hoewel gij nooit om dank hebt, zonder onderscheid,
beschenen met de glans van uw goedaardigheid
ondankb'ren en dankb'ren, die gij kondt ten oorbaar
strekken.
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O spiegel van de deugd! O voorbeeld zonder vlekken!
Nooit zoop gij 't bloed en merg der schamele gemeent',
noch stopte d'oren voor haar rammelend gebeent'.
Wat liet ge uw zonen na toen 's levens licht wou nijgen:
40 indien 't gemeen u roept, bezorgt het als uw eigen.
Zo was uw uiterste aêm slechts ware, klare deugd,
waar gij, vermaarde stad, uw kroon mee sieren meugt.
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Zo 't land uw vaders deugd zo wel had erven mogen
als zijn gedachtenis, z' had zwaarder ruim gewogen
dan duizend tonnen schats, en duizend en nog bet,
en 'k zag de zwarigheên van onze staat gered.
Indien de Spanjaard zag het land van Hoofden blinken,
hoe zou zijn fiere moed hem in de schoenen zinken,
hoe zou hij vader Ney opwekken door gebeên
om met zijn tong deez' scheur te neyen hecht aaneen.
Geen Duinkerk zou de zee met vloten overheren.
Matroos die rovers ras zou aarslings klimmen leren
en 't lage Waterland doen kijken door een koord,
hem, die nu blindelings ons slingert overboord
en vissers vangt en spant, verft zeelui doods van vrezen,
zodat er een geschrei van weduwen en wezen
ten hogen hemel rijst uit dorpen en uit steên.
Wat's de oorzaak? vraagt men. Wat? De Gierigheid alleen,
die 't algemeen verzuimt en vordert slechts haar eigen.
En sprak ik klaard're spraak, ik zorg zij zou me dreigen
met breuk en boeten of te leev'ren aan de beul.
Want Waarheid (dat's al oud) vindt nergens heil noch heul,
dies roemt men hem voor wijs die vinger op de mond leit.
O kon ik ook die kunst! Maar wat op 's harten grond leit
dat welt mij naar de keel; ik word te stijf geparst
en 't werkt als nieuwe wijn, die bij de spon uitbarst.
Zo 't onvolmaaktheid is, 't mag tot volmaaktheid dijen
van deez' rampzalige en beroerelijke tijen,
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waarin elk grabbelt tot zijns naasten achterdeel,
70 schrijft and'ren toe en schuift op hen de schuld van 't scheel.
Waar' Cato levend, die gestrenge Cato, trouwen,
hoe donker zou hij met een donker paar wenkbrauwen
begrimmen overzijds de feilen onzer eeuw
en ringeloren de geringeloorde leeuw,
75 die zich zo schendig nu door rekels laat verbaffen.
Hoe zou hij grauwen: fluks en past dit af te schaffen,
dat weder ingezet. Hier stuurman, waar het roer
en let op 't oud kompas. Voort, voort met deze loer
die nooit te water ging, hij zal ons 't spel verbrodden.
80 En gij, houdt oog in 't zeil. Waarheen met deze vodden,
gij lompe, plompe dief die 't scheepsvolk strekt tot last?
Thans grijp ik u bij 't oor en spijker 't aan de mast.
Waar' Cato levend, wis, daar zou geen haar aan feilen
of 't ging als 't placht te gaan. Wat zou men land bezeilen
85 waar nu de norse Nijd ons slapend zeilt voorbij,
de loef afsteekt, terwijl wij liggen in de lij,
in vaar van schipbreuk, schier aan lager wal vervallen.
Het roer de meester mist en daarom is 't aan 't mallen,
en wil me' op 't dreigement niet letten van de nood,
90 zo berg aan 't naaste land uw leven in de boot.
Doch 'k hoop een beter van die gaarne 't beste zagen
en zucht tot 't vaderland in vrome boezem dragen.
Dezulken vindt men nog als parelen aan strand.
De schaarsheid maakt ze duur. Indien maar 't Onverstand
95 zo wein'gen als er zijn erkende in hun waardije
en wijz're heren liet begaan met heerschappije,
men vond er nog genoeg die niet zozeer en staan
naar heersen, dan zij met 's lands welstand zijn begaan
en wensen tijd, en zorg en moeite hier in te schieten
100 en niet één penning voor hun diensten te genieten.
Dat zijn niet zulken waar ik eerst van heb gezeid,
wier godsdienst op de tong en op de lippen leit,
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maar in een vroom gemoed, waaruit die deugden groeien,
die Hollands welvaart eer zo heerlijk deden bloeien
in spijt des dwingelands. Wel wil me'r nog niet aan?
Of rijm ik, dat een boer dit Duits niet kan verstaan?
Nee zeker, 't is dat niet. 't Zijn kostelijke tijen;
het paard vreet nacht en dag; in een karos te rijen;
een juffer met haar sleep; de kinders worden groot,
zij worden op banket en bruiloften genood.
Een nieuwe snuf komt op met elke nieuwe mane.
De sluiers waaien weids gelijk een ruitervane.
En eist men meer bescheid, men vraag' het Huygens' zoon
in 't Kostelijke Mal; die weet van top tot toon
de pracht en zotte praal tot op een haar te ontleden.
Hier schort het. Overdaad stopt de oren voor de rede
en kromt des vromen recht, deelt ambten uit om loon,
en stuurt de vijand 'tgeen op halsstraf is verboôn,
luikt 't oog voor sluikerij, en onderkruipt de pachten,
besteelt het land aan waar, aan scheepstuig en aan vrachten,
neemt giften voor octrooi of maakt de geldzak zoek,
en eist men rekening, men mist de zak en 't boek.
Hoewel het mens'lijk is dat zulke zaken beuren,
't heeft dikmaals ook zijn reên. Dik raakt er mee te veuren
die ver ten acht'ren was. Kortom, dit's onze plaag;
't is drijft den ezel voort: gemeente-ezel draag,
het land heeft meelgebrek, dus breng de zak te molen.
Het drijven is ons ambt, het pak is u bevolen.
Vernoegt u, dat gij zijt een vrijgevochten beest,
is 't naar het lichaam niet, zo is het naar de geest.
Tot 's lichaams lasten heeft de hemel u beschoren,
dit past u bet dan ons. Gij zijt een slaaf geboren.
Best doet gij 't williglijk vanzelve dan door dwang.
Dus raakt het slaafse dier al hijgende op de gang,
en zweet, en zucht en kucht. De benen hem begeven.
Hij valt op beide knien als bad hij: laat mij leven;
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en gigaacht hees en schor. De drijversstok is doof,
en touwt des ezels huid en zwetst vast van 't geloof.
Hoe kan een christenhart deez' tirannie verkroppen!
140 Ik raas van ongeduld. En zijn er dan geen stroppen
voor geld te krijgen, dat men 't kwaad niet af en schaft?
En dat landsdieverij tot nog blijft ongestraft;
of is er niet één beul in 't ganse land te vinden?
Men vond er eer wel drie, toen bitt're beulsgezinden etc.
145 En vraagt men wat ik zeg? Dat zeg ik, en 't is waar,
wie 't willens wederspreekt, dat is een leugenaar.
Dus klaagt de galge die lang ledig heeft staan prijken,
die lang geen kraaien 't oog van grote dievenlijken
uitpikken zag en fel door raven werd begrauwd,
150 die heen en weer om aas uitvlogen heel benauwd.
Of nu een snood' Harpij dit averechts wou duien,
dat tegen de overheên ik 't vollek op wil ruien
om tol, en schot en lot te weig'ren aan de heer zo loochen ik 't plat uit. Nee zeker, dat zij veer.
155 Gehoorzaamheid die past een oprecht ingezeten';
de heer 't ontvangen weer rechtvaardig uit te meten;
gelijk die Haagse Bie vereerd is met die lof,
dat zij nooit honing zoog uit ander lieden hof,
maar naar haar eigen beemd op onbesproken bloemen
160 om nectar vloog, wiens geur oprechte tongen roemen.
Waar' ieder zo van aard, wat zou men mettertijd
het arrem ezelkijn al lasten maken kwijt!
Hoe zou 't aanwassend juk ontwassen met de jaren;
wat wordt er nu verspild, wat zou men dan besparen!
165 Men had in tijd van nood een schatkist zonder tal.
Maar nu is 't Muyse-vreugd, de kat zit in de val.
'k Heb, o doorluchtig Hoofd der Hollandse poëten,
een knuppel onder een hoop hoenderen gesmeten.
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'k Heb wetens niemand in 't bijzonder aangerand;
170 misschien wie 'k trof, tot nut van ons belegerd land.
'k Heb aan uw vaders krans al mede een blad gevlochten
en nog een ziel geroemd, wiens deugden elk verknochten.
Dit nam zijn oorsprong niet uit vleilusts ijdelheên,
der dicht'ren erfgebrek, maar uit een rijpe reên.
175 Ik wenste mijn kopie niet scheelde van het leven,
zo zou, als 't aanschijn u de schilder heeft gegeven,
's mans deugdige ommetrek hier zweven in de ziel,
die standhield ongebukt, toen 't dor gebeente viel.

Op het overlijden van wijlen de edele en erentfeste heer Cornelis
Pietersz. Hooft, raad en oud-burgemeester van de wijdberoemde
koopstad Amsterdam, zalig ontslapen op de eerste dag van het jaar
1626
Klinkdicht aant.
Trekt om 't raadsheerlijk lijk geen droeve torenklok,
het burgerlijk beklag zal deze baar geleien.
De balling, weeuw en wees beluien hier met schreien
hun waard, haar man, hun voogd, waar 't leven uit vertrok.
5 Hangt aan de wand van 't koor die burgemeestersrok,
die tabberd, wijd van baat- en staatzucht afgescheien,
die Deeg'lijkheid hem ging zo onbesproken breien hieraan heeft Eigenbaat niet d'allerminste vlok.
Dat nu Amstelredam in 't rouwkleed valle aan 't huilen;
10 haar zegenrijke beurs ontbeert een harer zuilen,
haar raadhuis een pilaar. Hoe drukt ons dit verlies!
Doch troost u, rijke stad! Men zal u zalig noemen,
als Room' Fabricius en Cato's deugd wil roemen,
zeg: HOOFT dat was de man waardoor mijn glorie wies.
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Op de optocht van de schutterijen te Amsterdam
Aan de zelve aant.
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Gij, die der vesten halve maan
en 't mastbos langs het IJ
in 't blanke harnas, vaan bij vaan,
bewaakt op uw getij
en aan vijf poorten schildwacht zet,
getrouw op uwe wacht hoe wens ik door een dichttrompet
mijn stem met volle kracht
te wringen op die trommelslag
en brave burgertocht,
nu op een trotser voet dan 't plag
door krijgsbeleid gebrocht.
De schutter trekt naar 't Capitool
met orden op een rij
in Mavors' dapp're wapenschool;
daar speelt men trots en blij
op trompen schoon musketmuzijk
en drilt de taaie speer;
daar zwaait de vaan van elke wijk
en wenst het raadhuis eer.
Outshoren, Vlooswijck, Valckenier
en Reynst zien u met lust
ontvonken door een edel vier,
uit liefde tot 's lands rust
en gulden vrijheid, hand aan hand
bevochten na veel wee,
waarom de staat de krijgskroon spant
te land en ook ter zee.
Vier winden zien nu teffens om
naar 't vrij gebied en hoofd
der steden, welks kortouw en trom
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de donderslag verdooft;
welks schatkist land- en zeegeweld
verduurt, nooit uitgeput,
de wettelozen wetten stelt
en 't heilig recht beschut.
De grijze vader Oceaan
geleidt de leeuwevlag,
die door een ongewone baan
begroet de blijde dag.
Daar riekt ons 't geurige oosten toe
en schenkt met volle schoot
het zeilrijk IJ, nooit zeilens moe,
gedurig vloot op vloot.
De bitse Nijdigheid, vol spijt
bekent, beschaamd en stom,
dat wie de waterleeuw benijdt,
met ene stille trom
nu afdruipt van de oorlogsdans.
Batavië, vol moed,
verheft na 't keren van de kans
de kam uit Soenda's vloed.
Het kraait met vreugd d'opgaande zon
ten bedde uit, waar de kling
des Tarters Chine en wreed Japon
in schrik houdt uit Peking.
Ontsluit de Tarter zijn gebied
voor Indus' maatschappij
- 't gewenste wit dat zij beschiet zo staat de handel vrij.
Zo wellekomt het gans Euroop'
en 't Afrikaanse strand
onz' vloten met geen mind're hoop.
Zo houdt de welvaart stand.
O brave schutters, trekt nu heen
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en houdt uw wapens 'reed
ten dienst ter stede en 't algemeen:
zo sterkt gij uwen eed.

Op de afbeelding van Maarten Harpertsz. Tromp, ridder,
luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland, waar hij als
Neptunus op een wagen door zeepaarden wordt voortgetrokken aant.
Zo hield de zeevoogd van de zeven vrije landen
het roer des oceaans en tartte voor ons strand
de dood, de donderkloot, de bliksem en de brand zo nam de Deugd van TROMP de vloten op haar tanden.

Zegezang over de zeestrijd van de doorluchtigste Heren Staten door
de weledele en gestrenge heer Michiel de Ruyter, luitenant-admiraal
van de vrije Nederlanden aant.
Eerste zang
Laat de oude dichters hun papieren
met dromen, kluchten en verzieren
stofferen; en het eerste schip
dat uit Thessalië dorst varen,
5 naar Colchis sturen op de baren
door 't zeegevaar der leugenklip
om ene schapevacht te halen het lust me op de oorlogsvloot te pralen,
die, trots op RUITER, uit Goeree
10 en Texel zulk een slag durft wagen
om 't schuim der Brittenlandse plagen
te vegen uit de vrije zee.
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Afb. 3. Cornelis van Dalen de Jongere (naar P. Holsteijn), Maarten Harpertsz. Tromp als Neptunus
op een zegewagen (1653)
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Het lust mij met triomftrompetten
een onverzierde toon te zetten
15 op zulk een heerlijk watervier
ontstoken, waar de beide stranden
de zeeschrik KAREL zagen branden,
ten prijs van Hollands zeebanier.
Laat Londen 't volk met leugens paaien,
20 het hoort onz' rode hanen kraaien.

Eerste tegenzang
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Dat's recht. Van 's werelds aanvang troffen
nooit heldendichters rijker stoffen
om hoog te streven, en in lij
te leggen oud Athene en Rome.
Schoon Perseus enen zeedraak tome
in enkel schijn en schilderij wij vliegen hier, zo de ouden razen,
op gene vliegende Pegazen.
De Waarheid hoeft geen leugendicht
noch valse verven, schoon in 't blaken:
zij tekent 's lands geschiede zaken
zo klaar gebleken als het licht.
Men mag deez' zege aan 't licht vertrouwen.
Men zal 'r in raadhuismarmer houwen
ter ere van de vrije staat,
doch eerst ten prijs van 't hoofd der heren,
door wiens gena wij triomferen,
als zij Brittanje nederslaat
en dwingt de koningsvlag te strijken.
Eén macht betoomt alle aardse rijken.
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Tweede zang
De Turkse keizers schepten hope
de zon van 't aangestreên Europe
te doven met hun halve maan,
toen Stuart uit zijn ballingschappen
45 verwaand de rijkstroon op kwam stappen
ten doodsschrik van den oceaan.
't Is droef dat een besneên' zich kietel'
met een die trots op zijnen titel
zich noemt beschermheer van 't geloof;
50 op 's rijks triomfboog, stout in 't noemen,
zich durft de Britse zeegod noemen,
verhit op christenlandse roof.
't Is droef, het droefst wat mensen hoorden,
hoe hij in 't wreed gevangens moorden
55 Phalaar en Nero overtreft.
Maar 't Hoogste Hof blijft niemand schuldig,
al hoort het ene wijl geduldig
des volks geschrei, dat zich verheftten
top naar 's hemels hoge stoelen.
Noch wil hij ze al de voeten spoelen.

Tweede tegenzang
Wordt Gods gezalfde een zeevrijbuiter?
Zie toe, zie toe: een enkel RUITER,
die Afrika van wederzij
van Britten, Turk en Moor op stelen
65 en stropen heet, uit strandkastelen
kon dond'ren, komt u weder bij.
De hemel heeft hem uitgezonderd,
terwijl ge uw bondgenoten plondert
en, in gevloekte roof verarmd,
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70 op uwen hals haalt duizend vloeken.
Hij komt u op de Theemsstroom zoeken,
die averechts 't geloof beschermt.
Gedenkt hoe gij de staat der landen,
die u herstelde en op zijn handen
75 u scheep geleidde uit 's-Gravenhaag',
in uwe hope hebt verslonden,
ter schennisse der vreê-verbonden.
Verdiende onz' noodhulp zulk een plaag?
Gij zult uw straf rechtvaardig dragen.
80 Zij staan niet stil, die and'ren jagen.

Derde zang
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De stam van Stuart moet zich schamen.
Deez' wist nooit middelmaat te ramen.
Hij lijdt onnozel, zonder schuld
op Puriteinse hofschavotten
van bittere Engelsen en Schotten,
of leert onschuldigen geduld.
Gij spiegelt traag u aan een ander,
misbruikende den oorlogsstander,
geheel Europa tot verdriet
en eerst uw eigen onderdanen,
gedompeld in een zee van tranen
en christenbloed, dat gij vergiet.
Waar Monk, uw heiland, en Berkleien
uit zee uw krijtstrand overschreien;
waar Monk, gewenkt door Ayscue,
om noodhulp door 't besproken teken
uit nood hem in de nood laat steken,
eer 't zeekasteel verzinkt in zee
met honderd dubb'le zeekartouwen.
Wat kan de Hoogmoed schootvrij bouwen!
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Derde tegenzang
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Waar voerde ooit RUITER zo rechtschapen
in zijnen schild het eêlste wapen,
voorzichtigheid en krijgsbeleid,
het oog in ene hand van boven
in 't midden van die gloei'nden oven,
gesterkt door Gods almogendheid.
Deez' zeeheld gaf de maat en wetten
aan zoveel stemmen van trompetten,
kartouw en donderbus in een,
als naar de zangkunst hecht gesloten,
en rolde op korte en lange noten
de oorlogsgalm op 't water heen.
Meerminnen meermans Tritons horen
de bas en bovenzang der koren
van Mars, gestegen in de mars,
die met de koningsvlag kwam dalen
al juichende op de zeekoralen
in 't houte' en ijz'ren krijgsgeknars
en twijfelen der oorlogskansen.
Nu zwijgen de oude harnasdansen.

Toezang
Geluk en heil, doorluchtste STATEN,
met zulk een zege zonder ga,
behaald tot heil der onderzaten
en 't Christendom door Gods gena.
125 Zo moet ze uw vloten vrij geleiden
aan alle kusten oost en west,
zolang de dag de nacht zal scheiden.
Zo dempe uw vuur deez' waterpest,
deez' helse poelslang van de Britten,
130 terwijl we in uwe schaduw zitten.
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Klinkdicht op het derde deel van Het licht der zeevaart aant.
Was nu de Straat geveegd van overgeven guiten,
die de Archipelago benauwen vroeg en spa
en trekken hun gewin uit vromer lieden scha,
en tergen God en 't recht met stelen en vrijbuiten;
5 de Cypers' handelaar gaf niet twee koop'ren duiten
uit vreze voor 't gevaar: 't verzeek'ren bleef haast na.
De koopman sliep gerust, terwijl op Gods gena
hij wisselt in katoen en zij zijn zilv'ren kluiten,
want angst voor schipbreuk is van ieders hart gestreken
10 nu 't Licht der zeevaart blaakt en helder is ontsteken.
Men vreest er noch Charybd', noch Scyll', noch plaat, noch bank.
Nature, die jaloers angstvalliglijk ons bande
met klippen onder zee, van Turkse en Griekse stranden,
moet dulden dat wij daar gaan landen vrij en frank.

Aan de beurs van Amsterdam aant.
Doorluchtig koopslot, meesterstuk
van KEIZER, die ons koopgeluk
aan uw gerief zo duur verplichtte wat geest heeft uwen naam bedocht?
5 Spruit die van 't veld dat Dido kocht
toen zij haar hof en koopstad stichtte?
Of heeft de beurs die naam gebaard,
de beurs die 't geld met zorg bewaart?
Zo blijv' de zedigheid bevolen,
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10 want schepen, brieven, geld en goed
en beursgeloof is eb en vloed.
De beurs wordt om haar geld bestolen;
en wat 's een geldeloze beurs?
Een koopmans gasthuis vol getreurs.
15 De beurs heeft ook haar martelaren,
de winst verandert met de wind.
De een mist hetgeen een ander vindt;
't is kunst te winnen en bewaren.
Uw wissel draaft vast op en neer,
20 dat postpaard maakt wel knecht van heer
en Reinout kan het schaars berijden.
Het slaat dan voor- dan achteruit
en van ter zijde, en wordt gestuit
met smart: dies past zijn hoef te mijden.
25 Verzekert gij het zeegevaar,
wat borg zal uw verzekeraar
verzeek'ren van uw scha te boeten,
daar 't grimmelt van onzekerheên?
De teerling geeft u zes, of één...
30 wie weet wat kans u zal gemoeten.
Waar nu de zuil 't gewelfsel stut,
dook eertijds in zijn rieten hut
de visser, die met list van fuiken
den gauwsten Amstelvis bedroog,
35 waar koopliên onder uwen boog,
nu zon, nu regenbui ontduiken.
Mistrouwt dan vrij uw koopfortuin.
Carthago leit bestulpt met puin;
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en waar is Tyrus? Waar de muren
40 van Sidon en zijn koopmansstraat?
Het beursgeluk dat komt en gaat.
't Geluk kan zelden steen verduren.
BEURSKNECHT

Aan de beurs van Amsterdam aant.
O vruchtbare akker, grond van steen,
die zich ten oorbaar van 't gemeen
laat alle middagen bezaaien
met koopzaad, eêl en mild van aard,
5 dat goud' en zilver' oogsten baart,
waar duizenden genot van maaien.
Het ganse jaar is uw seizoen,
en of geen licht verwelkend groen
uw heiningen en pijlers kleedde,
10 toch telen die in de Amstellucht
een overkostelijker vrucht
dan Atlas' boomgaard eertijds dede,
want gij hebt weer en wind te vriend,
en zon en dauw, en wat u dient.
15 Jupijn daalt met een gulden regen
in uwe schoot van boven neer;
en ieder' zegen smaakt naar meer.
Wat gij omhelst, gedijt tot zegen.
De schillen van uw appels zijn
20 van goud, de korr'len klaar robijn,
het loof saffier en esmerauden.
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Hier ruikt men wat het hart verfraait
en van vier winden overwaait
door 't water, dat uw stuurmans bouwden.
25 Der Moren opperste gezag
strijkt voor uw vloten en uw vlag.
De watergoden duiken onder
als gij, van de een aan de ander' ree
het oorlogsonweer voert op zee
30 en volgt de bliksem en de donder.
Uw veder, op 't papier gewend,
vliegt van het één naar 't ander end
des aardboôms, en beschaduwt de assen
des hemelkloots van wederzij.
35 Zij vliegt de wereld zelf voorbij
en ziet de dag vergaan en wassen.
O achtste wereldwonderstuk!
Kan slechts uw voet zijn aards geluk
en weelde gelijkmoedig dragen,
40 zulk een onwankelbaar gemoed
gaat boven al het werelds goed:
want deugd kan steên en muren schragen.

Op het verbranden van het stadhuis van Amsterdam
Aan het zelve aant.
Aloud STADHUIS, verminkt steêhuis,
gewoon van ouderdom te bukken
en onderstut met jonge krukken,
hoe stort ge in 't graf met dit gedruis
5 in 't midden van de brand en 't roken,
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nu 't onvoldragen raadhuis vast
zijn leden krijgt, en groeit en wast?
Gij waart verzwakt, verleemd, gebroken,
o afgeleefde bestemoer!
Verdroot u langer dus te slaven
dat gij u levend liet begraven
in puin, op uwen slechten vloer,
terwijl uw droeve kinders schreeuwen
op uw geraamte? O stut van staat,
der burg'ren scheidsvrouw, Hollands raad,
en toeverlaat van weez' en weeuwen!
De koopman hebt ge uit uwe schoot
gezegend, gestoffeerd met schijven
om handel oost en west te drijven,
de stad en 't land gered in nood.
Gij hebt onbillijkheid geregeld
door recht en wetten, trouw en vroom;
het kwaad gehouden bij de toom,
den eed en 't burgerrecht bezegeld.
Gij toonde u gastvrij, waart gewoon
de vreemdeling, als ingeboren,
met min te ontvangen en te horen,
te dekken met uw wapenkroon.
Gij zijt de stad te vroeg ontvallen,
dus oud, in 't zachtste van haar rust,
van ramp noch ongeval bewust,
o vaste vrijburg van uw wallen!
Gij zaagt de nieuwe grond geleit
en woudt misschien, versuft van jaren,
de last van 't slopen ons besparen
uit averechtse zuinigheid;
want al uw houden en beleggen
was om uw zonen, niet om u,
van ruimte en pracht en grootsheid schuw.
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40 Wat vond de Nijd op u te zeggen?
Heer Gijsbrechts tijd was u bekend.
Toen vissersschuiten 't IJ nog ploegden
met korf en visnet zich genoegden,
tot nooddruft slecht en recht gewend.
45 Men wist van Bantam niet te spreken
noch zocht ten zuiden tijd'lijk heil.
De zeeman zeilde nooit zo steil
in 't noorden, noch op zoveel streken.
Uw hand stond open, rede om elk
50 te stutten uit uw onvermogen.
Een grauwe pij aan 't lijf getogen
was 't kleed, de kost en drank was melk.
Uit venen en gebroken landen
bereikte uw Kroon dit heerlijk peil,
55 terwijl de Voorspoed blies in 't zeil,
en hoedde uw kog en kiel voor stranden.
Nu 't lot gehengt dat gij tot as
verstuift, verrookt en barst aan scherven,
zo willen wij, uw wettige erven,
60 ons troosten met uw rijke tas,
met potgeld, rente, kustingbrieven
en schimmelpenning, lang vergaard,
en spaarpot uit uw buik gespaard;
dus zal uw lijk ons zachter grieven,
65 terwijl het nieuw stadhuis verrijs'
gelijk een Feniks uit uw assen.
Verdooft zijn luister u in 't wassen,
het houde uw burgerlijke wijs.
De hemel zegen' het met heren
70 die niet verkuist zijn met veel schijns,
maar zien de weerwolf door de grijns:
zo zal men best deez' landplaag keren.
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Op De nieuwe Herengracht, geschilderd door Gerrit Berckheyde aant.
Berckheyde maalt de Herengracht
naar 't leven, waardig om te aanschouwen.
Koop schilderkunst; vermijd het bouwen.
Waarom? 't Is Franse middernacht,
5 dus wacht op enen held'ren morgen.
In huishouw steken moeite en zorgen.

Inwijding der schilderkunst op het Sint-Lucasfeest 1654 aant.
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Gelijk de zonnebloem haar ogen
uit minne draait naar 's hemels bogen
en volgt met haar gezicht
het alverkwikkend licht,
de zon, die 't al zijn verve geeft
en waar geboomte en plant door leeft zo volgt de Schilderkunst
uit aangeboren gunst,
ontstoken door een heilig vuur,
de schoonheid van natuur
met hare streken en penselen;
geeft dode doeken en panelen
het leven, waar zij zweeft en zwiert;
verkloekt de mensen en 't gediert.
O eed'le schildermin,
o tiende zanggodin,
wij lopen u met de and're negen
Parnas-godinnen tegen,
van zingen noch van spelen moe:
ontvang deez' kroon, zij komt u toe.
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Afb. 4. Gerrit Adriaensz. Berckheyde, De bocht van de Herengracht bij de Nieuwe Spiegelstraat te
Amsterdam (1672).
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Op Cornelis Anslo aant.
Och Rembrandt, maal Cornelis' stem!
Het zichtb're deel is 't minst van hem,
't onzichtb're kent men slechts door de oren;
wie Anslo zien wil, moet hem horen.

Op het verongelukken van dokter Roscius aant.
Zijn bruid te omhelzen in een beemd, bezaaid met rozen,
of in het zachte dons, is geen bewijs van trouw,
maar springende in een meer waar 't water stremt van kou
en op de lippen vriest zich te verroekelozen,
5 dat 's van twee uitersten het uiterste gekozen;
gelijk mijn Roscius, beklemd door druk en rouw,
in de armen houdt gevat zijn vrucht, en waarde vrouw,
en gloeit van liefde waar 't al kil is en bevrozen.
Zij zuchtte: och lief ik zwijm, ik sterf, ik ga te grond'.
10 Hij sprak: schep moed, mijn troost, en ving in zijnen mond
haar adem en haar ziel. Zij hemelde op zijn lippen.
Hij volgt haar bleke schim naar 't zalig paradijs.
Vraagt iemand u naar trouw, zo zeg: zij vroor tot ijs
en smolt aan geest, en hij ging met haar adem glippen.

Het stokske van Johan van Oldenbarneveldt, Vader des Vaderlands
aant.

Mijn wens behoede u onverrot,
o STOK en stut, die geen verrader,
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maar 's vrijdoms stut en Hollands Vader
gestut hebt op dat wreed schavot,
toen hij voor 't bloedig zwaard moest knielen,
veroordeeld als een Seneca
door Nero's haat en ongena,
tot droefenis der braafste zielen.
Gij zult nog jaren achtereen
den uitgang van die held getuigen,
en hoe Geweld het Recht dorst buigen,
tot smaad der onderdrukte steên.
Hoe dikwijls strekt' gij onder 't stappen
naar 't hof der Staten stadig aan
hem tot een derde voet in 't gaan
en klimmen op de hoge trappen,
als hij, belast van ouderdom,
papier en schriften, overleunde
en onder 't lastig landspak steunde.
Wie ging, zo krom gebukt, nooit krom!
Gij rustte van uw trouwe plichten
na 't rusten van die oude stok,
geknot door 's bloedraads bitt're wrok nu stut en stijft gij nog mijn dichten.

Geuzenvesper of Ziekentroost voor de vierentwintig aant.
Op de wijs: Brande partinice
I

Had hij Holland dan gedragen
onder 't hart
tot zijn afgeleefde dagen
met veel smart,
5 om 't meinedig zwaard te laven
met zijn bloed
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en te mesten kraai en raven
op zijn goed?
II

Maar waarom de hals gekorven?
Want zijn bloed
was in de aders schier verstorven;
in zijn goed
vond men nooit de pistoletten
van 't verraad,
15 uitgestrooid om scherp te wetten
's volleks haat.
10

III

Gierigheid en Wreedheid beiden,
die het zwaard
grimmig rukten uit de scheide,
20
nu bedaard,
zuchten: wat kan ons vernoegen
goed en bloed?
Ach, hoe knaagt een eeuwig wroegen
ons gemoed!
IV

25 Weest tevreên, haalt predikanten
west en oost,
gaat en zoekt bij Dordtse santen
heil en troost 't is vergeefs, de Heer komt kloppen
30
met zijn Woord.
Niemand kan de wellen stoppen
van die moord.
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Besluit
Spiegelt, spiegelt u dan echter,
wie gij zijt:
35 vreest de worm die deze rechter
't hart afbijt.
Schendt uw handen aan geen vaders,
dol van haat;
scheldt geen vromen voor verraders
40
van de staat.

Vertroosting aan Gerardus Vossius, kanunnik te Canterbury, over
zijn zoon Dionys aant.
Wat treurt gij, hooggeleerde VOS,
en fronst het voorhoofd van verdriet?
Benijd uw zoon de hemel niet.
De hemel trekt. Ach, laat hem los.
5 Ach, staak deze ijd'le tranen wat
en offer welgetroost en blij
den allerbesten vader vrij
het puik van uwen aardsen schat.
Men klaagt indien de kiele strandt,
10 maar niet wanneer zij rijk gelaên
uit de verbolgen oceaan
in een behouden haven landt.
Men klaagt, indien de balsem stort,
om 't spillen van de dure reuk,
15 maar niet zo 't glas bekomt een breuk,
als 't edel nat geborgen wordt.
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Hij schut vergeefs zich zelve moe,
die schutten wil de sterke vliet,
die van een steile rotse schiet
20 naar haren ruimen boezem toe.
Zo draait de wereldkloot. Hetzij
de vader 't liefste kind beweent,
of 't kind op vaders lichaam steent:
de Dood slaat huis noch deur voorbij.
25 De Dood die spaart noch zoete jeugd,
noch gemelijken ouderdom.
Zij maakt de mond des reed'naars stom
en ziet geleerdheid aan noch deugd.
Gelukkig is een vast gemoed
30 dat in geen blijde weelde smilt
en stuit, gelijk een taaie schild,
den onvermijdb're tegenspoed.

Lijkzang over de heer Caspar van Baerle, professor te Amsterdam
aant.

Nu daalt de ganse Helicon
in rouw en schreit een Hengstebron
van tranen op Apollo's zoon.
Apollo treedt zijn lauwerkroon
5 met voeten en verteert, en smilt
tot water. Ach, wie paait, wie stilt
de vader, die zo rood-beschreid
zijn gouden stralen nederleit
om die herboren Claudiaan.
10 Een god stort nimmermeer een traan,
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tenzij om iemand van zijn bloed,
op Pindus' toppen opgevoed.
Nu zwijgt de honingzoete tong
des nachtegaals, die eeuwig zong
en kwinkeleerde 't hele jaar,
die harp, teorb' en cimbelsnaar,
en orgels mengde met zijn keel.
Deez' koopstad, die een lustprieel,
een Tempe scheen, vol zang en klank,
begint te kwijnen en ligt krank
voorover op die koude zerk.
Een zandkuil, een bekrompen perk
begrijpt dat grote lijk, wiens faam
de wereld valt te klein, en aêm
en leven schept uit 's dichters stof,
waar enig rijk of vorstenhof
hem eert voor zijne heldenmaat,
zolang hij luit of trommel slaat.
Ons Holland mist zijn zanggodes
en Aristotels wijze les,
en Hippocraat en Cicero
in 't ene lijk. Helaas, hoe noô
verliest een kenner zijn juweel!
Zo valt ook 't eêlste een graf ten deel.
Men houwe er, in een lauwerkrans,
deez' letters op ten roem des mans:
Hier sluimert BAERLE neffens HOOFT.
Geen zerk hun glans noch vriendschap dooft.
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Op de afbeelding van Susanna van Baerle, de bruid van G. Brandt
aant.

In genen trouwring blonk ooit Indiaanse paarle
zo zuiver als Susan, in 't huisgezin Van Baerle.
Zij dooft met haar gezicht de klaarste diamant,
en stookt in 't kilste hart een overkuise Brand.
5 De schoonheid, jeugd en deugd verzamen hier te gader,
maar 't rijp verstand verbeeldt het oordeel van haar vader.

Ode op de geboorte van onze Hollandse Sappho Anna Roemers aant.
I

Als 't heilig noodgeheim wat zeldzaams ons wou jonnen
en zaligen onze eeuw, toen kwam in 't licht der zonne
deez' kunstrijke Anna, die de hemel had bemind.
Zo haast de goden en godinnen dit vernamen,
5 zij met de muzen uit hun hoge zetels kwamen
om te begroeten en te zegenen het kind.
II

Zij lag in 's voedsters schoot en sloeg de teed're lichten
op de ommestaande rei van blinkende aangezichten;
een heil'ge glans, zo 't scheen, zweefde om haar edel brein.
10 De rei van hemelliên schiep een te zonderlinge
genoegen, en bestond eenstemmiglijk te zingen
en heil te wensen 't kind, dat méér was dan gemein.
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III

Groeit, zongen zij, en bloeit, ontluikt, o bloem der bloemen!
O roem van uwen tijd, waar Roemer op mag roemen!
15 Eer van uw vaders huis en pronk van uwe stad!
Gedurende de lent' van uw onnooz'le jaren
moet u noch leed, noch ramp, noch onspoed wedervaren,
die d'hemel opgelegd heeft als een waarde schat.
IV

De tijd genaakt, dat om de lofkrans te bejagen
20 gij nog Arachne met uw naaldwerk uit zult dagen,
Nature met 't penseel, graafijzer, kool en krijt,
Polymnia met zang, Erato met uw snaren,
de schrijvers met uw pen, die in elkeen zal baren
verwondering, daar gij der schrijv'ren Feniks zijt.
V

25 Der kunstbeminners oog zal gaan de muren vrijen,
die rijk'lijk zijn bekleed met uwe schilderijen,
de spiegelglazen die te sierlijk zijn vermaald,
de boeken gestoffeerd met duizenderlei dingen,
vol kunst, vol prenten en verscheide tekeningen,
30 de zijden stoffen die bezield zijn door uw naald.
VI

Maar dit zal 't minste zijn, wanneer de Faam zal loven
uw rijm en proza, dat zijn ziel ontving van boven,
als Grotius verstomt, als Cats zo bril toekijkt,
als Hooft verwonderd staat, als Heins met zijnen Schrijver
35 uw gulden verzen leest, en de een uit groten ijver
met Pallas, de ander u met Sappho vergelijkt:
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VII

wanneer gij met uw dicht verdient de lauwerbladers
en siert de Poppen en uitbeeldingen uws vaders,
die u in wijsheids school van jongs heeft opgekweekt.
40 Wie dan uw spreuken en uw rijmen komt t'herkauwen
zal roepen: dit's geen maagd, noch van 't geslacht der vrouwen,
't is Maro die hier zingt, 't is Cato die hier spreekt.
VIII

Was op, gelukkig kind! Was op in goede zeden
die door 't Verwond'ren nog zult worden aangebeden,
45 vermits uw oordeel en uitstekende verstand.
Was op, gelukkig kind, sieraad van uwe tijden!
De hemel u beschutt' voor al die u benijden.
Was tot een wonder van het prachtig Nederland.
IX

Zo eindigde de groet en zegening der goden,
50 die hun geschenken mild de jonge vrucht aanboden
en met een hemels spook verdwenen uit 't gezicht.
De spruit nam toe en hoe zij meer bestond te bloeien
te meer de wijsheid met haar jaren scheen te groeien,
en 't geen eerst minder was dat werd een groter licht.
X

55 Ten langen leste moet de Nijd nu zelf belijen,
dat in haar zijn vervuld der goden profecijen,
dat 's hemels schatten zijn terecht aan haar besteed.
Geestrijke jonkvrouw, o wat zullen wij u wijen?
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De nimfen van ons IJ zich in uw eer verblijen
60 en staan tot uwen dienst wilvaardig en bereed.
XI

Maar, uitgelezen maagd, vermits der groten gunste
en 's levens ijdelheid verdwijnt met alle kunsten,
vergaapt u niet aan 'tgeen dat schielijk zal vergaan.
Wil met uw schrand're geest niet hier beneden marren,
65 maar altijd hoger gaan en zweven naar de starren,
en hemelwaarts 't gezicht als een Sibylle slaan.

De ezel springt zijn meester op het lijf aant.
Deze aard en manieren van een ezel had Aplas. Want toen hij zag dat
anderen die het schimpen en boerden wel voegden, met keizer Augustus
wel stonden, wilde hij hen nadoen en ook met de keizer schimpen; maar
hij ging daarbij zo ongeschikt en grof te werk, dat Augustus hem uit de
zaal joeg en beval dat men hem de huid lustig zou smeren.
SUETONIUS.
't Lang-orig lastbaar dier, jaloers om al de weelde
des honds, die op de schoot zijns meesters daag'lijks speelde,
die 't beste wildbraad at dat van de tafel viel
en smulde als degeen die altijd feestdag hiel,
5 werd eindelijk beraên zijn meester te feesteren
en sprong met luid gebalk op 's heren zijden kleren.
De huisheer, al verbaasd, roept: wapen, wapen, moord!
't Gezin raakt op de been, de knechten komen voort,
en ziende 't woest bedrijf en 's ezels vreemde zeden,
10 met knuppelslagen hem bestreken al zijn leden,
besmeerden hem zijn huid en spoedden naar de stal
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waar hij met droefheid mocht beklagen zijn misval.
Gij die lichtvaardiglijk verandert wispelturig
van 't een tot 't andere ambt, en zelden zijt gedurig
15 in 't opgelegd beroep - vernoegt met uwen staat,
opdat het u op 't laatst niet als de ezel gaat.

Afb. 5. [Philips Galle] uit Vorstelijke warande der dieren (1682; eerste druk 1617).
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Op de vijf zinnen aant.
't Misbruik der zinnen werkt in 't einde pijn en smart,
doch redelijk gebruik vernoegt des mensen hart:
dat's aardse zaligheid. Wie wenst hier groter goed
dan in 't gezonde lijf een gans vernoegd gemoed?

Het gezicht
5 De blinde, die weleer aanschouwde 't lieve licht,
kan tuigen wat het zij te missen het gezicht,
te wroeten als de mol in duisternis en dromen.
De blinde is hallef dood. Men leeft door 't oog volkomen.

Het gehoor
Het redelijk begrijp, in ons het god'lijk deel,
10 veroorzaakt tussen mens en dier een groot verscheel.
Maar och, wat zou het zijn, ontbeerden wij de spraak?
En nog waar' beide niets, zo ons 't gehoor ontbraak'.

De reuk
De ontloken rode roos heeft niets dan blad en kleur
voor reukeloze neus, niet snuivende de geur.
15 De reuk des geurs verkwikt het kwijnend hart des zieken
en bindt aan 't lijf de ziel, die vlug was met haar wieken.

De smaak
De smakeloze tong wordt met geen lust gevoed.
Zij weet van wrang noch zout, noch bitterheid, noch zoet.
De beste saus is smaak, al schafte zelf Jupijn.
20 Want waar de smaak ontbreekt, daar kan niets lekkers zijn.
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Het gevoel
't Gevoelen is de Min, waarnaar het alles jankt;
het kittelt zelfs Jupijn, zodat hij 't zich bedankt.
Men neemt 't gevoelen weg, dan treurt het welig wicht
met fakkel zonder vlam, met koker zonder schicht.

Op De triomf van Bacchus, geschilderd voor de heer Jacob Faes door
Philips Koninck aant.
De godheid van de wijn, op 't voedervat geheven,
wordt door 't wijngeestendom met wingerdloof gekroond.
De teel- en graangodin de wijngod ere geven.
De maatzang, poëzie en maalkunst scheppen leven
5 en geest uit zijne kracht. De forse krijgsgod toont
hoeveel dit sap vermag op 't punt van zijnen degen,
die woest geweld verplet; de tijd de vleugels kort,
wanneer de bleke Dood ontijdig, door veel wegen,
het menselijk geslacht, in blijdschap uitgestort,
10 verrast en nedervelt, en 't land bezaait met lijken.
De Faam roept, spiegelt u, opdat gij wijzer wordt:
de wijngod hoeft de vlag voor genen god te strijken.

Dankoffer aan de heer Jan Six, voor zijn ooft en wildbraad aan mij
uit zijn hofstede toegezonden aant.
De ganse wereld woelt en raast
en wordt met ijdelheid geaasd.
De ontruste Staatzucht kan niet slapen.
Zij droomt van titels, trekt haar wapen
5 al hoger, zet haar palen uit,
totdat de sterkste macht haar stuit.
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Afb. 6. Philips Koninck, Bacchusfeest (1654).
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Wie kan de Christen en de heiden
in 't bloedig twisten onderscheiden?
Hoe komt het dat de Turk, gewekt
door zulk een twist, niet op en trekt?
De kruismacht legt vanzelf haar vanen
toch neer voor Mekka's halve manen.
Haar grens staat open, en gereed
te draven onder 's afgronds eed.
Maar nee, hij hoeft geen zwaard te trekken,
noch Christus' grond met volk te dekken,
in Azië en Euroop' vergaard:
hij wreekt zich door 't gedoopte zwaard.
Wat hoeft zijn heir Gods macht te vellen?
De Christen zal 't voor hem bestellen.
De vont, die voortijds Mahomed
beschaamde, is nu een schand en smet,
en de uitgerukte degen echter
de billijkste en oprechtste rechter.
Dit wroet de Christen-wereld om.

Op Elstbroek, binnen Hillegom,
zit SIX en ziet met mededogen
dit jammer aan en troost zijn ogen
met open lucht, en duin, en meer,
30 en beemd, en boom en bloem, zo veer
zijn oog de verf kan onderscheiden;
waar Haarlem, 's-Gravenhage en Leiden
verschieten, ieder aan zijn zij,
en zijn geboortestad aan 't IJ,
35 recht voor hem rijst; de zee van achter
bewaakt wordt door de grootste wachter,
die met zijn vingeren en hand
de zuid- en noordas overspant
uit zijnen troon van vreugd en vrede.
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40 Zo stil zijn hoeve, en errefstede
en have te bezitten, waar
men moedwil uitbant en gevaar,
mag menig duizend niet gebeuren,
die midden in de barning treuren
45 van 't oorlogsonweer zonder end.
Hier leeft hij in zijn element,
die lust schept in het onderzoeken
van kunst en uitgeleerde boeken,
en, als het lezen hem verdriet,
50 het hart verkwikt met zijn MARGRIET,
en leidt haar, die hem kon verleiden,
door boomgaard, hof, en duin en weiden.
Terwijl de leeuw'rik kwinkeleert
hij haar zijn veldgedicht vereert.
55 Wat zij vergoedt met spel en zingen,
waar 't wild in duin op schijnt te springen,
te huppelen door veld en gras.
Hij biedt dat mondje zijn gewas
en ooft, en drukt het aan de tippen
60 der honingzoete en lieve lippen,
zo rood als de appel, die zo kies
de jonge TULP ter ere wies.
Kon SIX zijn weelde en rijkdom vatten,
hij ruilde niet met Croesus' schatten
65 zijn hofstede en geruste staat.
Hier schijnt de oranje dageraad
veel vroeger en veel aangenamer
uit Tithons in zijn bruiloftskamer;
de zon gaat spader hier te wed.
70 De vogel zingt rondom zijn bed,
verdrijft in 't krieken van de morgen
alle ijdele en onnutte zorgen.
In 't volste van die overvloed
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kan hij alleen zijn akkergoed
75 niet nuttigen, maar moet het reiken
aan and'ren tot een gunstig teiken.
Geen edel hart is zonder blijk.
Hoe wreek ik best dit ongelijk?
't Valt zwaar met godheên te krakelen,
80 en telgen die zich mededelen
betuigen waar hun aard van daalt.
De hemel zette u dit betaald.

Wildzang
Op dezelfde hofstede aant.
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Wat zong het vrolijk vogelkijn
dat in de boomgaard zat?
Hoe heerlijk blinkt de zonneschijn
van rijkdom en van schat.
Hoe ruist de koelte in 't eikenhout
en vers gesproten lof.
Hoe straalt de boterbloem als goud.
Wat heeft de wildzang stof.
Wat is een dier zijn vrijheid waard!
Wat mist het aan zijn wens,
terwijl de vrek zijn potgeld spaart,
o slaaf, o arme mens!
Waar groeien eiken t' Amsterdam?
O kommerzieke beurs,
waar nooit genoegen binnen kwam,
wat mist die plaats al geurs!
Wij vogels vliegen, warm gedost,
gerust van tak naar tak.
De hemel schaft ons drank en kost,
de hemel is ons dak.
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Wij zaaien noch wij maaien niet,
wij teren op de boer.
Als 't koren in zijn aren schiet,
bestelt al 't land ons voer.
25 Wij minnen zonder haat en nijd
en dansen om de bruid,
onz' bruiloft bindt zich aan geen tijd,
zij duurt ons leven uit.
Wie nu een vogel worden wil
30
die trekke pluimen aan,
vermijd' de stad en straatgeschil
en kieze een ruimer baan.

De Beemster, voor Karel Looten aant.
De Windvorst, om de rouw van Hollands Maagd te paaien,
vermits door storm op storm zij schade en inbreuk lee',
schoot molenwieken aan, en maalde na lang draaien
de Beemster tot een beemd en loosde 't meer in zee.
5 De Zon, verwonderd, zag de klei nog brak van baren,
en droogde 'r af en schonk 'r een groene staatsiekeurs,
vol bloemen geborduurd, vol loov'ren, ooft en aren,
en, tooiende haar haar, bestrooide het vol geurs.
De room- en boterbron kwam uit haar borsten springen.
10 Het vissig lijf werd vlees, nog maagd en ongerept.
Haar voorhoofds torenkroon kwam door de wolken dringen,
gelijk gemeenlijk weelde in hoogheid wellust schept.
Hier jaagt de windhond 't wild, hier rijdt de koets uit spelen;
men danst, men banketteert in 's koopmans rijke buurt.
15 Hier lacht de gouden tijd in lieve lustpriëlen,
die voor geen oorlog schrikt, noch kiel op klippen stuurt.
Verzier van Cypris, hoe zij Cyprus kwam bekoren ik weet dat deez' godin uit zeeschuim is geboren.
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Oranje Meilied aant.
Op de wijs: si c' est pour mon pucellage
I

O hoe zalig is 't te duiken
onder den Oranjeboom;
bij een kristallijnen stroom
gouden appelen te pluiken;
5 en te ruiken geur en lucht
van die schone Oranjevrucht!
II

Wil de bliksem, hagel, donder
bloem en kruid en lover slaan,
duiken speelt, laat overgaan.
10 Mannen duikt en houdt u onder,
onder deze boom is 't stil,
't weer mag ruisen hoe het wil.
III

Wil de zon met hitte steken,
mannen duikt hier in de schaûw.
15 Zijt gij dorstig, mat en flauw:
hier vloeit Peneus met zijn beken,
hier is Tempe, hier is geur,
hier is lessing, hier is kleur.
IV

Zijt gij schuw voor enig ondier,
20 voor een adder of een slang,
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weest voor geen venijnen bang.
Duikt in luwte voor de zon. Hier,
hier zijn alle beesten tam,
en de wolf gelijk een lam.
V

25 Maar indien Hollanders vragen:
waarvan daalt dit vreedzaam lot?
Antwoord: waarlijk van een god,
die in vrede schept behagen;
die, op enen ogenblik,
30 twist en tweedracht strekt tot schrik.
VI

Dat's prins FREDERIK, de vader
van prins WILLEM, kleine vorst,
die nog lurkt aan 's voedsters borst
uit een milde koester-ader
35 melk, die zonder ongeval
Hollands heiland kweken zal.
VII

Laat ons twee altaren wijden,
één de vader, één de zoon,
en met liefelijke toon
40 hunnen groten naam belijden,
en hun godheên al verheugd
eer bewijzen voor deez' deugd.
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VIII

Want wij zien onz' gladde koeien
onbeschroomd ter weide gaan;
45 de uiers uitgespannen staan,
die van room en boter vloeien.
Melkerbuur die ziet zijn lust,
waar hij schrander Elske kust.
IX

Waar hij wentelt in de bloemen,
50 in het piepend klavergroen,
en zij weigert hem geen zoen.
't Zal haar ziel toch niet verdoemen,
want de zusters van de steê
zoenen zelf hun herders mee.
X

55 Waar hij met een dartel rietje,
of een dunne strooien halm,
onder Elskes zoete galm,
lindebomen naar het liedje,
met de top ten zang gekeerd,
60 graag en nijver luist'ren leert.
XI

Waterlandse melkboerinnen
vlechten handen tot een rei
om te loven deze Mei,
die hen lokt en noodt tot minnen.
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65 En prins FREDERIK wordt lof
toegezongen, na het hof.
XII

Onder 't zingen, onder 't spelen
zit mevrouw AMALIA
en slaat beide prinsen ga,
70 die haar edel harte stelen.
En zij vindt de meitijd schoon
in het midden van twee goôn.

Gezang, op de Latijnse versregel: ‘Trahit sua quemque voluptas’ aant.
't Is de mens als aangeboren
dat hij ietwat heeft verkoren.
De een kiest dat en de ander dit,
elk kiest zijn bijzonder wit.
5 Ieder heeft zijn afgod binnen,
die hij dient met al zijn zinnen;
niemand is ter wereld vrij
van deez' zoete afgoderij.
Elk wordt door zijn lust getrokken,
10 die hem schoonst dunkt en kan lokken.
Niemand zijn natuur verliest,
elk heeft iets wat hij verkiest.
De een zijn vreugd schept uit vergaren
van de schelpen, die de baren
15 strooien langs het dorre strand;
de ander heeft geen beter pand
dan de rijkdom van zijn bloemen,
van hun reuk en verf te roemen.
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De een geen tijdverdrijf begeert
20 voor het draven van zijn peerd,
door het springen, keren, rennen
en de breidel braaf te mennen;
de ander alle ding belacht
om tijdkorting van de jacht,
25 om in struiken en in hagen
't schuwe boszwijn te bejagen,
en in de eenzaam' wildernis
't wild steeds op zijn hakken is
met zijn honden en molossen,
30 die gaan snuff'len in de bossen.
De een trekt met een angelhoek
nu een baars op dan een snoek,
dan een spiering dan een voren;
de ander acht dit tijd verloren
35 en beloert de vogels schalk,
nu in 't net dan met de valk.
De een verdient de lauwerbladen
omdat hij der helden daden
in der muzen tempel zong,
40 en te pronk hun schilden hong,
is onledig met het lijmen
en het schaak'len van zijn rijmen;
de ander slaat de sterren ga
's morgens vroeg en 's avonds spa,
45 wordt door 't ondervinden rijker,
wenst steeds om een verder kijker,
huilt vaak eens omdat hij niet
in de raad der Goden ziet.
De een zal al zijn neiging strekken
50 om met Mars te veld te trekken
en treedt als een leeuw verwoed
zijnen vijand tegemoet,
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waar de barse wapens klinken,
waar de blanke zwaarden blinken;
de ander vliênde dit geluid
is een monnik in zijn huid,
past op zijn gezette stonden,
is aan 't klokzeel vastgebonden,
acht elk minder dan zichzelf,
hangt steeds boven aan 't gewelf;
en 't gewijd' heeft uitverkoren
en draait om de kerketoren
als de kraaien, 't wuft gespuis,
om de weerhaan en het kruis;
en gaat schuw, gelijk als de uilen
in de gaten zich verschuilen
om het kerkhof, waar het spenst;
't is al heilig, wat hij wenst,
wat hij spreekt, bedenkt, beluistert;
alle mensen zijn verduisterd,
blind en dom en zonder reên,
Soxes is verlicht alleen.
Aldus gaat het in dit leven,
elk wordt door zijn geest gedreven
elk omhelst zijns harten lust,
die hij als zijn Bruidje kust.

Aan de drost en zijn edele bruid
Klinkdicht aant.
O die malkanderen ontmoet met zegekarren
en houdt voor Juno stal, die u te zamen trouwt.
Zon die uw maan bestraalt, maan die uw zon beschouwt
en 't hemelrijk belooft vermeerdering van starren.
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5 O tweelingkronen, die bij beurt ons oog doet marren
en blaakt in 's hemels kerk met schitterglans in goud.
‘Hooft’-lichten vrij van damp - vergeeft het ons die stout,
met rokerige toorts, uw held're klaarheid sarren.
Alzo draagt ijdel brein bronwater in de zee;
10 alzo tart Pan Apol, omgolfd door blatend vee;
zo is gebrijzeld glas bij diamanten kostelijk.
Mij moedigt, dat geen gift door godheên wordt veracht,
't zij dat men hun een lam, of honderd vaarzen slacht.
Ik offer dankbaarlijk, al riekt het luttel drostelijk.

Op een Italiaans schilderij van Suzanne aant.
De zuivere SUZAN, schier naakt en bad-gereed,
bewaart nog de eerbaarheid van voren met haar kleed,
zo zuiver als het vlees, en ziet eerst om, beladen
of iemands oog zich zoekt in 't eenzaam te verzaden
5 met aan te zien hetgeen de man alleen betaamt.
Zij verft zorgvuldiglijk met schaamrood en beschaamd
de wang uit achterdocht voor onbeschaamde schalken.
Haar flonk'rende ogen zien nog wakkerder dan valken
door lommer en door loof, dat voelt alree het vuur,
10 de gloet der schone kole: een tergsel van Natuur
met Salomons vernuft noch ene bron te blussen.
Gelukkig is de mond die zulk een mond mag kussen,
dat kopje van robijn voor één alleen gespaard.
Maar let aandachtiglijk met welk een schuwen aard
15 zij u de rugge biedt om 't voorste te beschermen.
Bezie de schouders eens, de nek, de rug en de armen,
dat levendige albast, die hoogsels en dat diep,
dat ronden op zijn maat. Toscaans vernuft, hoe sliep
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de schilderkunst zo lang om eind'lijk dus t'ontwaken?
20 Kan dove verf onz' borst, vol sneeuw en ijsgang, blaken?
Hier leeft geen schildergeest met verven en penseel;
hier hangt geen kunstig beeld zo los uit zijn paneel:
het schijnt door Angelo uit marmersteen gehouwen.
't Gezicht van zulk een deugd en kuise zon der vrouwen
25 verrukt ons te overtreên de stenigende wet,
die met een hagelbui de grijzen 't hoofd verplet.
Hier voelt Sint-Paulus zelf de zelfstrijd door zijn leden
en sneuvelt, zo hij niet gewapend met gebeden
van boven wordt gesterkt door hemelse gena.
30 De schildergeest heeft schuld, men wijte hem de scha
der zielen, die in 't net van deze vlechten dwalen,
naardien hij zijn penseel ontvonkte aan zonnestralen
van ogen, waar de Min hem levend uit verscheen.
Had Jozef deze vrouw haar schoonheid zien ontkleên,
35 zij hoefde hem met kracht de mantel niet t'ontrukken.
Hij had haar zelf gesmeekt en onder 't nederbukken
aanminnig aangezocht; 't en ware een engel zelf,
zijn hoeder, afgedaald van 't sterrelicht gewelf,
zijn hart in steen verkeerde en uitdoofde al de vieren,
40 die door 't ontvonkb're bloed en zeên en aders zwieren.
O Schoonheid al te kuis en waard een konings gunst,
zo strijkt Natuur de vlag ter ere van de Kunst.

Waarschuwing aan Wybrand de Geest, schilder aant.
O Geest, die in het Friese hof
het leven geeft aan as en stof,
en zweeft met geestige penselen
en verf op doeken en panelen,
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5 'k geloot gij terregt de natuur
en durft de zon haar heilig vuur
ontstelen, en de vingers zengen
om leven in uw beeld te brengen.
Zie toe, Prometheus, wie gij raakt
10 als gij de mens onsterf'lijk maakt,
en, om op 't aardrijk 't licht te malen,
de hemel plundert van zijn stralen.
Men ketende eertijds zulk een gast
in 't noorden aan een steenrots vast,
15 en kortte hem die stoute vlogels,
waar hij verstrekte een aas des vogels.
't Zijn geesten die de wolken treên,
't is waar, doch zonder vlees en been.
Een ieder kenn' zijn staat en waarde;
20 de zichtb're geesten gaan op aarde.
Dus blijf ons hier beneden bij
waar Noyen, zittende aan uw zij,
u weet aan zijne tong te lijmen
met puik van heerelijke rijmen.
25 Hij is gewoon zijn poëzij
te huwen aan uw schilderij.
Gij zuigt zijn dichten met uw oren,
zijn ogen kussen uw Pandoren.
Zo groeit gij in malkanders gunst
30 en wisselt telkens kunst om kunst.
In Friesland zijn geen twee gewassen
die beter op malkander passen.
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Op schilderkunst, tekeningen en marmerbeelden ten huize van
Sandrart. De brand van Troje door Rafael Urbijn aant.
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Hier steekt niet Sinons schelmse hand,
maar Rafels engelse penseel
de koninklijke stad in brand
en jaagt ons schrik aan op 't paneel,
met verf, die rook en smook gelijkt,
en schaduwen, en vuur en licht;
terwijl men vast de gloed ontwijkt,
en 't bloedig zwaard, dat nergens zwicht.
Die vlucht bij nacht valt naar en zuur.
Een ieder redt zich, zo hij kan.
De moeder, van de groene muur,
reikt haren afgesprongen man
met angst het lieve kleintje toe.
Een ander geeft zich naar beneên
en drijvende op zijn handen, moe
van vatten, vreest de borst aan steen
te schuren en vermijdt de vest
en harde moppen. Bij de poort
ontsluipt Aeneas, al zijn best,
die met zijn schoud'ren onderschoort
Anchises, krank en levens zat,
en doods en deluw, nauw gered
met moeite uit de ondergaande stad
en 't muffe en klamme en kwijnend bed.
Dat Venus haren zoon bescherm'.
Godvruchte zoon, gij trekt te stijf,
trek zachter. Ach! Gij trekt de arm
die zwakke vader uit het lijf.
Gij doet de lamme grijsaard wee.
Ascaan, aan 's vaders linkerzij,
torst heiligdom en spoedt zich mee.
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Afb. 7. Joachim von Sandrart, Aeneas vlucht met zijn familie uit het brandende Troje (1682).
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Creüsa staat haar eega bij
en krimpt van achter, heel verbaasd
van opzicht, om gevaar te vliên.
35 Al wat zich rept heeft schrik en haast.
Zo laat de kunst u Troje zien.
Wat vlam ooit Feniks 't leven nam:
hier leeft de Feniks in zijn vlam.

Op het onweer van 's lands buskruit te Delft
Aan de heer Joan van Maarsseveen, ridder van Sint-Michiel aant.
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Het was, geleerde MAARSSEVEEN,
geenszins Salmoneus, die voorheen
zo stout op 't spoor van d'allergrootste
in Elis met zijn toorts nabootste
de donderkloot en bliksemstraal,
en langs de brug uit klaar metaal,
van hoovaardij om 't hoofd gezwollen
met koop'ren raden af kwam rollen
als een verbolgen god en kracht,
die hemel, aarde en Pluto's nacht
alleen braveren durft en plagen
op zijnen donderenden wagen
(nooit had Salmoneus zoveel harts) maar 't was de Denemarker Schwarz,
die, zwart van rook en smook en kolen,
natuur doorgrondde en alle holen
van haren boezem openbrak,
en polste wat in 't harte stak.
Hij mengt salpeter, kool en zwavel,
dat scheurt de afgrond tot de navel
van boven open, buldert, brandt
en slingert aarde en ingewand,
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kastelen, sloten, steên te mortel.
Dat rukt den aardboôm van zijn wortel,
vermengelt levenden en doôn,
en schijnt de hemel naar zijn kroon
te steken door geweld te baren,
dat al de helse slangenharen
uit schrik voor 't oorlogs-element
te berge staan en overend.
Uw jeugd, in 't opgaan van haar sterre,
o brave ridder, ging zo verre
bespieg'len op Campagnes kust
de zwavelberg die, nooit geblust,
maar eeuwig vlammen braakt en vonken,
en Plinius' gebeent noch schonken
ons gunde, noch het minste merk
om zijne doodbus met een zerk
te dekken voor de trouwe ijver
en faam van die natuurbeschrijver.
Nu zaagt gij hier op Hollands grond
Vesuvius in zijnen mond
te Delft, waar tegen stijl en orde
ons kruit, 's lands vijandin geworden,
stadhuis ontziet noch kerkgewelf
en delft een burgergraf voor Delft,
in puin en mensenvlees, en golven
van gloeiende as en glas gedolven.
Wie wordt van bitter schreien moe?
De woeste hoofdstad huilt u toe,
en gaapt en stinkt in zoveel wijken,
gelijk een kerkhof, zat van lijken,
geplet, geknot, gescheurd, gezengd,
een chaos ondereen gemengd.
Een jongste dag, vol doodse schrikken,
en 't ogenblik der ogenblikken.
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Verbouw een eeuw, en Croesus' schat:
één vonk, één blik verwoest een stad.

Grafschrift aant.
Hier rust het sterflijk deel, der wormen aas en spijze,
gelijk een korengraan in aarde en stof verrot,
opdat het heerelijk te zijner tijd verrijze.
Het lichaam met de ziel, door de allemacht van God
5 verenigd, opgewekt door de engelse trompette,
zal opstaan met een glans en klaarheid, God gelijk,
als JEZUS het met vreugd aan zijne zijde zette,
de mens ten hemel voere omhoog in 't eeuwig rijk.
Hier is verganklijkheid, geslag van klok en uren 10 daar boven eeuwigheid, die alles zal verduren.

Kinder-lijk aant.
Constantijntje, 't zalig kijntje,
cherubijntje, van omhoog
de ijdelheden hier beneden
uitlacht met een lodderoog.
5 Moeder, zeit hij, waarom schreit gij,
waarom greif gij op mijn lijk?
Boven leef ik, boven zweef ik,
engeltje van 't hemelrijk.
En ik blink er, en ik drink er
10 'tgeen de schinker alles goeds
schenkt de zielen, die daar krielen,
dartel van veel overvloeds.
Leer dan reizen met gepeizen
naar paleizen, uit het slik
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15 dezer werrelt, die zo dwerrelt.
Eeuwig gaat voor ogenblik.

Lijkklacht aan het Vrouwekoor, over het verlies van mijn eega aant.
O heilig koor, dat van de mijnen
't vergaan en onvergaan gebeent
bewaart, en zachte rust verleent,
totdat de zon vergeet te schijnen 5 nu groeit 't getal van uwe lijken
door één, die meest mijn geest bedroeft
en met de lijkschroef 't harte schroeft,
die voor geen jammerklacht zal wijken.
Nu perst uw harde zerk het kermen
10 en tranen uit het hart en oog
om mijn Creüsa, die omhoog
gevaren, smolt in bei mijn armen,
terwijl ik te Aquilea streefde
met Constantijn, de grote held,
15 door zwaarden op de keel gesteld,
door vlam, die naar de sterren zweefde.
Ik wenste nog om enig teken
van haar, die als een schim verdween,
wanneer ze mij te troosten scheen
20 en in de droom dus toe te spreken:
mijn lieve bedgenoot, deez' zaken
gebeuren geenszins zonder God;
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vernoeg met uw getrokken lot
en wil uw heldenwerk niet staken.
25 Dat ramp noch druk uw dagen korten,
voordat gij ziet, naar uwen wens,
de vluchtende tiran Maxens
bestorven in de Tiber storten.
Dán zal uw ziel ten hemel draven,
30 wanneer het triomferend hoofd
't gewijde zwaard, aan God verloofd,
ontgordt op der Apost'len graven.
Bestel mijn sterf'lijk deel ter aarde
in 't koor der zegenrijke Maagd,
35 waar zulk een schaar de naam van draagt
en die mijn naam ook gaf zijn waarde.
'k Verhuis, van 't aardse juk ontslagen
omhoog naar 't hemelse gebouw.
Verzorg de panden van onz' trouw:
40 twee kinders, die ik heb gedragen.
Zo sprekend week zij uit dit leven.
MARIE, al laat gij mij alleen,
uw vriendschap, uw gedienstigheên
staan eeuwig in mijn hart geschreven.
45 Hoe ver deez' voeten mochten dwalen,
'k zal derwaarts mijn bedrukt gezicht
nog slaan, waar voor het rijzend licht
uw bleke ster ging onderdalen.
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Op Catharina Questiers aant.
De Nijd des zerks bedekt de schoonheid van QUESTIER.
De geest, nog schoner, leeft in hout en wit papier.
In aarde en hemel rees om haar een groot krakeel.
Elk trok. De hemel won de ziel, het schoonste deel.

Op Bredero aant.
Hier herbergt 't lijf, wiens geest in schertsen muntte uit,
en met veel boerterij steeds zwanger ging van harsen,
die Charon willig voert om sonst in de oude schuit,
vermits de zieltjes droef nog lachen om zijn farcen.

Spore voor de edele en gestrenge heer Christiaan Huygens, zoon van
de heer van Zuilichem, dat hij zijn vaders gedichten het licht gunne
aant.

Zoon, vol geest, die uwen vader
afbeeldt, niet alleen in print,
maar in deugd en geest nog nader,
en zijn pen en gouden int
5 nazweeft, die des vorsten blaêren
in de legers en in 't hof
tekende, ene rij van jaren
met onsterfelijke lof.
Die, in 't midden van het woelen,
10 ledige uren stal of vond,
om de dichtlust fris te koelen
uit de hoefbron, met de mond
het doorluchtig nat te proeven,
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waar Apollo mee vereert,
15 die zijn hulp en gunst behoeven,
door wiens kracht men profeteert.
Cristiaan, waarom verlangen
wij zo lang naar 't eeuwig werk
van uw vaders dicht en zangen
20 in Apollo's Duitse kerk?
Waarom wil deez' zon niet klimmen
die beneden de oostkim staat?
Help 'r eens rustig op de kimmen,
na die trage dageraad.
25 Duizend, duizend nachtegalen
rondom Hofwijck en Den Haag,
zullen 't edel licht onthalen,
even vrolijk, even graag.
Laat ons hart niet langer kwijnen
30 om het uitstel van dit licht,
dat ons Neêrland wil beschijnen
met zijn hemels aangezicht.
Wij verwachten met gebeden
enen bloemhof mild van geur,
35 rijk door zijn verscheidenheden
van gedaante en levend kleur;
een banket voor keurige ogen,
een muziekfeest voor 't gehoor,
als de ziel, omhoog getogen,
40 naar de wolken vaart door 't oor.
Wij verwachten gulden spreuken,
aardige spitsvondigheên,
lessen, door geen eeuw te kreuken,
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zedevormers van 't gemeen,
45 gestoffeerde galerijen
vol van kunst en wetenschap,
taferelen waard te vrijen,
honingkorven zoet van sap.
Die nu boekenkamers zoeken
50 vinden dan, in één trezoor,
in een enig boek vol boeken,
wat ze ooit zochten na en voor:
al de dichtberg in één dichter,
keur van stof en keur van maat,
55 kort of langer, zwaar of lichter,
en gepast op ieders staat.
Leefde uw vader voor een ander,
voor zijn land, voor zich ten deel laat ons horen, 't een na 't ander,
60 wat de Hollandse Orpheus speel'
onder linde, in bos en dreven,
waar de beek langs d'oevers streeft,
alle zangers om hem zweven.
Eer hem dus, terwijl hij leeft.

Op de afbeelding van de heer van Zuilichem door zijn zoon
Christiaan Huygens getekend aant.
De brave zoon ontving van God en zijnen vader
het wezen en de zwier tot 's hemels prijs en eer,
dies voegt de dankbaarheid de zoon, en niemand nader.
Deez' schenkt de vader nu door kunst het wezen weer.
5 Zo wordt dan Christiaan de vader van zijn vader,
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Afb. 8. Cornelis de Visscher naar Christiaan Huygens, Portret van Constantijn Huygens (1658).
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en vader Constantijn de zoon van zijnen zoon.
Dus tart de Kunst Natuur: men eer' haar met een kroon.

Op mijn schilderij, toen Govert Flinck mij uitschilderde in het jaar
1653 aant.
Ik sluit vandaag een ring van zesmaal ellef jaren,
en zie mijn hoofd besneeuwd en tel mijn grijze haren
ook zonder glazen oog in deze schilderij.
En nog ontvonkt mijn hart in lust tot poözij,
5 terwijl ik Lucifer zijn treurrol leer volspelen
en met de bliksem sla op hemelse tonelen,
ten schrik en spiegel van de staatzucht en de nijd.
Wat is mijn ouderdom? Een rook, een damp, geen tijd.
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Afb. 9. Govert Flinck, Joost van den Vondel (1653).
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Nawoord
Elk wordt door zijn lust getrokken,
die hem schoonst dunkt en kan lokken.
Niemand zijn natuur verliest,
elk heeft iets wat hij verkiest.

De dichterlijke arbeid van Vondel strekt zich uit over een periode van meer dan zestig
jaar en vertoont een ontwikkeling die niet alleen gevolgen heeft gehad voor zijn taal
en stijl maar ook voor zijn onderwerpskeuze. In 1607 werden Vondels eerste gedichten
gepubliceerd in de liedbundel Den nieuwen verbeterden lust-hof en tot enkele jaren
voor zijn dood in 1679 bleef hij produktief. In de beginperiode werd zijn poëzie
vooral bepaald door zijn doopsgezinde achtergrond. De doopsgezinden staan een
leven voor dat uitgaat van de voorschriften in de bijbel en zij hechten grote waarde
aan persoonlijke vroomheid. Tot ongeveer het begin van de jaren twintig moet
Vondels literaire werk in dit licht beschouwd worden, maar daarna verbreedt zich
zijn horizon. Hij krijgt steeds meer belangstelling voor de klassieke literatuur en
daarnaast wordt ook de invloed van het werk van eigentijdse schrijvers als de
Fransman Du Bartas merkbaar.
Deze literaire heroriëntatie ging gepaard met ingrijpende veranderingen in Vondels
persoonlijke leven. Hij nam ontslag als diaken van de Waterlandse doopsgezinde
gemeente en kwam in Amsterdam in aanraking met een milieu van humanistisch
geschoolde mensen. Belangrijk waren de contacten met dichters als P.C. Hooft,
Laurens Reaal, Roemer Visscher en diens dochters Anna en Maria Tesselschade.
Deze jaren van verandering verliepen voor Vondel niet zonder problemen. Geeraardt
Brandt vermeldt in zijn biografie Het leven van Joost
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van den Vondel dat de dichter leed aan melancholie, een ziekte die men in de
zeventiende eeuw toeschreef aan een teveel aan zwarte gal, een van de vier
lichaamsvochten. Het gevolg was dat de melancholicus ten prooi viel aan lusteloosheid
en levensmoeheid. Het lijkt erop dat Vondel hiervan getuigt in het in 1621 geschreven
gedicht ‘Gebed tot God over mijn langdurige kwijnende ziekte’. Het is een
zwaarmoedige klacht over het moeizame aardse bestaan: ‘Aanziet de zwakheid dan
van uwen armen dichter [...] jaren zag ik enden, maar nooit mijn zwarigheên en
daag'lijksen ellenden’.
Door de nieuwe vriendschappen en door volhardende studie van de Latijnse taal
en de klassieke literatuur ontwikkelde Vondel zich tot een renaissancistisch dichter.
Gedurende de jaren twintig en dertig namen zijn maatschappelijke contacten toe
evenals zijn betrokkenheid bij wat er zich in Amsterdam en de Republiek afspeelde.
In 1641 ging Vondel tot het rooms-katholicisme over, maar zijn belangstelling voor
deze kerk bleek al eerder uit zijn bekende toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel (1637)
en ‘De Kruisberg’ (circa 1637-1638). Dit gedicht over de kruisdood van Christus
wijst op zijn religieuze verinnerlijking na het in eerste instantie meer
klassiek-humanistisch georiënteerde werk uit de voorafgaande periode. Hoewel men
grote waardering had voor Vondels literaire prestaties, riep zijn openlijke bekering
de nodige kritiek op. Met name naar aanleiding van zijn toneelstukken kwam het
nogal eens tot botsingen met de predikanten.
In 1644 verscheen de eerste bundeling van Vondels lyriek onder de titel Verscheide
gedichten. Deze omvangrijke bundel groeide via nieuwe uitgaven in 1647 en 1650
uit tot twee flinke delen, door Geeraardt Brandt na Vondels dood bezorgd in 1682.
Behalve als lyrisch dichter manifesteerde Vondel zich vanaf 1640 steeds meer als
toneeldichter. Zijn bekendste tragedies stammen uit de jaren vijftig: Lucifer (1654)
en Jeptha (1659). Naast vele drama's schreef hij in deze jaren voorname-
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lijk gelegenheidslyriek.
Door het onbezonnen gedrag van zijn zoon kwam hij aan het einde van de jaren
vijftig diep in de schulden. De handel in kousen, zijden waren en luxueuze goederen,
die hij al in 1652 aan zijn zoon had overgedaan, ging failliet. De gemeente Amsterdam
gaf Vondel op zeventigjarige leeftijd nog een baan als boekhouder bij de Bank van
Lening, waarvan de bezoldiging behoorlijk was; na tien jaar dienst kreeg hij eervol
ontslag en tot het einde van zijn leven behield hij zijn inkomen.
Vondels oeuvre is aanzienlijk en veelomvattend: er verschenen talrijke toneelstukken,
een pastoraal landspel, een bijbels epos en vertalingen uit het Grieks en Latijn.
Daarnaast schreef hij ook veel kleinere gedichten en bekwaamde hij zich in
uiteenlopende lyrische genres. Zo dichtte hij een aantal liederen: liefdesliedjes (echter
zeer schaars), lijkzangen, bruiloftsliederen, godsdienstige liederen - zowel
doopsgezinde uit zijn vroegere periode als rooms-katholieke uit later tijd - politieke
(lof)zangen en satirische liederen. Een goed voorbeeld van deze laatste categorie is
het gepassioneerde ‘Geuzenvesper’.
Verder maakte Vondel op jonge leeftijd twee embleembundels, Den gulden winckel
(1613) en Vorstelijke warande der dieren (1617), waarin hij aan klassieke verhalen,
mythologische anekdoten en fabels allerlei wijze lessen verbindt. Emblemen bestaan
doorgaans uit een zinnebeeldige voorstelling vergezeld van een kernachtige spreuk
als opschrift en een uitgebreidere tekst in versvorm of proza als verklarend bijschrift.
In deze bloemlezing is uit elke bundel een embleem opgenomen, namelijk ‘Cupido
en de Dood’ en ‘De meester en de ezel’, die beide deze driedeling vertonen. Daarnaast
heeft Vondel er bij het eerste embleem nog een bijbelverwijzing aan toegevoegd en
bij het tweede een stukje proza van klassieke oorsprong.
Het zijn vooral de gelegenheidsgedichten die binnen Vondels verzamelde lyriek
zeer ruim vertegenwoordigd zijn. Dit

Joost van den Vondel, Lust tot poëzie

85
soort gedichten is over het algemeen geschreven in opdracht van aanzienlijke en
vooraanstaande personen, meestal naar aanleiding van officiële gebeurtenissen of
bijzondere voorvallen in de familiekring. Veel van deze lyriek verscheen op losse
vellen zodat de vaak actuele boodschap snel kon worden verspreid. Vondel schreef
veel soorten gelegenheidspoëzie, die alle hun eigen terugkerende thema's en
gemeenplaatsen hebben: zegezangen, geboortedichten, verjaardagsgedichten,
bruiloftsdichten, lijk- en grafdichten, algemene lofdichten, dankdichten, oden en
gedichten op beeldende kunst.
Een korte rondgang door deze bloemlezing kan de veelzijdigheid van Vondels
gelegenheidslyriek illustreren. Zo is er een lange ‘Zegezang over de zeestrijd van
Michiel de Ruiter’, die van de lezer behoorlijk wat inspanning vraagt. We hebben
dan ook te maken met gebeurtenissen die van bijzondere betekenis waren en die van
de dichter een verheven stijl vereisten (Vondel spreekt zelf zwaarwichtig van
‘triomftrompetten’). De geboorte van Willem II bezong Vondel in het bekende ‘Oranje
Meilied’, dat het beleid van Frederik Hendrik situeert in een vreedzame, landelijke
omgeving. Op deze manier verwoordde Vondel zijn wens dat de stadhouder en diens
nakomeling, na de oorlogspolitiek van Maurits, een meer vredesgerichte houding
zouden tonen. Van een heel andere aard is het sonnet dat hij vooraf liet gaan aan het
‘Bruiloftbed van P.C. Hooft en Helionora Hellemans’. Op lichtvoetige wijze gebruikt
Vondel hier klassieke beeldspraak en woordspelingen; het speelse einde moet hij
passend hebben geacht voor de aristocratische bewoners van het Muiderslot.
Eén jaar voor dit huwelijksdicht maakte Vondel een lijkdicht op Hoofts vader, de
Amsterdamse burgemeester C.P. Hooft, en in de ‘Lijkzang over Caspar van Baerle’
prees hij zijn geleerde vriend en stadgenoot. Veel gelegenheidspoëzie diende aan
bepaalde regels te voldoen. Lijkzangen bestonden bij voorbeeld vaak uit een
combinatie van een klacht over het sterfge-
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val, een lofprijzing van de overledene, een woord van troost voor de nabestaanden
en een rouwbetuiging. Enkele van deze onderdelen treffen we ook aan in het
aangrijpende sonnet ‘Op het verongelukken van dokter Roscius’. Hierin vereeuwigde
Vondel hoe de medicus vergeefs geprobeerd had vrouw en kind te redden en toen
zelf omkwam.
In tegenstelling tot lijkdichten waren grafdichten beknopter, puntiger en daardoor
directer. Getuige de vele variaties met betrekking tot één persoon en de vrijheden
die men zich zo nu en dan veroorloofde, waren ze meestal niet bedoeld om
daadwerkelijk als grafschrift te fungeren. Toespelingen op wat de overledene aan de
nabestaanden heeft achtergelaten komen er geregeld in voor, zoals blijkt uit het
grafschrift op de kunstenares Catharina Questiers, evenals uit luchtige kwinkslagen
die te vinden zijn in het gedichtje ‘Op Bredero’.
Meer dan eens echter konden vrienden nog tijdens hun leven lofverzen van Vondels
hand in druk zien verschijnen. De jurist Jacob Baeck ontving een uitvoerig en
complimenteus dankdicht omdat hij vanaf zijn buitenplaats mooie appels samen met
een gedicht naar Vondel had gestuurd. Voor Roemer Visschers dochter Anna draaide
Vondel de tijd terug: toen zij ongeveer dertig jaar oud was schreef hij een prachtige
ode op haar geboorte. Op die manier kon de dichter als met een vooruitziende blik
haar latere artistieke en morele voortreffelijkheden voorspellen.
Deze sociale poëzie, vaak ook voor de kinderen van patriciërs en welgestelden,
geeft inzicht in de persoonlijke contacten die Vondel onderhield. Hij bezong de
bewoners van de nieuw gebouwde burgerhuizen aan de grachten, hun bezittingen en
verrichtingen. De medicus en burgemeester Nicolaas Tulp werd geprezen vanwege
zijn handboek Bespiegelingen der geneeskunst uit 1641 en de mecenas-dichter Jan
Six bedankte hij in een ‘Dankoffer’ voor ontvangen vruchten en wildbraad. In dit
laatste gedicht zien we dat Vondel zich tegenover iemand
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als Six amicaler opstelde en zich blijkbaar meer kon permitteren.
Veel van de door Vondel bezongen onderwerpen zouden dichters van vandaag
hoogstwaarschijnlijk niet meer tot verzen inspireren. Wie zou zich nu bij voorbeeld
een gedicht voor kunnen stellen op het oude Amsterdamse raadhuis aan de Oudezijds
Voorburgwal, dat onlangs zijn ambtenaren naar de Stopera zag vertrekken? In 1652,
toen er al enige jaren gewerkt werd aan een groter onderkomen voor het stadsbestuur
(het huidige Paleis op de Dam), schreef Vondel een dergelijk gedicht wél. ‘Op het
verbranden van het stadhuis van Amsterdam’ beschrijft het abrupte einde van het
dienstbare oude raadhuis, dat volgens Vondel nog uit de vijftiende eeuw stamde, en
stelt de ingebruikneming van het prestigieuze nieuwe stadhuis in het vooruitzicht.
Of wat te denken van zijn lange gedicht op de explosie van een buskruitopslag in
Delft en de verwoestende gevolgen daarvan voor de stad. Poëzie over, om maar iets
vergelijkbaars te noemen, de ontploffing van een munitiefabriek zou in onze ogen
toch wel enige bevreemding wekken.
Maar niet alleen Vondels onderwerpskeuze verschilt van die van moderne dichters.
Belangrijker is misschien nog wel dat hij met een heel andere intentie dichtte. Het
was hem er in eerste instantie niet om te doen zijn eigen gevoelens uit te spreken of
zijn persoonlijke beleving te verwoorden bij hetgeen hij beschreef. Daarentegen
blijkt steeds weer de belangrijke rol die geaccepteerde normen in zijn gedichten
spelen. Voortdurend brengen zijn onderwerpen Vondel ertoe, het publiek bepaalde
algemene waarheden onder ogen te brengen. Aan de zojuist genoemde
indrukwekkende beschrijving van de verwoesting van Delft, die de felle brand in al
zijn vernietigende kracht nauwkeurig tekent, verbindt hij de onvoorspelbaarheid van
het lot: ‘Eén vonk, één blik verwoest een stad’. En op vergelijkbare wijze sluit hij
zijn gedicht op het oude stadhuis van Amsterdam
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af met het beroep op het belang van verstandige heersers. Hij hoopt en verwacht dat
het nieuwe stadhuis bevolkt zal worden door wijze bestuurders die oog hebben voor
het algemeen belang en zich niet door de uiterlijke schijn zullen laten bedriegen:
De hemel zegen' het met heren
die niet verkuist zijn met veel schijns

Deze tendens om het gedicht boven het niveau van de feitelijke beschrijving uit te
tillen naar een abstracter plan van waarden en waarheden, treffen we ook aan in
Vondels gedichten op gebeurtenissen uit zijn persoonlijke leven. Wanneer in 1632
zijn zoontje Constantijn, nog in het eerste levensjaar, komt te overlijden, kiest hij in
het gedicht over dit trieste verlies voor een slot, dat de bedrieglijke vergankelijkheid
van het aardse bestaan stelt tegenover het eeuwige leven na de dood. Wij leven,
schrijft Vondel, in het ‘slik dezer werrelt, die zo dwerrelt’, om te besluiten met de
overweging: ‘Eeuwig gaat voor ogenblik’. De aandacht voor dergelijke universele
gedachten, waarvan Vondel hier en in vergelijkbare gedichten op persoonlijke
gebeurtenissen blijk geeft, betekent overigens niet dat aan deze gedichten iedere
bewogenheid vreemd is. Het zou onjuist zijn de gedichten als koel en onpersoonlijk
te kenmerken. Wat steeds opvalt, is dat Vondel zijn eigen leed of dat van iemand uit
zijn omgeving in een bredere context van klaarblijkelijk troostrijke waarden plaatst.
Een mooi voorbeeld hiervan is de slotstrofe van de ‘Vertroosting aan Gerardus
Vossius’. Vondel wijst de vader, die treurt over zijn overleden zoon, op het belang
van een standvastig gemoed:
Gelukkig is een vast gemoed
dat in geen blijde weelde smilt
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en stuit, gelijk een taaie schild,
den onvermijd'bre tegenspoed.

Veel van Vondels bespiegelingen van algemene aard kunnen op een of andere manier
in verband gebracht worden met de gedachtenwereld van de klassieke oudheid. En
dit is niet verwonderlijk wanneer men bedenkt, dat Vondel, net als de meesten van
zijn tijdgenoten, een grote belangstelling koesterde voor de oude Griekse en Romeinse
beschaving. Die belangstelling blijkt in zijn poëzie uit de talloze mythologische
verwijzingen. De klassieke verhalen over de godenwereld, over de vroegste
geschiedenis van de mens en over de machtige helden waren in de zeventiende eeuw
veel meer gemeengoed dan nu het geval is. De lezers van Vondel kenden de tuin der
Hesperiden, wisten wie Cypris was en konden vertellen over de tocht der Argonauten.
Wanneer Vondel aan deze verhalen refereerde om zijn gedichten te verfraaien, hoefde
hij dus niet bang te zijn dat zij hem niet zouden begrijpen. Integendeel, zijn lezers
zouden zelfs beamen dat de gedichten erdoor werden verrijkt.
Voor Vondel verdienden vooral de klassieke dichters navolging. Hij vertaalde zelf
werk van onder anderen Horatius, Ovidius en Vergilius (diens Aeneis, die twaalf
boeken beslaat, zelfs tweemaal: een keer in proza en een keer op rijm). Het bleef
trouwens niet bij vertalingen, want vaak ook koos hij een klassiek werk of een
fragment daaruit als uitgangspunt voor zijn eigen literaire arbeid. ‘Gezang’ bij
voorbeeld is geschreven naar aanleiding van een versregel bij Vergilius: ‘Trahit sua
quemque voluptas’, die Vondel vertaalde met: ‘Elk wordt door zijn lust getrokken’.
Zijn literaire ideaal is een werk dat zich in alle opzichten kan meten met dat van zijn
illustere voorgangers uit de oudheid. Stijl, onderwerpskeuze, verwoording en diepgang
van de gedachten moesten beoordeeld worden naar de prestaties van Griekse en
Romeinse auteurs.
Deze klassieke maatstaf is bepalend voor wat Vondel schrijft.
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Toneelstukken zet hij op als Griekse tragedies en een opstel over de dichtkunst sluit
nauw aan bij een vergelijkbare verhandeling van Horatius. Ook zijn lyriek laat fraaie
staaltjes van ‘imitatio’ (navolging) zien. In de ‘Lijkklacht aan het Vrouwekoor’, die
hij bij de dood van zijn vrouw Maaike in 1635 schreef, verschijnt aan de dichter in
een droom de schim van zijn overleden echtgenote. Vanuit het hiernamaals moedigt
zij hem aan zijn literaire werk voort te zetten. Deze opzet gaat direct terug op de
Aeneis, waarin Creüsa zich na haar dood eveneens aan haar echtgenoot Aeneas
openbaart. Zij roept hem op te volharden in zijn verplichtingen. Door deze vergelijking
spiegelt Vondel zich aan Vergilius, wat gezien zijn dichterlijke activiteiten van dat
moment veelzeggend is. Hij werkte in de jaren dertig namelijk aan een (helaas niet
bewaard) epos over Constantijn de Grote, de eerste christelijke keizer. Dit had een
‘imitatio’ moeten worden van de Aeneis.
Men heeft Vondel wel eens omschreven als de ‘stadsdichter’ en niet ten onrechte.
Hij heeft oog voor de schoonheid van Amsterdam (‘Op de nieuwe Herengracht’) en
is bij uitstek de dichter die de stad, het Venetië van het noorden, verheerlijkt. Vol
trots opent hij het gedicht ‘Op Amsterdam’ met de regels:
Het IJ en de Amstel voên de hoofdstad van Europe,
gekroond tot keizerin, des nabuurs steun en hope;
Amstelredam die 't hoofd verheft aan 's hemels as [...]

De welvaart van de snel groeiende koopstad en haar economische macht worden
beklemtoond in ‘Aan de beurs van Amsterdam’, althans in het tweede gedicht dat
Vondel op de beurs maakte. In een eerdere versie waarin hij dichtte op het ‘doorluchtig
koopslot’, bleef de lof voor het heiligdom van de koopman nog in de schaduw van
Vondels bedenkingen bij de beurshandel. Hij zette zijn vraagtekens bij het vertrouwen
dat de
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beursganger stelde in de wisselvalligheid van het lot: ‘Mistrouw dan vrij uw
koopfortuin’ heet het in de laatste strofe. Pas nadat de dichter Jan Zoet hem had
terechtgewezen, promoveerde Vondel het bouwwerk van Hendrick de Keyser tot het
‘achtste wereldwonderstuk’.
Bij belangrijke gelegenheden gaf de dichter herhaaldelijk uitdrukking aan de
opvattingen van de Amsterdamse magistraat. Geen andere dichter vereeuwigde in
zulke klinkende poëzie Amsterdam, haar bewoners en vooral haar bestuurders. Want
de hoogste lof reserveerde Vondel voor de regeerders: zij moesten de vrijheid van
de gemeenschap verdedigen, de rust handhaven en het goede voorbeeld geven door
te tonen dat zij in staat waren de belangrijkste deugden uit te oefenen.
Behalve het wel en wee van zijn woonplaats volgde Vondel de landspolitiek op
de voet. Meer dan eens legde hij getuigenis af van zijn eigen standpunt in zaken die
het bestuur van het land betroffen. Dit is hem door de bestuurders niet altijd in dank
afgenomen: enkele keren werd hij geconfronteerd met maatregelen van overheidszijde.
Halverwege de jaren twintig had Vondel het in de ogen van de politici zelfs zo bont
gemaakt, dat gevangenneming dreigde. De consternatie was ontstaan door zijn
treurspel Palamedes (1625), waarin op krachtige wijze de veroordeling van Johan
van Oldenbarneveldt aan de kaak werd gesteld. Dit gebeurde weliswaar verhuld aan
de hand van de klassieke geschiedenis van Palamedes en Odysseus, maar de
parallellen waren evident. Voor de goede verstaander kon er geen twijfel over bestaan,
of de schrijver hekelde hier prins Maurits. Vondel zag zich genoodzaakt onder te
duiken op het landgoed van de familie Baeck, waarmee hij goed bevriend was. In
het ‘Dankdicht aan Jacob Baeck’ herinnert Vondel aan dit asiel.
Dit was niet de enige keer dat Vondel zijn verontwaardiging over de executie van
de raadpensionaris onder woorden bracht. In de ‘Roskam’, die waarschijnlijk rond
1626 gedateerd moet
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worden, gebeurde dit min of meer impliciet. Doelbewust brak Vondel een lopende
versregel af met ‘etc.’, om niet het achterste van zijn tong te laten zien. Maar ook
hier gold dat het niet moeilijk was te raden wat hij verzweeg. Openlijker was hij in
de ‘Geuzenvesper’, dat de trouweloze rechters laakt, en in ‘Het stokske van Johan
van Oldenbarneveldt’ (1657). Uit dit laatste gedicht spreekt nog steeds de
bewogenheid die hem, zoals hij zelf zo treffend formuleerde in de ‘Roskam’ aanzette
tot dichten:
[...] wat op 's harten grond leit
dat welt mij naar de keel; ik word te stijf geparst
en 't werkt als nieuwe wijn, die bij de spon uitbarst.

In tegenstelling tot wat het voorgaande misschien zou doen vermoeden, is het
allerminst zo dat de machthebbers in de Republiek Vondel uitsluitend satirische
gedichten konden ontlokken. Naast kritische verzen schreef hij ook veel
propagandistische poëzie. In het reeds ter sprake gekomen ‘Oranje Meilied’ is hij
vol lof over het beleid van Frederik Hendrik, dat volgens hem de Nederlanden
welvaart en veiligheid had gebracht. Bijna blasfemisch typeert hij hierin Willem II,
bij wiens geboorte het lied in 1626 verscheen, zelfs als ‘Hollands heiland’.
In veel van zijn politiek getinte poëzie beschrijft Vondel de ideale bestuurder. Het
volledigst komt dit beeld naar voren in de ‘Roskam’, opgedragen aan de dichter P.C.
Hooft. Hierin bezingt Vondel de deugden van diens vader C.P. Hooft, de
oud-burgemeester van Amsterdam, die voor hem het toonbeeld van de volmaakte
regeerder in hoge mate benaderde. Vondel typeert hem vooral in zijn
onbaatzuchtigheid, die onder meer tot uitdrukking komt in de opdracht die de vader
aan zijn zonen op zijn sterfbed naliet: ‘Indien 't gemeen u roept, bezorgt het als uw
eigen’. Ditzelfde aspect kent Vondel een cen-

Joost van den Vondel, Lust tot poëzie

93
trale plaats toe in het lijkdicht dat hij op hem schreef. Ook hier prijst hij de afkeer
van iedere hebzucht. Een andere belangrijke eigenschap in de ‘Roskam’ is de
vroomheid van C.P. Hooft. Direct hieraan verbindt Vondel de belangeloze inzet van
de burgemeester voor de gemeente, een karaktertrek die daardoor vooral als een
christelijke deugd bestempeld wordt.
Evenzo zien we hoe Vondel in het gedicht ‘Op de historieschilderijen in het stadhuis
van Amsterdam’ (waarvoor de burgemeesters zelf vooraanstaande schilders opdracht
hadden gegeven) het belang van een hoogstaande moraal voor de regenten benadrukt.
De doeken stellen Romeinse consuls voor die de Amsterdamse bestuurders op het
belang van onverschrokkenheid en standvastigheid wijzen, en hen waarschuwen
tegen corruptie. In Vondels eigen woorden: ‘Zo wordt door matigheid en trouw de
stad gebouwd’, en ‘Zo zwicht geen man van staat voor gaven noch gerucht’.
Regeerders hebben een verantwoordelijke taak; Vondel sluit zijn lof voor het boek
Bespiegelingen der geneeskunst van burgemeester Tulp dan ook af met de
veelzeggende regels:
't Is geen minder kunst een staat
te behouden dan te stichten.

Met de gedichten op de Romeinse consuls ontmoeten we een genre waarin Vondel
alle andere zeventiende-eeuwse dichters verre overtrof, namelijk dat van het
beeldgedicht. In zo'n gedicht reageert een dichter op een kunstwerk. Dit kan een
schilderij zijn, een prent, een sculptuur of zelfs een uit het pitje van een vrucht
gesneden voorstelling, want men had destijds een ruimere opvatting over het begrip
kunstwerk. Vondel schreef veel gedichten over beeldende kunst; hij kende schilders
persoonlijk en was een geëerde gast op het Sint-Lucasfeest (vgl. ‘Inwijding der
schilderkunst’).
Vondels voorkeur ging uit naar de historieschilderkunst, dat
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wil zeggen naar afbeeldingen van verhalen die ontleend zijn aan de bijbel, de
mythologie of de klassieke oudheid. Behalve op de doeken van grote historieschilders
uit zijn omgeving zoals Flinck, Bol, Sandrart en Lievens, vond Vondel aanleiding
gedichten te schrijven op het werk van buitenlandse meesters. In het gedicht op
Rafaels ‘Brand van Troje’ prijst hij de bezielde hand van de schilder die de vluchtende
Trojanen heeft weergegeven. Gedetailleerd en geëmotioneerd geeft hij een
beschrijving van het levensechte kunstwerk, dat hem zo vervoert dat hij zelfs de held
Aeneas toeroept voorzichtig te handelen.
Lof, voor de kunstenaar, voor het schilderij, maar ook voor de bezitter, maakte
een wezenlijk bestanddeel uit van beeldgedichten. Bovendien bood deze vorm van
poëzie de dichter de mogelijkheid om specifieke motieven te gebruiken die te maken
hadden met de gedachte dat woord en beeld elkaar zo treffend konden aanvullen.
Telkens keren daarbij dezelfde thema's terug. Het betreft een reeks tegenstellingen
die betrekking hebben op zwijgen en spreken, zien en horen, vertonen en leren,
waarbij de verhouding tussen het kunstwerk en de werkelijkheid (de natuur) een vast
motief is.
De antieke uitspraak, dat de schilderkunst zwijgende dichtkunst is en de dichtkunst
sprekende schilderkunst, verwerkte Vondel in een uitdaging aan het adres van
Rembrandt in het befaamde ‘Op Cornelis Anslo’. Andere portretten lokten
geestigheden uit (‘Op de afbeelding van Suzanna van Baerle’) of leidden tot
spitsvondigheden zoals bij Huygens (‘Op de afbeelding van de heer van Zuilichem’).
Niet alle beeldpoëzie is puur beschrijvend: soms beperkte Vondel zich tot details
en een enkele keer lijkt een voorstelling slechts een aanleiding om over een bepaald
thema te dichten. Zo vertonen de vrolijke Bacchus van Philips Koninck en Vondels
gedicht welbeschouwd weinig overeenkomst. Het onderschrift bij de prent waarop
de zeeheld Tromp als Neptunus staat afgebeeld, is daarentegen weer veel
beschrijvender.
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Een van de mooiste gedichten binnen dit genre schreef Vondel op een Italiaans
schilderij dat de badende Suzanna voorstelt. Uiterst verfijnd schetst hij hier de kuise
maar ook verleidelijke vrouw op een bijzonder aanschouwelijke wijze:
Gelukkig is de mond die zulk een mond mag kussen,
dat kopje van robijn voor één alleen gespaard.
Maar let aandachtiglijk met welk een schuwen aard
zij u de rugge biedt om 't voorste te beschermen.
Bezie de schouders eens, de nek, de rug en de armen,
dat levendige albast, die hoogsels en dat diep,
dat ronden op zijn maat [...]

Het is duidelijk dat Vondels dichterschap sterk afweek van dat van een
twintigste-eeuwse dichter. Een plaats zoals Vondel die in het maatschappelijk leven
innam, is nu niet meer denkbaar. Dat een aantal lezers hem onze ‘prins der poëten’
blijft noemen, mag ouderwets klinken; wie echter meer dan alleen de paar nog bekende
‘classics’ leest, zal spoedig merken dat er veel prinselijks onder schuilt. Misschien
maakt een deel van zijn poëzie op ons een wel erg didactische of moralistische indruk.
Wanneer men deze bloemlezing overziet valt evenwel ook op hoe meesterlijk Vondel
dicht, hoe diepzinnig en lichtvoetig hij om beurten is, hoe hij telkens weer weet te
ontroeren, en te verrassen.
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Verantwoording
De volgorde waarin Vondels gedichten worden gepresenteerd is niet chronologisch
en ook niet strikt thematisch. Wij hebben hierin afwisseling willen brengen en de
gedichten als dominostenen aaneengeschakeld, overeenkomstig de tot op zekere
hoogte toevallige opeenvolging van gebeurtenissen en gelegenheden waarop Vondel
dichtte. Op deze manier ontstaat een keten van gedichten waarbij we steeds twee
gedichten hebben gekoppeld. Dit levert een herhalende variatie op die, naar wij
hopen, de nieuwsgierigheid prikkelt. Ons uitgangspunt bij het schakelen van de
gedichten werd gevormd door bij voorbeeld overlappingen binnen bepaalde genres,
herhalingen van beeldspraak of opeenvolgingen van verschillende voorvallen, die
op een of ander manier met elkaar in verband staan.
Wat levert dit concreet aan verbindende schakels op? De stad Amsterdam,
vervolgens haar bestuurders, daarna één burgemeester, een uitgewerkte beeldspraak,
ingegeven door een vergelijking met bloemen, achtereenvolgens religiositeit, de
dood en de liefde; maar verderop ook: de plaats van waaruit men bestuurt en waar
men woont, twee kunstzinnige vrouwen, predikanten, het gebruik en misbruik van
de zintuigen (zoals de smaak), de brand van Troje en die in Delft et cetera.
De herspelde teksten van deze bloemlezing zijn gebaseerd op De werken van Vondel,
uitgegeven door de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur te Amsterdam.
10 delen. Amsterdam 1927-1937 (de ‘WB-editie’). We hebben naast de annotaties in
deze standaardeditie dankbaar gebruik gemaakt van de aantekeningen in de uitgave
Bloemlezing uit Vondels lyriek. Met inleiding en aantekeningen door M.A.
Schenkeveld-van der Dussen. Zutphen, z.j. Een uitstekende inleiding op Vondels
werk en leven is te vinden in Vondel, volledige dichtwerken en
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oorspronkelijk proza. Verzorgd door A. Verwey. Opnieuw uitgegeven door. M.B.
Smits-Veldt en M. Spies. Amsterdam 1986. Dit werk bevat ook een geselecteerde
literatuuropgave van recente tekstuitgaven en publikaties. Onlangs verscheen een
uitgave van Vondels liederen met de melodieën en begeleidingen onder de titel
Vondel vocaal. De liederen van Vondel bijeengebracht en ingeleid door K. de Bruijn
en M. Spies. Haarlem 1988.
Bij het herspellen van de gedichten hebben we het metrum en het rijm, die zo'n
wezenlijk deel uitmaken van de poëzie, intact gelaten. De uitgang bij de derde en
vierde naamval is waar mogelijk weggehaald, maar moest vaak gehandhaafd blijven.
Soms was dat om metrische redenen wanneer door klinkerbotsing elisie dreigde die
de versmaat zou verstoren; soms waren er grammaticale redenen: ‘uwen naam’ bij
voorbeeld veranderen in ‘uwe naam’ zou het woordgeslacht geweld aandoen.
Daarnaast is het uiterlijk van een aantal woorden gemoderniseerd en is in enkele
gevallen de woordkeus aan het moderne gebruik aangepast, zoals ‘dan’ voor ‘als’,
‘door’ voor ‘van’ en ‘waar’ voor ‘daar’. Hoofdletters zijn gehandhaafd wanneer er
duidelijk sprake is van een personificatie.
Latijnse motto's hebben we weggelaten; de bijbelplaatsen zijn geciteerd uit de
Statenvertaling. Vondels poëzie bevat nogal wat toespelingen op actuele
gebeurtenissen en verwijzingen naar de mythologie: daarom hebben wij achterin bij
de annotatie behalve woordverklaringen summiere aantekeningen gegeven. Bovendien
is de inhoud van de gedichten kort samengevat.
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Fotoverantwoording
Omslag: Amsterdam, burgemeestersvertrek van het voormalige stadhuis (nu
Koninklijk Paleis). Foto: Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam.
1. Amsterdam, burgemeestersvertrek van het voormalige stadhuis (nu Koninklijk
Paleis). Foto: Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam.
2. Amsterdam 1613, p. 17. Foto: UB Utrecht.
3. Amsterdam, Rijksmuseum. Foto: Rijksmuseum-stichting.
4. Amsterdam, Rijksprentenkabinet. Foto: Rijksmuseum-stichting.
5. Amsterdam 1682, nr. 26. Foto: UB Utrecht.
6. 's-Gravenhage, Museum Bredius. Foto: Gemeente-museum Den Haag.
7. In: Academia nobilissimae artis picturae [...] Noribergiae 1683, O* (p. 122).
Foto: UB Utrecht.
8. In: Koren-bloemen. 's Gravenhage 1658, *4v. Foto: UB Utrecht.
9. Amsterdam, Rijksmuseum. Foto: Rijksmuseum-stichting.
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Toelichting
Op Amsterdam (1631) 7
Vondel dicht op de macht en grootsheid van Amsterdam. De stad dankt haar
rijkdom aan de vruchtbare overzeese handel, maar haar welvaart zal, zo eindigt het
gedicht, alleen gehandhaafd blijven, wanneer het stadsbestuur de vrijheid van de
burgers waarborgt.
1 voên: bevoorraden, door middel van schepen die over deze rivieren de stad
bereiken; 3 's hemels as: de top van de hemel; 4 op ... borst: diep in de aarde. Pluto
is de god van de onderwereld en van de rijkdom; 10 in: binnen.
Op de Romeinse historieschilderijen (1656) 7
Deze drie historieschilderijen, die Romeinse consuls tot onderwerp hebben, kwamen
in opdracht van de Amsterdamse burgemeesters tot stand en waren bestemd voor het
stadhuis op de Dam. De doeken hadden een duidelijke functie, die Vondel dan ook
benadrukt: de consuls gaven met hun voortreffelijke gedrag een goed voorbeeld aan
de bestuurders van de stad.
Titel: vertrek: in het burgemeestersvertrek vergaderden de oud-burgemeesters.
I Jan Lievens (1607-1674) schilderde Quintus Fabius Maximus die zijn vader
gebood van zijn paard te stijgen omdat hij had nagelaten hem te begroeten. De vader,
die zijn zoon op de proef had willen stellen, prees de jonge consul daarna voor het
vasthouden aan zijn waardigheid.
3 die ... bloed: die voor zijn bloedverwanten geen uitzondering maakt.
II Vergeefs probeerden de Samnitische gezanten Marcus Curius Dentatus met goud
om te kopen. Hij verkoos een eenvoudig maal van rapen en daarmee wees hij hun
aanbod af. Vondel wijst in het bijschrift op het belang van de matigheid en
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trouw die Govert Flinck (1615-1660) met dit historiestuk tot uitdrukking bracht (zie
omslag).
III Op het schilderij van Ferdinand Bol (1616-1680) neemt de standvastige Gaius
Fabricius Luscinus de centrale plaats in. Toen Pyrrhus, koning van Epirus, hem goud
aanbood en hem vervolgens probeerde de schrik op het lijf te jagen door onverwacht
een trompettende olifant ten tonele te voeren, liet hij zich niet imponeren (zie afb.
1).
10 verzet: verleidt; zucht: geldzucht.
Op de Bespiegelingen der geneeskunst van Nicolaas Tulp (verschenen 1660) 9
De eerste helft van dit lofdicht is gewijd aan het belangrijke medische handboek
(voor het eerst verschenen in 1641) van Nicolaas Tulp (1593-1674). Vondel kiest de
naam van de medicus als uitgangspunt voor een ingewikkelde maar fraaie beeldspraak:
de bloem en haar bladeren worden opgevoerd als aanduiding voor de auteur, het
boek en de zieken. Vervolgens komen Tulps verdiensten als staatsman aan de orde.
Dan is hij niet meer de heelmeester van individuele patiënten, maar ‘land-arts’ (45),
die het welzijn van de hele staat dient.
Titel: raad: lid van de gemeenteraad; 3 verven: kleuren; 12 's hemels toorts: de
zon; 14 Hippocraat: Hippocrates, medicus uit de Griekse oudheid; 39-42 Traditioneel
wordt in de zeventiende eeuw ziekte geweten aan een verstoorde harmonie tussen
de verschillende lichaamsvochten; 52 't land: voor het land.
De Kruisberg (1637 of 1638) 11
Dit gedicht beschrijft Christus' kruisdood als een bron van heil en bezieling voor
de mens in het algemeen, en in het bijzonder voor Magdalena Baeck, tot wie Vondel
zich richt. De dichter hoopt op zijn beurt door het lijden van Gods zoon geïnspireerd
te worden. Steeds weer bepalen het beeld van de roos (als symbool van liefde,
schoonheid en lijden) en de lelie
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(symbool van onschuld en reinheid) de beschrijving.
Titel: Kruisberg: Golgotha of Calvarieberg; Magdalena Baeck: vrouw van Justus
Baeck. Het echtpaar behoorde tot Vondels directe vriendenkring; 2 op ... berg: niet
op de berg Helicon (waar volgens de klassieke mythologie de muzen zetelden); 5
onnozel: onschuldig; 10 overwassen: overgroeid; 16-18 Vondel doelt hier op de
duisternis die inviel tijdens de kruisiging (Matth. 27:45). De beeldspraak wordt
gevoed door de klassieke voorstelling van de zonnewagen; 22-29 Gedachtengang:
zoals bijen uit bloemen honing putten, zo verschaft de dood van Christus (26: 's
levens bloem) de gelovigen het reddend heil; 24 verklaart: verheldert; 29 alsem:
bittere vloeistof; doornenbos: doornenkroon; 31 mann' met nectar: manna, het hemelse
voedsel, en de godendrank. Verwijzing naar het brood en de wijn van de eucharistie;
32 ambroos: hemelse spijs; 33-34 geen dag voert een rozekleurige dageraad met zich
mee die zo etc. 38 's levens ... -hout: het kruis; 42 Vgl. Joh. 15:1 (‘Ik ben de ware
wijnstok’); 44-45 Vgl. 1 Joh. 1:7 (‘Het bloed van Jezus Christus [...] reinigt ons van
alle zonden’); 46 vijf: te weten de wonden in handen, voeten en zijde; 48 koninklijke
bruid: de gemeenschap der gelovigen, die een symbolische bruiloft met Christus
aangaat, bezongen door Salomo in het Hooglied en door David in de psalmen, 56
Vgl. 1 Cor. 10:4 (‘Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde; en de
steenrots was Christus’); 60 blad: blad van de tong; 68 tegen 't paradijs: als om het
paradijs te overtreffen; 71 gebit: bit (van een paard) 77 MAGDALEEN: Maria
Magdalena, die bij de kruisiging aanwezig was. Tevens een toespeling op Magdalena
Baeck (vgl. ook 80).
Gebed tot God over mijn langdurige kwijnende ziekte (1621) 13
Vondel beklaagt zich tegenover God over de drukkende last van het bestaan van
alledag en de zwakte van het lichaam, dat door ziekte geteisterd wordt. Dergelijke
persoonlijke ontboeze-
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mingen zijn schaars in Vondels oeuvre. In dit gebed verwoordt hij een zeker
doodsverlangen om deel te kunnen hebben aan de Goddelijke zaligheid en hij besluit
met verzoek om steun bij het dragen van het juk van het leven.
4 aarden vat: vat van aardenwerk, beeld voor het menselijk lichaam (vgl. 2 Cor.
4:7); 11 geesten: levensgeesten; 16 Waar de zon helder schijnt in de blauwgroene
hemel; 20 pennen: vleugels; 31 mijn zangeres: mijn muze.
Uitvaart van mijn dochtertje (1633) 14
Sara, het dochtertje van Vondel, overleed in 1633 op achtjarige leeftijd aan de
pokken. Het gedicht opent met het beeld van de onberekenbare en hardvochtige dood
die zelfs onschuldige kinderen treft. Daarna volgt een beschrijving van het meisje
dat nog geheel opging in allerlei kinderspelletjes. Aan het slot, wanneer de
vriendinnetjes hun eer betonen aan Saartje, vindt Vondel zich ontroostbaar.
1 geen ... zien: geen vrolijkheid kan verdragen; wit: tevens toespeling op wit haar;
3 schicht: (doods)pijl; 4 onnozel: onschuldig; 7 wuft: beweeglijk; 10 ‘Fiane’ zal het
dansliedje zijn dat in het reitje (11) wordt gezongen; 12 lodderijtje: mogelijk een
kinderwoord voor een van de meespelende kinderen of voor het liedje; 15 schop:
schommel; 19-20 volgde de kinderlijke regels (wet) van het bikkelspel; bonket: een
stuiter, hier van ivoor (vgl. 21); 27 flits: pijl; 33 haar gespeel: hun vriendinnetje; 35
kaartje: kameraadje; 38 rosmarijn: symbool van de eeuwigheid.
Cupido en de Dood (1613) 16
Dit embleem legt uit hoe het komt dat jongeren soms in de bloei van hun leven
sterven terwijl oude mensen plotseling verliefd raken. De verklaring die zowel in
het opschrift, de afbeelding als het onderschrift wordt gegeven, is dat Cupido en de
Dood na het slapen abusievelijk hun pijlkokers hebben verwisseld. De prent geeft
de oorzaak en de gevolgen (in de achter-
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grond) duidelijk weer (zie afb. 2).
Opschrift: Cupido: het naakte minnegodje, zoon van Venus; blind: blindelings.
Cupido en de Dood worden traditioneel geblinddoekt voorgesteld ten teken dat zij
zonder onderscheid des persoons te werk gaan; schichten: pijlen; Rom. 6: brief van
Paulus aan de Romeinen, 6:23; 6 haast: kort daarop; 8 kweelt: klaagt; 16 stok: oude
man.
Dankdicht aan Jacob Baeck (1632?) 17
Dit gedicht, in beginsel opgezet als een dankbetuiging voor geschonken appels,
is in feite een uitgebreide lofzang op de familie Baeck, met wie Vondel goed bevriend
was. Hij bezingt hun mooie buitenplaats Scheibeek bij Beverwijk, waar hij meermalen
te gast was en hij besteedt aandacht aan de daden en deugden van de verschillende
familieleden. Het gedicht eindigt met een heilwens voor Jacob en zijn zuster. Indien
zij in het huwelijk treden, belooft Vondel voor allebei een bruiloftdicht te schrijven.
3 op: open; 4 met ... vrucht: vgl. titel; 8 Hespers ... hof: tuin der Hesperiden, waar
gouden appels groeien; 15 te gemoeten: tegemoet te treden; 19 strekt: verstrekt;
Helicon: volgens de klassieke mythologie de berg der dichters; 20 Hengstebron: de
bron der dichterlijke inspiratie, geslagen door het paard Pegasus; 22 Duitse:
Nederlandse; 31 vervloekte waarheid: in de zaak van Johan van Oldenbarneveldt
nam Vondel een duidelijk standpunt in waardoor hij tijdelijk moest onderduiken om
gevangenneming te voorkomen; 34 deisden: zwegen; 36 onnozelheid: onschuld; 37
de ... drost: P.C. Hooft; 43 mijn broeder: Willem van den Vondel, die in gezelschap
van Jacob Baeck een ‘grand tour’ naar Italië ondernam; 46 Urbaan: paus Urbanus
VIII, die 1625 uitriep tot een jubel- of gouden jaar, waarin pelgrims extra aflaat konden
krijgen; 47 de ... aloudheid: de klassieke oudheid; 53 Vos: Gerard Vossius, een bekend
zeventiende-eeuws geleerde; Haas: de medicus Nicolaes van der Haes; 65 Dan:
maar.
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Roskam (1626?) 19
In dit hekeldicht ‘roskamt’ Vondel de corrupte regenten, wier hebzucht ertoe leidt
dat zij meer oog hebben voor eigen voordelen dan voor het algemeen belang. Vondel
houdt hun de deugden van C.P. Hooft voor, oud-burgemeester van Amsterdam en
vader van de dichter P.C. Hooft aan wie deze satire is opgedragen. In Vondels optiek
geldt C.P. Hooft, die kort tevoren overleden was, als een ideaal bestuurder, omdat
de christelijke theorie en praktijk bij hem in overeenstemming waren. Daardoor was
hem iedere vorm van baatzucht vreemd en zette hij zich met al zijn krachten in voor
de burgers. Dit laatste nu zou Vondel ook graag zien bij de inhalige bestuurders die
hier gelaakt worden.
3 tongeklank: ijdele woorden; 7 Waarheid: Christus. Vgl. Matth. 15:8; 8 naakt:
nadert; 9 gebaar: uiterlijk vertoon; 11 geleken: vergeleken; 11-12 Vgl. Matth. 23:27;
15 gal: gal wordt beschouwd als het lichaamssap dat o.a. boosaardigheid veroorzaakt;
18 Roomse: Romeinse; 21-22 Verwijzing naar het verhaal van consul Curius Dentatus,
die rapen verkoos boven het goud waarmee de vijand hem wilde omkopen; 24
kreuken: rimpels; 26 stijl des raads: steunpilaar van de gemeenteraad; 27 onz'... tijen:
de tijd dat de landvoogd Leicester in de Nederlanden verbleef (1585-1587). Vondel
vergelijkt hem met Catilina, een berucht samenzweerder uit de oudheid; 30 eigenbaat:
eigenbelang. Met 't hoofd van eigenbaat wordt Leicester bedoeld; 35 ten ... strekken:
van dienst zijn; 40 't gemeen: het volk; 49 vader Ney: pater Ney, onderhandelaar
namens de Spanjaarden; 51 Duinkerk: versta: de zeerovers van Duinkerken; overheren:
terroriseren; 52 aarslings: achterstevoren; 53 door ... koord: door de strop van een
galg; 55 spant: bindt; 58 Gierigheid: hebzucht; 60 zorg: vrees; 61 breuk: synoniem
met boete; 63 dies: daarom; 67 dijen: groeien; 70 scheel: verschil; 71 Cato: Romeins
censor, die pleitte tegen overdaad en hebzucht; 73 feilen: zedelijke gebreken; 75
verbaffen: afblaffen; 76 past: zorgt; 77 waar: hou toezicht op; 85
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Nijd: afgunst. Vondel doelt hier op de Engelse concurrentie; 92 zucht: liefde; 99 in
te schieten: aan te besteden; 105 in spijt: ondanks; 106 Duits: Nederlands; 112
ruitervane: banier aan de lans van een ruiter; 113 bescheids: getuigenis; 114 't
Kostelijke Mal: satire uit 1622 van Constantijn Huygens over de overdaad van de
mode; 118 op halsstraf: op straffe van de dood; 122 rekening: verantwoording; 129
vernoegt u: stelt u tevreden; 140 ongeduld: verantwaardiging; 144 Toespeling op de
executie van Johan van Oldenbarneveldt. Om kritiek van de overheid te voorkomen
breekt Vondel deze versregel bewust af; 151 Harpij: monster uit de mythologie;
hiermee bedoelt Vondel iemand die de strekking van zijn Roskam zou willen
verdraaien; 153 tol ... schot: belastingen; 156 uit te meten: te verdelen; 157 Haagse
Bie: Joris de Bie, de rechtschapen beheerder van de gelden van de Republiek
(Thesaurier-Generaal); Bie: bij; 163 ontwassen: in druk afnemen; 166 Muyse-vreugd:
toespeling op de corrupte Dordtse burgemeester Muys van Holy; 170 wanneer ik
misschien iemand trof, dan was het ...; 175-179 Met de Roskam hoopt Vondel een
blijvend portret te hebben gegeven van het deugdzame innerlijk van C.P. Hooft. Dan
zou hij een aanvulling geven op het werk van de schilder, die het uiterlijk van Hooft
heeft vereeuwigd.
Op het overlijden van C.P. Hooft (1626) 25
C.P. Hooft, die tussen 1588 en 1610 twaalf keer burgemeester was geweest van
Amsterdam, stierf in 1626. In dit sonnet bezingt Vondel de deugden van de man,
zoals hij dat ook doet in de Roskam. Nadrukkelijk komen de rouw van de stad en de
klachten van haar burgers aan de orde.
Titel: raad: lid van de gemeenteraad; 1 trekt: luidt; 4 waard: beschermer; 5 koor:
van de Nieuwe Kerk, waar zich het graf van de familie Hooft bevond; 6 staatzucht:
heerszucht; 13 Fabricius: Romeins consul, spreekwoordelijk voor onkreukbaarheid
en onverschrokkenheid; Cato: Romeins censor die pleitte voor eenvoud en
deugdzaamheid; 14 wies: groeide.
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Op de optocht van de schutterijen (1668) 26
De Amsterdamse schutterij die optrekt om de burgemeesters te gaan salueren, wil
Vondel met een ‘dichttrompet’ lof toe blazen. Voordat de dappere schutters in de
laatste regels worden aangemoedigd de stad en het algemeen belang te beschermen,
gaat Vondel in het tussengedeelte in op de succesrijke handel van de Oost-Indische
Compagnie op Azië. Deze parallel brengt tot uitdrukking dat krachtige bescherming
tot welvaart leidt.
1 der ... maan: Amsterdam, waarvan de grachten namelijk een halve maan vormen;
2 mastbos: de talrijke scheepsmasten; 10 brave burgertocht: het optrekken van van
dappere burgers; 13 't Capitool: het stadhuis; 15 Vondel verwijst hier naar de Doelen
waar de schutters oefenden. Mavors is een andere naam voor de oorlogsgod Mars;
17 musketmuzijk: geweersalvo's; 21-22 De namen van de vier zittende burgemeesters
van Amsterdam toen Vondel in 1668 dit gedicht schreef; 25-28 Toespeling op de
vrede van Kleef (1666) en de vrede van Breda (1667); 29 Vier minden: beeld voor
alle landen; 31 kortouw: scheepsgeschut; 45 De ... Nijdigheid: het afgunstige Engeland
dat ook handel dreef; 50 Batavië: Batavia, het middelpunt van de Aziatische handel;
51-52 verheft [...] de kam: vat weer moed. De retourboten voeren door de Straat van
Soenda; 54 kling: zwaard; 55 des Tarters: van de Groot Mogol, heerser over het van
oorsprong Tartaarse rijk; 57-60 De Compagnie (Indus' maatschappij) bereikte haar
beoogde doel (wit), het monopolie op de vrije handel. De koloniaal bewindsman
Cornelis Speelman dwong in 1667 Makassar tot vrede; 68 sterkt: bevestigt.
Op het portret van Maarten Harpertsz. Tromp als Neptunus (1653) 28
De vlootvoogd Tromp (1598-1653) wordt door Vondel in dit onderschrift bij de
prent van Cornelis van Dalen de Jongere (1638-1664) als de dappere heerser over
de oceaan voorgesteld.
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Door zijn standvastig optreden sloeg hij vele aanvallen af voor de Nederlandse kust.
Tromp die op de prent inderdaad het roer in handen heeft (vgl. vs. 2), is uitgerust
met de drietand, attribuut van Neptunus; in de lucht blaast de Faam op haar bazuin
de lof (zie afb. 3).
Titel: Neptunus: god van de zee, die vaak op een wagen over de golven rijdt; 3
donderkloot: kanonskogels.
Zegezang over Michiel de Ruyter (1666) 28
In deze zegezang bezingt Vondel de overwinning die Michiel de Ruyter
(1607-1676) op de Engelsen behaalde tijdens de vierdaagse zeeslag (11-14 juni 1666).
In de eerste zang benadrukt hij dat hij zijn stof voor dit gedicht uit de geschiedenis
put, in tegenstelling tot veel klassieke dichters. Die kozen bij voorbeeld voor het
fictieve verhaal van de tocht der Argonauten, die op zoek waren naar het gulden vlies
(‘ene schapevacht’, 7). Ook in de tegenzang legt Vondel er de nadruk op dat hij dicht
over reële gebeurtenissen. Behalve naar de deugden van De Ruyter gaat de aandacht
uit naar de wandaden van de Engelse koning Karel II, die herhaaldelijk op zijn wrede
gedragingen wordt aangesproken.
2 verzieren: verzinsels; 6 leugenklip: de gevaarlijke rotsen, die de Argo (het schip
van Iason en de zijnen) moest passeren; 14 onversierde: waarheidsgetrouwe; 16 de
beide stranden: Engeland en de Nederlanden; 17 de zeeschrik KAREL: het Engelse
schip Royal Prince, dat op 13 juni 1666 werd veroverd en in brand gestoken; 23-24
in lij te leggen: de loef af te steken; 25-28 Gedachtengang: niet de verzonnen
heldendaden van bij voorbeeld Perseus, maar stof uit de realiteit wordt in dit gedicht
bezongen; 28 gene: geen enkele; Pegazen: meervoud van Pegasus, het mythologische
gevleugelde paard dat voor de dichterlijke inspiratie staat; 42 aangestreên:
aangevallen; 44 Stuart: Karel II; 47 besneên': heiden; 47-48 zich kietel' met: zich
vrolijk maakt om; 50 stout: vermetel; 54 gevangens: gevangenen; 55
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Phalaar: Phalaris (ca. 560 v. Chr.), tiran van Sicilië, die evenals de Romeinse keizer
Nero bekend stond om zijn wreedheid; 60 de voeten spoelen: verdrinken; 61 Gods
gezalfde: de Engelse koning; 64-65 op [...] heet: begerig naar; 67 uitgezonderd:
uitverkoren; 69 in: ondanks; 76 in uw gedachten reeds hebt vernietigd; 81 stam van
Stuart: voorouders van Karel II; 83 Hij: namelijk de stam, met name Maria Stuart en
Karel I; onnozel: onschuldig; 93-95 Monk, Berkeley en Ayscue voerden het bevel
over de Engelse vloot; 96 besproken: afgesproken; 99 zeekartouwen:
scheepskanonnen; 100 schootvrij: onaantastbaar; 113 Triton is de naam van een
zeegod; 115 Mars: god van de oorlog; mars: mast; 117 zeekoralen: zeegezangen,
tevens koraalrif; 119 twijfelen: op en neer gaan; 122 ga: weerga; 130 in uwe schaduw:
onder uw bescherming.
Sonnet op Het licht der zeevaart (1621) 34
Vondel schreef dit sonnet bij de uitgave in 1621 van Het derde deel van 't Licht
der zeevaart van Willem Ianszoon (Blaeu). Hij geeft aan hoe belangrijk goede kaarten
van de Middellandse-Zeekusten zijn voor de kooplieden die op Cyprus varen. Hun
angst voor schipbreuk is geheel geweken, nu dit werk, dat als een lichtend baken
fungeert, is verschenen.
1 Als nu (ook) de Straat van Gibraltar gezuiverd zou zijn van misdadig gespuis;
2 Archipelago: de Archipel tussen Griekenland en Klein-Azië; 8 kluiten: geldstukken;
11 Charybd', noch Scyll': Charybdis en Scylla zijn twee mythologische monsters,
waarmee de beruchte draaikolk en de klippen in de Straat van Messina bij Sicilië
werden aangeduid; plaat: zandplaat; 12-13 bande [...] van: afhield van.
Aan de beurs van Amsterdam (1643) 34
Dit (eerste) gedicht op de Amsterdamse beurs heeft Vondel in de mond gelegd
van de beursknecht. Deze had het opzicht over de beurs en zag toe op het naleven
van de bepalingen.

Joost van den Vondel, Lust tot poëzie

109
Iemand dus die het wel en wee van nabij kende. Niet de lof, maar het geringe
vertrouwen in de onvoorspelbare fortuin staat centraal in de verzen. Kritiek op het
gedicht bleef niet uit en nog in hetzelfde jaar schreef Vondel een tweede, meer lovend
beursgedicht (zie hierachter).
2 KEIZER: de architect van de beurs Hendrick de Keyser (1565-1621); 5-6 Byrsa
is afgeleid van een woord dat huid betekent omdat koningin Dido zoveel grond kocht
als door een ossehuid kon worden bedekt. Op die plek werd de burcht van de
handelsstad Carthago gesticht (vgl. Vergilius' Aeneis 1, 367-68); 9 Blijf dan aan de
voorzichtigheid toevertrouwd; 10 brieven: geldswaardige papieren; 11 beursgeloof:
krediet; 19 wissel: wisselkoers; vast: voortdurend; 21 Reinout: een van de vier
Heemskinderen, die het paard Beyaert bereden; 24 dies: daarom; 25 gij: de beurs;
28 grimmelt: wemelt; 29 teerling: dobbelsteen; 31-36 Deze regels illustreren hoe
snel een situatie kan veranderen; 30 Carthago: vgl. 5-6; 39-40 Tyrus, Sidon: andere
Phoenicische handelssteden; 42 Bedoeld wordt dat de fortuin wisselvallig is.
Aan de beurs van Amsterdam (1643) 36
Op de beurs werd dagelijks in goederen gehandeld die uit alle windstreken naar
Amsterdam waren aangevoerd. Dit lofdicht vergelijkt de beurs met een vruchtbare
akker, die -veelzeggend - gouden en zilveren oogsten opbrengt. Een waarschuwing
tegen misbruik van de vergaarde rijkdom acht Vondel op zijn plaats. In de laatste
verzen refereert hij aan de vergankelijkheid van de weelde en prijst hij de standvastige
deugd.
2 ten oorbaar: tot nut; 8 of: hoewel; 12 Atlas' boomgaard: de tuin der Hespenden,
waar gouden appels groeien; 15 Dit vers verwijst naar het mythologische verhaal
van Jupiter, die in de gedaante van een gouden regen tot zijn geliefde Danaë komt;
22 verfraait: verheugt, namelijk door de overzeese specerijen; 24 bouwden: bevoeren;
29 oorlogsonweer: de donder van geschut;
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30 volgt: imiteert; 31 veder: pen; 38 voet: fundering. Een toespeling op het
spreekwoord: het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.
Op het verbranden van het stadhuis van Amsterdam (1652) 37
Het oude stadhuis, dat plaats moest maken voor het nieuwe van Jacob van Campen,
brandde tijdens de afbraak op 7 juli 1652 af. Vondel spreekt dit door het vuur
verwoeste stadhuis toe en roemt de eervolle functies ervan uit het verleden. Hij eindigt
met de wens dat de bestuurders van het nieuwe stadhuis de stad even goed zullen
dienen als de bestuurders die zetelden in het oude stadhuis.
3 krukken: stutpalen; 6 vast: reeds; 12 slechte: eenvoudige; 14 schreeuwen: huilen;
15 der ... scheidsvrouw: als zetel van de schepenbank; 16 toeverlaat ... weeuwen: als
zetel van de weeskamer; 17 schoot: verwijst naar de stadswisselbank; 18 gestoffeerd
met schijven: voorzien van geld; 28 dekken: beschutten; 40 Nijd: afgunst; 44 gewend
aan een eenvoudig levensonderhoud; 45 Bantam: Pas vanaf 1596 handelde men met
Bantam; 53 gebroken: pas ontgonnen; 56 kog: koggeschip, dit stond als symbool in
het oude zegel van de stad; 57 gehengt: toestaat; 61 kustingbrieven:
hypotheekbewijzen; 66 Feniks: deze mythologische vogel verrees uit zijn eigen as;
67 verdooft: ook al overstraalt, misschien ook: dooft uit; 70 verkuist: zich laten
inpakken; 71 grijns: masker; 71-72 Mogelijk een toespeling op de aanval op
Amsterdam door Willem II.
Op De nieuwe Herengracht, geschilderd door Gerrit Berckheyde (1672)40
Gerrit Adriaensz. Berckheyde (1638-1698) schilderde in 1672 de bocht van de
Herengracht bij de Nieuwe Spiegelstraat te Amsterdam. In datzelfde jaar schreef
Vondel er dit gedichtje op. Hij spreekt zijn bewondering uit voor dit stadsgezicht en
vermeldt dat men, gezien de inval van de Fransen, zijn geld
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beter kan uitgeven aan geschilderde huizen dan zelf gaan bouwen (zie afb. 4).
1 maalt: schildert; 5 enen ... morgen: betere en veiliger tijden.
Inwijding der schilderkunst (1654) 40
Vondel werd in 1653 op het feest van het Sint-Lucasgilde met een lauwerkrans
gehuldigd. Een jaar later schreef hij op zijn beurt een gedicht ter ere van zijn
kunstbroeders. Via de vergelijking met de zonnebloem, die meedraait met de zon en
haar volgt, prijst Vondel de schilderkunst die de schoonheid van de natuur zó getrouw
weet uit te beelden, dat ze mens en dier misleidt. Zij krijgt voor haar verdiensten, als
teken van eer, een krans.
Titel: de evangelist Lucas wordt vereerd als patroon van de schilders; 8 gunst:
liefde; 13 zweeft en zwiert: bevalligheid van beweging vertoont; 14 verkloekt: misleidt;
15 schildermin: voedster van de schilder; 16 zanggodin: muze; de negen muzen
worden geassocieerd met de berg Parnassus (vgl. 17-18).
Op Cornelis Anslo (1641) 42
Vondel spreekt in dit gedicht op ds. Anslo de gedachte uit dat de schilder slechts
het uiterlijk kan weergeven en daagt Rembrandt uit de stem van Anslo te schilderen.
Pas dan zou het meest eigene van de welbespraakte voorganger te zien zijn.
1 maal: schilder.
Op het verongelukken van dokter Roscius (1624) 42
Tijdens een sledetocht over het ijs in de winter van 1623-'24 zakten het dochtertje
en de vrouw van dokter Anthonie Jacobsz. Roscius, predikant en medicus te Hoorn,
door het ijs. Dit sonnet beschrijft zijn manmoedige maar vergeefse poging hen te
redden: het meisje werd levenloos bovengehaald en kort daarop stierf de moeder.
Roscius moest zijn reddingspoging met de dood bekopen.
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4 zich te verroekelozen: zijn leven te wagen; 7 vrucht: kind; waarde: lieve; 10-11
ving ... ziel: bedoeld wordt dat zij aan zijn mond haar laatste adem uitblies; 11
hemelde: ging naar de hemel.
Het stokske van Johan van Oldenbarneveldt (1657) 42
In deze ode aan het stokje van Van Oldenbarneveldt spreekt Vondel zijn lof uit
over de steun die het de raadpensionaris tijdens de laatste jaren van zijn leven heeft
gegeven. Deze wandelstok was niet alleen een trouwe hulp bij de dagelijks gang,
maar ondersteunde de veroordeelde ook bij het beklimmen van het schavot toen hij
in 1619 werd onthoofd (voor Vondel was dit een schandelijke daad). Het stokje zal
altijd de herinnering levend houden aan het goede dat deze Vader des Vaderlands
met de Republiek voorhad.
1 Moge mijn wens vervuld worden dat u niet zult verrotten; 6-7 Vergelijking van
de veroordeling van Seneca door keizer Nero met die van Van Oldenbarneveldt door
Maurits; 10 uitgang: dood; 19 't lastig landspak: de drukkende last van de
staatszorgen; 22 stok: oude man.
Geuzenvesper (1631?) 43
Een scherpe aanklacht tegen de rechters (in de titel ‘de vierentwintig’) die de
hoogbejaarde Johan van Oldenbarneveldt ter dood veroordeeld hadden. Vondel doet
het voorkomen dat ze door wroeging gekweld worden, omdat ze zijn gaan inzien dat
ze een onrechtvaardig vonnis geveld hebben. In de vorm van een lied biedt hij de
aan hun geweten lijdende rechters spottend een ‘Ziekentroost’ aan, traditioneel een
reeks bijbelteksten ter vertroosting van de stervenden, die achter het gereformeerde
psalmboek was bijgebonden.
Titel: Geuzen-: calvinisten; vesper: katholiek avondgebed, waarin de nadruk ligt
in de overdenking van de eigen zonden; 1-2 gedragen ... hart: zoals een moeder haar
kind; 8 op zijn goed:

Joost van den Vondel, Lust tot poëzie

113
met zijn goederen, waaruit na zijn dood namelijk het honorarium voor de rechters
betaald is; 13 pistoletten: Spaanse muntstukken; 15 wetten: aanwakkeren; 17
Gierigheid: hebzucht; 27 Dordtse santen: ironische aanduiding voor de theologen
van de calvinistische Dordtse Synode; 29 kloppen: het geweten aanspreken; 31 wellen:
bronnen; de wonden van een vermoorde heetten zich niet te sluiten.
Vertroosting aan Gerard Vossius (1633) 45
In 1633 overleed op eenentwintigjarige leeftijd de veelbelovende zoon van de
geleerde Gerardus Vossius (1577-1649). Vondel spreekt zijn wijze vriend troostend
toe en wijst hem erop dat Dionys in de hemel een behouden haven heeft gevonden.
De dood treft een ieder, jong of oud, en daarom kan men zich er maar het best tegen
wapenen met een standvastig gemoed, dat zich niet snel laat meeslepen.
Titel: Vossius bekleedde een geestelijk ereambt aan de kathedraal van Canterbury;
17 schut: houdt tegen; 26 gemelijken: knorrige.
Lijkzang over Caspar van Baerle (1648) 46
Op 14 januari 1648 stierf Caspar van Baerle, professor aan het Athenaeum Illustre
en een vermaard Neolatijns dichter. Vondel beschrijft de rouw van de dichtergod
Apollo, voorgesteld als een vader voor Van Baerle, en het verdriet van Amsterdam,
dat zo'n geleerde en veelzijdige burger verliest. Hij verenigt kwaliteiten in zich die
in de klassieke oudheid alleen afzonderlijk voorkwamen bij grote voorgangers. Deze
voorgangers worden in dit gedicht opgesomd ter meerdere ere van de overledene.
1 Helicon: in de klassieke mythologie de berg waarop de dichters zetelen; 2
Hengstebron: bron der dichterlijke inspiratie, geslagen door het paard Pegasus; 6
paait: troost; 8 gouden stralen: zonnestralen, Apollo is tevens zonnegod; 9 Claudiaan:
de
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Latijnse dichter Claudianus, bekend om zijn historische epen en lofdichten; 12 Pindus'
toppen: ontoegankelijk hoog gebergte in Griekenland; 18 Deez' koopstad: Amsterdam;
19 Tempe: klassieke naam voor een paradijselijk dal in Griekenland; 23 begrijpt:
bevat; 27 heldenmaat: verheven poëzie; 29 zanggodes: muze; 30 Aristotels: van
Aristoteles, Grieks wijsgeer (vierde eeuw v. Chr.); 31 Hippocraat: Hippocrates,
Grieks medicus (vijfde eeuw v. Chr.) Van Baerle studeerde o.a. medicijnen; Cicero:
Romeins redenaar (eerste eeuw v. Chr.); 37 neffens Hooft: Van Baerle is evenals de
kort tevoren gestorven P.C. Hooft in de Nieuwe Kerk begraven; 37-38 Fictief
grafschrift.
Op de afbeelding van Susanna van Baerle (1652) 48
Susanna van Baerle (1622-1674) ging in 1652 in ondertrouw met Vondels latere
biograaf Geeraardt Brandt. Dit portretgedicht (mogelijk een reactie op een schilderij
van Geeraardt van Zijl) bezingt niet alleen de jeugdige schoonheid van Susanna,
maar ook haar deugd en wijsheid.
3 dooft: doet dof lijken; gezicht: ogen; 6 verbeeldt ... vader: is een afspiegeling
van de scherpzinnigheid van haar vader, de geleerde Caspar van Baerle.
Ode op de geboorte van Anna Roemers Visscher (1620) 48
Vondel schreef dit lofdicht toen Anna Roemers Visscher (ca. 1583-1641) rond de
veertig jaar oud was. Zij was de begaafde dochter van de dichter Roemer Visscher
(1547-1620) en werd alom geprezen om haar veelzijdige artistieke talenten. In deze
ode doet Vondel het voorkomen dat de goden bij haar geboorte uit de hemel waren
afgedaald om een heilwens over haar uit te spreken. Nu ze dan volwassen is, kan hij
concluderen dat al hun voorspellingen zijn uitgekomen; zijn lof gaat in het bijzonder
uit naar haar literaire prestaties.
Titel: Sappho: Grieks dichteres (ca. 600 v. Chr.); 1 noodge-

Joost van den Vondel, Lust tot poëzie

115
heim: noodlot; jonnen: gunnen; 7 lichten: ogen; 11 bestond: begon; 12 gemein:
gewoon; 16 onnooz'le: onschuldige; 18 opgelegd: bewaard; 20 Arachne: Lydisch
meisje dat volgens de mythologie kon weven als geen ander; 21 graafijzer: etsnaald;
22 Polymnia: muze van het (ernstige) lied; Erato: muze van het minnedicht; 24
Feniks: mythologische vogel, enig in zijn soort, die uit zijn eigen as verjongd oprijst,
hier: beeld voor de voortreffelijkste; 27 verwaald: gegraveerd; 33 Grotius: Hugo de
Groot (1583-1645); bril: beschaamd; 34 Heins: Daniël Heinsius (1580-1655);
Schrijver: Petrus Scriverius (1576-1660): beiden dichters in het Nederlands en het
Neolatijn; 36 Pallas: Athena, godin van de wijsheid en beschermster van de kunsten;
38 Poppen: de embleembundel Sinnepoppen van haar vader Roemer Visscher,
waarvoor Anna bijschriften heeft geschreven; 42 Maro: de Romeinse dichter
Vergilius; Cato: Romeins censor, bekend om zijn wijsheid; 43 Was op: groei op; 45
vermits: vanwege; 51 hemels spook: bovennatuurlijke verschijning van goddelijke
aard; 55 Nijd: afgunst; 64 marren: talmen; 66 Sibylle: klassieke profetes die ook
christelijke waarheid verkondigde.
De meester en de ezel (1617) 51
De fabel van de jaloerse ezel die op de schoot van zijn meester wil springen, staat
centraal in dit embleem. Vondel verbindt dit dierverhaal met Suetonius'
levensbeschrijving van keizer Augustus waarin wordt verteld hoe een hoveling zich
eens als een domme ezel had misdragen en voor straf werd afgeranseld. De les is dat
de mens moet weten wat zijn taak is en zich niet hoger moet voordoen dan hij is (zie
afb. 5).
Aplas: de naam van een hoveling die echter bij Suetonius niet voorkomt; 5 werd
[...] beraên: had besloten; te feesteren: te behagen; 12 misval: ongeluk, fout.
Op de vijf zinnen (ca. 1644) 53
Wanneer de mens redelijk omspringt met zijn zintuigen
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kunnen ze hem veel genot verschaffen. Zien, horen, ruiken, proeven en voelen kennen
elk hun eigen genoegens. In deze opsomming gaat Vondel iedere keer na hoe het
zou zijn een van deze zintuigen te moeten missen.
1 werkt: veroorzaakt; 9 redelijk begrijp: verstandelijk vermogen; 19 Jupijn: Jupiter
21 jankt: vurig verlangt; 22 kittelt: streelt; 't ... bedankt: er zich in verheugt; 23 wicht:
Cupido; 24 schicht: pijl
Op De triomf van Bacchus, geschilderd door Philips Koninck (1654) 54
Bacchus, de god van de wijn, wordt genotvol triomferend op een wijnvat
voorgesteld. Enkele aspecten van de uitwerking van de wijn komen in het gedicht
ter sprake: kunstenaars komen door het geestrijk nat tot grote prestaties, de krijgsman
wordt erdoor aangemoedigd en het veroorzaakt blijdschap (zie afb. 6).
Titel: Jacob Faes (1621-1661), bezitter van het schilderij, was een Amsterdams
koopman; het schilderij van Philips Koninck (1619-1688) dateert uit 1654; 1
voedervat: wijnvat; 2 wijngeestendom: bacchanten, volgelingen van Bacchus; 3 teelen
graangodin: Venus en Ceres.
Dankoffer aan de heer Jan Six (1658?) 54
De dichter, kunstkenner en beschermer van kunstenaars Jan Six (1618-1700) was
een goede vriend van Vondel. Via dit gedicht wil Vondel zijn dank uitspreken voor
de vruchten en het wildbraad die hij vanaf de idyllische buitenplaats Elstbroek te
Hillegom van Six heeft ontvangen. Het vreedzame leven op dit buitenverblijf staat
in schril contrast met de woelige oorlogstijd in Europa waardoor de christenen zichzelf
hun ondergang aandoen. Het is voor de mohammedanen overbodig zich nog in te
spannen.
1 Toespeling op de Noordse oorlog en de oorlogvoering van
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Engeland en Frankrijk samen tegen Spanje; 2 geaasd: gevoed; 4 titels: aanspraken;
11 kruismacht: macht van de christenen; 14 zich slaafs te onderwerpen aan de macht
van de Turken (vgl. 12, hij in 15, 18 en zijn in 19); 20 bestellen: in orde maken; 21
vont: doopvont, hier: het christendom; 31 verf: kleur; 36 de ... wachter: het
hemelgewelf, tevens God; 50 Margriet: Six' vrouw Margaretha Tulp; 54 veldgedicht:
Six schreef het gedicht Landt-leven; 64 Croesus' schatten: Croesus was de schatrijke
koning van Lydië; 66-67 De dageraad Aurora was de bruid van Tithonus; 69 gaat
te wed: gaat in zee onder; 78-82 Vondel vraagt zich hier af hoe hij het geschenk kan
vergoeden. Hij doet dit door schertsend te spreken van een onrecht, hem aangedaan,
dat nu moet worden vergolden.
Wildzang (verschenen 1660) 58
Vondel luistert in dit lichtvoetige gedicht de zang af van de in het wild levende
vogels. Het is een lof op het buitenleven, die de zorgen en de twisten in de stad
tegenover de vrijheid en de genoegens van het leven op een buitenplaats stelt.
6 vers gesproten lof: fris ontloken gebladerte; 11 potgeld: in een pot weggestopt
geld; 14 kommerzieke: vol zorgen; 21 Vgl. Matth. 6:26; 24 bestelt: verschaft; 30
pluimen: veren.
De Beemster (ca. 1644) 59
In 1612 viel na vele jaren malen de Beemster uiteindelijk droog. Waar eens een
meer het omringende land had bedreigd, lag nu een polder die rijke kooplieden als
Karel Looten lokte er een buitenwoning te laten bouwen. Vondel beschrijft in dit
gedicht het ontstaan van het nieuwe land en het paradijselijk leven dat de welgestelde
bewoners er genoten.
1 paaien: stillen; 6 staatsiekeurs: feestkleed; 11 Verwijzing naar de ringdijk,
waarop de molens stonden die het meer droogmaalden; 17 Verzier van: fantaseer
over; 18 deez' godin: de Beemster; 17-18 Deze verzen refereren aan het verhaal van
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Venus (Cypris), die uit zeeschuim geboren het eerst op Cyprus aan land ging.
Oranje Meilied (1626) 60
Meilied ter ere van de geboorte van de zoon van Frederik Hendrik en Amalia van
Solms, prins Willem II, die op 27 mei 1626 ter wereld kwam. Met het beeld van de
Oranjeboom zinspeelt Vondel op het goudeneeuwse vrede-rijk, dat dank zij het wijze
beleid van de Oranjes in de Nederlanden tot stand is gebracht. Willem II, zo dicht
hij, zal zeker in de voetsporen van zijn vader treden en het land evenzeer geluk
brengen.
9 duikt: schuilt; 16-17 Peneus: rivier die stroomt door het paradijselijke dal Tempe
in Griekenland; 30 strekt tot schrik: afschrikt; 42 deugd: weldaad; 47-48 Melkerbuur,
Elske: een herder en herderin, wier vredig bestaan het zalige leven onder de
Oranjeboom illustreert; 53 steê: stad; 54 herders: minnaars; 62 rei: reidans.
Gezang (ca. 1620) 63
In een van zijn herdersdichten schrijft Vergilius dat een ieder in zijn daden gestuurd
wordt door wat hem behaagt. Deze gedachte kiest Vondel als uitgangspunt voor dit
speelse gezang. Hij voert niet zonder spot keer op keer mensen op, die zich met hart
en ziel overgeven aan hun geliefde bezigheden. De opzet van het hele gedicht
correspondeert met de eerste ode van Horatius.
4 wit: doel; 11 natuur: aard; 18 verf: kleur; 20 voor: in plaats van; 28 op ... is: op
de hielen zit; 29 molossen: jachthonden; 40 en hun wapenfeiten roemde; 50 Mars:
god van de oorlog; 56 in zijn huid: in al zijn doen en laten; 57 gezette stonden: de
uren waarop hij zijn gebeden moet uitspreken; 58 klokzeel: klokketouw; 60 gedraagt
zich erg vroom; 67 spenst: spookt; 72 Soxes: fictieve monniksnaam.
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Sonnet op het huwelijk van P.C. Hooft en Helionora Hellemans (1627) 65
In 1627 trouwde P.C. Hooft, drost van Muiden, met Helionora Hellemans. Vondel
laat hen samenkomen ten overstaan van Juno, de godin van het huwelijk, en vergelijkt
hen met de stralende zon en de lichtende maan. Bescheiden en met lichte ironie biedt
hij zijn sonnet aan, dat bij de klaarheid van de bruid en bruidegom afsteekt als een
walmende fakkel.
1 zegekarren: triomfwagens; 2 houdt ... stal: komt tot stilstand; 5 doet marren:
boeit; 6 's hemels kerk: hemelgewelf; 10 Pan: bosgod die met Apollo een muzikale
tweestrijd aanging, maar verloor; 11 bij: vergeleken met; 13 vaarzen: jonge koeien;
woordspeling met veerzen (verzen). Samen met de dubbele betekenis van het woord
lam (offerdier en kreupel) is deze versregel op twee manieren te lezen.
Op een Italiaans schilderij van Suzanna (van of voor 1650) 66
In dit luchthartige beeldgedicht beschrijft Vondel een tot op heden niet achterhaald
Italiaans schilderij. Het stelt de badende Suzanna voor die door twee grijsaards wordt
beloerd (vgl. de apocriefe bijbelplaats Daniël 13:15-18). Vondel heeft vooral
bewondering voor de wijze waarop de schilder Suzanna's houding en gelaat heeft
weergegeven en prijst in het bijzonder de natuurlijkheid en het levensechte van de
uiterst verleidelijke voorstelling. Die bewondering loopt uit in een compliment aan
de schilder die met zijn kunst de natuur heeft weten te overtreffen.
2 bewaart: beschermt; 3 beladen: bevreesd; 10 kole: oog; 11 met ... vernuft: met
de hoogste wijsheid; 17 hoogsels en [...] diep: schilderstermen voor het aangeven
van belichte partijen met lichtere verf (verhogen) en beschaduwde partijen met
donkerder verf (verdiepen); 18 ronden: uitbeelden van reliëf; 20 dove: niet sprekende,
niet-levende; 23 Angelo: De Italiaanse beeldhouwer Michelangelo; 25 verrukt:
verleidt; 25-26 Bij echt-
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breuk of aanranding was in de joodse oudheid steniging de gebruikelijke straf; 26
de grijzen: de beide grijsaards; 32 naardien: omdat; 34 Jozef: Hij werd door de vrouw
van Potifar verleid maar weigerde op haar avances in te gaan (Genesis 39:7-23); 39
verkeerde: veranderde; 41 al te: zeer.
Waarschuwing aan Wybrand de Geest (1644) 67
Wybrand Simonsz. de Geest (1592-na 1667) vestigde zich, na een verblijf van een
aantal jaren in het buitenland, in Leeuwarden. Hij was hofschilder van de Nassaus
en portretschilder van de Friese adel. In het gedicht wordt hij beschouwd als een
groot portrettist. Op speelse wijze-de naam van de schilder lokt woordspelingen
uit-waarschuwt Vondel de schilder ervoor zich niet zo stoutmoedig op te stellen als
Prometheus. Beter kan hij met beide benen op de grond zijn schilderkunst paren aan
de dichtkunst van zijn kunstbroeder Noyen.
6-7 durft ... ontstelen: verwijzing naar Prometheus (in de mythologie schepper van
de mensheid), die voor de mensen het vuur uit de hemel roofde (vgl. 9); 8 beeld:
voorstelling; 10 Door hem te vereeuwigen op het doek; 11 malen: schilderen; 13-16
Prometheus werd tot straf aan een rots geketend waar een adelaar zijn lever, die
telkens aangroeide, kwam uitpikken; 15 stoute: vermetele; 16 verstrekte: diende tot;
17 treên: betreden; 22 Noyen: De dichter Ernst Noyen (getrouwd in 1628) van wie
een lofdicht is opgenomen in Bloemkrans of verscheide gedichten (1659) en in Seven
wonderlijcke ghesichten van Quevedo de Villegas, in de vertaling van Harinxma uit
1641. Ook De Geest treedt hierin op als drempeldichter. Noyen schreef, gelet op
Vondels woorden, blijkbaar beeld- of lofdichten op het werk van De Geest [met dank
aan de Fryske Akademy]; 28 uw Pandoren: de door u gecreëerde vrouwen. Pandora
was de eerste vrouw, op bevel van Zeus geschapen om de tot dan toe gelukkige
mensen te straffen voor de vuurroof van Prometheus; 32 op [...] passen: bij elkaar
horen.
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Op De brand van Troje door Rafael (ca. 1644) 69
Vondel, die goed bevriend was met de schilder Joachim von Sandrart (1606-1688),
wijdde een kleine cyclus gedichten aan Sandrarts kunstverzameling. In dit
voornamelijk beschrijvende beeldgedicht heeft Vondel vooral oog voor het
schrikaanjagende van de voorstelling: één voor één observeert hij de afgebeelde
personen die in de nacht het brandende Troje ontvluchten. De nadruk valt daarbij op
Aeneas en zijn vader die in de compositie een centrale plaats innemen.
Titel: Tussen 1514 en 1517 beschilderde Rafael (geboren in Urbino) de wanden
van de Stanza dell' Incendio in het Vaticaan. De brand van Troje maakt onderdeel
uit van de brand van Borgo. Sandrart had op zijn reis door Italië veel Italiaanse
kunstenaars bestudeerd. Zoals het onderschrift op de gravure uit 1682 vermeldt,
maakte Sandrart ook de tekeningen naar Rafaels fresco. Waarschijnlijk heeft het
gedicht betrekking op deze voorstelling (zie afb. 7).
1 Sinons ... hand: Sinon haalde de Trojanen over het houten paard binnen de stad
te halen; 2 engelse: goddelijk bezielde en ook engelachtig (Rafael is aartsengel); 15
drijvende op: alleen gesteund door; 18 moppen: bakstenen; 19-34 Aeneas, zoon van
Anchises en Venus, vluchtte met zijn oude en zwakke vader, zijn vrouw Creüsa en
zijn zoontje Ascanius uit Troje. Later sticht hij Lavinium (Rome); 26 Godvruchte:
plichtsgetrouwe; 33-34 verbaasd van opzicht: verbijsterd kijkend; 37 De vogel Feniks
verbrandde zich om de vijf eeuwen en verrees dan verjongd uit zijn as; 38 Aeneas
blijft leven (het is tevens een compliment aan de kunstenaar) en trotseert het vuur.
Hij zal in Italië een nieuwe stad laten verrijzen.
Op het onweer van 's lands buskruit te Delft (1654) 71
Een groot deel van Delft ging in 1654 verloren bij de ontploffing van de
opslagplaats van het buskruit. Vondel vergelijkt de ontploffing met de uitbarsting
van de Vesuvius en geeft een
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dramatische beschrijving van de gruwelijke gevolgen.
Opschrift: Joan Huydecoper (1599-1665) aan wie Vondel dit gedicht opdraagt,
was burgemeester van Amsterdam; 2-13 Salmoneus: verwijzing naar het verhaal
over de gelijknamige koning van Elis. Uit hoogmoed had deze een hoge ijzeren brug
laten bouwen om zich als Jupiter te laten aanbidden. Toen hij als uiterste daad van
zelfverheffing een brandende toorts naar beneden wierp, zoals Jupiter zijn bliksem,
greep de hemel in. De koning werd van de brug afgebliksemd en moest zijn optreden
met de dood bekopen; 8 raden: wielen (van de wagen waarmee Salmoneus de brug
besteeg); 10 Pluto's nacht: de onderwereld; 11 braveren: trotseren; 13 harts: moed;
14 Schwarz: Berthold Schwarz, die in 1259 het buskruit uitgevonden zou hebben;
20 afgrond: hel; navel: middelpunt; 28 helse slangenharen: de haren, als slangen
voorgesteld, van helse monsters; 29 't oorlogselement: het buskruit; 34 zwavelberg:
Vesuvius; 36-40 Plinius: Plinius Secundus Maior, auteur van encyclopedische werken,
die bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n. Chr. het leven verloor; 50 woeste:
verwoeste; 55-56 Toespeling op de dag des oordeels; 57 Verbouw: besteed aan de
bouw; Croesus' schat: grote rijkdom; de rijkdom van Croesus, koning van Lydië,
was spreekwoordelijk; 58 blik: ogenblik.
Grafschrift (1657) 73
Omdat een overledene in dit grafschrift niet bij name wordt genoemd, lijkt het de
dood van ‘De Christen’ tot onderwerp te hebben. Vondel zet in met het bijbelse beeld
van de graankorrel, die in de aarde ontkiemt om daardoor te herleven in de korenaar.
Zo is het ook met de mens: hij zal aan het einde der tijden uit zijn graf opstaan om
eeuwig deel te hebben aan de zaligheid Gods.
4-5 Vgl. 1 Thess. 4-16; 5 d'engelse trompette: de bazuin van de engel; 7 Vgl.
Openb. 3:21; 10 die ... verduren: die langer zal duren dan al het andere.
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Kinder-lijk (1632) 73
In 1632 werd Vondels zoontje Constantijn geboren maar het kind overleed nog in
hetzelfde jaar. Het gedicht berust op de gedachte dat zalige afgestorvenen tot
engelenrang worden verheven. Nadat het kind heeft gesproken, herneemt de dichter
in de laatste vier regels het woord en omschrijft de wereld als plaats van bedrieglijke
vergankelijkheid.
2 cherubijntje: engeltje; 4 uitlacht: lacht om; lodderoog: vriendelijke blik; 6 greit:
weent; 10 schinker ... goets: God; 12 dartel: uitgelaten vrolijk.
Lijkklacht aan het Vrouwekoor (1635) 74
Toen in 1635 Vondels vrouw Maaike (Maria) de Wolf overleed, werd ze begraven
in de Onze-Lieve-Vrouwe-kapel (in de titel Vrouwekoor genoemd) van de Oude
Kerk te Amsterdam. In dit lijkdicht verschijnt zij aan de auteur en spreekt hem toe,
zoals ook Creüsa zich na haar dood gericht had tot haar man Aeneas, de door Vergilius
bezongen Trojaanse held. De bedroefde dichter wordt aangespoord zijn literaire werk
voort te zetten (Vondel was namelijk als een tweede Vergilius bezig met een
heldendicht over Constantijn de Grote, de eerste christenkeizer) en zorg te dragen
voor hun beider kinderen.
1 van de mijnen: van mijn gezin, er lagen al drie kinderen van Vondel begraven;
7 lijkschroef: schroef waarmee de doodskist wordt dichtgeschroefd; 13 Aquilea: Hier
streed Constantijn met zijn opponent Maxentius (zie 27); 23 vernoeg: stel u tevreden;
31 verloofd: gewijd; 32 op ... graven: op de graven van Petrus en Paulus te Rome.
Grafdicht op Catharina Questiers (1669) 76
De kunstzinnige Catharina Questiers (1637-1669) was, evenals Anna Roemers
Visscher, talentvol op velerlei gebied: zij schilderde, boetseerde, graveerde in glas,
koper en hout, tekende en dichtte. In al haar kunstuitingen leeft zij voort,
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maar haar ziel, het ‘schoonste deel’, moeten haar nabestaanden ontberen.
Grafdicht op Bredero (1619) 76
In dit grafdicht op G.A. Bredero (1585-1618) zinspeelt Vondel op de kluchten en
blijspelen die zijn stadgenoot Bredero had geschreven. Een speelse en tevens
complimenteuze slotregel vereeuwigt de grappige blijspeldichter.
2 met: bij; harsen: verstand; 3 Charon: veerman die tegen betaling in de
onderwereld de zielen over de rivier Styx voerde; Bredero mag om sonst: gratis.
Spore voor Christiaan Huygens (1657) 76
In 1657, een jaar voordat Constantijn Huygens' verzamelde gedichten
Korenbloemen uit zouden komen, schreef Vondel deze aansporing aan diens zoon
Christiaan. Door middel van gevarieerde beeldspraak moet Christiaan ervan overtuigd
raken dat een uitgave van de dichtkunst van zijn vader niet langer mag uitblijven.
Het past om de eenenzestigjarige Huygens met een verzamelbundel nog tijdens zijn
leven eer te bewijzen.
Titel: Zuilichem: Huygens kocht in 1630 de heerlijkheid Zuilichem, gelegen in de
Bommelerwaard; 1 geest: verstand; 2 afbeeldt: tekent, en een woordspeling met:
(zelf) een afbeelding bent. Christiaan maakte een portrettekening van zijn vader (zie
het volgende gedicht); 4 gouden int: voortreffelijke schrijfkunst; 5-7 Huygens was
secretaris van Frederik Hendrik; 10 ledige uren: vrije tijd, tevens de titel van Huygens'
eerste bundel (Otia); 12 hoefbron: de Hippocrene, waaruit de dichter inspiratie kon
putten, geslagen door het paard Pegasus; 14 Apollo: zonnegod (vgl. 21) en beschermer
van de poëzie; 20 In de tempel van de Nederlandse dichtkunst; 26 Hofwijck: naam
van de buitenplaats van Huygens; 41-42 Verwijzing naar Huygens' vernuftige
puntdichten; 50 trezoor: schatkamer; 53 dichtberg:
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de berg Parnassus waar de muzen zetelen; 60 Orpheus: mythologische zanger en
dichter.
Op de afbeelding van de heer van Zuilichem door zijn zoon (1657) 78
Met een puntige stijl verwoordt Vondel in dit portretgedicht de gedachte dat de
zoon, door de tekening die hij uit dankbaarheid heeft gemaakt, de vader is van zijn
vader. De kunst verdient door deze scheppende kracht alle lof.
Titel: Het verblijf van Christiaans tekening is onbekend; de gravure van Cornelis
Visscher naar dit portret is opgenomen in de Korenbloemen van 1658 (zie afb. 8); 2
het ... zwier: de gelaatstrekken; 3 dies: daarom, nader: meer; 7 tart: trotseert.
Op mijn schilderij door Govert Flinck (1653) 80
In deze bespiegeling in de ikvorm komt, naast de lust tot dichten die in de
zesenzestigjarige Vondel nog steeds vonkt, de vergankelijkheidsgedachte sterk naar
voren. De grijze haren en de vanitas-elementen aan het eind herinneren aan de kortheid
van dit leven (zie afb. 9).
1 vandaag: 17 november 1653; 3 glazen oog: bril; 5 Lucifer: het treurspel Lucifer
werd op 2 februari 1654 voor het eerst opgevoerd; 6 sla: hem doe neerslaan; 7
staatzucht: heerszucht.
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